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بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيـس الجمهوريـة برهـم صالح 
والرئيس االيراني حسـن روحاني، امس 
االربعـاء، أهمية تخفيف حـدة التوترات 
يف املنطقـة، فيمـا شـددا عـىل رضورة 
التكاتـف ملواجهـة التحديـات املختلفة.

وقالت رئاسة الجمهورية يف بيان تلقته 
”الزوراء“: ان ”رئيس الجمهورية برهم 
صالح اجرى اتصاالً هاتفياً مع الرئيس 
اإليرانـي حسـن روحانـي“، مبينـة انه 
”جـرى خـالل االتصـال تبـادل التهاني 
بحلول شهر رمضان املبارك، حيث تمنى 
الرئيسان للشعبني الصديقني مزيداً من 

والتقدم“.واضافت  والرخاء  االسـتقرار 
انه ”تم خـالل االتصـال الهاتفي، بحث 
العالقـات الثنائيـة بني البلدين، وسـبل 
وبمـا  املجـاالت  مختلـف  يف  تطويرهـا 
يخـدم مصالـح الشـعبني وبمـا يعـزز 
العالقات املتينة بـني البلدين، كما جرى 
بحث تطورات األوضـاع يف املنطقة ذات 
االهتمام املشـرتك“، مشـرية اىل انه ”تم 
التأكيد عىل أهمية تخفيف حدة التوترات 
يف املنطقـة، والتزام الحـوار والتالقي يف 
حسـم املسـائل العالقـة، والتكاتـف يف 
مواجهة التحديات املختلفة، والعمل عىل 

تثبيت األمن واالستقرار يف املنطقة“.

بغداد/ الزوراء:
موعـد  املقبـل  االحـد  الرتبيـة  وزارة  حـددت 
انطـالق الدوام الحضـوري، فيما شـددت عىل 
اتبـاع اإلجـراءات الوقائية وخاصـًة يف املدارس 
الحكومية واالهلية.وقالت الوزارة يف بيان تلقته 

”الزوراء“: ان ”موعد الدوام الحضوري للمراحل 
الدراسـية التي تم تحديدها بقرار اللجنة العليا 
للصحة والسـالمة الوطنية سـيكون يوم األحد 

املوافق الـ18 نيسان لعام 2021“.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسعار رصف الدوالر، امس األربعاء، 
يف البورصة الرئيسـية يف بغداد بعد ارتفاعه 
صباحا.وتراجـع سـعر الـرصف يف بورصة 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد بشـكل 
تدريجـي ليسـجل 148000 دينـار عراقي 
100 دوالر أمريكي.فيمـا سـجلت  مقابـل 

بورصـة الكفـاح املركزية خـالل افتتاحها 
دينـار   149200 االربعـاء  امـس  صبـاح 
عراقي.وانخفضـت اسـعار البيـع والرشاء 
ايضا يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار 
عراقي، بينما بلغت اسعار الرشاء 148000 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

تونس/ متابعة الزوراء:
أصيب 6 أعضاء من مجلس نواب الشـعب 
(الربملـان) التونـيس عـن كتلـة النهضـة 
بفريوس كورونا، بحسب مسؤول بالحركة.
وأعلن رئيس كتلة النهضة عماد الخمريي، 
خـالل الجلسـة العامـة اليـوم األربعـاء، 
تسـجيل 6 إصابـات بفـريوس كورونـا يف 
صفـوف نـواب النهضـة، بحسـب إذاعـة 
”موزاييـك“ املحلية. وأوضـح أن املصابني 
هـم ماهر مذيوب وعامر العريض ومختار 
اللمويش وهاجر بوزمي وكنزة عجالة وعبد 
اللـه الحريزي.وأضاف الخمـريي أن هناك 
عددا من اإلصابات يف كتل أخرى، منّبها إىل 
خطـورة الوضع الوبائـي، ورضورة العمل 

باالجراءات االسـتثنائية كنقطة إضافية يف 
جـدول أعمال الجلسـة العامة.من جانبه، 
أكد طبيب الربملـان التونيس الدكتور ماهر 
العيـادي، اليـوم أن الوضـع الصحي داخل 
الربملـان مشـابه للوضـع يف عمـوم البالد.
وأضاف يف ترصيح إلذاعة ”شمس“ املحلية 
أن املصابني بفريوس كورونا داخل املجلس 
ال يعلمـون املصالـح الطبيـة بذلـك فورا.
وأشـار العيـادي إىل أنـه وفـق املعلومـات 
املتوفـرة لديه توجد يف املجلـس حوايل 6 أو 
7 إصابـات بهـذا الفريوس.وارتفع إجمايل 
اإلصابات بالفريوس يف تونس أمس الثالثاء 
إىل 276 ألفا و604، من بينها 9 آالف و396 

وفاة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اسـتخدمت الواليات املتحـدة يف املايض 
عـىل  رداً  العقوبـات،  مـن  مجموعـة 
االخرتاقـات اإللكرتونيـة التـي اتهمت 
ذلـك فـرض  يف  بمـا  بشـنها،  روسـيا 
عقوبـات عىل أهـم جهـازي مخابرات 
روسـيني وإغـالق عـدد مـن قنصليات 

موسـكو يف الواليات املتحدة، باإلضافة 
للمتسـللني  قضائيـة  تهـم  لتوجيـه 
املزعومني وطرد ”الجواسـيس املشتبه 
بهم“ من البالد.لكن يف ديسمرب املايض، 
أعلنت واشـنطن أنها اكتشفت هجمات 
إلكرتونية روسـية جديدة، وهي واحدة 
من أكثر هجمـات القرصنة جرأة حتى 

اآلن حيث طالت تسـع وكاالت اتحادية 
عىل األقـل، وما يقرب مـن 100 رشكة 
خاصـة يف الواليات املتحـدة، وهو األمر 
الـذي دفع الرئيـس األمريكي جو بايدن 
إىل التوعد بفرص عقوبات غري مسبوقة 
عىل روسيا.وحالياً تسـتعد إدارة بايدن 
لفـرض حزمـة جديـدة مـن العقوبات 

عـىل روسـيا، يمكـن أن تعلنهـا يف هذا 
األسـبوع، وفقاً ملا أكده شـخص مطلع 
عىل املداوالت الداخلية ملوقع ”بوليتيكو“ 
األمريكـي. وقـال املصـدر إن الخطوات 
قد تشـمل فرض عقوبـات عىل وكاالت 
املخابرات الروسـية وطرد دبلوماسيني 
روس.ويف الوقت نفسه، ترسل واشنطن 

إشـارات ملوسـكو بأنها قد تقدم رادعاً 
أقوى - وهي رسـالة أكدها بايدن خالل 
مكاملة أمـس الثالثاء مـع بوتني، حيث 
قـال البيت األبيض إن الرئيس تعهد بأن 
الواليات املتحدة ”سـتعمل بحزم دفاعاً 

عن مصالحها الوطنية“.

الزوراء/ يوسف سلمان: 
قررت رئاسـة مجلـس النواب، اصـدار امر نيابي 
بتشـكيل لجنـة دائمة تتـوىل االرشاف عـىل تنفيذ 
مـرشوع الحـل الدائـم ملـاء النهـروان وتحديـد 
املسـؤولية القانونيـة عـن التلكـؤ يف تنفيـذه ، 
واملتابعـة الدائمـة حتـى اكمـال انجـازه ، تكون 
برئاسـة النائب االول حسن الكعبي وعضوية عدد 

من النواب و الجهات ذات العالقة .
باملقابل تواصل االوساط النيابية حراكهـا لتفعيل 
طلب رسـمي موقع من ١١٣ نائبا إلضافة فقرات 
عىل مسـودة قانون املوازنة، منها إلزام الحكومة 
والبنـك املركزي بخفض سـعر رصف الـدوالر إىل 
١٣٠٠ دينار لكل دوالر.فيمـا اوصت لجنة شؤون 
االقاليـم واملحافظـات غـري املنتظمـة يف اقليـم ، 

بعرض قضية تقاعـد اعضاء مجالس املحافظات 
واالقضيـة والنواحي والقواطـع واالحياء ، ضمن 
خيار تعديل قانون التقاعد املوحد رقم (٩) لسـنة 
٢٠١٤ .واكـدت اللجنـة ، خـالل اجتمـاع موسـع 
، مـع الـكادر املتقـدم يف الهيئة الوطنيـة للتقاعد 
والدائرة القانونية يف ديـوان الرقابة املالية وممثل 
عـن االمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء ووفـد من 

وزارة املاليـة وممثلـني عن رشيحـة املتقاعدين ، 
بحضور عدد من اعضاء اللجنة القانونية النيابية 
، رضورة االرساع يف انجـاز معامـالت املتقاعدين 
وانصاف هذه الرشيحة والتخفيف من معاناتهم ، 
فضالً عن مناقشة موضوع ترفيع املوظفني وفق 

الضوابط القانونية التي تضمن حقوقهم « .

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، امـس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  االربعـاء، 
لفـريوس كورونـا املسـتجد يف العراق، 
وفيمـا اكـدت تسـجيل ٧٩٧٢ اصابـة 
جديـدة و٤٠ حالة وفاة وشـفاء ٥١٩٦ 
حالة، حـددت دائرتي صحـة الرصافة 
والكـرخ التوزيـع الجغـرايف لالصابات 

حسـب املناطق.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقته «الـزوراء»: ان عـدد الفحوصات 
املختربية ليوم امـس: ٤٤٢٨٢، ليصبح 
عـدد الفحوصـات الكليـة: ٨٦٤٤٢٢٨، 
مبينـة انـه تـم تسـجيل ٧٩٧٢ اصابة 
جديـدة و٤٠ حالة وفاة وشـفاء ٥١٩٦ 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشـفاء 
امـا عـدد   ،(٪٨٧٫٦) الـكيل: ٨٣١٥١٩ 

 ،٩٤٩٠٥٠ الـكيل:  االصابـات  حـاالت 
بينما عـدد الحاالت التي تحـت العالج: 
١٠٢٦٩٥، يف حني عـدد الحاالت الراقدة 
يف العنايـة املركـزة: ٥١٢، وعدد حاالت 
الوفيات الكيل: ١٤٨٣٦، الفتة اىل ان عدد 
امللقحـني ليوم امـس: ١٦٨٠٥، ليصبح 
عدد امللقحني الكيل: ١٨٣٩١٨.من جهته، 
اعلـن مدير عام صحة بغـداد الرصافة 

عبـد الغنـي السـاعدي، تسـجيل ٩٨٥ 
اصابة جديـدة بفـريوس كورونا بينها 
٩٤٠ خـالل الرصد الوبائـي للقطاعات 
الصحية.وقال السـاعدي يف بيان تلقته 
الصحيـة  «املؤسسـات  ان  «الـزوراء»: 
التابعـة لصحة الرصافة سـجلت امس 
يف جانـب الرصافـة ٩٨٥ اصابة جديدة 
بفريوس كورونـا موزعة كالتايل:  ٩٤٠ 

حالـة خالل الرصد الوبائـي للقطاعات 
الصحيـة بواقع:  قطاع بغـداد الجديدة 
٩٨  حالـة خالل الرصد الوبائي/  قطاع 
الشعب ٨٠ حالة خالل الرصد الوبائي/  
قطاع النهروان ١٠٥ حالة خالل الرصد 
الوبائـي /  قطاع البلديـات الثاني ١٣٥ 

حالة خالل الرصد الوبائي .
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الفاتيكان/ متابعة الزوراء:
أفـادت وكالـة ”آكـي“ اإليطاليـة بـأن، البابـا 
فرنسـيس، حذر من اللجوء السـتخدام أسلحة 
املال، والسـلطة ووسـائل اإلعـالم، وقال يجب 
دعم العالـم بالصالة.ويف لقاء، امـس األربعاء، 
املفتـوح مع النـاس املقـام حاليا مـن مكتبة 
بالفاتيكان، والذي كرسـه ملوضوع: ”الكنيسة 
معلمـة الصـالة“، أضـاف البابا، أن ”النسـاء 
والرجال القديسون ال يتمتعون بحياة أسهل من 
غريهم، بل عىل العكس من ذلك، إنهم يواجهون 
مشـاكلهم أيضا، عالوة عىل ذلك، فهم غالبا ما 
يكونون موضع معارضة“.وتابع ”لكن قوتهم 
تكمن يف الصالة، التي دائما من برئ الكنيسة األم 
الذي ال ينضب. بالصالة يغذون شـعلة إيمانهم 

كما يحدث لزيـت املصابيح، وهكذا يمضون يف 
السـري قدما عىل طريق اإليمان والرجاء“.وذكر 
البابا أن ”القديسني، الذين غالبا ما ال يحسبون 
إال قليال يف نظر العالم، هم يف الواقع أولئك الذين 
يدعمونه، ال بأسـلحة املال والسـلطة واإلعالم، 

بل بسالح الصالة“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:

كريياكـوس  اليونانـي،  الـوزراء  رئيـس  قـال 

ميتسـوتاكيس، امس األربعاء، بعد اجتماع مع 

رئيس املجلس الرئايس الليبي، محمد املنفي، إن 

البلدين اتفقا عىل إجراء محادثات بشأن ترسيم 

مناطقهما البحرية يف البحر املتوسـط.ويف بيان 

بعد االجتماع، قال ميتسـوتاكيس إنهما ”اتفقا 

عىل استئناف املحادثات بني اليونان وليبيا فوراً 

بشأن ترسيم حدود املناطق البحرية“.وأضاف: 

أن اليونان تسـعى إىل إعادة ضبط العالقات مع 

ليبيا، التي توترت بسـبب توقيع حكومة الوفاق 

برئاسـة فايـز الرساج اتفـاق الحـدود البحرية 

عـام 2019 مـع تركيا التي تتنـازع مع اليونان 

عـىل السـيادة عـىل مناطـق بالبحر املتوسـط.

وألقت تركيـا واليونان األسـبوع املايض بكامل 

ثقلهمـا الدبلومـايس يف ليبيـا، يف خطـوة قـال 

مراقبون إنها ليسـت بمعزل عـن التنافس الذي 

تخوضه الدولتان يف رشق املتوسط، وتمثل ليبيا 

إحدى سـاحاته، حيث تتحـرك اليونان لإلطاحة 

باتفاقية ترسـيم الحدود البحريـة التي وقعتها 

حكومـة الوفـاق مع تركيـا يف نوفمـرب 2020، 

بينمـا تكافح أنقرة للحفـاظ عىل صالحية هذه 

االتفاقية وتثبيتها.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف تحالـف عراقيـون عـن نيـة 
الحكومة اعتمـاد %20 من البطاقات 
االنتخابـات  يف  القديمـة  االنتخابيـة 
املقبلـة، وفيمـا حـذر مـن اسـتغالل 
البطاقـات  و“الفاسـدين“  املزوريـن 
القديمـة يف تزويـر االنتخابـات، اكـد 
صعوبة اجرائهـا يف موعدها من دون 
املتظاهريـن ودعم  تحقيـق مطالـب 

الرشائح الهشة.
وقـال القيـادي يف التحالـف، النائـب 
جاسم البخاتي، يف حديث لـ ”الزوراء“: 
ان مجلس النواب قام بخطوات مهمة 
مـن اجـل اجـراء االنتخابـات املبكرة 
مـن خـالل ترشيـع قانـون املحكمة 
االتحادية وقانون االنتخابات وتضمني 
التخصيصات املالية يف املوازنة، وألقى 
الكرة يف ساحة الحكومة. الفتا اىل: ان 
مفوضية االنتخابات اكدت استعدادها 
التـام إلجرائها يف موعدهـا املقرر 10 
انـه  املقبل.واضـاف:  االول  ترشيـن 
بعد مصادقة رئيـس الجمهورية عىل 
موعد اجراء االنتخابات اصبحت الكرة 
يف ملعـب الحكومـة، إلكمـال جميـع 
املتطلبات االساسية والتزاماتها بشأن 
اللوجسـتية واملكملـة آلليـة  االمـور 
االنتخابات.وتابع: ان هناك اقباال كبريا 
للتسـجيل يف البايومرتي ومن املرجح 

ان يصل اىل اكثر مـن %70. مبينا: ان 
هنالك معلومات تشري اىل نية الحكومة 
اعتمـاد %20 من البطاقـات القديمة 
تضـاف اىل البطاقـات البايومرتيـة يف 
االنتخابـات املقبلة.وتابـع: ان اعتماد 
البطاقات القديمة سيفتح الباب امام 

املزورين والفاسـدين ال ستغاللها من 
اجل العـودة اىل مجلس النواب. مؤكدا 
رضورة اعتماد البطاقات البايومرتية 
وحدهـا مـن اجـل شـفافية ونزاهة 
االنتخابات.واشار اىل: انه من الصعب 
اجراء االنتخابـات يف املوعد املقرر من 

دون ان تنظـر الحكومـة اىل مطالـب 
واملحافظـات  بغـداد  يف  املتظاهريـن 
الذيـن كانـوا ينتظـرون املوازنة وعند 
اطالقها فوجئوا بعدم تلبية مطالبهم، 
باالضافة اىل الغالء الحاصل يف السوق 
نتيجـة ارتفـاع الدوالر، وهـذه عوامل 

تسبب انكسار نفسـية املواطن والتي 
قـد تمنعـه مـن الذهـاب اىل صناديق 
دعـم  رضورة  عـىل  االقرتاع.وشـدد 
الفئات الهشـة من املجتمع وتحسني 
مفـردات البطاقـة التموينيـة، الفتـا 
اىل: ان جميـع دول عندمـا تتخذ قرارا 
املـواد  او  العمـالت  ونـزول  بصعـود 
الغذائية تلجأ اىل دعم الرشائح الفقرية 
إال العـراق حيث خصصـت الحكومة 
500 مليار للبطاقة التموينية ومازالت 
مفرداتها رديئة وتصل بشكل متقطع 
املرجعيـة  ان  اىل:  املواطن.ولفـت  اىل 
الرشـيدة طالبـت بانتخابـات مبكرة 
إال ان االنتخابـات املبكرة سـتجرى يف 
وقـت يفصـل عـن موعـد االنتخابات 
االصليـة سـوى 6 اشـهر، مـا يعنـي 
انهـا ال تتحمـل التأجيـل مـرة اخرى 
لكـون سـيكون هنالـك رد فعل قوي 
من قبـل الراي العام.ومـىض بالقول: 
هنالـك جدية ورغبة من قبل املكونات 
االساسـية يف العملية السياسـية عىل 
اجـراء االنتخابـات يف املوعـد املقـرر، 
سـوى قلـة مـن الكتـل التـي تحاول 
تأجيـل االنتخابات ألغـراض خاصة.
الجمهوريـة،  رئيـس  وصـادق  هـذا 
االثنني املايض، عىل مرسوم جمهوري 
إلجـراء االنتخابـات يف املوعـد املقـرر 
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بغداد/ الزوراء:
 10 إضافة  االربعاء،  امس  العايل،  التعليم  وزارة  قررت 
العليا. الدراسات  طلبة  نتائج  حاالت  ملعالجة  درجات 
”قررت  انها  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
بإضافة  العليا  الدراسات  طلبة  نتائج  حاالت  معالجة 
ما ال يزيد عن سقف عرش درجات لتغري حالة الطالب 
الثاني“. الدرايس  الفصل  استكمال  من  وتمكينه 
أبنائنا  مستقبل  عىل  حرصا  جاء  ”ذلك  ان  واضافت: 
الطلبة ودعما لطموحهم يف إكمال مشوارهم العلمي يف 
هذا الظرف االستثنائي والتزامهم أداء متطلبات الفصل 
للعام  وامتحانا  أداء  الحضوري  بالشكل  األول  الدرايس 

الدرايس 2021/2020“.
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بغداد/ الزوراء:
تسـجيل  الـصـحــة  وزارة  أعلنـت 
زيادة كبـرية بأعـداد املصابـني الراقدين 
باملستشـفيات نــتــيــجـة اإلصابــة 
ودعـــت  كــورونـــا،  بـفـيــروس 
إقامـة  عـن  االبتعـاد  إىل  املـواطـنــني 
دعـوات اإلفطـار الجماعية خالل شـهر 
رمضان.وقــال مـديــر عــام دائــرة 
صـحــة الـكــرخ، جاسـب الحجامي، 
”الــزيـــادة  ان  صحفـي:  ترصيـح  يف 

فــي عـــدد اإلصابـات يف جــانـــب 
الــكـــرخ تــركــزت فـــي األطراف 
واملــنــاطــق الـشـعـبـيـة الــتــي 
كــانـــت اقــل املناطـق أخـذا للقاح، 
وليـس يف املناطـق األخـرى التـي تلقـى 
سكانها التطعيم بنسب اكرب من غريها“.

وأكـد ان ”العمل منصـب عىل الوصول اىل 
نسبة ٦٠ - ٧٠ باملئة من التلقيح لتحقيق 

املـنـاعـة املـجـتـمـعـيـة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة املالية قرب صدور تعليمات 
ترفيع املوظفني.. وتسـتعرض وفد وزارة 
املالية، خالل اسـتضافته يف لجنة األقاليم 
واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم برئاسة 
النائب شـريوان الدوبرداني رئيس اللجنة 
وحضـور نائـب رئيـس اللجنـة محمود 
سـتتخذها  التـي  «اإلجـراءات  الكعبـي، 
بشأن مسـألة ترفيع املوظفني، مؤكدين 

تضمينهـا يف التعليمـات الخاصة بقانون 
املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ والتي 
سـتصدر قريباً».كما استضاف االجتماع 
الكادر املتقـدم يف الهيئة الوطنية للتقاعد 
والدائرة القانونية يف ديوان الرقابة املالية 
وممثـل عن األمانة العامة ملجلس الوزراء 

وممثلني عن رشيحة املتقاعدين.

bË‡vy@fiÏy@ÒÜby@pbíb‘„Î@bÓéÎä@Û‹«@ÚÿÓíÎ@ÚÓ◊7flc@pbiÏ‘«
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بغداد/ الزوراء:
قرر البنك املركزي العراقي زيادة كمية املبيعات النقدية من العملة األجنبية.. وجاء 
يف وثيقة حصلت عليها «الزوراء»، أمس األربعاء، صادرة من البنك املركزي وموجهة 
األجنبية  العملة  ورشاء  ببيع  التوسط  ورشكات  الرصافة  ورشكات  املصارف  اىل 
أهداف  تحقيق  ولغرض  األجنبية  العملة  عىل  الطلبات  تلبية  «ألغراض  أنه  كافة، 
السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الرصف، قرر البنك املركزي العراقي زيادة 
كمية املبيعات النقدية من العملة األجنبية، للجهات أعاله وتلبيتها بالكامل وكما 
مبني أدناه: حصة املرصف ٢٠٠٠٠٠ دوالر يف األسبوع- حصة رشكة الرصافة الفئة 
A ١٥٠٠٠٠٠ دوالر يف األسبوع- حصة رشكة الرصافة الفئة B ٥٠٠٠٠٠ دوالر يف 

األسبوع - حصة رشكة الرصافة الفئة C ٥٠٠٠٠ دوالر يف األسبوع.
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 بغداد/ الزوراء:
موعد  املقبل  االحد  الرتبية  وزارة  حددت 
شددت  فيما  الحضوري،  الدوام  انطالق 
يف  وخاصًة  الوقائية  اإلجراءات  اتباع  عىل 

املدارس الحكومية واالهلية.
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
للمراحل  الحضوري  الدوام  «موعد  ان 
اللجنة  بقرار  تحديدها  تم  التي  الدراسية 
الوطنية سيكون  العليا للصحة والسالمة 
لعام  نيسان  الـ١٨  املوافق  األحد  يوم 

.«٢٠٢١
الدليمي  حميد  عيل  الرتبية  وزير  ووجه 
الخصوص،  بهذا  عقده  اجتماٍع  عقب 
يف  املدارس  وإدارات  العامة  املديريات 
تهيئة  «برضورة  كافة  املحافظات 
الجداول الخاصة بالدوام للمراحل التي تم 

تحديدها».
«التعليم  ان  االجتماع  اثناء  الدليمي  وقال 
اإللكرتوني للمراحل األخرى مستمر ومن 
الحضوري  بالدوام  ُشملت  التي  ضمنها 
«قرار  ان  اىل  الفتاً  األسبوع»،  أيام  لبقية 
من  األوىل  الثالث  الصفوف  تالميذ  دوام 

املرحلة االبتدائية جاء من أجل اكتسابهم 
(القراءة  يف  األساسية  العلمية  املهارات 

والرياضيات والعلوم واالسالمية) «.
وشدد الدليمي عىل «دور األرشاف الرتبوي 
والتأكيد  الحضوري  الدوام  متابعة  يف 
وخاصًة  الوقائية  اإلجراءات  أتباع  عىل 
سيتم  إذ  واالهلية،  الحكومية  املدارس  يف 
سحب إجازة فتح املدرسة االهلية املخالفة 
بها  املعمول  والتعليمات  الرشوط  لتلك 

حفاظاً عىل سالمة الطلبة».
«املديرية  ايضا  الرتبية  وزير  ووجه 
استكمال  برضورة  للمناهج  العامة 
اىل  الورقية  من  املناهج  تحويل  خطوات 
بعدها  ليتم  أوىل  كخطوة  تفاعلية  رقمية 
عىل  وتعميمها  الخطوات  باقي  استكمال 

بقية مدارس البالد كافة «.
للشؤون  الوزارة  وكيل  االجتماع  وحرض 
ومدير  عون  عبد  نعمة  شاكر  العلمية 
عام  ومدير  البصييص  عادل  املناهج  عام 
شمس  زكي  خنساء  الرتبوي  األرشاف 
للتقويم  العام  املدير  ومعاون  الدين 

واالمتحانات السيد نعمة حربي.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االربعاء، 
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف  املستجد 
٧٩٧٢ اصابة جديدة و٤٠ حالة وفاة وشفاء 
الرصافة  ٥١٩٦ حالة، حددت دائرتي صحة 
حسب  لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

املناطق.
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد  ان 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح   ،٤٤٢٨٢
 ٧٩٧٢ تسجيل  تم  انه  مبينة   ،٨٦٤٤٢٢٨
اصابة جديدة و٤٠ حالة وفاة وشفاء ٥١٩٦ 

حالة.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
٨٣١٥١٩ (٨٧٫٦٪)، اما عدد حاالت االصابات 
التي  الحاالت  عدد  بينما   ،٩٤٩٠٥٠ الكيل: 
تحت العالج: ١٠٢٦٩٥، يف حني عدد الحاالت 
الراقدة يف العناية املركزة: ٥١٢، وعدد حاالت 
عدد  ان  اىل  الفتة   ،١٤٨٣٦ الكيل:  الوفيات 
عدد  ليصبح   ،١٦٨٠٥ امس:  ليوم  امللقحني 

امللقحني الكيل: ١٨٣٩١٨.
بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الرصافة عبد الغني الساعدي، تسجيل ٩٨٥ 
 ٩٤٠ بينها  كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة 

خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  الساعدي يف  وقال 
«املؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة 
سجلت امس يف جانب الرصافة ٩٨٥ اصابة 
كالتايل:   موزعة  كورونا  بفريوس  جديدة 
للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل  حالة   ٩٤٠
  ٩٨ الجديدة  بغداد  قطاع  بواقع:   الصحية 
الشعب  الوبائي/  قطاع  الرصد  حالة خالل 
قطاع  الوبائي/   الرصد  خالل  حالة   ٨٠
الوبائي  الرصد  خالل  حالة   ١٠٥ النهروان 
خالل  حالة   ١٣٥ الثاني  البلديات  قطاع    /
الرصد الوبائي /  قطاع الرصافة ١١٠ حالة 
الوبائي / قطاع االعظمية ٧٤  الرصد  خالل 
حالة خالل الرصد الوبائي/  قطاع البلديات 
االول ٨٤ حالة خالل الرصد الوبائي/  قطاع 
الوبائي/   الرصد  خالل  حالة   ١٠٤ الصدر 
الرصد  خالل  حالة   ٧٥ االستقالل  قطاع 
خالل  حالة   ٧٥ املدائن  قطاع  الوبائي/  

الرصد الوبائي.
مراجعتهم  خالل  حالة   ٤٥ ان  اىل  واشار 
التالية  املناطق  الصحية  ضمن  للمؤسسات 
املحالت  ضمن  حالة   ٢١ الصدر  مدينة   .:
التالية الزراعي/ الداخل / الفالح/ الكيارة/ 

 ،٥١٣  /٥٦٥  /٥٤٢  /٥٥٤  /٥٥٣  / جميلة 
املركز/  شارع  يف   حاالت   ٧ الزعفرانية 
 ٥ البلديات  الكنيسة،   شارع  الزراعي/ 
حاالت /الزراعي/ ٧٣٢/ ٧٥٤/ ٧١٨،  شارع 
 /٥٠٩ املستنرصية/   / حاالت   ٨ فلسطني 
٥٠٣/ ٥٠٢/ ٥٠٨،  الكرادة ٣ حاالت  محلة 
 ٦ الحسينية   ،/٩٠٧  /٩٠٣  /  ٩٠٥  /٩٠٦

حاالت محلة ٢٠٤/٢٠٢/٢١٥.
واوضح الساعدي انه «تم نقل جميع الحاالت 
وفق  العالج  لتلقي  الصحي   الحجر  اىل 
«العدد  ان  اىل  املعتمدة»، مشريا  الربوتكوالت 
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل ١٢٤٧٢٤ تويف 
منهم  ١٥٨٩ فيما اكتسب الشفاء ١٠٩٠٨٤ 

حالة شفاء ومتبقي قيد العالج ١٤٠٥١».
ودعا الساعدي اىل «مراعاة تلك الجهود والتي 
اسفرت عن هذا العدد من حاالت الشفاء من 
ولبس  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  خالل 
االجتماعي  التباعد  عىل  والرتكيز  الكمامات 

ومراجعة املراكز الصحية لتلقي اللقاح».
املوقف  الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
الحاالت  عناوين  و  اعداد  مع  لها  الوبائي 
فايروس  بمرض  مخترباتها  يف  املشخصة 
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات 
الثالثاء  ليلة  من  العارشة  الساعة  لغاية 

واملعلن عنها امس االربعاء.
ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
ابو   : كاآلتي  موزعة    ١٤٥١ االصابات  عدد 
االسكان ٢٤/  ابو غريب  ٨٦/  دشري  ٣٧/ 
االعالم  ٤٥/ البياع  ٢٤/ التاجي  ٢٦/ الرتاث  
الخطيب   الحرية  ٤٦/  الحارثية  ١٦/   /١١
١٧/ الدورة  ٧١/ الدولعي  ١٨/ الرحمانية  
١٥/ السيدية  ٣٨/ الشالجية  ١٩/ الرشطة 
 /٢٠ الرابعة   الرشطة   /١٨ الخامسة  
الطارمية    /١١ الصالحية    /٦٦ الشعلة  
 /٢٨ العامرية    /٢٤ الطوبجي   /٢٣
العطيفية  ١٣/ العالوي  ٣٢/ الغزالية  ٤٩/ 
اللطيفية    /٤٥ الكاظمية    /٢٦ القادسية  
٣٣/ املحمودية  ٧٥/ املعالف  ١٤/ املكاسب  
النرص  املواصالت  ١١/  املنصور  ٣٣/   /١٢
والسالم  ٢٨/ الوشاش  ٣٩/ الريموك  ٤٩/ 
الجامعة   اليوسفية  ١٥/ جكوك  ١٦/ حي 
٣٨/ حي الجهاد  ٥٠/ حي الخرضاء  ٢٨/ 
حي/   /٣٥ العدل   حي   /٣٥ العامل   حي 
الفرات  ١٦/ سبع البور  ١١/ سويب  ١٧/ 
مج   /٩ مريم   كرادة   /١٥ حيفا   شارع 
االيادي  ١/ ناحية الرشيد  ١٥/ سكنة جانب 
 ،٦٩٢ الشفاء:  عدد  ان  مبينة   ،١٢ الرصافة 

بينما الوفيات: ١.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
قال رئيس الوزراء اليوناني، كريياكوس ميتسوتاكيس، امس األربعاء، بعد اجتماع مع 
رئيس املجلس الرئايس الليبي، محمد املنفي، إن البلدين اتفقا عىل إجراء محادثات بشأن 

ترسيم مناطقهما البحرية يف البحر املتوسط.
بني  املحادثات  استئناف  عىل  «اتفقا  إنهما  ميتسوتاكيس  قال  االجتماع،  بعد  بيان  ويف 

اليونان وليبيا فوراً بشأن ترسيم حدود املناطق البحرية».
وأضاف: أن اليونان تسعى إىل إعادة ضبط العالقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع 
حكومة الوفاق برئاسة فايز الرساج اتفاق الحدود البحرية عام ٢٠١٩ مع تركيا التي 

تتنازع مع اليونان عىل السيادة عىل مناطق بالبحر املتوسط.
وألقت تركيا واليونان األسبوع املايض بكامل ثقلهما الدبلومايس يف ليبيا، يف خطوة قال 
مراقبون إنها ليست بمعزل عن التنافس الذي تخوضه الدولتان يف رشق املتوسط، وتمثل 
البحرية  الحدود  ترسيم  باتفاقية  لإلطاحة  اليونان  تتحرك  حيث  ساحاته،  إحدى  ليبيا 
التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا يف نوفمرب ٢٠٢٠، بينما تكافح أنقرة للحفاظ عىل 

صالحية هذه االتفاقية وتثبيتها.
التنافس والنزاع بني تركيا واليونان يف ليبيا، ظهر جليا خالل هذه األيام املاضية، بزيارات 
الفتتاح  بنغازي،  مدينة  إىل  دينياس  نيكوس  اليوناني  الخارجية  وزير  بها  قام  مهمة 
قنصلية لبالده، وذلك بعد أسبوعني من زيارة رئيس الوزراء كريياكوس ميتسوتاكيس 
إىل العاصمة طرابلس. وأطلق املسؤولون اليونانيون من داخل ليبيا ترصيحات استهدفت 
تركيا وعربوا عن رفضهم «االتفاقيات غري القانونية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع 
تركيا»، يف إشارة إىل االتفاق البحري املثري للجدل املوقع شهر نوفمرب عام ٢٠٢٠، كما 

طالبوا رصاحة باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
النفوذ  أنه يستهدف منافسة  يبدو  الذي  ليبيا،  يف  اليوناني  الدبلومايس  النشاط  وقوبل 
باستقبال رئيس  التي سارعت  أنقرة  بتحركات مماثلة من  ليبيا واملتوسط،  الرتكي يف 
وقانونية  صالحية  عن  للدفاع  حكومته،  أعضاء  ونصف  الدبيبة  الحميد  عبد  الوزراء 
الدبيبة  إعالن  بعد  استمراريتها، خاصة  تثبيتها لضمان  ليبيا ومحاولة  اتفاقياتها مع 
واليونان  ليبيا  البحرية بني  الحدود  املفاوضات حول ترسيم  «استئناف  استعداد بالده 
اليونان  وزراء  رئيس  مع  محادثاته  خالل  البلدين»،  لكال  الخالصة  املنطقة  لتحديد 

ميتسوتاكيس.

بغداد/ الزوراء:
تسجيل  الـصـحـة  وزارة  أعلنت 
الراقدين  املصابني  بأعداد  كبرية  زيادة 
بــاملــســتــشــفــيــات نــتــيــجــة 
كــورونــا،  بـفـيـروس  اإلصــابــة 
إقامة  عن  االبتعاد  إىل  املـواطـنـني  ودعــت 
دعوات اإلفطار الجماعية خالل شهر رمضان.

صـحـة  دائــرة  عــام  مـديـر  وقــال 
ترصيح  يف  الحجامي،  جاسب  الـكـرخ، 
صحفي: ان ”الــزيــادة فـي عــدد اإلصابات 
فــي  تــركــزت  الــكــرخ  جــانــب  يف 
الـشـعـبـيـة  واملــنــاطــق  األطراف 
الــتــي كــانــت اقـل املناطق أخذا للقاح، 
سكانها  تلقى  التي  األخرى  املناطق  يف  وليس 

التطعيم بنسب اكرب من غريها“.
الوصول  عىل  منصب  ”العمل  ان  وأكد 
التلقيح  من  باملئة   ٧٠  -  ٦٠ نسبة  اىل 
املـجـتـمـعـيـة“،  املـنـاعـة  لتحقيق 
الــى  الـلـقـاح  ”مـتـلـقـي  داعـيـا 
االلــــتــــزام  عىل  املـحـافـظـة 
حــرصــا  الـــوقـــايـــة  بــســبــل 
فــي  املــنــاعــة  تــكــامــل  عــلــى 
جـسـمـهـم فــي األسابيع األوىل ألنــهــم 

يـبـقـون معرضني لإلصابة“.
 ١١٧٠ مـؤخـرا  الـكـرخ  صحة  وتسلمت 

جرعة مـن لقاح فــايــزر تــم تـوزيـعـهـا 
ضـمـن مـنـفـذي مستشفيي الريموك ومدينة 
اإلمامني  الــكــاظــمــني الــطــبــيــة، 
وكــذلــك ٥ آالف جرعة من لقاح سينوفارم 
اسرتازنيكا  لقاح  حصة  بلغت  بينما  الصيني، 

الـبـريـطـانـي ٢٩ ألــف جـرعـة.
تجهيز  ”سيتم  انه  الحجامي  وأضاف 
الــكــمــيــات نـفـسـهـا مــن لــقــاح 

عــلــى  والــعــمــل  أسبوعيا،  فــايــزر 
لـلـمـراجـعـني  الـصـحـيـح  الـتـطـعـيـم 
واملـنـتـسـبـني بحسب املعايري العلمية املتفق 

عليها“.
مــديــر  قـــال  جــانــبــه،  مــن 
عبد  الدكتور  الرصافة  صـحـة  عـــام 
ان  صحفي:  ترصيح  يف  الساعدي  الغني 
مـن  جـرعـة  آالف   ٣ تسلمت  ”الــدائــرة 

وهـــنـــاك  أوىل،  كدفعة  فـايـزر  لـقـاح 
بقية  من  أسبوعيا  تـصـل  أخرى  جـــرع 

أنواع اللقاحات“.
بافتتاح  حـالـيـا  ”الـتـواصـل  إىل  ولـفـت 
فـايـزر،  بـلـقـاح  إضافية  أخرى  مـنـافـذ 
 ٧٠ الـــ  األخرى  املــنــافــذ  إىل  إضافة 
املـوجـودة يف املـراكـز الصحية نتيجة إلقبال 
املـواطـنـني الكبري عـلـى منافذ التلقيح خالل 

اليومني املاضيني“.
من جانب متصل، حذرت وزارة الصحة والبيئة، 

من استمرار تفيش فريوس كورونا يف البالد.
يف  البدر،  سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
ترصيح متلفز، امس األربعاء: «املوقف الوبائي 
يف تفيش ولكن مؤسساتنا ما زالت قادرة عىل 

استيعاب املصابني حتى اآلن».
لقاح  أي  من  أفضل  الكمامة  «لبس  ان  وأكد 
وباقي  االجتماعي  االبتعاد  وكذلك  موجود 
اإلجراءات الوقائية وليس لدينا تفضيل مسبق 
«جميع  ان  عىل  مشدداً  اللقاحات».  بشأن 

اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ رصينة».
شاركت  سلبية  دعاية  «هناك  ان  اىل  ولفت 
عىل  البدر  وشدد  وأشخاص».  فضائيات  بها 
او حتى  أي مضاعفات جانبية  «عدم تسجيل 
شائعات  من  يثار  ما  وكل  للقاحات  متوسطة 

غري دقيقة».

الزوراء/ يوسف سلمان: 

قررت رئاسة مجلس النواب، اصدار 

دائمة  لجنة  بتشكيل  نيابي  امر 

مرشوع  تنفيذ  عىل  االرشاف  تتوىل 

وتحديد  النهروان  ملاء  الدائم  الحل 

يف  التلكؤ  عن  القانونية  املسؤولية 

حتى  الدائمة  واملتابعة   ، تنفيذه 

اكمال انجازه ، تكون برئاسة النائب 

عدد  وعضوية  الكعبي  حسن  االول 

من النواب و الجهات ذات العالقة .

النيابية  االوساط  تواصل  باملقابل 

حراكهـا لتفعيل طلب رسمي موقع 

عىل  فقرات  إلضافة  نائبا   ١١٣ من 

إلزام  منها  املوازنة،  قانون  مسودة 

بخفض  املركزي  والبنك  الحكومة 

دينار   ١٣٠٠ إىل  الدوالر  رصف  سعر 

لكل دوالر.

االقاليم  شؤون  لجنة  اوصت  فيمـا 

واملحافظات غري املنتظمة يف اقليم ، 

بعرض قضية تقاعد اعضاء مجالس 

والنواحي  واالقضية  املحافظات 

خيار  ضمن   ، واالحياء  والقواطع 

تعديل قانون التقاعد املوحد رقم (٩) 

لسنة ٢٠١٤ .

واكدت اللجنة ، خالل اجتماع موسع 

، مع الكادر املتقدم يف الهيئة الوطنية 

ديوان  يف  القانونية  والدائرة  للتقاعد 

االمانة  عن  وممثل  املالية  الرقابة 

من  ووفد  الوزراء  ملجلس  العامة 

رشيحة  عن  وممثلني  املالية  وزارة 

من  عدد  بحضور   ، املتقاعدين 

 ، النيابية  القانونية  اللجنة  اعضاء 

معامالت  انجاز  يف  االرساع  رضورة 

الرشيحة  هذه  وانصاف  املتقاعدين 

والتخفيف من معاناتهم ، فضالً عن 

املوظفني  ترفيع  موضوع  مناقشة 

وفق الضوابط القانونية التي تضمن 

حقوقهم « .

قضية  إىل  املجتمعون  تطرق  كما 

املحافظات  مجالس  أعضاء  تقاعد 

والقواطع  والنواحي  واألقضية 

االجتماع  ناقش  حيث   ، واألحياء 

اتخاذها  املمكن  الخيارات  جملة من 

الذهاب  منها   ، اإلشكالية  لحل هذه 

إىل تعديل قانون التقاعد املوحد رقم 

(٩) لسنة ٢٠١٤  .

التقاعد  هيئة  قدمت   ، جانبها  من 

رشحاً عن آلية عملها وأبرز املعوقات 

كما   ، تواجهها  التي  واملشاكل 

استعرض وفد وزارة املالية اإلجراءات 

التي ستتخذها الوزارة بشأن مسألة 

ترفيع املوظفني ، مؤكدا تضمينها يف 

املوازنة  بقانون  الخاصة  التعليمات 

التي    ٢٠٢١ لعام  االتحادية  العامة 

ستصدر قريباً .

دولة  ائتالف  كتلة  اكدت  ذلك  اىل 

سعر  ارتفاع  ان   ، النيابية  القانون 

رصف الدوالر يف االسواق املحليـة اىل 

رقم قيايس جديد ، هو مؤرش خطري 

النقدية  السياسة  ادارة  ضعف  يؤكد 

استفهام  عالمات  يضع  و  البالد  يف 

كثرية 

ان   ، الصمد  عبد  خلف  النائب  وقال 

الرصف  سعر  بني  املتولدة  الفجوة   »

املرتفع اساسا و بني سعره يف السوق 

االسعار  يف  الغالء  من  مزيدا  يعني 

الصعوبات  من  مزيدا  بالنتيجة  و   ،

و  الفقرية  للطبقات  االقتصادية 

املحدود  الدخل  ذوي  و  املتوسطة 

اليوم  العراقيني   » ان  اىل   مشريا   ،»

و  الوعود  من  بالرغم  الكثري  يعانون 

الربامج الحكومية التي سمعوها «.

واضاف ان « تداعيات القرار الخاطئ 

تضمينه  و  الرصف  سعر  برفع 

كبري  بارتفاع  اكله»  «آتى  باملوازنة 

دولة  كتلة   » ان  مبينا   ،» االسعار  يف 

الثابت  بموقفها  متمسكة  القانون 

ما  اىل  الرصف  ارجاع سعر  برضورة 

كان عليه مع ارتفاع سعر النفط يف 

االسواق العاملية « .
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تونس/متابعة الزوراء:
 عـاد الرئيس التونيس، قيس سـعيد، 
مـن القاهـرة أكثر حزمـا يف مواجهة 
اإلسالميني، وذلك يف كلمة له بمناسبة 
شـهر رمضـان وجـه فيهـا رسـائل 
مبارشة وحـادة إىل حركة النهضة، يف 
الوقت الذي احتمى فيه راشد الغنويش 
بخطـاب  النهضـة  حركـة  رئيـس 
املصالحـة الوطنية من أجـل التهدئة 
مـع الرئيـس، بعد حملة واسـعة من 
نشـطاء الحركـة عىل زيـارة الرئيس 

التونيس إىل مرص.
وقال سعيد يف كلمة له بمناسبة دخول 
شـهر رمضـان، ويف جامـع الزيتونة 
”القـرآن  إن  التاريخـي،  الثقـل  ذي 
توّجه للمسـلمني وليس لإلسـالميني 
يف  املسـلمني“،  علمـاء  لجمعيـة  وال 
ربـط واضح مـع الضجـة التي أثريت 
بشـأن زيارته إىل مرص، والتي سـعت 
إىل تخوينـه وربطـه بأجنـدة إقليمية 

للتصعيد مع اإلسالميني.
وجـاءت يف كلمـة الرئيـس التونـيس 
إيحاءات واضحة إىل خصومه يف حركة 
النهضـة وتوظيف اإلسـالم لحسـاب 
أجنـدات سياسـية، مـن ذلـك حديثه 
عـن التناقض يف سـلوكيات الناس يف 
رمضان مع طبيعة الشهر، إذ قال عن 
بعض تلك املظاهر ”يف ظاهرها عبادة 
وباطنهـا حسـابات سياسـية“. كما 

ردد مفردات يف نفس إشاراته الخفية 
”األوبئـة  نـوع  مـن  اإلسـالميني  إىل 
السياسية“ و“لرتجم هذه األباليس“، 
واتهـام البعـض بـ“الكـذب والتجني 
إىل  واضحـة  إشـارة  يف  والقـذف“، 
الهجمات التي تستهدفه هو شخصيا 

خالل زيارة مرص وقبلها.
واعتـرب نشـطاء داعمون لسـعيد أنه 
جاء مشحونا من مرص ضد النهضة، 
ربمـا بسـبب حصوله عـىل معطيات 
وتفاصيل تتعلـق بالحركة يف عالقتها 
بمـا حصلت عليه مرص يف تحقيقاتها 
اإلخـوان  حركـة  مـن  قيـادات  مـع 

املسلمني املرصية.
وأشاروا إىل أن سعيد وجه ”صواريخ“ 
بالجملـة إىل حركـة النهضـة، وهـي 
الكلمة التي دأب الرئيس التونيس عىل 
اسـتعمالها سابقا للحديث عن ردوده 
عىل ما يصفه بـ“املؤامرات التي ُتحاك 

يف الغرف املظلمة“.
للرئيس  الداعمـون  النشـطاء  وركـز 
التونيس عىل التوتر الذي  شاب مواقف 
اإلسـالميني تجـاه سـعيد خاصة مع 
زيارتـه إىل القاهـرة، وترويجهم أنها 
تصب ضمن نظريـة املؤامرة، ووجود 
اتفاقيات رسية بـني الرئيس التونيس 
والرئيس املرصي عبدالفتاح السـييس 
و“محاسـبتها“،  الحركـة  لتطويـق 
الرئيـيس  ترصيحـات  بعـد  خاصـة 

املرصي عن مواجهة اإلرهاب.
وتحدث السـييس عن ”تعاون مرصي 
تمويـل  مصـادر  لتجفيـف  تونـيس 
الفكـر املتطرف“،  اإلرهاب ومواجهة 
مشـددا عـىل ”رضورة تعزيـز سـبل 
مكافحة اإلرهاب بكل جوانبه“، وهو 
ما فهم عىل أن املقصـود منه جماعة 
اإلخوان املسلمني وفروعها املختلفة يف 

املنطقة.
وردت الرئاسـة التونسية عىل الحملة 

باعالنها الثالثـاء، أن الرئيس املرصي 
عبـد الفتـاح السـييس ”رئيـس دولة 
شـقيقة مرحب بـه يف تونس كضيف 
قيـس  البـالد  لرئيـس  وكأخ  عزيـز 

سعيد“.
اإلسـالميني  ردود  أبـرز  وجـاءت 
عـىل ”صواريـخ“ سـعيد مـن رفيـق 
الغنـويش ووزير  عبدالسـالم، صهـر 
إن  قـال  حـني  األسـبق،  الخارجيـة 
بـادروا  اإلسـالمية  الـدول  ”رؤسـاء 

بتهنئة شعوبهم بدخول شهر رمضان 
املعظم، وبثوا رسائل البهجة والتفاؤل 
والدعـوة إىل التحابب وصفاء القلوب، 
إال رئيسـنا، يـرص عىل إشـاعة أجواء 
الكراهيـة والحقد، ومحاولة السـطو 

عىل الدين“.
اإلسـالميني  أن  واضحـا  وبـات 
منزعجـون من تحرك الرئيس سـعيد 
يف نفـس امللعـب الذي وظفـوه لعقود 
الديـن  ملعـب  أي  االسـتقطاب،  يف 

واالنطـالق منـه ملخاطبـة الناس عرب 
اآليات واألحاديث واسـتدعاء املايض، 
وهو ما يفرس تركيز نشطاء إسالميني 
عـىل مواقع التواصـل نقدهم للرئيس 
سـعيد واتهامه باخرتاق مبـدأ تحييد 
املساجد وأماكن العبادة عن التوظيف 

السيايس.
الهـدوء  إظهـار  محاولتـه  ورغـم 
والتماسك، فإن رئيس حركة النهضة 
لم ينجح يف تبديد مخاوفه من النتائج 
التي يمكن أن تفرزهـا زيارة الرئيس 

سعيد إىل القاهرة.
”تونـس بخـري  إن  الغنـويش  وقـال 
وليسـت مهـددة“. لكنـه بالتـوازي 
سعى إىل أن يدافع عن التهدئة كونها 
الوضعية اإليجابية التي تستفيد منها 
حركتـه كرشيك حكومي، ويسـتفيد 
منهـا هو شـخصيا يف تثبيت نفسـه 
رئيسـا للربملان وشـخصية سياسية 
محورية يف إدارة األزمة التي تعيشها 

البالد.
وشـدد الغنويش عـىل أن رمضان هو 
”شـهر التصالـح“ بـني الجميع بمن 

فيهم ”األحزاب وكل السلطات“.
جـاء ذلـك يف كلمـة لـه قـدم خاللها 
التهانـي للشـعب التونيس بمناسـبة 
حلول شـهر رمضـان، وُنـرشت عىل 

صفحته بفيسبوك.
وقال الغنويش إن ”تونس بخري وليست 

مهـددة مـا دمنـا متمسـكني بديننا 
وديمقراطيتنـا  الوطنيـة  وبوحدتنـا 

وحرياتنا“.
وأضاف ”شهر رمضان شهر التصالح 
بـني الّنـاس.. وهـذا يشـمل العائالت 

والجهات واألحزاب وكل السلطات“.
يتقـارب  أن  نتوقـع  ”شـهر  وتابـع 
فيه الّتونسـيون، وأن يشـهد الشعب 

تطورات مهمة يف حياته“.
لكـن الدعـوة إىل التهدئـة ال يبدو أنها 
بمثابـة قـرار بالتهدئـة مـن النهضة 
يف الـرصاع مع سـعيد، وأن األمر وفق 
مراقبـني ال يعـدو أن يكـون مسـعى 
لتربئـة الذمـة وإظهـار الغنـويش يف 

صورة ”الرجل الحكيم“.
فسـيبوك  عـىل  تدوينـة  وحملـت 
لنورالديـن البحـريي، القيـادي املؤثر 
يف امللفات السياسـية داخـل النهضة، 
هجوما عنيفا عىل الرئيس سعيد دون 

أن يسميه.
ودعـا البحـريي إىل التصـدي ”لدعـاة 
الفاشـية والحكم الفردي االستبدادي 
املتخلّـف والشـعبوية املدّمـرة“. كما 
حث ما أسـماه ”كل القـوى الوطنّية 
التعجيل ببناء الكتلة الّتاريخية املؤمنة 
بالديمقراطيـة والتعدديـة“، وهو ما 
فهم عـىل أنه دعوة إىل تحالف واسـع 
ضد الرئيس قيس سعيد وعبري مويس 

رئيسة الحزب الدستوري الحر. 
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
والسـفرياألمريكي لدى العراق ماثيو تولر 
رضورة اسـتمرار التعاون األمني ملكافحة 

اإلرهاب.
وذكراملكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: أن ” الحلبويس 
اسـتقبل السـفري األمريكـي لـدى العراق 
ماثيـو تولـر“ مشـرياً اىل ، أن“ الجانبـني 

ناقشـا خالل اللقاء العالقات الثنائية بني 
العراق والواليات املتحدة، وتعزيز استمرار 

التعاون األمني ملكافحة اإلرهاب“.
واضـاف ، أن ” اللقـاء تطـرق إىل الحـوار 
االسرتاتيجي بني البلدين، وأهمية مواصلة 
دعم العراق يف املجاالت كافة وبما يسـهم 
يف تحقيق التنمية واالسـتقرار، فضال عن 
بحـث عـدد مـن املواضيـع ذات االهتمام 

املشرتك“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت أمانة مجلس الوزراء، امس األربعاء، 
أن قطاع التمور سيوفر فرص عمل كبرية 
ألبنـاء املناطـق الواقعـة ضمـن مـزارع 

النخيل.
وذكـرت االمانـة العامـة ملجلس الـوزراء 
”نائـب  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  يف 
األمـني العام ملجلس الـوزراء فرهاد نعمة 
اللـه حسـني تـرأس اجتماع لجنـة وضع 
اسرتاتيجية شاملة لزيادة انتاج النخيل“.

وقال رئيس اللجنة نائب االمني العام وفقا 
للبيان، إن ”قطاع التمور يوفر فرص عمل 
كبرية ألبناء املناطق التي تتوفر بها مزارع 
النخيـل، بمـا يتوافق والتوجـه الحكومي 
نحـو تنويـع مصـادر الدخـل وتنشـيط 

االقتصاد يف البالد“.

وأضـاف البيان، أنه ”جرى خالل االجتماع 
ذات  الجهـات  اجـراءات  تنفيـذ  متابعـة 
العالقة لتوصيـات اجتماعها االول، فضال 
عن التقرير النهائي للجنة تخصيص قطع 
االرايض وجعلهـا جاهزة للقطاع الخاص، 
وفقـا  النخيـل  بسـاتني  إقامـة   بشـأن 
للضوابـط والـرشوط التـي أقرتهـا دائرة 
البسـتنة يف وزارة الزراعـة والتـي حددت 
املسـاحة بأن تكون (8×8) م باسـتخدام 
منظومـات الـري بالتقطـري، وأن تشـمل 
تلـك االرايض بالقروض املتاحة“، مبينا أن 
”اللجنة ناقشت أيضا املعوقات واملشكالت 
التـي تواجـه االرايض الزراعية املشـمولة 
باالسـتثمار، فضال عـن تقديم مقرتحات 
اسـتثمارية  كفـرص  عرضهـا  بشـأن 

الستقطاب القطاع الخاص“.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن الناطـق باسـم القائـد العـام 
للقوات املسـلحة، اللواء يحيى رسول، 
امس االربعاء، احباط مخطط إرهابي 
رمضـان  يف  املواطنـني  السـتهداف 

بدياىل.
وقـال اللـواء رسـول يف بيـان تلقتـه 
”الـزوراء“: انـه ”من خـالل املتابعة 
امليدانية وتكثيف الجهود االستخبارية، 

احبط جهاز ُمكافحة اإلرهاب ُمخططا 
إرهابيا لعصابـات داعـش التكفريية 
كان يسـتهدف مـن خاللـه املواطنني 
الذين يتبضعون لشهر رمضان املبارك 

يف إحدى أسـواق ُمحافظة دياىل“.
 واضاف: انه ”تم القبض عىل ارهابي 
كان يحـاول تنفيـذ عمليـة إجرامية، 
وبحوزتـه مواد متفجـرة لتنفيذ هذه 

العملية اإلرهابية“.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
يف  املتحـدة  الواليـات  اسـتخدمت 
املايض مجموعـة من العقوبات، رداً 
عـىل االخرتاقـات اإللكرتونيـة التي 
اتهمت روسـيا بشـنها، بمـا يف ذلك 
فـرض عقوبـات عىل أهـم جهازي 
مخابـرات روسـيني وإغـالق عـدد 
من قنصليـات موسـكو يف الواليات 
لتوجيـه تهـم  املتحـدة، باإلضافـة 
قضائية للمتسللني املزعومني وطرد 
”الجواسـيس املشـتبه بهـم“ مـن 

البالد.
أعلنـت  املـايض،  ديسـمرب  يف  لكـن 
واشـنطن أنهـا اكتشـفت هجمات 
إلكرتونيـة روسـية جديـدة، وهـي 
واحـدة من أكثر هجمـات القرصنة 
جـرأة حتـى اآلن حيث طالت تسـع 
وكاالت اتحاديـة عـىل األقـل، ومـا 
يقـرب مـن 100 رشكـة خاصـة يف 
الواليـات املتحـدة، وهو األمـر الذي 
دفـع الرئيس األمريكي جو بايدن إىل 
التوعد بفرص عقوبات غري مسبوقة 

عىل روسيا.
وحاليـاً تسـتعد إدارة بايدن لفرض 
حزمـة جديدة مـن العقوبـات عىل 
روسـيا، يمكـن أن تعلنهـا يف هـذا 
األسـبوع، وفقـاً ملـا أكده شـخص 
مطلع عىل املـداوالت الداخلية ملوقع 
”بوليتيكـو“ األمريكي. وقال املصدر 
فـرض  تشـمل  قـد  الخطـوات  إن 

املخابـرات  وكاالت  عـىل  عقوبـات 
الروسية وطرد دبلوماسيني روس.

ويف الوقت نفسـه، ترسـل واشنطن 
إشـارات ملوسـكو بأنهـا قـد تقدم 
رادعـاً أقـوى - وهي رسـالة أكدها 
بايـدن خـالل مكاملة أمـس الثالثاء 
مع بوتني، حيث قـال البيت األبيض 
الواليـات  بـأن  تعهـد  الرئيـس  إن 
دفاعـاً  بحـزم  ”سـتعمل  املتحـدة 

عـن مصالحهـا الوطنيـة“، رداً عىل 
”االخرتاقات اإللكرتونية والتدخل يف 

االنتخابات“.
أمريكيـون  مسـؤولون  قـال  كمـا 
لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الشـهر 
املـايض إن اإلدارة كانت تخطط لرد 
أكثر قوة عىل موسكو، أي لـ“هجوم 
مضاد هادئ“ من شـأنه لفت انتباه 

بوتني.

مـن جهتـه، قـال مستشـار األمن 
القومـي جيـك سـوليفان يف فرباير 
املـايض إن رد الواليـات املتحدة عىل 
القرصنة الروسية سـيكون ”مرئياً 
وغري مرئـي“، وهـي عبـارة أثارت 

املزيد من التساؤالت.
ويف الحقيقـة، قـد تكـون خيـارات 
الواليات املتحـدة للرد محدودة، عىل 

الرغم من ترسانة البالد الخاصة من 
األسلحة اإللكرتونية القوية.

ولطاملا أعرب قادة األمن األمريكيون 
عـن حذرهـم بشـأن شـن هجمات 
إلكرتونيـة هجوميـة لشـل البنيـة 
التحتية الحيوية للخصوم أو الكشف 
عن معلومـات محرجة عن قادتهم، 
خوفـاً من إثـارة رصاع متصاعد قد 
يـؤدي إىل تداعيـات مختلفـة حتـى 

داخل أمريكا.
األقـل  الرقميـة  الهجمـات  وحتـى 
بكشـف  تخاطـر  قـد  ”عدوانيـة“ 
تفاصيل مهمة حول قدرات القرصنة 
األمريكيـة، ممـا يضعـف الخيارات 

األمريكية يف أي رصاع مستقبيل.
ويف هذا السياق، قال مسؤول دفاعي 
سابق يف إدارة الرئيس السابق دونالد 
ترمب إن الرد االفرتايض ”املتطرف“ 
قد يكون ”قطـع التيـار الكهربائي 
عن موسـكو“، مضيفاً: ”هذا خيار 
مفيـد يمكـن وضعه عـىل الطاولة. 
لكن هذا له تداعيات كثرية يف االتجاه 

الخاطئ“.
كمـا قـال مسـؤول أمريكـي مطلع 
اسـتخدام  إن  ”بوليتيكـو“  ملوقـع 
وغـري  ”مرئـي  لعبـارة  سـوليفان 
مرئي“ لوصف اإلجـراءات املحتملة 
للواليـات املتحدة ضد موسـكو كان 
عالمة عـىل أن البيت األبيض ال يزال 

يزن تكتيكاته.

bË‡vy@fiÏy@ÒÜby@pbíb‘„Î@bÓéÎä@Û‹«@ÚÿÓíÎ@ÚÓ◊7flc@pbiÏ‘«

الخرطوم/متابعة الزوراء:
 دعـا رئيـس الـوزراء السـوداني، عبدالله 
حمدوك، نظرييه املرصي مصطفى مدبويل 
واإلثيوبـي آبي أحمد، الجتمـاع قمة ثالثي 
خـالل عرشة أيـام لتقييم مفاوضات سـد 
النهضـة اإلثيوبـي ”التـي وصلـت لطريق 

مسدود“.
وتأتـي هذه الدعوة بعد أسـبوع من فشـل 
اجتماعـات كينشاسـا يف التوصل إىل اتفاق 
برعايـة االتحـاد األفريقي، حيـث تبادلت 
مرص والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة 

أخرى االتهامات باملسؤولية عن الفشل.
جاء ذلك بحسـب رسـالة بعث بها حمدوك 
إىل كل مـن مدبـويل وآبي أحمـد، وفق بيان 

صادر عن مجلس الوزراء السوداني.
ودعا حمدوك نظرييه إىل التباحث واالتفاق 
حـول الخيـارات املمكنـة للمـيض قدما يف 
التفاوض وتجديد االلتزام السـيايس للدول 
الثالث بالتوصل إىل اتفاق يف الوقت املناسب، 
وفقا التفاق املبادئ الذي وقعت عليه الدول 

الثالث يف 23 مارس 2015.
وقال إن املفاوضات وصلت لطريق مسدود، 
يف وقت وصلت فيه أعمال تشـييد السـد إىل 
مرحلـة متقدمـة، مما يجعل مـن التوصل 
إىل اتفاق قبل بدء التشـغيل ”رضورة ملحة 

وأمرا عاجال“.
وتابع ”من املؤسـف أن تنقيض 10 سنوات 
التفـاق،  التوصـل  دون  املفاوضـات  مـن 

وبالرغم من أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ 
يف جولـة املفاوضـات التي توسـطت فيها 
الواليات املتحـدة والبنك الـدويل فقد بقيت 

عدة نقاط خالف بال حل“.
وأوضـح حمـدوك أن دعوته للقمـة ”تأتي 
وفقـا إلعـالن املبـادئ، والتي تنـص املادة 
العارشة منه عىل إحالة املوضوع لرؤسـاء 
حكومـات الدول الثـالث إذا تعـذر التوصل 

التفاق بني املتفاوضني“.
وأضـاف ”وبمـا أن املفاوضـات املبـارشة، 
وتلـك التي تمت برعايـة االتحاد األفريقي، 
فـإن  التفـاق،  التوصـل  يف  فشـلت  قـد 
السـودان يدعو الجتماع مغلق بني رؤسـاء 
وزراء البلـدان الثالثـة عرب تقنيـة الفيديو 

كونفرنس“.
ولفت إىل أن ”املفاوضات التي رعاها االتحاد 
األفريقـي، منـذ يونيـو 2020، لـم ُتفـض 
بدورهـا التفاق، بمـا يف ذلـك االجتماعات 
الوزاريـة التي عقدت مؤخرا يف كينشاسـا، 
عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، 
والتـي فشـلت يف وضـع إطـار للتفـاوض 

مقبول لكل األطراف“.
ويف 6 أبريل الجاري، انتهت جولة مفاوضات 
يف كينشاسا من دون ”إحراز تقدم“ بسبب 
”تعنت“ إثيوبيا، حسـب بيانـني للخرطوم 
أبابـا  أديـس  اتهمـت  فيمـا  والقاهـرة. 
األخريتـني بـ“عرقلة“ املفاوضات، وهو ما 

نفاه السودان ومرص.

وصعدت مرص من خطابهـا مؤخرا، حيث 
أكـد الرئيـس السـييس، أن حصـة مـرص 
مـن املياه ”خـط أحمر“، محـذرا من عدم 
االسـتقرار الذي قد تشـهده املنطقة إذا تم 

املساس بحق مرص من مياه النيل.
وكانـت القاهـرة والخرطـوم اقرتحتا ضم 
االتحاد األوروبي والواليـات املتحدة واألمم 
املتحدة كوسطاء، باإلضافة إىل دور االتحاد 
املحادثـات.  الحـايل يف تسـهيل  األفريقـي 
وقالـت الدولتان إن إثيوبيا رفضت االقرتاح 
خالل اجتماع كينشاسا الذي لم يسفر عن 

يشء.
و رفـض السـودان ومرصالسـبت عرضـا 
إثيوبيـا بمشـاركة معلومـات حـول امللء 
الثاني لسـد النهضة، معتربين أنه ”غطاء“ 

لتمرير قرار التعبئة يف يوليو املقبل. 
وتـرص أديـس أبابـا عـىل مـلء ثاٍن لسـد 
”النهضـة“ بامليـاه، يف يوليـو املقبل، حتى 
لو لم تتوصل إىل اتفاق ثالثي بشـأن السـد 
الواقـع عـىل النيـل األزرق، الرافـد الرئيس 

لنهر النيل.
ويف يوليـو 2020، أقرت إثيوبيـا ببدء امللء 
األول، يف إجراء أحادي الجانب، دون التوصل 

إىل اتفاق مع دولتي املصب.
وتتمسـك القاهـرة والخرطـوم بالتوصـل 
أوال إىل اتفاق حول امللء والتشـغيل يحافظ 
عـىل منشـآتهما املائيـة، واسـتمرار تدفق 
حصتيهما السنوية من مياه النيل ، البالغة 
55.5 مليار مرت مكعـب، و18.5 مليار مرت 

مكعب، عىل الرتتيب.
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بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس األربعاء، 

اثننِي  يف مجمع حبوب بيجي  فنِي  ضبط ُموظَّ

دهما إهدار املال  يف محافظة صالح الدين؛ لتعمُّ

العام.

وجاء يف بيان دائرة التحقيقات يف الهيئة تلقت 

مكتب  «مالكات  أن  منه:  نسخة  «الزوراء» 

مجمع  إىل  انتقلت  التي  الدين  صالح  تحقيق  

اللذيِن  املُتَّهمني  بضبط  قامت  بيجي  حبوب 

لثبوت  مخترب)؛  (فاحص  بصفة  يعمالن 

قيامهما بهدر املال العام»، ُمبّينًة أنهما «قاما 

مادة  من  طنٍّ  آالف   (٣,٠٠٠) كمية  بتصنيف 

 ،٢٠٢٠ الزراعيِّ   للموسم  املُتسلَّمة  الحنطة 

الفحوصات  إن  حني  يف  أوىل،  درجة  باعتبارها 

م فيها». املختربيَّة أشارت إىل وجود تفحُّ

املكتب  مالكات  نت  «تمكَّ ُمنفصلٍة،  عمليٍَّة  ويف 

التي انتقلت اىل املرصف الزراعيِّ – فرع تكريت 

من ضبط أصل صكٍّ مرصوٍف نقداً من حساب 

الذرة  معمل  إىل  ة  العامَّ النهرين  بني  ما  رشكة 

بٍرئ  حفر  لغرض  الدين؛  صالح  يف  الصفراء 

، دون أن يتمَّ تنفيذ املرشوع عىل أرض  ارتوازيٍّ

صة  الواقع، عىل الرغم من رصف املبالغ املُخصَّ

له منذ عام ٢٠١٨».

وبيَّنت أنه «تمَّ تنظيم محرضي ضبط أصوليَّني 

رتي  ُمذكَّ بموجب  َذتا  ُنفِّ اللتني  بالعمليَّـتني 

املُتَّهمني  رفقة  وعرضهما  قضائيَّتني،  ضبٍط 

واملضبوطات عىل قايض محكمة تحقيق صالح 

ة بالنظر يف قضايا النزاهة؛ الذي  الدين املُختصَّ

املادة (٣٤٠) من  قرَّر توقيفهما وفقاً ألحكام 

قانون العقوبات».

من جانب اخر، كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، 

امس االربعاء، عن مصادقة محكمة استئناف 

بابل االتحاديَّة عىل قرار الحكم بالحبس الشديد 

الرتكابه  السابق؛  بابل  محافظ  بحقِّ  الصادر 

عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

بيان  يف  ذكرت  الهيئة،  يف  التحقيقات  دائرة 

ورد «للزوراء» أن «املحافظ املدان، قام بإبرام 

عقٍد بني ديوان محافظة بابل والرشكة العامة 

اإلسكندريَّـة؛   – واملعدات  السيارات  لصناعة 

خالفاً  الحلة  بلديَّة  ملديريَّة  آلياٍت  لتجهيز 

للقانون».

بابل  استئناف  «محكمة  إن  الدائرة  وأضافت 

عدم  بعد  القضيَّة  نظرت  التي  االتحاديَّـة، 

املدان  ووكيل  النزاهة  هيئة  من  كلٍّ  قناعة 

محكمة  أصدرته  الذي  بالقرار  وطعنهما 

وجدت  النزاهة،  بقضايا  للنظر  الحلة  جنح 

كان  الحكم  قرار  أنَّ  واملداولة،  التدقيق  بعد 

وقرَّرت  القانون،  ألحكام  وموافقاً  صحيحاً 

تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، مع 

أمر  إصدار  بوجوب  املوضوع  ملحكمة  التنويه 

قبٍض بحق املدان املحكوم؛ عمالً بأحكام املادة 

(٢/٢٤٨) األصوليَّـة».

للنظر  الحلة  جنح  «محكمة  أنَّ  وأوضحت 

 (٢٠٢٠/١١/٩) يف  أصدرت  النزاهة  بقضايا 

عىل  سنواٍت  ثالث  ملُدَّة  بالحبس  غيابياً  حكماً 

املُدان؛ استناداً ألحكام املادة (٣٣١) من قانون 

الحلة  بلديَّة  ملديريَّة  االحتفاظ  مع  العقوبات، 

املحاكم  مراجعة  بحق  بابل  محافظة  وديوان 

اكتساب  بعد  بالتعويض  للمطالبة  املدنيَّة؛ 

القرار الدرجة القطعيَّـة».

بغداد/ الزوراء:
وزارة  باسم  املتحدث  أوضح 
بشأن  العبادي،  احمد  الكهرباء، 
من  املواطنني  عىل  املرتتبة  الديون 

أجور الطاقة الكهربائية.
صحفي:  ترصيح  يف  العبادي  وقال 
«هناك  نوعان من الديون املجمدة، 
 ٢٠١٧ عام  قرار  قبل  كانت  والتي 
مجلس  وقرار  حكومي  بتوزيع 

الوزراء وال تزال مجمدة».
املرتتبة  الديون  باقي  «اما  وتابع: 
الصنف  عىل  او  املواطنني  عىل 
التجاري او الزراعي او السكني فأن 

بتحصيلها  ماضية  الكهرباء  وزارة 
اذا كانت مؤرقة  املواطنني  من قبل 

فأنه ستكون عىل شكل أقساط».
أن  الكهرباء  باسم  املتحدث  وأكد 
من  حكومية  الكهرباء  «ديون 
للوزارة  دخل  وال  االوىل  الدرجة 

بها».
ورغم أن العراق رصف نحو ٦٠-٨٠ 
مليار دوالر عىل الكهرباء بعد ٢٠٠٣ 
أن  إال  الرسمية،  األرقام  بحسب   ،
مستمرة  تزال  ال  الكهرباء  مشكلة 
انتاج  عىل  قادر  غري  وهو  فيه 
الستهالك  كافية  كهربائية  طاقة 

مواطنيه.
وينتج العراق ١٩ ألف ميجاوات من 
االحتياج  بينما  الكهربائية،  الطاقة 
ميجاوات،  ألف   ٣٠ يتجاوز  الفعيل 
الكهرباء،  قطاع  يف  ملسؤولني  وفقا 
دول  مع  مباحثات  يجري  كما 
السعودية  رأسها  وعىل  خليجية 
ربط  منها  الكهرباء،  السترياد 
منظومته مع منظومة الخليج، بعد 
السترياد  إيران  عىل  يعتمد  كان  أن 
الكهرباء،  من  ميجاوات   ١٢٠٠
محطات  لتغذية  الغاز  ووقود 

الطاقة املحلية.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة 
للكهرباء  املتكرر  االنقطاع  عىل 
إذا تصل  الصيف،  وخاصة يف فصل 
 ٥٠ إىل  أحياناً  الحرارة  درجات 

مئوية.
للمبارشة  استعدادها  أعلنت  بينما 
يف  الذكية  العدادات  نصب  بتجربة 

العاصمة بغداد.
وكشف العبادي عن «قرب املبارشة 
الذكية،  العدادات  نصب  بمرشوع 
الفنية  العروض  دراسة  تمت  إذ 
قبل  من  املرشوع  لهذا  والتجارية 
املختصني يف الوزارة وتمت إحالته اىل 

مجلس الوزراء، ومن املتوقع أن تتم 
املدة  خالل  التجربة  بهذه  املبارشة 
القليلة املقبلة يف منطقة (عويريج) 
ومناطق منتخبة يف العاصمة بغداد 
لدراسة مدى نجاح هذه التجربة».

اىل  الكهرباء،  باسم  الناطق  ولفت 
من  باملئة   ٨١ أنجزت  «الوزارة  أن 
الجزء املتعلق به يف ما يخص الربط 
الكهربائي مع دول الخليج العربي، 
بإنشاء  الربط  هيئة  مع  وسترشع 
محطتي  يربط  إسرتاتيجي  خط 
الفاو (٤٠٠ كي يف) بمحطة (الزور) 

داخل األرايض الكويتية».

بغداد/ الزوراء:
وضعت القوات األمنية يف محافظات بغداد وواسط وكربالء 
خططاً أمنية خاصة يف شهر رمضان، بينما نفذت محافظة 
البرصة واجبات أسفرت عن إلقاء القبض عىل ٨٥ مطلوبا.

وقال مدير رشطة بغداد اللواء عبد الكريم إسماعيل عبد، يف 
ترصيح صحفي: ان «اآللية الجديدة تضمنت نرش دوريات 
ومفارز قرب األسواق العامة واالماكن التي تشهد تجمعات 
ان  يمكن  أمنية  أي خروقات  ملنع حدوث  للمواطنني  كبرية 

تحصل يف تلك األماكن».
املساعدة  تقديم  الدوريات  تلك  مهام  ضمن  «من  ان  وبني 
أخرى  حاالت  او  إصابات  أية  حدوث  حال  يف  للمواطنني 
إىل  مشريا  للمواطنني»،  خاللها  من  املساعدة  إبداء  تتطلب 
النسوي ضمن  العنرص  اىل إدخال  ان «املديرية عملت أيضا 
مالكاتها لتقديم املساعدة للحاالت اإلنسانية كحاالت الوالدة 
واملشكالت األرسية لتقديم املساعدة املمكنة لتلك الحاالت».

ان  واسط:  رشطة  قائد  صالح  احمد  اللواء  ذكر  بدوره، 
أمنية  خطة  لتنفيذ  اإلعداد  من  انتهت  املحافظة  «قيادة 
جديدة خاصة بشهر رمضان الفضيل، سيشارك فيها جميع 

منتسبي املٔوسسات األمنية». الفتا اىل ان «الخطط السابقة 
السالم والزيارة  الكاظم عليه  والخاصة خالل زيارة اإلمام 

الشعبانية شهدت نجاحا بنسبة ١٠٠ باملئة».
وأشار اىل ان «الخطة تضمنت محورين، االول تقع مسٔووليته 
واألمن  املنشآت  حماية  ومنتسبي  الرشطة  عنارص  عىل 
والتقاطعات  والشوارع  السكنية  املناطق  لتأمني  الوطني 
مسؤولية  تقع  بينما  واألسواق،  والحسينيات  واملساجد 
الحماية  لتأمني  الطوارئ  افواج  عاتق  عىل  الثاني  املحور 

ألطراف املحافظة ومداخلها ومخارجها». 
العميد  إعالم قيادة رشطة كربالء  ويف كربالء، كشف مدير 
بتنفيذ خطتها  األمنية  الغانمي، عن «رشوع األجهزة  عالء 

الخاصة بشهر رمضان».
أمني  مؤتمر  خالل  وضعها  تم  الخطط  «هذه  ان  وأضاف 
موسع وتهدف اىل توفري أقىص درجات الحماية للمواطنني 
بقرارات  االلتزام  عىل  أكد  «املؤتمر  بأن  منوها  والزائرين»، 
يف  العليا  الوطنية  والسالمة  الصحة  ولجنة  األزمة  خلية 
التعليمات  بجميع  والتقيد  التجوال  حظر  أوقات  يخص  ما 

الصحية والوقائية».

بغداد/ الزوراء:
والدفاع  األمن  لجنة  عضو  حدد 
أمس  العزاوي،  الخالق  عبد  النيابية، 
األربعاء، ٤ مواقع الختباء ما تبقى من 

خاليا داعش اإلرهابي يف العراق.
وقال العزاوي يف ترصيح صحفي: ان“ 
قدراته  من  الكثري  فقد  تنظيم  داعش 
للقوات  النوعية  الرضبات  بسبب 
خاصة  املاضية  األشهر  يف  األمنية 

الذي  اإلرهاب  عمليات جهاز مكافحة 
قيادات  بينهم  العرشات  بقتل  أودت 
مواقع   ٣ يف  التنظيم  يف  وبارزة  مهمة 

يف البالد“.
مواقع   ٤ يستغل  داعش  ان“  وأضاف 
ومناطق  األنهر  ضفاف  هي  لالختباء 
باإلضافة  العالية  األدغال  ذات  الزور 
غري  بها  ونقصد  النائية  املناطق  اىل 
املأهولة وعىل سبيل املثال تالل حمرين 

”التنظيم  ان  اىل  الفتا  والصحاري“، 
وليست  صغرية  خاليا  ضمن  يختبئ 

كبرية لتفادي كشفه مخابئ“.
داعش  انهيار  ان“  إىل  العزاوي  وأشار 
االستخبارية  املعلومات  مستمرة وفق 
أهم  من   ٧ اهم  فقدانه  بعد  خاصة 
بعمليات  الجاري  العام  خالل  قادته 
القوة  األمنية ورضبات  للقوات  نوعية 

الجوية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة محافظة ميسان، أمس األربعاء، عن 
بقضايا  مطلوبني  بحق  وتوقيف  قبض  إلقاء  أوامر  تنفيذ 

تجارة املخدرات يف مناطق متفرقة من املحافظة.
قسم  «مفارز  إن  «للزوراء»:  ورد  بيان  يف  املديرية  وذكرت 

فوج  مع  باالشرتاك  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة 
إلقاء  الوطني، تمكنت من  األمن  التكتيكي وجهاز  ميسان 
القبض عىل (٦) متهمني وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة».
وأشارت املديرية اىل أنه «تم توقيف املتهمني وفق املادة ٢٨ 

مخدرات».

—Ó‹ÿm@·√b◊
 يختلف املديرون املتفوقون يف اطباعهم وأساليبهم غالباً فمنهم من يتميز بالهدوء 
واملرونة يف التعامل مع االٓخرين، ومنهم عىل العكس من ذلك ,  وواحد من املتفوقني 
استطاع  الذي  الربيعي  اسماعيل  طارق  اللواء  العامة   مرور  مدير  هو  بالدي   يف 
يشار  التي  االنجازات  من  الكثري  تحقيق  من  منصبه  استالم  منذ  وجيزة  مدة  يف 
اليها من خالل تذليل جميع الصعاب التي تواجه املواطن العراقي و بمهنية عالية 
وبأسلوب حضاري متميز ورأيع االمر الذي خفف عن كاهل املواطنني وقلل حلقات 
زياراته ومتابعته  واملواطن ومن خالل  املراجع  تثقل وتتعب  التي  القاتلة  الروتني 

املستمرة ملواقع تسجيل املركبات واصدار اجازات السوق يف بغداد  .
بعد  اللواء  السيد  مع  بجولة  قمنا  التاجيات  مرور  اىل موقع  زيارتنا  اليوم وخالل 
ابنأيه املواطنني واملنتسبني  اىل  جولته يف مرور الحسينية  والغزالية وهو يستمع 
ملسنا عن قرب الترصف االنساني الذي تصدر به بمقابالته فقد كان حريصا عىل 
انجاز معامالت املواطنني بالرسعة املمكنة وهذا مالم نجده عند اي مسٔوول اخر 
كما انه يحث املواطنني عىل مراجعته شخصيا يف حال حصول اي مشكلة تواجههم 
اثناء مراجعتهم لدوأير املرور , ودأيما ما ئوكد عىل الضباط واملنتسبني لبذل كل 
عن  فضال  املحافظات  من  القادمني  السيما  املواطنني  معامالت  الٕنجاز  الجهود 
تسهيل حركة السري واملرور وفك االختناقات املزدحمة ومحاسبة املخالفني ورفع 
املخالفات املرورية , كذلك ئوكد عىل سأيقي املركبات االلتـزام بالقانون والتعاون 
اسماعيل  طارق  اللواء   واشار  املواطنني.  لخدمة  وجدوا  الٔنهم  املرور  رجال  مع 
لتكون  املواطنني   أمام  مفتوحة  املرور  ابواب  ان  اىل  العام  املرور  مدير  الربيعي 

مدينتنا أجمل وافضل وبتعاون الجميع ننجح . 
فألف تحية حب واحرتام لهذه أالمثلة الوطنية  التي تعمل بصمت ومحبة ومنهم 
من  يعد  الذي  العام  املرور  مدير  الربيعي  اسماعيل  طارق  الحقوقي  اللواء  السيد 
الحافل  الوظيفي  العراق من خالل سجله  التي يشاد لها يف  الوطنية  الشخصيات 
ئوكد  ما  .ودأيما  الحكومية  املٔوسسات  يف  عمله  مدة  طوال  واملهنية   بالنزاهة 
اللواء عىل عزمه وارصاره  لبذل كافة الطاقات لتحقيق رسالته الوطنية وإرساء 
دعأيم االمن واالستقرار والشعور باملسٔوولية يف اداء عمله باخالص وتقدم الٕنجاز 
معامالت املراجعني وتسهيل مهمة الزمالء الصحفيني فتحية لرجال املرور النهم 

مبعث فخر واعتزاز النهم وسام عىل صدورنا جميعآ.

بغداد/ الزوراء:
بالوكيل  متمثلة  النقل  وزارة  ترأست 
الله  عبد  طالب  املهندس،  للوزارة  الفني 
للجنة  اجتماعاً  األربعاء،  امس  بايش، 
االمر الديواني (٢١) للتباحث حول إعداد 

دراسة لبناء متحف جوي.
«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  بايش  وقال 
نسخة منه: انه «انسجاما مع توجيهات 
الشبيل  بندر  حسني  نارص  النقل  وزير 
الدولة،  مؤسسات  مع  الجهود  بتكامل 
اجتمعت اللجنة املكونة من ممثيل األمانة 

القوة  وقيادة  الوزراء  ملجلس  العامة 
والرتاث  لآلثار  العامة  والهيأة  الجوية 
والهيأة الوطنية لالستثمار وأمانة بغداد، 
مستفيضة  دراسة  إعداد  يف  للتباحث 
للطائرات  جوي  متحف  بناء  بهدف 

العراقية العسكرية و املدنية».
سيكون  املتحف  «موقع  ان  اىل  وأشار 
ليكون  بغداد  كرخ  يف  الزوراء  حديقة  يف 
املنطقة  يف  العراق  ريادة  عىل  شاهدا 
او  العسكري  سواًء  الطريان  مجال  يف 

املدني». 

بغداد/ الزوراء:
أبرز طريقني يشهدان حوادث سري،  العامة، امس األربعاء، عن  املرور  كشفت مديرية 

فيما حددت أبرز أسباب تلك الحوادث.
وقال مدير املرور اللواء طارق إسماعيل، بحسب الوكالة الرسمية: إن «معظم الحوادث 
املرورية تقع عىل الطريق الخارجي الذي يربط بغداد بمحافظة بابل»، مبيناً أن «الرسعة 

الفائقة يف قيادة السيارات وراء الحوادث التي تقع يف هذا الطريق».
وأضاف أنه «عىل الرغم من تفقد املوقع ووضع العالمات املرورية عىل جانبي الطريق، 
إالَّ إن ذلك لم يوقف الحوادث»، معرباً عن أسفه لـ»الكوارث التي تحصل عىل الطريق، 
منها الحادث الذي وقع مؤخراً وراح ضحيته أربعة أشخاص، بسبب عدم انتباه سائق 

الشاحنة وانشغاله بجهازه النقال».
اإلهمال  بسبب  كركوك  ــ  بغداد  طريق  عىل  تقع  مماثلة  «حوادث  أن  اسماعيل  وأكد 
ووجود حفر كثرية عىل هذا الطريق»، الفتاً اىل أنه «رغم مناشدة مديرية املرور واملواطنني 

الجهات املعنية إلعمار الشارع لكن ال توجد استجابة حتى اآلن».
وتابع أن «املواطنني يثنون عىل ما تقوم به مديرية املرور العامة من جهود وخدمات 

مرورية».
تتسبب  سري  حوادث  يومي  شبه  بشكل  تشهد  املحافظات  من  وعدداً  بغداد  أن  يذكر 
بمرصع وإصابة العديد من األشخاص، وتعود أسباب أغلبها بحسب مختصني، اىل عدم 

االلتزام بقواعد املرور، فضالً عن رداءة بعض الطرق.

بغداد/ الزوراء:
كشفت لجنة العمل النيابية، أمس األربعاء، تفاصيل جديدة بشأن زيادة رواتب 
الرعاية االجتماعية، داعية وزارة العمل لوضع خطة لشمول اكرب عدد ممكن 

من العوائل املتعففة.
وقال عضو اللجنة النائب، ستار العتابي، يف ترصيحات صحفية: إنه «بحسب 
ما أقر يف موازنة ٢٠٢١، تم شمول نحو ٤٠٠ ألف عائلة بالرعاية االجتماعية»، 
أن «نسبة زيادة رواتب األُرس املشمولة بالرعاية يرتاوح من ٢٥ اىل ١٠٠  مبيناً 

ألف».
وأضاف أن «زيادة الرواتب يعتمد عىل عدد أفراد األرسة»، مشريا اىل ان «هناك 
لكيفية  الوزارة وضع خطة واضحة  تم تخصيصها، وبالتايل من واجب  مبالغ 
العوائل  من  ممكن  عدد  اكرب  لشمول  الالزمة  الخطة  ووضع  استثمارها 

املتعففة».
وتابع العتابي ان «األموال اإلضافية للرعاية االجتماعية يف املوازنة هي تريليونان 
«مخصصات  أن  موضحاً  الجديدة»،  لألرس  خصصت  والتي  دينار  مليار  و٦٠٠ 
مازالت  أُرسة   ٣٦٠ وألفاً  مليوناً  عددها  يبلغ  والتي  سابقاً  املشمولة  األرس 

موجودة».
العمل والشؤون االجتماعية قد كشفت، يف ٦ نيسان ٢٠٢١، عن  وكانت لجنة 
زيادة يف رواتب الرعاية االجتماعية تصل اىل ٧٥ الف دينار، فيما أكدت شمول 

٤٠٠ ألف عائلة ضمن قانون املوازنة بالرعاية.

بغداد/ الزوراء:
واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير  عقد 
مكتبه  يف  األربعاء،  امس  ناظم،  حسن 
الرسمي بمقر الوزارة اجتماعاً مع الكادر 
والرتاث  لآلثار  العامة  الهيأة  يف  املتقدم 
لبحث اشكالية التجاوز عىل آثار سامراء.
يف  الثقافة  لوزير  االعالمي  املكتب  وذكر 
أن  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان 
بمقر  الرسمي  مكتبه  يف  عقد  «االخري 
لدائرة  العام  املدير  مع  اجتماعاً  الوزارة 
شلغم،  عبيد  عيل  والتنقيبات  التحريات 
والبحوث  الدراسات  لدائرة  العام  واملدير 
السوداني،  قاسم  اآلثاري،  والتدريب 
واملدير العام لدائرة الرتاث العامة الدكتور 
اياد كاظم، فضالً عن املختصني من قسم 

التحسس النائي». 

تناول  «االجتماع  أن  البيان  وأضاف 
الواقعة  التجاوزات  مناقشة اشكاليات 
؛  عىل مدينة سامراء كموقع تراٍث عامليٍّ
املحافظة  تنفذها  مشاريع  لوجود 
للمدينة  العازلة  املنطقة  حدود  داخل 
التي  الضوابط  مع  تتعارض  اآلثارية 
وضعتها اليونسكو، كما تمت مناقشة 
للميض  اتخاذها  املمكن  اإلجراءات 
عىل  الحفاظ  مع  املشاريع  تنفيذ  يف 

خصوصية املوقع». 
وبحسب البيان «ناقش املجتمعون مرشوع 
نهر  لضفة  الرتاثية  املباني  رشيط  اعمار 
تطور  يواجهها  التي  والتحديات  دجلة، 
شأنها  من  اسرتاتيجيات  ووضع  العمل، 
املعنية  والدوائر  الوزارات  جهد  توحيد 

لتنفيذ املرشوع، وتسهيل عملها».
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                              العدد:٣٢٢/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة           التاريخ:٢٠٢١/٤/١٣

اىل املدعى عليه حيدر حسن نعيم
م/تبليغ

يف  (٣٢٢/ش/٢٠٢١)  املرقم  الغيابي  القرار  بحقك  املحكمة  هذه  اصدرت 
٢٠٢١/٤/٨ الذي يقيض بالتفريق بينك وبني املدعية (زينب عبد االمري حسن) 

واعتباره طالقاً بائناً بينونة صغرى واقعاً ألول مرة.
االدارة  محلة  ومختار  بالتبليغ  القائم  رشح  حسب  اقامتك  محل  وملجهولية 
النارصية تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني ولك حق الطعن بالقرار  املحلية يف 

خالل املدة القانونية وبخالفه يكتسب الدرجة القطعية.
املعاون القضائي                                                    القايض

عيل يارس ساجت                                               بسيم شنان خلف

جمهورية العراق                                        العدد:٢٠١/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                           التاريخ:٢٠٢١/٤/١٤

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

إعالن
اىل املدعى عليه (فاضل عبد العباس حسني)

 اصدرت محكمة بداءة النارصية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩ قرارها الغيابي بحقك 
والقايض بإلزامك بتسليم املدعي (عماد حميد عجيل) السيارة املرقمة ٨٨٤٣٦ 
اربعة  ابيض غري محدد صالون  أ برصة خصويص نوع تويوتا كراون لونها 
قرر  اقامتك  محل  وملجهولية  املدعي..  بإسم  واملسجلة   ١٩٩٧ موديل  راكب 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز 

خالل املدة القانونية ووفق االصول.
القايض
عادل خلف جاسم

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من 
االصالح  دائرة  العدل/  وزارة 
محمد  بإسم(سالم  العراقية، 
معيان ربيع)، فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفـع سـعر نفـط خامـي البـرصة 
الخفيـف والثقيل، أمس األربعاء، فيما 
سـجلت جميع خامـات منظمة اوبك 
تـنـتـظــر  وفيمـا  أيضـا.  ارتفاعـا 
املـثـنـى بــدء اإلنتاج  مـحـافـظـة 
حـقـولـهــا  مـــن  الـنـفـطــي 
املـشــتـركـة مـع النجـف وذي قار 
اإلدارة  تتوقـع  الحـايل،  العـام  خـالل 
هـــذه  مـن  للمحافظـة  املحليـة 
الـخـطـوة اإلسهام بـتـوديـع الفقر 
والبطالة، مـع تحقيق إيرادات ضخمة 
تنتشـل املثنى من واقعهـا املرير طيلة 

الــفــتــرة املــاضــيــة.
وارتفع نفط البـرصة الخفيف املصدر 
آلسيا إىل 63.49 دوالرا للربميل بمقدار 
0.53 دوالر وبنسـبة %0.34 عـن يوم 
الثالثـاء، فيمـا سـجلت اسـعار خام 
البـرصة الثقيـل 60.83 دوالرا للربميل 

بارتفاع  بلغ نسبته 1.57%.
وسجل نفط البرصة الخفيف أعىل سعر 
مقارنة بالنفوط األخرى لدول منظمة 
أوبـك التـي ارتفعت هي أيضـا، حيث 
سـجل سـعر النفط العربـي الخفيف 

للربميـل،  دوالرا   62.98 السـعودي 
وسـجل مزيج مربان اإلماراتي 62.17 
دوالرا للربميل، وسـجل مزيج سهران 
الجزائري 62.21 دوالرا للربميل، ، فيما 
سجل بوني الخفيف النيجريي 62.56 
 62.74 االنغـويل  وجرياسـول  دوالرا، 

دوالرا. 

وكانـت أسـعار النفـط العامليـة قـد 
ارتفعـت اليـوم ليصل خـام برنت عىل 
64.47 دوالرا، وخـام غـرب تكسـاس 

االمريكي عىل 60.92 دوالرا.
من جانب اخر، تـنـتـظر مـحـافـظـة 
الـنفـطي  املـثـنـى بــدء االنـتــاج 
مــن حـقـولـهـا املـشـتـركـة مـع 

النجف وذي قار خالل العام الحايل.
للمحافظـة  املحليـة  اإلدارة  وتتوقـع 
اإلسـهام  الـخـطــوة  هـــذه  مـن 
مــع  والبطالـة،  الفقـر  بـتـوديــع 
تحقيق إيرادات ضخمة تنتشـل املثنى 
من واقعها املرير طيلـة الــفــتــرة 
املــاضــيــة، خـصـوصـا بـعـدمـا 

الـروســيـة  الـشــركـة  أعلنـت 
احـتـيـاطــات  ان  املـســتـثـمـرة 
الـرقـعـة الـعـاشــرة فقط تحتوي 

عىل 8 مليارات برميل.
وقـال النائب يف الربملان عن املحافظة، 
فالح عبد الحسـن الزيادي، يف ترصيح 
وول  كريـت  ”رشكـة  ان  صحفـي: 
الصينية بـارشت االعـمـال املـدنـيـة 
ضمـن   3 ســلـمـان  بـئــر  لحفـر 
الرقعـة النفطيـة 12 املشـرتكة بـني 
املثنى والنجف“.وتشمل االعمال بهذه 
الـبـئـر تنفيذ الـطـرق والـكـهـرباء 
واملـــاء وصـب األساسـات الخاصة 
بربج الحفـر تمهيـدا للبـدء باالعمال 
ان  الــزيـادي  امليكانيكية.وأضـاف 
”حــقـــل آريـــدو يــتــكـــون 
مــن 10 آبــــار نـفـطـيـة ويـقـع 
ضمـن الرقعة االستكشـافية العارشة 
املشرتكة مع محافظة ذي قـار وتقدر 
مسـاحته بــ سـدس مسـاحة هـذه 
الرقعـة التي تصـل الـى تسـعة آالف 
مرت مربـع بـحـســب بــيــانــات 
رســمـيـة لـلـشــركـات النفطيـة 

العاملة هناك“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم الحكومي ان وزارة 
الصناعة واملعادن أعـدت خطة هادفة 
ضمن املـرشوع الوطني إلعـادة تأهيل 
وتشـغيل املعامل واملصانـع املتوقفة يف 
عموم البالد، بعد أن تبنت حملة لتحقيق 
الشـعار الـذي رفعـه رئيـس مجلـس 
الـوزراء مصطفى الكاظمـي {صنع يف 
العراق} مـن أجل إعادة إحياء الصناعة 

العراقية وتعزيز اإلنتاج املحيل.
وذكـر بيـان للخليـة تلقت ”الـزوراء“ 
نسـخة منـه: ان ”الوزارة اسـتطاعت 
خالل السـتة أشـهر األخرية من سـنة 
2020 تحقيـق تقدم ملمـوس يف تنفيذ 
منهاجها الحكومي وعدد من اإلنجازات 
للنهوض بالصناعة العراقية وإنعاشها 
من جديد مـن خالل تنفيذ خطة تأهيل 
املعامـل املتوقفة البالغـة (83) معمال، 
وعىل ثالث مراحل، قصرية األمد وتشمل 
(17) معمال ومتوسـطة األمد، وشملت 
(24) معمال وبعيدة األمد شملت (42) 
معمال، إضافة إىل إنشاء خطوط إنتاجية 
ومشـاريع جديدة ودعـم رواد األعمال 
والخريجني العاطلـني عن العمل ومنح 
إجـازات التأسـيس وتخصيـص قطع 
األرايض للمشـاريع الصناعيـة وتنويع 
الصناعـة،  وزارة  منتجـات  وزيـادة 
فضال عـن دعم املشـاريع والصناعات 
املتوسـطة والصغرية والسـعي لتفعيل 

قوانني حماية املنتجات املحلية والتعرفة 
الجمركيـة وإقامـة معـرض ”صنع يف 
العراق“ واعادة تقييم املشاريع والعقود 
االستثمارية وتشجيع ودعم االستثمار 
والرشاكة مع القطـاع الخاص املتمكن 

والكفء وغريها“.
 واشار البيان اىل ”عمل الوزارة عىل دعم 
املشـاريع الصغرية واملتوسطة و تبني 
مرشوع لدعم الشباب والخريجني، من 
خالل تحويل األفكار الريادية للشـباب 
الخريجني إىل مشاريع إنتاجية بتبسيط 

اإلجراءات ملنح إجازات تأسيس املشاريع 
الصناعية حيث تم منح إجازة تأسيس 
لــ(416) مرشوعـا صناعيـا بمختلف 
املجاالت منها (131) مرشوعا للشباب 
الخريجني ومنح (8) قروض من خالل 
املرصف الصناعي وتوفري املواقع لـ (7) 
مشاريع صناعية  بأجور رمزية وإعادة 
تأهيل وتشغيل وافتتاح (11) مرشوعا 
صناعيا مـن أصـل (17) معمال ضمن 
الخطـة قصـرية األمد شـملت خطوط 
ومعامل إلنتاج الكـرات الفوالذية وغاز 

األوكسجني واألنابيب ومنظومات الري 
بالرش املحوري واالسـمنت واملنتجات 
األسفلتية يف عموم املحافظات وغريها 
مـا أسـهم بتشـغيل (608) موظفـني 
فيها، والوزارة ماضية يف تنفيذ خطتها 

لتأهيل وتشغيل باقي املعامل“.
وأضـاف أن ”الـوزارة حققـت تقدماً 
ملحوظـاً يف توفـري املنتجـات املحليـة 
من خـالل رشكاتهـا املختلفـة والتي 
بلغـت (816) منتجـاً توزعـت بواقع 
األدويـة و  (356) منتجـا يف مجـال  

(311) منتجا نسيجيا و (149) منتجا 
متنوعا، كذلك استطاعت تحقيق تقدم 
يف تنفيذ مشاريع املدن الصناعية حيث 
وصلت نسـبة إنجاز املدينة الصناعية 
يف محافظة ذي قار إىل (%98) وتنفيذ 
نسـبة (%65) مـن مـرشوع املرحلة 
األوىل للمدينـة الصناعيـة يف محافظة 
اإلنجـاز  األنبـار، فضـًال عـن نسـب 
ونينـوى  البـرصة  ملدينتـي  املتقدمـة 

الصناعيتني“.
وبحسـب البيان ”عملت الوزارة عىل 
إعادة تقييم املشـاريع االسـتثمارية 
املتلكئـة واملتوقفـة وتفعيـل العمل 
باملشاريع اإلنتاجية لتوفري املنتجات 
املحليـة وتعظيـم اإليـرادات، حيـث 
مرشوعـاً،   (145) الـوزارة  نفـذت 
و  مرشوعـا   (42) منهـا  املسـتمرة 
(24) مرشوعا وصلت نسب إنجازها 
 (43) و   (90%  –  50) بـني  مـا 
مرشوعـًا وصلت نسـب إنجازها إىل 
أكثـر مـن (%90) و (36) مرشوعاً 
بنسـب إنجاز دون الـ (%50) فضال 
عـن تنفيذ خطط اخـرى لإلنتاج من 
خـالل تقليـل املرصوفـات وزيـادة 
اإليرادات ومعالجـة الفائضني ودعم 
التحويلية واإلسرتاتيجية  الصناعات 
كالصناعات البرتوكيمياوية وتشغيل 
معامل الحديد والصلب وبناء القدرات 

واإلصالح االداري وغريها“.

بغداد/ الزوراء:
عقدت لجنة تشـجيع املنتـوج الوطني يف 
وزارة التخطيط اجتماعا ملناقشة عدد من 
املحاور التي من شـأنها تشجيع املنتوج 
الوطني ملنافسـة املنتوجات املستوردة يف 
األسـواق العراقية، برئاسة الوكيل الفني 
للوزارة، ماهر حمـاد جوهان، وبحضور 
أعضـاء اللجنـة مـن وزارتـي التخطيط 
اتحـاد  ورئيـس  واملعـادن  والصناعـة 

الصناعات العراقية.
وقـال الوكيل الفني لـوزارة التخطيط، يف 
بيان صادر عن الوزارة تابعته ”الزوراء“: 
إن االجتماع ناقش عددا من املحاور التي 
مـن شـأنها تشـجيع املنتـوج الوطني، 
ولتعزيـز توجـه الحكومة نحو تشـجيع 
املنتوجات الوطنية ودعم القطاعني العام 

والخاص.
وأضاف جوهان: أن االجتماع ناقش قرار 
مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 والذي 
ينص عـىل إلـزام الجهات غـري املرتبطة 
بتفضيـل  كافـة،  واملحافظـات  بـوزارة 
رشاء املنتـج املحيل مـن القطاعني العام 
والخـاص؛ ضمـن اإلجراءات التنافسـية 
األصولية وفـق التعليمات النافذة وتمنح 
املنتجات املحلية ميزة سعرية ال تزيد عن 

مقدار %10 مقارنة بمثيالتها املستوردة 
مـع مراعـاة النوعيـة والجـودة وتقديم 

خدمات ما بعد البيع.
وأوضـح جوهـان: أن شـمول املنتجـات 
املحلية بهذا القرار يشرتط أال تقل القيمة 
املضافة لهذه املنتجات املصنعة عن مقدار 
%30 مـن الكلـف االسـتريادية لهـا مع 
معايري اعتماد جودة املنتج واعتماد دليل 
املنتجات الصادر عـن وزارة التخطيط يف 

تحديد ذلك.

ولفـت إىل: أن االجتماع تضمن مناقشـة 
شمول منتجات القطاع الخاص وإدراجه 

بدليل تشجيع املنتوج الوطني.
وأكـد الوكيـل الفنـي لـوزارة التخطيط 
رضورة وضع آلية عمل منهجية العتماد 
منتجات القطاع الخاص، وتحديد الجهة 
بالتعامـل مـع رشكات  التـي سـتعتمد 
القطاع الخاص وفـق الضوابط واملعايري 
التي وضعتها اللجنة لشمول املنتجات يف 

الدليل.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت رابطة مصدري بحر ايجة، امس األربعاء، أن العراق جاء 

باملرتبة االوىل باسترياد معجون الطماطم من تركيا .
وقالت الرابطة يف تقرير لهـا اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”تركيا 
صـدرت معجون الطماطم اىل 90 دولة خـالل الفرتة من كانون 
الثانـي اىل نهاية شـهر آذار عام 2021“، مبينـة ان ”الصادرات 
بلغت 40 مليـون دوالر“.وأضافت ان ”العراق احتل املرتبة األوىل 
يف اسـترياد معجون الطماطم الرتكيـة بقيمة 25 مليون و 613 
ألف دوالر، يليه أملانيا بـ2.5 مليون دوالر، واليابان بـ 1.9 مليون 

دوالر، مبينـة ان إيطاليـا رفعت صادراتها مـن 95 ألف دوالر إىل 
مليـون و 664 ألـف دوالر. وقـال عضو مجلـس إدارة معجون 
الطماطم واملجمدة واملعلبات (SALKONDER) ريزا سيار: إن“ 
تركيا من الدول املهمـة يف تصدير معجون الطماطم“، مبينا ان 

”تركيا تتميز بالجودة العالية يف معجون الطماطم“.
وأوضح سيار أن ”تركيا أنتجت هذا العام ما يقرب من 3 ماليني 
و 800 ألـف طن من الطماطم الصناعيـة، 2 مليون و 900 ألف 
طن مـن هذه الكمية جـاءت إىل الصناعة ، والباقي اسـتهلك يف 

الداخل“.
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بغداد/ نينا:
أكد املختص يف الشـأن االقتصادي، حسـني شـاكر طهيلو، ان ارتفاع سـعر 
رصف الـدوالر أمـام الدينـار قضم ما يقـارب ثلث رواتـب املوظفني او ذوي 

الدخل املحدود والعمال واإلجراء.
وقـال طهيلو يف ترصيـح للوكالة الوطنيـة العراقية لالنبـاء/ نينا/ : يرتبع 
العراق عىل ثروات طبيعية هائلة وموارد نفطية وموارد مائية وكل مقومات 
االقتصاد، إال انه يعاني من أزمات واختالالت عديدة كان آخرها ارتفاع املواد 
الغذائية األساسية يف األسواق يف ظل غياب بعض مفردات البطاقة التموينية. 
عازيـا ”ذلـك اىل ثالثة محاور األول ارتفاع سـعر الرصف مـن قبل الحكومة 
العراقية بحجة مسـاعدة الصناعـة املحلية والثاني عدم سـيطرة الحكومة 
عىل األسـواق مما دفع بعض التجار للتالعب باألسـعار، والثالث عدم توفري 

مفردات البطاقة التموينية ”.
وأضاف: كل هذه األسـباب قد أدت اىل ارتفاع أسـعار املواد الغذائية والسـبب 
الرئيس ارتفاع أسعار الرصف، وذلك الن اغلب املواد الرضورية يتم استريادها 
مـن الخارج وعـدم وجود بدائل لها يف األسـواق املحلية، كذلك عدم سـيطرة 
الحكومة عىل األسواق أدى اىل جشع بعض التجار اىل رفع األسعار مع ازدياد 
الطلب عليها مع قرب حلول شهر رمضان املبارك“، وأيضا عدم توفري بعض 
مفـردات البطاقة التموينية األساسـية للمواطن العراقـي، برغم ان مجلس 
الوزراء قد أوعز اىل وزارة التجارة بتوفري مفردات البطاقة التموينية، وكذلك 
توعد بمراقبة األسـعار يف األسـواق إال انه لم يرتتب اي اثر عىل ذلك، وقد أدى 
هـذا االرتفاع إىل قضم ما يقارب ثلث رواتب املوظفني او ذوي الدخل املحدود 

والعمال واإلجراء.

بغداد/ الزوراء:
رأى الخبري االقتصادي، إحسـان الكناني، ان سـعر رصف الدوالر يف األسـواق 
املحلية سـيصل اىل 1600 دينار، الفتا اىل ان صمت الحكومة وعدم اتخاذها اي 

إجراءات لتخفيض السعر او الحفاظ عليه سيقود اىل نتائج كارثية.
وقال الكناني يف ترصيح صحفي: ان ”الحكومة ليست بحاجة اىل ارتفاع سعر 
رصف الدوالر، خاصة انها تمتلك مبالغ كبرية من العملة األجنبية كونها تبيع 

النفط بالدوالر ومعظم مدخوالتها من هذه العملة“.
وأضـاف ان ”الحكومـة ونوابهـا قد خانوا الشـعب بصمتهم وعـدم اتخاذ اي 
قرارات من شـأنها إعادة سـعر رصف الدوالر اىل سـابقه او اكثر منه بقليل، 

حيث سيصل سعر الرصف للدوالر الواحد اىل 1600 دينار“.
وبني ان ”الوضع االقتصادي سيشهد كوارث لم يحسب لها حساب مسبقا، يف 
ظل صمت الحكومة وعدم تخفيضها لسعر رصف الدوالر، وسط جشع التجار 
واسـتغاللهم لهذا االرتفاع الذي سـيقود اىل زيادة معـدالت الفقر اىل 40 باملئة 

بعد ان كانت النسبة 30 باملئة“. 

@µ–√Ïæa@…Óœãm@pb‡Ó‹»m@ZÚÓ€bæa
�bjÌã”@äáóné

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة املالية قرب صدور تعليمات ترفيع املوظفني.. وتسـتعرض وفد 
وزارة املالية، خالل اسـتضافته يف لجنة األقاليـم واملحافظات غري املنتظمة يف 
إقليم برئاسـة النائب شـريوان الدوبرداني رئيس اللجنة وحضور نائب رئيس 
اللجنـة محمـود الكعبي، ”اإلجراءات التي سـتتخذها بشـأن مسـألة ترفيع 
املوظفـني، مؤكدين تضمينهـا يف التعليمات الخاصة بقانـون املوازنة العامة 

االتحادية لعام ٢٠٢١ والتي ستصدر قريباً“.
كما اسـتضاف االجتمـاع الكادر املتقـدم يف الهيئة الوطنية للتقاعـد والدائرة 
القانونيـة يف ديـوان الرقابة املاليـة وممثل عن األمانة العامـة ملجلس الوزراء 
وممثلـني عن رشيحة املتقاعدين.وناقـش االجتماع، الذي جرى يف مقر اللجنة 
القانونيـة يف مجلـس النواب وبحضـور عدداً مـن أعضاء اللجنـة القانونية، 
”رضورة اإلرساع يف إنجـاز معامـالت املتقاعديـن وإنصـاف هـذه الرشيحـة 
والتخفيف من معاناتهم، فضالً عن مناقشـة موضوع ترفيع املوظفني، لجنة 
األقاليـم واملحافظـات تسـتضيف هيئة التقاعد وديـوان الرقابـة املالية وفق 
الضوابـط القانونية التي تضمن حقوقهم“.كما تطـرق املجتمعون إىل قضية 
تقاعـد أعضاء مجالـس املحافظات واألقضية والنواحـي والقواطع واألحياء، 
حيـث ناقش االجتماع جملة من الخيـارات التي من املمكن اتخاذها لحل هذه 

اإلشكالية كالذهاب إىل تعديل قانون التقاعد املوحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.

@Ú€Ï‡ìæa@È«Îãœ@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a
pbƒœb0aÎ@ÜaáÃi@¿@—‹è€bi

@ıbì„g@oöãœ@2021@Ú„åaÏfl@ZÚ”b�€a@Ú‰ß
\ä¸ÎÜÎ6j€a\Ä€@ÚñbÇ@’ÌÜb‰ñ

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف الرافدين، أمـس األربعاء عن قائمة فروعه املشـمولة بالتقديم 
عـىل السـلف يف بغـداد واملحافظات.ودعا املكتـب اإلعالمي للمـرصف يف بيان 
تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه ”منتسـبي القـوات األمنية واملوظفـني إىل إتباع 
سـياق التعليمـات وآلية التقديم عىل السـلفة“.وأوضح أن الفروع املشـمولة 
هـي: فروع بغداد (الفرع الرئييس - فرع الحـي العربي - فرع املعرفة -  فرع 
القـرص األبيض - فرع املصـايف - فرع الخرضاء - فرع املشـتل - فرع براثا - 
فرع الخنسـاء - فرع حي العامل - فرع البـاب الرشقي - فرع القدس - فرع 
الخلفـاء).. فروع بابل (فـرع بابل - فرع الجرس).. فـروع النجف (فرع حي 
األمري - فرع السمنت).. فروع كربالء (فرع الشهداء - فرع الهندية ).. فروع 
صـالح الديـن ( فرع بلد - فـرع الدجيل - فـرع تكريت ).. فـروع الديوانية ( 
فـرع القادسـية - فرع الجانب االيمن ).. فروع واسـط (فـرع قرطبة - فرع 
املـرشوع).. املثنى (فرع املثنى).. فروع ذي قار (فرع سـوق الشـيوخ - فرع 
أور - فرع النيل   - فرع الشـطرة).. فرع نينوى (فرع شـارع نينوى 112).. 
فروع االنبار  (فرع االنبار – فرع الفلوجة ).. فرع كركوك (الفرع الرئييس).. 
فروع دياىل (فرع املقدادية - فرع الفاروق - فرع بلدروز- فرع دياىل ).. فروع 
البـرصة (فـرع البرصة - فرع الصيادلة -  فرع االسـتقالل - فـرع املدينة ).. 

فروع ميسان ( فرع الهادي - فرع العمارة – فرع ميسان).

 بغداد/ الزوراء:
أكـدت لجنة النفط والطاقة النيابيـة أن مــوازنــة 2021 اعــتــمــدت آلـيـة 
جديدة بشـأن فقرة ”البرتودوالر“ تتضمن فتح صناديق وحسـابات للمحافظات 

املنتجة للنفط ووضع حـصـتـهـا مــن األمــــوال بـعـيـداً عن وزارة املالية.
وقـــــــال عــضـــو الــلـجــنـة، صدق السـليطي، فـي ترصيح صحفي: 
إن ”مــوضـــوع (الــبــتـــرودوالر) يف كــل املــوازنـــات كــان يـذكــر 
أن هنـاك مـســتـحـقـات لـلـمـحـافـظـات املنتجة لـلـنـفــط، وكــذلــك 
املـحـافـظـات الـتـي تـحـتـوي عـلـى مـصـاف كـجـزء من مــخــصصات 
{الـبـرتودوالر}، عــبــر مـبـالـغ لـهذه املحـافــظات ضـــمـــن الـــخطة 
االسـتثــمـاريـة الخاصة بها“.وأضاف أن ”هـذا املـــوضوع يـكـتـب ضـمن 
املــوازنـات ولـكن ال يـطـبـق، ألن وزارة املــالية كـانـت تـتـحـجـج بـقـلـة 
اإليــرادات املـالـيــة ويبقـى العجز يف تمويل مشـاريع {البرتودوالر}“.وأشــار 
السـليطي اىل أن ”مديونية وزارة املالية للمحافظـات الجنوبية بلغت أكثر من 25 
تريليون دينار وفـق فقرة {الـبـتـرودوالر} ولـم يتم تسديد هذا املبلغ إىل اآلن“،وبني 
أن ”موازنة 2021 وضعت آلية جديدة تختلف عن سابقتها، وهـذه اآللية فـرضـت 
عـلــى وزارة املـالـيـة إنـشــاء صناديق خاصة لـ{الـبـتــرودوالر}، عرب فتح 
حسـابات بشكل شـهري مـن إيـرادات الـنـفـط تسـتقطع من {الـبـتـرودالر} 
لكي يتم تنظيم تلك املشـاريع من قبل املحافظات املنتجة وحسـب حـصـصـهـا 
فـــي اإلنــتـاج، ويـبـقـى املـبـلــغ بـعـيـداً عــن تـصــرف وزارة املالية“.

وأعـرب السـليطي عـــن أمـــله بـأن ”تــساعــد هذه الــخطوة بـإيـجـاد 
مشـاريع خدمية اسـتثمارية لهذه املحافظات كونه اسـتحقاقا لهـا“، مؤكداً أن 
”أعـضـاء مجلس النواب يـتـابـعـون هـذا املـوضـوع مـع وزارة املالية لغرض 
إدخالـه حيز التنفيذ بأرسع وقت ممكن“.وبـني أنـه ”سـتتم إضـافـة مشـاريع 
بــقــيــمـة تــريـلـيـــون دينــار للمحافظات املنتجة للنفـط، وهـو مبلغ 
جيد جداً سـيعطي عىل األقل دفـعـة فـي مـجـال تنظيم املـشــاريـع الخدمية 
لهذه املحافظات“، مشـرياً الـــى أن ”املــحــافــظــات املـشــمـولـة هــي 
أغـلـب املـحـافـظـات الـجـنـوبـيـة، عــن مـحافظات الــوسـط فــضــال 

وبغداد“. 
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بغداد /احمد الغراوي
اختتمت عىل قاعة نادي وسام املجد بطولة 
من  يومني  بعد  الوطني  املنتخب  تصفيات 

املنافسات القوية،
من  نادياً   ٣٠ يمثلون  العباً    ٨١ من  اكثر 
 ٣٢ منهم  برز  العراق  محافظات  مختلف 
الوطني  للمنتخب  ممثلني  ليكونوا  العباً 
اوملبياد   وتصفيات  املقبلة  اسيا  بطولة  يف 

طوكيو .
وشهدت  اوزان  بثمانية  اقيمت  البطولة    
الذين  املشاركني  بني  رشسة  منافسات 
استحسان  نالت  جيدة  مستويات  قدموا 
املستوى  ارتفاع  عىل  اكدوا  الذين  املدربني 
نتائج  بتحقيق  يبرش  مما  لالعبني  الفني 
وجاءت  املقبلة،  االستحقاقات  يف  ايجابية 
النتائج الختامية بفوز العب نادي الرشطة 

فوق  بوزن  االول  باملركز  الكريم  عبد  عيل 
٨٧ كغم بينما حقق العب نادي املجر عالء 
املركز االول بوزن ٨٧ كغم ويف وزن ٨٠ كغم 
صالح  مهدي  الرشطة  نادي  العب  حقق 
من  محمد  سجاد  واستطاع  االول  املركز 
نادي الرشطة من خطف املركز االول بوزن 
٧٤ كغم وخطف العب نادي الرشطة سيف 
طاهر  املركز االول بوزن ٦٨  كغم ويف وزن 
٦٣ كغم استطاع العب نادي هاوكاري عيل 
وزن  االول ويف  املركز  احتالل  الدين  صالح 
املركز  الجليل  عبد  مهدي  حصد  كغم   ٥٨
من  غضبان  كامل  عيل  حقق  بينما  االول 
 ٥٤ بوزن  االول  املركز  بغداد  امانة  نادي 
كغم وبهذه النتائج سيتم تشكيل املنتخب 
البطولة  بمنافسات  للمشاركة  الوطني  

االسيوية والتصفيات االوملبية املقبلة.

البرصة / متابعة الزوراء / اتخذت الهئية االدارية لنادي امليناء الريايض قرارات بعد االحداث 
االٔخرية التي حصلت يف النادي.وذكرت يف بيان « انه تم فسخ عقد الالعب حسني فالح جواد 
وذلك لتحريض الالعبني عىل التمرد واالمتناع عن التدريبات. وتوجيه عقوبة االٕنذار لجميع 
الالعبني المتناعهم عن خوض التدريبات.واضاف « تكون الوحدة التدريبية ، بعد االٕفطار عىل 
مالعب التدريب يف مدينة البرصة الرياضية.واشار اىل انه « سيتم تسليم املستحقات املالية 
العراقية.وكانت  املوانٔي  رشكة  من  املستلمة  املبالغ  وحسب  التدريبية  الوحدة  قبل  لالعبني 

ادارة النادي قد قررت اعفاء املدرب عادل نارص من تدريب امليناء دون ذكر االسباب .

@Ú€Ï�ji@ aãó€a@›»ìÌ@?†Ï€a@›Ór‡n€a
Îá„aÏÿÌbn€bi@kÉn‰æa@pbÓ–óm

@á‘«@Ñè–m@ıb‰Óæa@Üb„@ÒäaÜa
Å˝œ@µèy@k«˝€a

بغداد/ متابعة الزوراء

فريق  مدرب  إيليش،  ألكسندر  أكد 

القطري،  الدحيل  أن مواجهة  الرشطة، 

لن  الخميس،   اليوم  إقامتها  املقرر 

تكون سهلة يف افتتاح مشوار الفريق يف 

البطولة االٓسيوية.

الذي  الصحفي  املٔوتمر  يف  إيليش  وقال 

تكون  لن  «املباراة  االربعاء  امس  أقيم 

الفرق  من  واحد  الدحيل  فريق  سهلة، 

املنظمة والجيدة، لكن طموحنا تحقيق 

املباراة  وأنها  سيما  ال  طيبة،  نتيجة 

الفرق وبالتايل  االٔوىل تعد مهمة لجميع 

الرشطة يعي جيدا أهمية نقاطها».

ومضغوطة،  قوية  «البطولة  وزاد: 

نخوض ٦ مباريات خالل ١٥ يوما، وكل 

ستكون  أنها  شك  وال  مباراة،  أيام   ٣

تعيد  أن  الصعب  ومن  لالعبني،  مجهدة 

البدنية،  والجاهزية  للرتكيز  الالعبني 

لتحقيق  يسعى  الرشطة  ذلك  ومع 

أهدافه».

«من  إيليش:  ألكسندر  الرصبي  وأكد 

البطولة  يف  املباراة  نقارن  أن  الصعب 

الدوري  يف  مبارياتنا  مع  االٓسيوية 

عىل  للرتكيز  نسعى  لكن  العراقي، 

عملنا من أجل تحقيق أفضل النتأيج يف 

البطولة».

الرشطة:  العب  ناطق،  سعد  قال  فيما 

«الفريق عازم عىل دخول البطولة بشكل 

ستكون  االٔوىل  املباراة  أن  رغم  مميز، 

لكننا  الدحيل،  بحجم  مميز  فريق  مع 

عازمون عىل تحقيق نتيجة جيدة».

يعاني  الفريق  أن  إىل  ناطق  وأشار 

االٕصابات،  نتيجة  الغيابات  بعض  من 

مضيفا: «هذا املوضوع لن يثني الرشطة 

إحدى  عىل  بقوة  واملنافسة  السعي  من 

بطاقات املجموعة».

الفني  «الجهاز  ناطق:  سعد  وختم 

والالعبني عملوا خالل الوحدات التدريبية 

تحقيق  أجل  من  ومكثف،  جاد  بشكل 

نتأيج متميزة يف البطولة االٓسيوية».

الالعب  الرشطة  فريق  محرتف  أكد 

لعبور  الفريق يطمح  أن  اليوسف،  فهد 

افتتاح مبارياته يف  القطري، يف  الدحيل 

دوري أبطال آسيا.

انهى  الرشطة  إن  اليوسف،  وقال 

تحضرياته يف اململكة العربية السعودية، 

الالعبني  من  اندفاع  هناك  أن  مٔوكدا 

لتحقيق نتيجة جيدة يف افتتاح البطولة 

وخطف  القطري  الدحيل  بمواجهة 

الرشطة  سيمنح  ما  الثالث،  النقاط 

انطالقة جيدة.

البطولة  يدخل  «الرشطة  وأضاف: 

والجميع  العراقية،  للكرة  ممثال 

بالكرة  تليق  نتأيج  تحقيق  عىل  عازم 

أتم  يف  الالعبني  أن  كما  العراقية، 

الجميع  من  رغبة  وهناك  الجاهزية 

وخطف  بقوة  البطولة  إىل  للدخول 

نقاط املواجهة».

وأشار إىل أن الدحيل فريق جيد ويدخل 

باملقابل  كبرية،  بطموحات  للبطولة 

وطموحه  مميز  فريق  أيضا  الرشطة 

تحقيق نتأيج كبرية.

الجودة  عىل  الدحيل  يعول  جهته  ومن 

الذي  التوازن  وكذلك  لالعبيه،  العالية 

ملويش،  صربي  الفرنيس،  مدربه  يحدثه 

ما بني الدفاع والهجوم.

من  قوية  قأيمة  عىل  ملويش  ويراهن 

بن  مهدي  املغربي  وجود  يف  االٔجانب، 

يف  الكبرية  الخربة  صاحب  عطية، 

العب  كريمي،  وعيل  االٔوروبية،  املالعب 

الدويل  اىل  باالٕضافة  االيراني  املنتخب 

الكيني وهداف الدوري الياباني سابقا، 

الربازييل  والصاروخ  أولونجا،  مايكل 

إدميلسون.

الدحيل  يمتلك  املحليني،  صعيد  وعىل 

الخطوط،  كل  يف  النجوم  من  العديد 

مثل عيل مال الله وبسام الراوي وكريم 

عيل  واملعز  محمد  وإسماعيل  بوضياف 

ومحمد مونتاري.

حوار/ زيد الزيدي

مايجعل  املقومات  من  يمتلك  العب 

مقدمة  يف  يضعوه  ان  املدربني  من 

يف  صحيح  تدرج  املهمة..  خياراتهم 

مختلف الفئات العمرية زاده بطموح 

اليأس عندما  او  شاب ابى االستسالم 

ويمنحه  موهبته  يقدر  من  يجد  لم 

الفرصة الحقيقية ألثبات ذاته .. شق 

بااللقاب  يكتف  فلم  بنجاح  طريقه 

نجوم  بثالث  قميصه  طرز  بل  املحلية 

مدافع  انه  الصقور  كرة  مع  اسيوية 

املنتخبات الوطنية وفريق النفط احمد 

صحيفتنا  عىل  ضيفاً  حل  الرضا  عبد 

وكان لنا معه هذا الحوار .

املستديرة  مع  مسريتك  بدأت  *كيف 

وصوالً لفريقك الحايل النفط ؟

العمرية يف  الفئات  كانت مع  بدايتي 

اشبال الجوية ثم مع ناشئي وشباب 

شباب  امثل  ان  قبل   ، الكهرباء 

دوري  عىل  معهم  وحصلت  الزوراء 

الشباب وتم اختياري لتمثيل للفريق 

النوارس  مع  استمر  لم  لكن  االول 

عن  بحثت  حيث  قصرية  لفرتة  اال 

الفرصة ألثبات امكانياتي الحقيقية 

يف  الخالدون  فريق  تمثيل  فأخرتت 

قيادة  تحت  االوىل  الدرجة  دوري 

كانت  ثم   ، جاسم  محمد  املدرب 

انطالقتي الحقيقية يف دوري النخبة 

حيث  الحدود  لفريق  انتقايل  بعد 

كرة  مع  استثنائياً  موسماً  قدمت 

الوصول  يف  السبب  وكان   ، الحدود 

اىل املرحلة االهم يف مشواري بتمثييل 

مرحلة  وبدأت   ، الجوية  القوة  فريق 

االنجازات مع الصقور بحصولنا عىل 

كأس  وبطولة  العراقي  الدوري  لقب 

االتحاد االسيوي لثالث مرات متتالية 

، ثم كانت االنتقال اىل فريقي الحايل 

فريق النفط .

فريق  الحالية  محطتك  تقيم  *كيف 

النفط يف الدوري املمتاز ؟

للغاية  املهمة  املحطات  من  اعتربها 

مثابر  فريق  النفط  كون  مسريتي  يف 

الذهبي  املربع  عىل  دائم  ومنافس 

ومحرتمة  نموذجية  ادارة  ويملك   ،

كاظم  للنادي  الروحي  االب  بتواجد 

محمد سلطان اضافة اىل الدعم الكبري 

مرشف  مقدمتهم  يف  النادي  ادارة  من 

مشتاق  الالعبني  وصديق  الفريق 

كاظم . 

*يقال بأن احمد عبد الرضا كان قريباً 

الصفقة  ..لكن  الزوراء  تمثيل  من 

فشلت يف النهاية .. ما السبب ؟

الكابتن  مع  اتفقت   .. بالفعل  نعم 

حكيم شاكر عىل تمثيل الزوراء ، وتم 

ولكن   ، نهائي  شبه  بشكل  االتفاق 

الالعبني  من  كبري  عدد  وجود  بسبب 

اىل  االنتقال  فضلت  الدفاع  منطقة  يف 

فريق النفط .

النفط  يظهر  لم  الحايل  املوسم  *يف 

بشكله املعهود .. هل تتفق ؟ وما هي 

اسباب هذا الرتاجع ؟

يمر  النفط  نادي  ان  والسبب   .. اتفق 

نستلم  لم  حيث  كبرية  مالية  بأزمة 

مستحقاتنا املادية اىل اآلن ، وهذا عامل 

رئييس لتذبذب نتائج الفريق .

*كالعب يف الدوري املمتاز .. برأيك ما 

ويمنعه  املحيل  الالعب  يفتقده  الذي 

من تقديم كامل عطائه ؟

الثقافة  اىل  العبينا  من  الكثري  يفتقد 

عىل  سلباً  ذلك  يؤثر  حيث  املطلوبة 

عطائه ، وتفقده القدرة عىل الوصول 

اىل املستوى االحرتايف .

التي  الفرق  بني  مقارنة   .. *برصاحة 

مثلتها من هي ابرز وافضل محطاتك 

الكروية ؟

كانت  يل  بالنسبة  املحطات  جميع 

الذهبية  الفرتة  تبقى  لكن   ، ناجحة 

التي مثلت بها القوة الجوية عالقة يف 

الجمهور عطفاً عىل  ذهني ويف ذاكرة 

مع  حققتها  التي  املهمة  البطوالت 

الصقور .

*عىل ذكر القوة الجوية .. قدمت مع 

الصقور مواسم مميزة .. لكن تفاجأنا 

ما   .. االزرق  الفريق  اسوار  بمغادرتك 

السبب ؟

حقيقة .. الجميع تفاجأ عندما غادرت 

القوة الجوية والسبب الحقيقي كان « 

وليد الزيدي « وطريقة ادارته للنادي ، 

وسأبقى  والزلت  كنت  فأني  ذلك  رغم 

اىل  واالحرتام  والتقدير  الحب  كل  اكن 

جمهور القوة الجوية .

*برأيك من هو الفريق االقرب لحصد 

لقب الدوري هذا املوسم ؟

االقرب  الجوية  القوة  سيكون  اتوقع 

الزوراء  بعده  ومن  اللقب  لحصد 

والرشطة .

وكنت   .. االوملبي  املنتخب  *مثلت 

هل  الوطني  مع  املشاركة  من  قريباً 

املنتخب  ابتعادك عن تشكيلة  اسباب 

منطقية ؟

الحمد لله اخذت الفرصة الكاملة مع 

املنتخب االوملبي ، اما املنتخب الوطني 

ألثبات  املناسبة  الفرصة  تتوفر  فلم 

حتى  الوطني  فانيلة  بإرتداء  جدارتي 

يف املباريات الودية .. واآلن فأني ابذل 

استطيع  ما  لتقديم كل  قصار جهدي 

اسود  مع  التواجد  يف  احقيتي  ألثبات 

الرافدين .

ثنائي  تشكل  بأنك  تشعر  العب  *اي 

مميز معه ؟

املدافع املميز سعد ناطق 

*العب دائماً مايقدم لك النصيحة ؟

الالعب اسامة عيل كان قريباً مني 

االستماع  عىل  احرص  ما  ودائماً 

يمتلك شخصية  اىل نصائحه كونه 

 ، امللعب  وخارج  داخل  رائعة 

املالعب  يف  مميزة  تجربة  وصاحب 

فريق مع  التوفيق  له   واتمنى 

 اربيل .

اخرية  كلمة   .. حوارنا  ختام  *يف 

توجهها اىل قراء صحيفة الزوراء ؟

واتمنى   ، املقابلة  بهذه  جداً  سعيد 

ولجميع  الغراء  لصحيفتكم  التوفيق 

القراء.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاقده  الريايض،  اربيل  نادي  اعلن 
فريق  لقيادة  سابق  دويل  نجم  مع 

الشباب يف املوسم الحايل.
وقال املنسق االعالمي للنادي ريبني 
لنادي  االدارية  ”الهيئة  ان  رمزي 
اربيل، قررت تعيني عبدالله محمود 
يف  املشارك  الشباب  لفريق  مرشفا 

الدوري العراقي لكرة القدم“.
تعيني  قررت  ”االدارة  ان  واوضح 
واحمد  للفريق  مدربا  مناجد  احمد 
شكور، حسن قادر مساعداً للمدرب 
لحراس  مدربا  مجيد  كاروان  و 

املرمى“.
سينطلق  الشباب  مستوى  عىل  املمتاز  الدوري  مباريات  ان  يذكر 
اوىل  يف  النجف  فريق  اربيل  وسيواجه  الجاري  الشهر  من   ٢٠ يوم 

مبارياته.
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بغداد/ متابعة الزوراء
تبحث اإلدارة املؤقتة لنادي الطلبة الريايض الطرق القانونية لفسخ العقد املربم، بني اإلدارة السابقة ورشكة 
األضواء.وقـال مصـدر مطلع إن اإلدارة املؤقتة اطلعت عىل بنود العقد مـع رشكة األضواء، الذي يمتد لـ١٥ 
عاما، بأجور متدنية بلغت ٣٠٠ مليون سنويا.وأضاف: «املبلغ ال يتوازى مع حجم الطلبة وتاريخه، ناهيك 
عـن الـرشوط التعجيزية التي تضمنها العقد».وأردف: «اإلدارة املؤقتة درسـت العقـد، ووجدت أن الرشكة 
تفرض سـطوتها بشـكل كبري عىل النادي، وهناك رشوط جزائية عىل كل بند، وكأن النادي ملك الرشكة أو 
تحـت ترصفها، وفق مبلغ رعاية زهيد جدا».وواصـل املصدر: «التحكم يف الظهور اإلعالمي لألجهزة الفنية 

واإلدارية والالعبني، وزي الفريق، وتفاصيل أخرى، تشعرك كأن النادي بات أسريا للرشكة».
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الرائـد الصحفـي غـازي الشـايع يحتفـل بعيد 
امنياتنـا  خالـص  الخميـس..  اليـوم  ميـالده 
لالسـتاذ الشـايع بالعمر املديد ومواصلة رحلة 
النجـاح يف حياته وعمله املهني مع معشـوقته 

صاحبة الجاللة.
 **************

الزميـل العزيـز نبيـل الزبيدي حـط الرحال يف 
العاصمة اللبنانية بريوت بحثا عن اسـتكمال 
رحلة الدراسات العليا يف كلية االعالم بجامعة 
الجنان والحصول عىل شـهادة املاجستري يف 

الصحافـة، إذ سـيتم تحديد عنوان الرسـالة 
يف فـرتة الحقة من العام الحـايل، نتمنى النجاح 

ة والتوفيق للزميل الزبيدي يف رحلته الدراسـية نحو الفوز  د بشها
الدكتوراه بعونه تعاىل.   

  **********************
الهئيـة االدارية املؤقتة لنـادي الطلبة الريايض 
قـررت ابعـاد عضـو املكتـب االعالمـي للنادي 
الزميل احمـد حطاب التميمـي دون وجه حق 
بعـد رحلة عمـل مضنية للتميمي داخل اسـوار 
النادي االنيق استمرت الكثر من 29 عاما .. خالص 

امنياتنا لزميلنا العزيز بالتوفيق والنجاح يف مشواره املقبل.



عن  اإليطالية  الحكومة  أعلنت 
باملئة   ٢٥ حضور  عىل  موافقتها 
بطولة  خالل  روما  يف  الجماهري  من 

أوروبا.
كتاب  خالل  من  املوافقة  وجاءت 
لكرة  االيطايل  االتحاد  رئيس  تسلمه 

القدم غابريييل غرافينا.
وقت  يف  االيطالية  الحكومة  وأبدت 
سابق موافقتها عىل حضور الجمهور 
يف املالعب خالل مباريات بطولة أوروبا 
االيطالية  العاصمة  يف  ستقام  التي 
تحدد  لم  لكنها  املقبل،  الصيف  روما 

النسبة قبل أن تتخذ قرارها الحاسم.
لكرة  األوروبي  االتحاد  وأعلن  وسبق 
مدينة   ١٢ من   ٨ أن  (اليويفا)  القدم 
املؤجلة   ٢٠٢٠ أوروبا  لكأس  مضيفة 
جائحة  بسبب  املقبل  الصيف  إىل 
باستقبال  تعّهدت  كورونا،  فريوس 
ميونيخ،  قرار  بانتظار  الجماهري 

روما، بلباو ودبلن.
أن  بيان  يف  القاري  االتحاد  وأوضح 

حتى  «لديها  املتبقية  األربع  املدن 
معلومات  لتقديم  نيسان/أبريل   ١٩
اتخاذ  وسيتم  خططها،  عن  إضافية 
املحدد»، حيث  التاريخ  يف  نهائي  قرار 
يف  أخرى  مدن  إىل  املباريات  تنقل  قد 

حال امتناعها عن حضور املتفرجني.
الهيئات  كانت  متصل  سياق  ويف 

قد  بريطانيا  يف  الكربى  الرياضية 
أمام  املدرجات  فتح  خطة  ساندت 
الجماهري بالكامل، باستخدام ما بات 

يعرف بجواز اللقاح.
عن  تبحث  الدول  من  العديد  وباتت 
إىل  الجماهري  إلعادة  جدية  حلول 
التي  الكبرية  التأثريات  عقب  املالعب 

جميع  عىل  كورونا  فريوس  فرضها 
نواحي الحياة.

والكأس  الدوري  مباريات  وتقام 
األبطال  دوري  ومسابقتي  اإليطاليني 
ليغ»  «يوروبا  األوروبي  والدوري 
بسبب  املوسم  هذا  جمهور  دون  من 
تداعيات فريوس كورونا، لكن إيطاليا 
من  كبري  ضغط  تحت  نفسها  وجدت 
أجل  من  (يويفا)  األوروبي  االتحاد 
بعدد  لو  الجمهور  بحضور  السماح 
محدود خالل املباريات املقررة الصيف 
املقبل عىل أرضها يف كأس أوروبا التي 
«كوفيد- بسبب   ٢٠٢٠ من  أرجئت 

.«١٩
لكرة  اإليطايل  االتحاد  رئيس  وقال 
«إيطاليا  غرافينا:  غابريييل  القدم 
عىل  الحصول  حارضتان!  وروما 
موافقة الحكومة لحضور الجمهور يف 
روما  يف   ٢٠٢٠ أوروبا  كأس  مباريات 
أخبار رائعة سننقلها فوراً إىل يويفا».

تلقى  أنه  غرافينا  كشف  بيانه،  ويف 

الرياضة  وزارة  وكيلة  من  رسالة 
السابقة  املبارزة  نجمة  الجديدة 
إنه  فيها  تقول  فيتسايل،  فالنتينا 
عىل  باملئة   ٢٥» بحضور  سيسمح 
األقل» من القدرة االستيعابية للملعب 
األوملبي يف روما، وهو ما أكده متحدث 

باسمها لوكالة فرانس برس.
أمم  بطولة  تقام  أن  املقرر  من  وكان 
أوروبا الصيف املايض يف ١٢ مدينة من 
تسبب  كورونا  فريوس  لكن  دولة   ١٢
بإرجائها لعام لتقام بني ١١ حزيران/

يونيو و١١ تموز/يوليو املقبلني.
يف  إيطاليا  مباريات  روما  وتستضيف 
تركيا  تلتقي  حيث  املجموعات  دور 
إحدى  إىل  إضافة  وويلز،  وسويرسا 

مباريات الدور ربع النهائي.
السلوفيني  «يويفا»  رئيس  وكان 
الشهر  واضحاً  تشيفريين  ألكسندر 
أن يرى  يريد  بأنه ال  املايض حني قال 
أي مباراة يف كأس أوروبا ٢٠٢٠ تقام 

«أمام مدرجات خالية».
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أكـد تقرير صحفـي إيطايل، اقرتاب ماوريسـيو سـاري، املدير 
الفني السابق ليوفنتوس، من العودة للتدريب يف الكالتشيو.

ولم يتول سـاري قيـادة أي فريق منذ رحيله عـن يوفنتوس يف 
الصيف املايض، حيث ارتبط اسمه بتدريب نابويل ومارسيليا.

وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن روما غري واثق من بقاء 
مدربه باولو فونسـيكا بعـد نهاية عقده هذا املوسـم، لذلك بدأ 

البحث عن خيارات أخرى.
وأضاف التقرير، أن روما اسـتقر عىل سـاري كبديل لفونسيكا 

حال رحيله يف نهاية هذا املوسم.
وأشـار التقريـر أيًضـا، إىل أن هناك اجتماعات أخرى سـتجمع 
بني مسـؤويل روما وساري هذا األسـبوع، لالتفاق عىل تفاصيل 
التعاقد.ويسـتعد رومـا حالًيا ملباراة اإلياب أمـام أياكس يف ربع 
نهائـي الـدوري األوروبـي، علًما بـأن الذئاب فـازوا يف الذهاب 

بهولندا بهدفني لهدف.

أشـاد ماوريسـيو بوكيتينـو، مـدرب باريس سـان جريمان، 
بالعبيه بعد إقصاء بايرن ميونيخ، من دوري أبطال أوروبا.

ورصح بوكيتينو عرب قناةRMC  أوًال أريد تهنئة العبي باريس، 
كل الفضـل لهـم، أنا سـعيد جًدا مـن أجلهم، والجهـاز الفني 

ورئيس النادي واملدير الريايض“.
وأضـاف املدرب األرجنتيني: ”من الطبيعي أن يثق العبني كبار 
مثـل كيميتش وتوماس مولر يف أنفسـهم، ويعتربون فريقهم 

هو املرشح للتأهل“.
واسـتدرك يف ختـام ترصيحاته: ”لكن كرة القـدم لعبة مثرية، 
ويجـب أال نستسـلم، لقـد بذلنا أقـىص جهد وعلينـا مواصلة 

العمل“.
وينتظـر باريـس، الفائـز من مانشسـرت سـيتي وبوروسـيا 
دورتمونـد، بعدمـا تفـوق 2-3 عىل بايـرن ميونيـخ يف أملانيا، 

وخرس بهدف يف حديقة األمراء.

أقـىص باريس سـان جريمـان بايرن 
ميونيـخ حامل اللقب مـن ربع نهائي 
دوري أبطـال أوروبـا رغـم خسـارته 
أمامه بهدف دون رد مسـاء أول أمس 
الثالثـاء بهـدف العبـه السـابق اريك 
ماكسيم تشوبو موتينغ،  ليبلغ املربع 
الذهبي للمسـابقة األوروبية العريقة 
ألفضليـة فـوزه 2-3 ذهابـاً رغـم أن 

النتيجة االجمالية (3-3).
ونجح نادي العاصمة بالتأهل، ليرضب 
موعـداً يف نصـف النهائي مـع املتأهل 
من مباراة مانشسرت سيتي اإلنكليزي 
ومضيفه بوروسـيا دورتموند األملاني 
التي انتهت يف سـاعة متأخرة من ليلة 

أمس األربعاء.
وخـاض فريـق املـدرب هانـزي فليك 
اللقـاء املصـريي بغيـاب عـدة العبني 
مصابني عىل رأسـهم الهداف البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، والعبا الوسط 
الفرنـيس كورنتـان توليسـو وزميله 
ليـون غوريتسـكا واملدافـع نيكالس 
زولـه، فيمـا أصيـب سـريج غنابري 
بفـريوس  روكا  مـارك  واإلسـباني 

كورونا.

حـول  يحـوم  الشـك  كان  وبعدمـا 
مشـاركتهما بسـبب اإلصابة، استهل 
لـوكاس  بالفرنسـيني  اللقـاء  فليـك 
هرنانديـز وكينغسـيل كومـان الـذي 

تعرض لرضبة يف مباراة الدوري نهاية 
األسـبوع ضد أونيون برلني لكنه تعاىف 

للمشاركة ضد فريقه السابق.
ويف الجهـة املقابلة، لم توفر اإلصابات 

فريـق العاصمـة الفرنسـية، إذ غاب 
عن سان جريمان املهاجم األرجنتيني 
اليفـني  والظهـري  ايـكاردي  مـاورو 
كـورزاوا إضافـة إىل ماركينيـوس، ما 

دفـع باملـدرب بوتشـيتينو إىل إرشاك 
الربتغايل دانيلو برييرا يف قلب الدفاع اىل 

جانب بريسنيل كيمبيمبي.
وسـجل بايرن هدف الفوز يف الدقيقة 
(40) عـن طريـق الكامريونـي الدويل 
تشوبو موتينغ. لتنتهي املباراة بهدف 
واحـد لبايرن مقابل ال شـيئ لباريس 

سان جريمان.
اإلنكليـزي  تشـيليس  فريـق  وحسـم 
صعـوده إىل نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبـا رغـم خسـارته أمـام ضيفه 
بورتـو الربتغايل بهدف دون رد يف إياب 

الدور ربع النهائي من البطولة.
أقيمـت املبـاراة عـىل ملعـب رامـون 
سانشـيز بيثخوان يف مدينة إشـبيلية 
مـن  تشـيليس  وتمكـن  اإلسـبانية، 
املحافظة عـىل أفضلية تقدمـه ذهاباً 
األسـبوع املايض خارج ملعبه بهدفني 
نظيفني معظـم فرتات املبـاراة، حتى 
تمكن مهاجـم بورتو البديـل اإليراني 
مهدي طارمي مـن إحراز هدف الفوز 
لفريقه يف الدقيقـة (4+90) والذي لم 
يكـن كافياً إلنقاذ الفريق الربتغايل من 

وداع املسابقة.
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اقـرتب مانشسـرت يونايتد مـن التأهل لنصف نهائـي الدوري 
األوروبـي، رغم أنه سـيضطر لالنتظار حتـى اليوم الخميس 

لحسم وصوله إىل املرحلة قبل األخرية من النهائي.
ولم يحسـم أي يشء بعد يف يوروبا ليج رغم أن اليونايتد ضمن 
تقريبا التأهل بفوزه عىل غرناطة يف عقر داره 0-2 
ويحتاج الفريق اإلسباني ملباراة مثالية يف أولد 

ترافورد كي يواصل مسريته.
وتلقـى غرناطـة رضبة مؤملة بالسـقوط 
يف ملعبـه، لكن العبي املـدرب أويل جونار 
سولسـكاير تفوقوا بفضل الخربة. إال أن 
املـدرب النرويجي فضـل التحفظ حتى 

بعد النتيجة املثالية.
ويعـد هذا هـو اللقـاء الوحيـد الذي 
حسـمت نتيجتـه نوعـا مـا مقارنة 
باملواجهات األخرى التي لم تشـهد 
تفوقـا مؤكـدا، ويحـاول فياريال 
ورومـا اسـتكمال الطريـق نحـو 
الوضـع  أن  إال  النهائـي،  نصـف 
الحايل وغيـاب الجمهور واملالعب 
الخاوية تدفع للتكهن بنتائج غري 
متوقعة وربما مفاجآت مدهشة.

وفـاز فياريال يف زغرب عىل دينامو 
0-1، ويتمتـع بأفضليـة نسـبية عىل 
الفريق الكرواتي الذي أقىص توتنهام، لذا 
سـيحاول االسـتفادة من هذا التفوق كي 
يواصـل مسـريته يف البطولـة خاصة مع 

وجود أوناي إيمري املدرب املخرضم يف يوروبا ليج.
ويبدو الفريق اإلسـباني أقرب للتأهل رغم حقيقة إقصاء دينامو 

زغرب لرجال املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو يف الدور السابق.
مـن جانبه، فرض روما كلمته عـىل جنبات ملعب يوهان كرويف 
أرينـا رغم تقدم أياكـس يف البداية كي يحيي آماله يف االسـتمرار 
داخل دائرة املنافسـة، ويخوض لقاء اإلياب متسلحا بأنه لم يهزم 

عىل امللعب األوليمبي.
كما يسـتطيع سـالفيا بلوغ نصـف النهائي بعد تعادلـه يف لندن 
مـع آرسـنال 1-1، حيـث اعـرتف املـدرب التشـيكي يندريـش 
تربيسوفسـكي: ”هناك فرصة إلنهـاء املهمة بملعبنـا“، رغم أن 
مايكل أرتيتا والعبيه يدركون أن يوروبا ليج هي فرصة للعودة إىل 
دوري األبطال، حيث كشـف املدرب اإلسباني: ”الفكرة هي الفوز 

باملباراة. هذه هي العقلية. يجب أن نسجل“.

ف نيمار دا سـيلفا، نجم باريس سان جريمان، برشى سارة 
إلدارة ناديـه بعـد إقصاء بايـرن ميونيخ مـن دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا.
ورصح نيمـار عـرب شـبكة ESPN  الربازيليـة: ”سـأبقى يف 
باريس سـان جريمـان، تمديـد تعاقـدي لم يعـد أزمة، من 
الواضح أنني أشـعر براحـة كبرية، وكأني يف بيتي، وأشـعر 

بسعادة أكرب من أي وقت سابق“.
وبسؤاله عن الفارق بني زميله الحايل كيليان مبابي، والسابق 
ليونيـل مييس، رد الالعب الربازييل: ”مبابي ال يقارن بمييس، 

لكل منهما أسلوب مختلف للغاية“.
وتابـع يف ترصيحـات أبرزتهـا صحيفـة مـاركا ”مييس هو 
أفضـل العـب رأيته، وكيليـان يف طريقه ليصبـح أحد أفضل 

الالعبني“.

وواصل نيمار اإلشادة بزميله كيليان، بقوله: ”إذا لم تكن 
حـذرا عند اللعب بجوار العبي كبار، فإنك تفقد التواصل 
معهـم يف جزء مـن الثانية، مبابي رسيع جـدا، لذا يجب 
أن أكون منتبها إليه طوال الوقت“.واستدرك: ”لكن األمر 
كان كذلك مع إنييسـتا أو مييس أو سواريز“.وأتم الالعب 

الـدويل ترصيحاته: ”أنا مدين بالكثري من سـعادتي 
يف باريـس سـان جريمـان ملبابـي، لقـد 

ساعدني يف التعرف عىل طريقة 
الحيـاة الفرنسـية، وقد 

العقليـة  يل  أوضـح 
الفرنسـية، وهو ما 
ساعدني كثريا عىل 

التأقلم“.
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وضع ناديا مانشسرت سيتي وتوتنهام عىل املشجعني 
الــ8 آالف الذيـن سـمح لهم بحضـور نهائي كأس 
رابطة األندية اإلنكليزية لكرة القدم يف 25 نيسـان/
أبريل عىل ملعب ”ويمبيل“، رشطني لحضور املباراة 
وهمـا بلوغ السـن القانونية وتقديم نتائج سـلبية 

الختبارات فريوس كورونا.
وتـم اختيـار املباراة لتكـون حدثاً اختباريـاً تمهيداً 
لعـودة املشـجعني إىل املالعـب، حيث حصـل كل ناد 
عـىل 25 باملئة من التذاكر املخصصة للمباراة، بينما 
سـيتم توزيع النصـف اآلخر عىل السـكان املحليني 

واملوظفني العاملني يف الخدمة الصحية الوطنية.
باإلضافـة إىل التذكـرة التـي سـيتم بيعهـا فقـط 
للمنتسـبني الذيـن تزيـد أعمارهـم عـن 18 عامـاً، 
سـتكون هناك حاجة لثالثة اختبارات للكشـف عن 

فـريوس كورونـا.
وأوضـح سـيتي يف موقعـه أنه يجـب إجراء 

اختبـار كورونـا: ”يف أقـرب وقـت ممكن من 
النهائي“، عىل أن يجرى بعدها اختبار األجسـام 

املضادة يف مركز معتمد قبل أقل من 24 سـاعة عىل 
املبـاراة، ثـم اختبار ثالث للكشـف عـن كورونا بعد 

خمسة أيام من املباراة.
واعتباراً من نهاية األسبوع الحايل، سيكون الجمهور 
حـارضاً يف ”ويمبـيل“ أيضـا ملتابعة مبـاراة نصف 
نهائي كأس إنكلرتا بني ليسـرت سيتي وساوثمبتون 
ِبَعدد ُحدد بـ4 آالف شخص سيوزعون عىل املدرجات 

التي تتسع أصالً لتسعني ألف متفرج.
لكـن الحضور سـيكون محصـوراً األحد بالسـكان 
املحليني والعاملني األساسـيني، فيما ستقام املباراة 

نيـة  لثا ا
دور  يف 
ألربعة  ا

بـني 
نشسرت  ما
سـيتي وتشـيليس 
السبت خلف أبواب 

ى  أ ر و . ة صـد مو
اإلسـباني  املـدرب 
سـيتي  ملانشسـرت 

يف  غوارديـوال  جوزيـب 
مؤتمر صحفي عشية لقاء 

بوروسـيا دورتموند األملاني 
يف إيـاب ربـع نهائـي دوري 

أبطـال أوروبـا: ”أنهـا خطوة 
إنـه  الحكومـة  قالـت  إذا  أوىل. 

يمكننـا القيام بذلك، فهذه أخبار 
جيدة“.وأضـاف: ”نأمـل يف العودة 

إىل الوضع الطبيعي يف املسـتقبل لكن 
يجب اتباع توصيات الحكومة والعلماء“. 

وبالنسبة لنهائي كأس إنكلرتا املقرر يف 15 
أيار/مايو، يأمل االتحاد اإلنكليزي يف السـماح 

بحضور 21 ألف مشـجع يف مدرجـات ”ويمبيل“، 
يف حـني تعهدت الحكومـة لالتحـاد األوروبي لكرة 
القدم بأن امللعب ذاته سـيكون مفتوحاً بنسبة 25 
باملئـة، أي 22500 متفرج، خـالل مباريات إنكلرتا 
يف دور املجموعـات من كأس أوروبا املقررة بني 11 

حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو.
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مدريد/متابعة الزوراء:

كان يمكن ألي صحفي يف فلسـطني أن يعتقل إدارياً 
وملدة مفتوحة من دون الئحة اتهام. هذا هو االحتالل 
وهـذه هي أدواته. لكن ما وقع ملراسـل «التلفزيون 
العربي» يف إسـبانيا، الصحفي معـاذ حامد، لم يكن 
أقل من فضيحة، إذ إن ضابط اسـتخبارات إرسائييل 
هـو من تـوىل التحقيـق معـه يف مؤسسـة أمنية يف 
العاصمـة مدريـد، وباللغـة العربية، حيـث لم يكن 
الضابط اإلسباني سـوى موظف تجهيزات لتحقيق 
أجنبـي عىل أرضـه، مع ضحية أعـزل يأمل يف لجوء 

آمن.
«بالوثائق... هكذا يسـتهدف املوسـاد فلسـطينيي 
الخارج يف دول أوروبية» عنوان التحقيق الذي أعده 
معـاذ حامد لصالح صحيفة «العربـي الجديد» يوم 
٣٠ ديسـمرب/ كانون األول عام ٢٠١٩. وهو تحقيق 
مزعـج بالتأكيـد، إذ يتتبـع بالوثائق والتسـجيالت 
الصوتيـة محاولة املوسـاد تجنيد الفلسـطينيني يف 
الدول األوروبية، عـرب عروض عمل وهمية وغريها، 
عن طريق مواقـع التواصل االجتماعـي واملنظمات 
الخريية، بغية التجسس عىل التنظيمات الفلسطينية 

والناشطني يف أوروبا.
عمل حامد يف تركيا، ثم قرر اللجوء إىل إسبانيا. حدث 
هذا يف إبريل/ نيسـان عـام ٢٠١٩، أي قبـل ثمانية 
أشهر من قراره بنرش التحقيق الذي جهزه يف تركيا. 
ملـاذا إذاً لم ينرش التحقيق قبل وصوله إىل إسـبانيا؟ 
قـال معـاذ حامد يف حـوار مع «العربـي الجديد» إن 
تحقيقه كان جاهزاً قبل عام من تاريخ نرشه، لكن 
عدم شـعوره باألمان يف تركيا أّجـل النرش، مضيفاً 
«ظننت أن إسـبانيا ستكون املسـتقر اآلمن، ألفاجأ 

بأننـي أتعرض لتحقيق اسـتخباري بسـبب تحقيق 
صحفي».

من الغريب استدعاء صحفي الجئ إىل مقر «الحرس 
املدنـي اإلسـباني»، وهـو جهـة أمنيـة عسـكرية 
مهمتها حراسـة املوانئ والطـرق الرسيعة ومقرات 
الشخصيات السياسـية، ومالحقة مهربي املخدرات 
واإلرهابيـني. الجهـة املتوقع أن تسـتدعي شـخصاً 

لسؤاله عن ملف لجوئه هي «الرشطة الوطنية».
لكـن الالجـئ، حتى لـو كان صحفياً متعلمـاً يتقن 
لغات عدة يبتعد عن أي احتمال لصدام مع مؤسسة 
من مؤسسـات الدولة التي سـمي الجئـاً فيها. حني 
يتلقـى معاذ حامـد اتصـاالً ودعوة لـرشب فنجان 
قهوة سينحي فوراً سؤال الجهة األمنية «أنتم لستم 
الرشطـة الوطنية. ما عالقتكم بـي كالجئ؟»، وهذا 
ما حصل يف ٩ ديسـمرب/ كانـون األول املايض. وهو 
يعرف، كمـا بالتأكيد تعرف محاميتـه، أن «الحرس 
املدنـي» ليس جهـة االختصاص. ما جـال يف خاطر 
حامـد هـو أن جهاز املعلومـات يف «الحـرس املدني 
اإلسباني» تلقى معلومات من املوساد. ربما يريدون 
التأكد من أنه ال يشـكل خطراً عىل أمن إرسائيل التي 
اعتقلته سـابقاً، وهـو اليوم لديه اعتمـاد حكومي 

كصحفي محرتف.
يف مقـر الحـرس األمنـي كان حامد أمـام ضابطني 
إسبانيني: نيكوالس وخافيري، ودارت جلسة مطولة. 
وبخـربة حامد الذي عـرف السـجون اإلرسائيلية يف 
اعتقال إداري مرات عدة، انتبه إىل أن أحد الضابطني 
يسأل والثاني يراقب لغة جسده، وردود أفعاله. كل 
ذلـك، كان يمكن اعتباره طريقة تحقيق معروفة يف 
العالم، قبل أن يأتي التحقيق الثاني بحضور ضابط 
موسـاد إرسائييل، يـوم ١١ فرباير/ شـباط املايض، 

لينكشف الغطاء كلياً عن الفضيحة.
الضابـط اإلرسائيـيل، هـل  نسـأله: «بعـد ظهـور 
انتبهـت إىل أن الضابطني اإلسـبانيني يف اللقاء األول 
كانا يسأالن أسـئلة اسـتخبارية»؟ يجيب: بالطبع. 
تعرضُت يف البداية ألسئلة عادية، لكن يف نهاية اللقاء 
بدت األسـئلة غري منطقية، بل أسـتطيع القول غري 

احرتافية، مثل لو رأيت السـفري اإلرسائييل يف مؤتمر 
صحفـي، كيـف يمكـن أن تتـرصف؟ ورددت بأنني 
أعمل يف مؤسسـة إعالمية محرتمة، وأنا معتمد لدى 
الدولة اإلسـبانية رسـمياً، لذلك أدرك وألتزم بتقاليد 
مهنتـي، ثم سـئلت «لو رأيـت ضابط اسـتخبارات 
إرسائيلياً، ماذا يمكنك أن تترصف جسدياً؟ وسخرت 
من السؤال ليس فقط لألسباب املهنية التي ذكرتها، 
بل ألن مراسـًال تلفزيونياً يراد له أن يعرف برمشـة 
عني شـخصاً، ويحدد مهنتـه، فما بالـك بأن يكون 

رجل استخبارات، وظيفته أن يكون مجهوالً».
وأكـد حامد «لدي رصاع سـيايس مـع إرسائيل، هذا 
ال أخفيـه، بدءاً بالعنوان الكبـري للرصاع مع احتالل 
وصوالً إىل التعبري عن موقف صغري، كالذي حدث حني 
كنت أتلقى فصالً دراسـياً يف اللغة اإلسبانية، وكانت 
تدرس معي مجندة إرسائيلية. عرفتها من حسـابها 
عىل (فيسبوك) وهي ترتدي البزة العسكرية وتحمل 
سالحاً. كل ما يف األمر أنني طلبت بوضوح أن تجلس 

يف أبعد زاوية عني، أثناء تلقي الدرس».
جهـاز املعلومات يف الحـرس املدني اإلسـباني، قال 
حامد، هو االسم امللطف لالستخبارات. وما هو غري 
طبيعي وانكشـف بشـكل فاقع هو أن يأتي ضابط 
موسـاد مدعياً أنه ضابط اسـتخبارات بلجيكي من 
أصل فلسـطيني واسـمه عمر. من السـهل عىل أي 
فلسـطيني معرفـة لهجـة اإلرسائييل حـني يتحدث 
العربية، ومن املؤكد أنه سـريفض إظهار هويته كما 
طلب حامد، لينكشـف األمر، أمام الضابط اإلسباني 

خافيري الذي لم يكن يريد التورط يف هذا املأزق.
وعن مستوى ردود الفعل يف وسائل اإلعالم اإلسبانية 
ومواقـع التواصل االجتماعية، قـال حامد إن تقرير 

صحيفة «ببليكو» حـول القضية أحدث هزة كبرية، 
وكان الخـرب مـن األكثر تـداوالً يف مواقـع التواصل 
االجتماعـي يف إسـبانيا لنهـار كامـل، وكثـري مـن 
التعليقـات اعتـربت أن املوسـاد يحكـم العالم، وأن 
إسـبانيا ال تزال فاشـية، يف إشـارة إىل استمرار نهج 

نظام فرانكو.
وأقر حامد، بأنه يشـعر حاليـاً بالخوف أكثر من أي 
وقت سـابق، مشـرياً «هذا اليوم تلقيـت اتصاالً من 
وكالة األنباء الفرنسية، ومن مدير العالقات الدولية 
يف الكتلـة اليسـارية املوحـدة يف الربملان اإلسـباني. 
مـن الواضح أن القضية أفلتت مـن أي قيود، وباتت 
تمس سـمعة جهـاز دولة. لكـن يف الجانـب اآلخر، 
هناك مراقبة دؤوبة لهاتفي املحمول. أخىش بسـبب 
الضغـط عـىل (الحرس املدنـي) من عمـل انتقامي 

رسي».
وأضاف «لك أن تتخيل أيضاً حجم الضغط عىل زوجتي 
التـي تعيش يف قلـق دائم كلما غـادرت املنزل، وعىل 
طفّيل عبيدة (خمس سـنوات) وسـوار (سنتان). يف 
النهار ال أعاني بشكل عميق، لكن يف الليل تهاجمني 
كوابيس، ومنها أن أعتقـل يف غمضة عني وأرّحل إىل 
فلسـطني، حيث تنتظرني أسـهل التهم التي يعرفها 

طفل فلسطيني: الخطر عىل أمن إرسائيل».
ذكر تقرير صحيفة «ببليكو» أن السفارة البلجيكية 
مدركـة بالفعل أن عميالً واحداً عىل األقل للموسـاد 
يتظاهر بأنه جاسـوس لالسـتخبارات البلجيكية يف 
إسـبانيا، لكن حامد أوضح «وقع التباس يف التقرير. 
هذه قـراءة الصحفي الذي كتبه. لم يرد أي ترصيح 
من السـفارة، وال من أي مؤسسـة وطنية. الجميع 

لزموا الصمت».

البرصة/نينا:
 اعلن فرع نقابة الصحفيني يف البرصة عن إيقاف كافة النشـاطات يف شـهِر رمضاِن، نظرا 

لتزايد إصابات فريوس كورونا، وما تشكله من خطورة عىل املجتمِع.
وذكر الفرع يف بيان له الثالثاء « بعَد أن أصبحت إصاباُت فريوس كورونا املسـتجد، متزايدة 
بشكٍل مستمٍر، ِبما يزيُد من خطورِتها عىل املجتمِع ويضاعُف نسَب انتشارها بني املواطنني 
واألوساِط الشعبّية، سيما وأن املوقَف الوبائّي باتَّ ُيسجُل أكثَر من ٥٠ ألف إصابة إسبوعّياً. 
وإيماناً منا بـرضورِة االلتزاِم بالطرِق الوقائّية واالمتثـال للتعليماِت الصحّية، قررنا إيقاف 

كافة النشاطات يف شهِر رمضاِن املبارك، والتي زاولها فرُع البرصة خالَل الفرتة املاضية.
واضـاف» سـتنحُرص هذه النشـاطات بالتثقيـِف بطـرِق الوقاية من فـريوس كورونا عىل 

منصاِتنا يف مواقِع التواصل االجتماعّي.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أخلت قوات األمن املرصية، يف الساعات األوىل من صباح امس األربعاء، سبيل الصحفيني 
حسـام الصيـاد، وزوجته سـوالفة مجدي، ووصـال بالفعل إىل منزلهمـا، ونرشا صورة 

تجمعهما بابنهما خالد، وعدد من أفراد العائلة.
وسـوالفة مجـدي، صحفية مرصيـة ومدافعة عن حقوق اإلنسـان، ألقـت قوات األمن 
القبض عليها برفقة زوجها املصور الصحفي حسـام الصياد، ومعهما الناشـط محمد 
صالح، مسـاء يـوم ٢٦ نوفمرب/ ترشيـن الثاني عـام ٢٠١٩، عقب خروجهـم من أحد 
املقاهـي يف حّي الدقي. وبعد اختفاء دام ١٨ سـاعة، ظهروا ثالثتهم يف نيابة أمن الدولة 
العليـا، عىل ذمـة القضية ٤٤٨ لسـنة ٢٠١٩ حرص أمـن دولة عليا، بتهـم «االنتماء إىل 

جماعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة».
وكانت مجدي يف أثناء جلسـة تجديد حبسـها يـوم ١٩ يناير/ كانـون الثاني ٢٠٢١ قد 
ذكرت للقايض رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، أنه يف مساء يوم ٢٩ نوفمرب/ ترشين الثاني 
٢٠٢٠ (السـاعة ١١ مساًء) جاء لزنزانتها ثالث سـجانات وأخذنها خارج العنرب، وقمن 
بتعصيـب عينيهـا، واصطحبنها إىل غرفة كان فيها شـخص مجهول قـال لها: «أنا اليل 
هخرجـك من هنا لو سـمعتي كالمـي، وعايزك تجاوبي عىل كل األسـئلة اليل هسـألها 

ليك».
أكدت مجدي أن الشـخص املجهول كان يريد تجنيدها للعمل معه، عرب معاونته بإبالغه 
بأسـماء أشـخاص وطلب معلومات عنهم. وعندما رفضت مجدي طلباته هّددها بعدم 

رؤيتها البنها مرة أخرى.
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كوبنهاگن/متابعة الزوراء:
يعيش السـيايس الدنماركي املحافظ 
أصـول  مـن  وهـو  خـرض،  نـارص 
فلسـطينية ــ سورية، أسـوأ أيامه، 
بعد الكشـف عن «اسـتغالل منصبه 
الربملانـي لتكميم أفـواه منتقديه يف 
الصحافة وعالم األكاديميا ووسـائل 

التواصل االجتماعي».
عاصفة من االنتقادات اندلعت بعدما 
تحدث باحثون وصحفيون وناشطون 
يف الشأنني السيايس واالجتماعي عن 
تجربتهم مع «تهديد خرض باالتصال 
بأربـاب عملهـم أو بصـور حميمية 
خاصـة، إلسـكات منتقديـه»، وفق 
ما نقلت صحيفة «بريلنغكسـا» يوم  
األحـد املـايض. وتوالـت القصص يف 

صحف أخرى منذ االثنني. 
خرض اتهم «بريلنغكسا» سابقاً بأنها 
صحيفة تعمل «عىل طريقة صحافة 
الـرشق األوسـط»، وهـو يعيش منذ 
عام ٢٠٠٦ تحت حماية االستخبارات 
الدنماركيـة، حيث ال يوجد يف الربملان 
أو يف أي مـكان عام من دون مرافقة 
أمنية، بعد أن جرى تقييم أنه «يعيش 
حالـة تهديـد بالقتل»، إثـر توجيهه 
انتقـادات عنيفـة للمسـلمني، عـىل 
خلفيـة مهاجمـة وحـرق سـفارتي 
الدنمارك يف دمشق وبريوت بعد أزمة 

الرسوم املسيئة للنبي محمد.
وحتى مسـاء االثنني املـايض، رفض 
خـرض التعليـق عـىل الضجـة التـي 
أثريت يف وسـائل اإلعالم املحلية حول 
«وسـائل غري ديمقراطية يف استغالل 
منصبـه لتكميـم األفواه»، بحسـب 
ما وصـف خـرباء حقوقيـون، ومن 
بينهـم مديـر مركز الفكـر القانوني 
مكانغامـا،  ياكـوب  «جوسـتيتيا» 
الذي اعترب أن خـرض «تمادى جداً يف 
اتصاله بأرباب عمل نقاده إليقافهم 

عن التعبري عن آرائهم».  
وقـال مكانغامـا، املعـروف بدفاعه 
القانونـي ضـد التمييـز وعـن حرية 
التعبـري، إن خرض بترصفـه «يظهر 
يتحـدث  إذ عندمـا  النفـاق،  بعـض 

املـرء بصوت عال عن قدسـية حرية 
التعبـري مـن ناحيـة ويف األخـرى ال 
يتحمل التهكم والسـخرية واالنتقاد، 
فإنـه يخلق ثقافة غري صحية لحرية 
التعبـري، خصوصـاً إذا فعلها من هم 
ــ وهـم ممـن يجب أن  يف السـلطةـ 
يتحملوا االنتقـاد أكثر من غريهم ــ 
باستخدام نفوذهم يف تكميم األفواه 

والنقد املرشوع». 
اتصـال خـرض بأرباب العمـل لوقف 
منتقديـه لـم يقتـرص عـىل القطاع 
الخـاص، بل تجـاوزه إىل الـوزارات، 
فقـد كشـف النقـاب عـن تقديمـه 
الدائـرة  يف  املوظـف  ضـد  شـكوى 
القانونية طارق حسـني، متهماً إياه 
بأنه «إسـالموي»، وهي تهمة تطال 

كل مـن يتجرأ عىل مناقشـة مواقفه 
وانتقاد أحكامه املسـبقة من العرب 
واملسـلمني داخل وخـارج الدنمارك. 
ولـم يتهم حسـني بأنه «إسـالموي» 
سـوى ألنـه كتب رسـالة قـرّاء اتهم 
فيها خـرض بأنه «منافـق وبمواقف 

ازدواجية تجاه الديمقراطية».
ويف حالـة أخرى كشـف عنها، اتصل 
أودنسـه»  «جامعـة  بمديـر  خـرض 
لوقف الباحث يف الشؤون الدينية، تيم 
ينسـن، عن انتقاد سـوء فهم خرض 
لإلسـالم. ومنذ ٢٠٠٦ توقف ينسـن 
عن انتقاد دور خرض، «ورصت أتذرع 
للصحافة بأني مشغول وال أستطيع 
املشـاركة»، وفـق ما قـال. وتعرض 
ينسـن للرتهيب، النتقـاده ما أطلق 
عليه خرض «اإلسـالم الديمقراطي»، 
وهي عبـارة عن مؤسسـة أنشـأها 
األخـري وبعض من تيـاره لتضم من 
يريـد أن يلتـزم بمفهـوم خرض عن 

اإلسالم.
كما يتهم خرض شـخصيات نسـوية 
مـن أصـول إسـالمية (إحداهن كان 
عـىل عالقة عاطفيـة معهـا) بأنهن 
وُكشـف  متشـددات»،  «إسـالميات 
النقاب عن تهديـده إلحداهن بصور 
عـن  تتوقـف  لـم  إذا  جـداً  خاصـة 

انتقاده. 

وجهـت  التـي  االنتقـادات  ورغـم 
لـه بسـبب مواقفـه مـن مسـلمي 
الدنمـارك، أكـد نـارص خـرض ، أنه 
«ينتقـد السـلبيات ويسـاء فهم ما 
يعنيه، وليسـت له مواقـف معادية 
مـن الحجـاب كمـا يشـاع، فأمـه 
محجبة».نـارص خـرض (٥٤ عاماً) 
انتقل مـع والديه (األب فلسـطيني 
واألم سورية) إىل الدنمارك حني كان 
يف العارشة من العمر، وعرف يف البالد 
بـ»املسـلم املحبـب للدنماركيـني»، 
بعد إصـداره كتاب «الرشف والعار» 
بالدنماركية، الذي سلط فيه الضوء 
عـىل ما اعتربه نفاق الرتبية العربية 

وازدواجيتها.
وبعـد مطالبـات مـن قرائـه عـىل 
«فيسـبوك» بالتعليق عـىل القضية، 
عـرب أحـد منشـوراته، كتـب خرض 
مهدداً مسـاء االثنني «كل من يخرج 
عن املنشـور املحدد سيجرى مسحه 
وإلغـاء متابعته للصفحـة». رئيس 
الحزب املحافظ سورن بابي بولسن، 
الـذي تظهـر االسـتطالعات تقدمه 
الكبـري، يخـىش عىل شـعبيته، فعّرب 
فجـر الثالثاء عن رفضـه لترصفات 
خرض، وأعلـن أن األخـري «يف إجازة 
مرضية بسبب التوتر»، عىل أن يحتل 
مقعده عن الحزب شخصاً بديالً له.
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 تونس/ميدل ايست اونالين:
 نـددت النقابة الوطنيـة للصحفيني التونسـيني واالتحاد العام 
التونيس للشـغل (أكرب مركزية نقابية) الثالثـاء باقتحام قوات 
األمـن التونسـية مقر وكالـة تونس إفريقيـا لألنبـاء (الوكالة 
الرسـمية وأحـد مرافـق اإلعـالم العمومـي) يف محاولة لفرض 
تعيـني مدير عام جديد للوكالة يرفضه صحفيو الوكالة باعتبار 
تعيينه قرارا سياسـيا ومحاولة لفـرض الحكومة هيمنتها عىل 
وسائل اإلعالم العمومي إضافة إىل اتهامه بأنه مقرب من حركة 

النهضة اإلسالمية.
واحتـج صحفيون وموظفون يف وكالة األنباء الرسـمية بتونس 
رفضـا لتعيـني كمال بـن يونـس عـىل رأس الوكالـة، متهمني 
الحكومـة وأحزاب مؤيدة لها بالسـعي للسـيطرة عـىل الوكالة 
ومحذرين من أن اسـتقالليتها أصبحت مهددة، يف احتجاج نادر 

الحدوث بالوكالة.
ويتهم صحفيـو وكالة تونس إفريقيا لألنبـاء (تاب) بن يونس 
الذي عينه رئيس الحكومة هشـام املشـييش عىل رأس الوكالة، 
بأن له ارتباطات سـابقة مع النظام االستبدادي للرئيس الراحل 
زيـن العابدين بـن عيل قبل ثورة ٢٠١١ وبحـزب حركة النهضة 

اإلسالمية، وهو ما ينفيه بن يونس.
وسـعيا لفرض تنصيب املسؤول الجديد، اقتحمت الرشطة مقر 
الوكالـة واعتـدت بالرضب عـىل صحفيني حاولـوا منع دخول 

الرئيس املدير العام املعني.
وأمـام مقر الوكالـة بالعاصمـة تجمع صحفيـون وموظفون 

رافعني شعارات «ال للتعيينات الحزبية والحكومية».
وطالـب الصحفيـون الرشطـة بالخـروج قائلـني إن اقتحامها 
وسيلة إعالم انتهاك غري مقبول. ورفع شعار «تاب حرة ويقول 
املحتجون إن املدير العام املعني حديثا كمال بن يونس قريب من 
حزب النهضة اإلسـالمي، أكرب أحـزاب الربملان الذي يوفر حزاما 
سياسـيا لرئيس الحكومة هشـام املشـييش. ويتهم صحفيون 
مـن الوكالة ومن خارجها وشـخصيات من املجتمـع املدني بن 
يونس بأنـه يقود حاليا أجندة حزبية وحكومية للسـيطرة عىل 
اإلعالم العمومي وبأنه كان يقود جهود كبح الحريات قبل ثورة 

.٢٠١١
ولكـن بن يونـس يرفض هذا ويؤكـد أنه مسـتقل وليس له أي 
انتماء حزبي، مشـريا إىل عمله يف عدة مؤسسـات إعالمية منها 
هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي.بي.يس) لسـنوات.وأضاف «يعرف 
الجميع أني مسـتقل طيلة مسـرية محرتفة يف ٣٥ عاما. الهدف 

من تعييني إصالح املؤسسـة التي تعاني عديد املشـاكل اإلدارية 
واملالية».

ودعا صحفيو الوكالة إىل إرضاب عام األسـبوع املقبل ألول مرة 
يف تاريخهـا إذا لم ترتاجع الحكومة عـن التعيني وطالبوا بوضع 

معايري شفافة ألي تعيني.
ولكن رئيس الحكومة هشـام املشـييش قال إنه لن يرتاجع عن 
التعيني، مضيفا أن التعيينات اإلدارية من حق الحكومة وأنها لن 

تتدخل يف الخط التحريري الذي هو شأن الصحفيني.
ووصف املحتجون هذا التعيني باملشبوه وسط توترات سياسية 
يسـعى خاللها الخصوم إىل استعمال وسـائل اإلعالم يف الرتويج 

ملواقفهم.
وقال الصحفي بالوكالة منري السـوييس لرويـرتز «هذا التعيني 
يـدل عىل رغبة جامحـة يف وضع اليد عىل الوكالـة وجعلها بوق 
دعايـة حكومية وحزبية وهذا لن يحصل، ولن نقبل بتعيني دون 

معايري شفافة تضمن استقاللية الوكالة».
وأضـاف أن أكثر من ١٥٠ صحفيـا وموظفا وقعوا عىل عريضة 
ترفض هذا التعيني قائال إن مطالب الصحفيني موضوعية وتريد 
الحفاظ عىل استقاللية الوكالة. ويحظى تحرك صحفيي وكالة 
األنباء الرسمية بتأييد نقابة الصحفيني واالتحاد العام التونيس 
للشـغل.وقالت أمـرية محمد نائبـة نقيب الصحفيـني «لم تعد 
وكالـة أنباء بل حولوهـا إىل ثكنة أمنية. اليـوم حرية الصحافة 
مهددة بشـكل جدي تحت هذه الحكومة».وتعرض الصحفيون 
املعتصمـون يف وكالة تونس إفريقيا لألنباء الثالثاء للرضب عىل 
أيدي قوات األمن خالل محاولة تنصيب بن يونس الذي اسـتعان 

بالقوة العامة لدخول مكتبه.

وكان العـرشات مـن الصحفيـني والعاملـني يف الوكالـة التـي 
أسسـتها الدولة يف عام ١٩٦١، قـد دخلوا اعتصاما مفتوحا قبل 
أكثر من أسـبوع يف مدخل املؤسسـة احتجاجـا عىل تعيني مدير 

جديد بدعوى ارتباطه بالسلطة، بحسب تقديرهم.
وترابط سيارات الرشطة أمام مقر املؤسسة وسط حضور كبري 
من الصحفيني وأعضاء النقابات بعد تعرض عدد من الصحفيني 
إىل الرضب.وقال هادي الحريزي الصحفي بالوكالة «لنا اعرتاض 
عىل شخص املدير املعني، ارتبط اسـمه بالدعاية السياسية وله 
سـجل يف انتهاكات للحريـات والعمل النقابـي، نعترب تعيينه يف 
سـياق أزمة سياسـية سـطوا عىل اسـتقاللية الخط التحريري 
للوكالة».ويطالب املعتصمـون الذين لوحوا بالدخول يف إرضاب 
عام يوم ٢٢ أبريل/نيسـان الجـاري بدعم من نقابة الصحفيني 
واالتحاد العام التونيس للشغل، بإلغاء التعيني ومراجعة القانون 

املؤسس للوكالة ووضع خطة تطوير لتحسني تنافسيتها.
وقالت رئيسة فرع نقابة الصحفيني ألفة حبوبة «رغم مرور ١٠ 
سـنوات عىل الثورة، لم تشهد املؤسسـة أي إصالحات، ومازالت 
تـدار بقوانني من حقبة االسـتبداد... يعتـربون الصحفي مجرد 

عون مطالب بتطبيق تعليمات السلطة التنفيذية».
وحرية التعبري والصحافة من املكاسب الرئيسية للتونسيني بعد 
ثـورة ٢٠١١ التي أنهت الحكم االسـتبدادي، لكن القطاع يفتقر 
للتنظيم وإىل وجود مؤسسات مستقرة، كما أن الخالف مستمر 
بني نقابة الصحفيني والحكومات املتعاقبة بشأن تعديل مرسوم 

مؤقت ينظم القطاع منذ ٢٠١١.
ويف بيان مشـرتك مع االتحاد العام التونيس للشـغل، استنكرت 
نقابة الصحفيني التونسـيني ما حدث، واصفة ذلك بأنه سابقة 

خطرية يف تاريخ قطاع اإلعالم بتونس.
وعقدت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني والجامعة العامة 
لإلعـالم وفرْعـا النقابتني باملؤسسـة، اجتماعـا طارئا بحضور 
سـامي الطاهري األمني العام املسـاعد باالتحـاد العام التونيس 

للشغل املكلف باإلعالم والنرش، بمقر الوكالة.
وتقرر عـىل إثر هذا االجتمـاع: مواصلة االعتصـام بمقر وكالة 
تونس إفريقيا لألنباء رفضا للتعيني السيايس املفضوح، ودعوة 
جميـع العاملـني بالقطـاع وكافة مكونـات املجتمـع املدني إىل 

مساندة االعتصام.
كمـا تقرر مقاطعة وكالة تونس إفريقيا لألنباء لكافة أنشـطة 
الحكومة واألحزاب الّداعمة لها، إىل غاية يوم ٢٢ أبريل/نيسـان 

تاريخ اإلرضاب العام املقرر يف الوكالة.
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رغـم الطـول التـي كتبـت فيـه هذه 
الروايات ، ورغـم ان كل رواية خرجت 
بعـدة مجلدات اال انها بقيـت يف ذاكرة 
القـراء ، قرأها الكثري وحققت شـهرة 
واسعة يف ارجاء املعمورة ، وترجمت اىل 
عـدة لغات ، واحتلت واجهات املكتبات 
العامـة والخاصة ، وتـم تنفيذ بعضها 
سـينمائيا وما زالت تحظـى باهتمام 
النقاد والباحثـني يف الرواية وتاريخها 

وطرق بنائها واالساليب الرسدية .
كثرية هـي الروايات الطويلـة التي تم 
نرشهـا يف تاريـخ األدب منـذ ظهـرت 
الطباعة، فلكل ثقافة روايتها الطويلة، 
ويف كل لغـة كتبت رواية طويلة، بعض 
هـذه الروايـات حقـق شـهرة عاملية 
وأصبح مـن عيـون األدب العاملي عىل 
مر العصور، وبعضها لم تسـلط عليه 
األضواء عامليا وإن كان مشهورا محليا 

فقط.
ثقافيـة الـزوراء تعـرض للقـراء اهم 
االدب  تاريـخ  يف  الطويلـة  الروايـات 

العاملي للتعرف عليها .
* توكو غاوا إياسو

نـرشت روايـة «توكـو غـاوا إياسـو» 
للكاتـب اليابانـي سـوهايش ياماوكا 
بـني عامـي ١٩٥٠ وحتـى ١٩٦٧ عىل 
شكل سلسلة يف إحدى الجرائد اليومية 
يف اليابـان، وبعـد االنتهـاء من نرشها 
جمعت الروايـة يف ٤٠ مجلدا يبلغ عدد 
كلماتهـا باليابانيـة ١٠ ماليني حرف، 
اإلنكليزيـة  اللغـة  إىل  ترجمـت  وإذا 
سـتكون عىل األرجـح أطول مـن ذلك 

بكثري.

* آرتامني أو كورش الكبري
يف القرن السابع عرش ظهرت يف فرنسا 
روايـة «آرتامـني أو كـورش الكبـري» 
ملادلني وجـورج دسـكوديري ونرشت 
الرواية الضخمة التي شـغلت املجتمع 
الباريـيس يف ١٠ مجلـدات ضمت أكثر 
مـن مليوني كلمـة وتعترب مـن أطول 

روايات تاريخ األدب.
* رجال النوايا الحسنة

والكاتـب املرسحي  الروائي والشـاعر 
الفرنـيس هنري لويـس فاريغول الذي 
اشـتهر باسـم جول رومان وتويف عام 
١٩٧٢، لرومـان رواية تعترب من أطول 
الروايات يف تاريخ األدب الفرنيس وهي 
«رجـال النوايـا الحسـنة» التـي يقدم 
رومان من خاللها بانوراما لألوضاع يف 
املجتمع الفرنيس عىل مدار ٣٠ عاما يف 
النصف األول من القرن العرشين، وقد 

كتب رومان روايته باللغة الفرنسية يف 
الفرتة ما بني عام ١٩٣٢ و ١٩٤٦ وهي 
تتألـف من ٢٧ جـزءاً وكانـت تحتوي 
عىل ٧٧٩ فصال وبلـغ مجموع كلماته 

مليوني كلمة
* البحث عن الزمن املفقود

ويف فرنسـا أيضـا نجـد رواية شـهرية 
وتتمتـع بشـعبية عاملية هـي «البحث 
عن الزمـن الضائع» لألديـب الفرنيس 
مارسـيل بروسـت، وهي الرواية التي 
وضعـت صاحبهـا يف مصـاف األدبـاء 
العامليني، وقد نرش بروست روايته بني 
مجلـدات   ٧ يف  و١٩٢٧   ١٩١٣ عامـي 
يبلغ مجموع صفحاته ٣٢٠٠ صفحة، 
وضمت مليونـا ونصف املليـون كلمة 
وهـي الروايـة التـي دخلت موسـوعة 
غينيـس لألرقام القياسـية وفقا لعدد 
حروفهـا التي وصلـت إىل ما يقرب ١٠ 

ماليني حرف يف اللغة الفرنسية.
* أطلس مستهجن

«أطلـس مسـتهجن» هي واحـدة من 
أطول روايات تاريخ األدب وواحدة من 
أكثـر الكتـب مبيعا عىل مـر العصور، 
وهي رواية للكاتبة األمريكية الروسية 
األصل آين راند والتي توفيت عام ١٩٢٨ 
، وتعتـرب روايـة «أطلس مسـتهجن» 
أشـهر مـا كتبـت رانـد عـىل اإلطالق، 
الروايـة التي تصنـف عىل أنهـا رواية 
فلسـفية والتي كانـت بمنزلة املقدمة 
ملا عرف بفلسـفة «املوضوعانية»، وقد 
نرشت الروايـة باللغة اإلنكليزية للمرة 
االوىل يف الواليـات املتحـدة عـام ١٩٥٧ 
يف ١١٦٨ صفحـة وبلـغ عـدد كلماتها 

٦٤٥،٠٠٠ كلمة.
البؤساء

تعتـرب رواية الكاتـب الفرنيس فيكتور 

هوغـو «البوسـاء» مـن كالسـيكيات 
األدب العاملي، نـرش هوغو روايته عام 
١٨٦٢ ويتناول فيها الظلم االجتماعي 
يف فرنسا بني سـقوط نابليون والثورة 
عىل لويـس فيليب، هـذه الرواية التي 
ترجمت إىل لغات العالم وتم تجسيدها 
مرارا عىل شاشة السـينما ويف املرسح 
بلغ عدد كلماتها أكثر من نصف مليون 
كلمة باللغة الفرنسية وهو ما يجعلها 
واحـدة من أطـول الروايـات يف تاريخ 

األدب.
* الحرب والسلم

يف عام ٢٠٠٩ اختـارت مجلة نيوزويك 
رائعـة الكاتـب الرويس ليو تولسـتوي 
«الحـرب والسـلم» مـن بـني أفضـل 
١٠٠ كتـاب يف تاريـخ العالـم، روايـة 
«الحـرب والسـلم» التـي تعتـرب أهـم 
روايات تولسـتوي مـع رائعته األخرى 

«آنـا كارنينا» تتناول قصـة املجتمع 
الرويس بعد غزو نابليون لروسيا، وقد 
نرش تولسـتوي روايته للمرة االوىل يف 
مجلة عىل حلقات يف الفرتة من ١٨٦٥ 
إىل ١٨٦٩ ثم صدرت يف أربعة مجلدات 
وبلغ مجموع كلماتها ٤٦٠ ألف كلمة 
لكنها عندمـا ترجمـت إىل اإلنكليزية 
تعدت كلماتها النصف مليون لتصبح 
واحـدة من أطوال الروايـات يف تاريخ 

األدب الرويس والعاملي.
* رواية املمالك الثالث 

سانغيو يان يي (رواية املمالك الثالث)، 
-١٣٣٠ (حـوايل  غوانتشـونغ  للـو 
١٤٠٠)، املؤلـف الذي عـاش يف أواخر 
عهـد أرسة يـوان وأوائـل عهـد أرسة 
مينـغ، عبارة عن رواية تاريخية. ُيعد 
العمـل الذي يتألف من ٨٠٠,٠٠٠ كلمة 
وما يقرب من ١,٠٠٠ شخصية درامية 
يف ١٢٠ فصـًال، أحد أعظم أربع روايات 
كالسـيكية يف األدب الصيني وُيقرأ عىل 
نطاق واسـع يف الصني. ظهرت الرواية 

يف العديد من الطبعات. 
* حلم الغرفة الحمراء 

حلـم الغرفة الحمراء هـي رواية أدبية 
صينيـة، وتعـّد مـن أفضـل الروايـات 
الكاتب  الكالسـيكية الصينية. كتبهـا 
«تسـاو شـيويه تشـني» مـن خـالل 
تجاربه املعيشية التي تقلبت بني الغنى 
والفقر. كان جد تسـاو شـيويه تشني 
يحظـى بثقـة ودعـم مـن اإلمرباطور 
«كانغ يش» وقىض تساو شيويه تشني 
أيـام طفولتـه يف أرسة غنيـة للغايـة 
ولكن طرأت تغـريات كبرية عىل أرسته 

وانتقلـت من الجنـوب إىل بكني وجرب 
الشاب تسـاو شيويه تشـني السعادة 
والشـقاء يف حياتـه االجتماعيـة. ويف 
أيام شـيخوخته سـكن تسـاو شيويه 
تشـني يف ضاحية بكني الغربية وعاش 
معيشـة فقرية جدا وكتب ٨٠ بابا من 
رواية «حلم القصـور الحمراء» يف ظل 
ظـروف صعبة ولكن لـم يكمل الرواية 

بسبب مرضه وتويف.
 * خرائط الروح

هـذه الروايـة كتبهـا الروائـي الليبي 
احمد ابراهيم الفقيه .

تعد روايـة «خرائـط الـروح» للكاتب 
الليبـي أحمـد إبراهيـم الفقيـه أطول 
روايـة يف تاريـخ األدب العربي، الرواية 
تقـع يف ١٢ جزءا تضم مـا يتقرب من 
٢٠٠٠ صفحـة، والروايـة صـادرة عن 

دار الخيال عام ٢٠٠٧
ويتنـاول إبراهيـم الفقيـه يف روايتـه 
تاريخ ليبيـا من منتصـف الثالثينيات 
وحتى منتصف الخمسينيات وهي تلك 
الفرتة التي عاشت فيها ليبيا واملنطقة 
العربية مرحلة تاريخية متقلبة ومليئة 
باألحـداث مـن خـالل بطـل الروايـة 
«عثمان الشـيخ» الذي يرمز إىل ضمري 
ليبيـا وحيث يمثل كل جـزء من أجزاء 

الرواية فرتة يف حياته.
وقـد سـئل الفقيه عـن طـول الرواية 
فقـال بأنـه لم تكن لديه سـابق نية يف 
جعل حجم الرواية بهـذا الطول وبهذا 
العدد الهائل من الصفحات، بل جاءت 
دون تخطيـط ومـن دون سـابق نّيـة 

حتى انتهت إىل هذا الشكل.

@@@@Ô„b‰ÿ€a@÷äb†
صدرت عن املؤسسـة العربية للدراسـات 
والنـرش روايـة تحفـة الرمـال البـن زنبل  
للكاتب العراقي سـعد السـمرمد ،الرواية 
تقـع يف ٤١٤ صفحـة ،وقد اختـار عنوان 
الرواية مطابقا ملهنـة بطل الرواية الرمال 
ابـن زنبـل ،حيـث تروي حيـاة ابـن زنبل 
،وقـد اعتمـد الكاتب عىل بعـض الحوادث 
التاريخيـة ويتداخـل فيهـا الخيـال مـع 
الواقـع. وتتداخـل فيهـا أزمنـة متعددة؛ 
منها زمن الـراوي، وزمن الوقائع، وأزمنة 
أخرى تاريخية تسـتدعيها تقنيات الرسد. 
وتنتمـي روايـة تحفـة الرمـال  اىل صنف 

الرواية التاريخية. 
قصتـني  عـىل  روايتـه  السـمرمد  وبنـى 
أساسـيتني: عمـل مـن خـالل إحداهمـا 
عـىل «تخييل واقع» مـن حديقة حيوان يف 
متنزه الزوراء يف القرن ٢١ والشـاب اكرم 
الذي وجد نفسـه يعتني بالحيوانات فيها 
، وبذلك تمكن الكاتب من االنتقال السلس 
إىل املزج الرصني بني البعد الواقعي يف حياة 
ابن زنبل  املفرتضة التي عاشـها يف القرن 
السـادس عـرش امليـالدي ، وهـي القصة 

الثانية.
  ان روايـة تحفـة الرمـال للروائي سـعد 
السـمرمد قـد اختلطـت فيهـا  الغرائبية 
موزعـا  القصـيص  والحكـي  والفنتازيـا 
مـا بني  اسـلوب روايـات الف ليلـة وليلة 
والواقعية الرصفـة  عرب نصنّي متوازيني . 
ان الزمن الـرسدي يف الرواية متباعد .لكن 
السمرمد تمكن من ربطهما معا وجعلهما 
يسـريا و يتوازيا بالرغم من انهما ينتميان 
اىل زمنيـني مختلفني ومكانـني متباعدين 
. اذ ان القـرد واكـرم ينتميـان اىل زمن ما 
بعـد االحتـالل االمريكي للعـراق وتحديدا 
بعـد ٢٠٠٣. وزمـن الرّمـال (ابـن زنبـل) 
ينتمـي اىل عهد املماليـك وتحديدا ١٥٠٠ م 
اىل نهاية حكم  املماليك  وسـقوط دولتهم 
يف القاهـرة عـىل يد سـليم االول سـلطان 
العثمانيني .وتتفرد الرواية  ان الراوي فيها  
هو قـرد ، وهذا يعقد مقارنة توحي بيشء 
من الفلسـفة التي تنتمـي اىل (مجموعات 
فلسـفية قديمة  ) يف محـاكاة الحيوانات 
وتداعياتهم وهذه الجزئية كانت تجِر عىل 
يـد الكاتـب الـذي كان يجلس امـام القرد 
عندمـا كان يف حديقة الحيوان وكذلك عند 
نقله اىل دار اكرم خوفا عليه من اللصوص  

فلغة الحوار كانـت بينهم مفهومة اىل حد 
كبري .

ان يكـون الـراوي يف النـص الـرسدي هو 
قرد وهو شـاهد عىل ما يحدث من جرائم 
يف دار اكـرم فهذا تعبـري الكاتب عن تدني 
الخلق وانحدار القيم االجتماعية يف مرحلة 
ما بعـد االحتـالل  والتي تمثلت بسـقوط 
االخالق بشـكل متواز مع سـقوط النظام 
لدرجـة ان يشـمئز القـرد مـن ترصفات 
بعـض البـرش ، ولم يعمـم الكاتـب هذه 
الحالة  ففي املقابل كان هناك شـخصيات 
ايجابية عىل عكس اكرم  . واما شـخصية 
الراوي يف زمـن املماليك فقد اختفت تماما 
حيث القيت هذه املهمة عىل عاتق الكاتب 
فهو قـد ارخ لحوادث تاريخيـة قد حدثت 
بالفعل مضافا اليها عـدة حبكات درامية 
جسـدها الكاتب برباعة  .وانا اقرأ يف هذه 
النصـوص املتباينـة تسـاءلت  أّنى لهاتني 
البنيتني الرسديتـني املتباينتني أن تلتقيا يف 
النهايـة عرب دمج الشـخصيات والوقائع، 
أمام دهشة القارئ التقليدي، الذي يحتاج 
إىل تأمـل فيما يرى ويقرأ، ربما ليكتشـف 
وحدة هذين العاملني سـوف يكشـفان عن 
عوالم خفية، ممحوة تـارة، وظاهرة تارة 

أخرى، وربما هما وجهان لعملة واحدة.
االنسـاق  يف  السـيمرتية  مظاهـر  ومـن 
البنيويـة للروايـة أن النـص ينهـض عىل 
شـخصيتني مركزيتـني، قد يكـون ثنائياً: 
القارئ والرّمال  من جهة، والراوي (القرد) 
واكـرم مـن جهـة أخـرى. وهنـاك أيضا 
انتظـام رسدي ال يمكـن تجاهلـه يتمثـل 
يف تنـاوب الرسد بـني الحبكتـني. فمعظم 
الفصول (الفردية الرتقيم) مكرسـة لرسد 
حكاية القارئ وابن زّنبل ، بينما خصصت 
الفصول ذات الرتقيم الزوجي لرسد حكاية 
الـراوي واكـرم. ومثل هـذا التناظر يمنح 
الرواية توازناً وتكامالً يسـاعد عىل حركة 
البنيتـني الرسديتني بصـورة متوازية قبل 
انحاللها واندماجهما معاً يف الفصل األخري 
املوسـوم (واسـدل عليهـا  السـتار). لقد 
كانـت الرواية تتحرك من عالـم الواقع اىل 
عالم الفنتازيا ـ ومنـه اىل عوالم الغرائبية 
واألسـطرة . وهذه األسـطرة ليسـت عىل 
مستوى أسـطرة الشخصيات فحسب، بل 
ان الروايـة بكاملها قد تأسـطرت وخلقت 

نظامها امليثولوجي الخاص بها.
لقد نسـج املؤلف عاملاً روائياً غريباً، يرمز 

اىل أقىص درجات القسـوة التي تعرض لها 
املجتمع العراقي يف زمن النظام السـابق - 
من خالل بعض االشـارات والتي سـنأتي 
عـىل ذكرهـا يف تفكيـك الروايـة-، وخالل 
سـنوات الحـرب الطائفية بعـد االحتالل. 

فقد جاء الحدث األهم يف بداية الرواية .
وبالتأكيد لم يكن ممكنا للروائي أن يحقق 
ذلك بدون االسـتعانة بمقومـات التخييل 
والفنتازيا واإليهام واألسطرة. وهنا تكمن 
مقدرتـه الـذي اسـتطاع أن يجمـع هذين 
الضديـن كمـن يمتطي صهـوة حصانني 
جامحـني يف آٍن واحـد ليقودهمـا سـاملني 
إىل الحضـرية. ثمة الكثري من السـيمرتية 
البنيوية يف الرواية، فهناك يف كل مسـتوى 
راٍو قـد سـّمي «القـارئ». و يتحـول إىل 
«كاتب»، وقد يسـمى بالراوي، ونكتشـف 
الحقاً أنه املؤلف أو راويه الضمني، وخاصة 
عندما يتحدث رصاحة عن كتابة رواية من 
خـالل مؤرش (ميتا رسدي) واضح، وأخرياً 
اعرتف عن كتابته رواية يوميات (سمري يف 

بلد البرتول ).
الرواية 

الرواية تعيش حـوادث يف عاملني مختلفني 
ومتباعدين، فالحـدث األول يف الرواية هي 
عمليـة تفجري يذهب ضحيته اكرم وينجو 
الكاتـب منـه، ويظهر مـن حقيبـة اكرم 
كتـاب تحفـة الرمال البـن زنبـل ملطخا 
بالدماء ...هكذا اراد الكاتب ان يبدأ روايته  
برمزيـة عاليـة املعنى فدمـاء الخونة هي 

من ستسفك يف النهاية لتنجو  الحضارة.
تدور احـداث الروايـة يف بغـداد والقاهرة 
،وهنـاك الفـارق الزمني الـذي يبلغ حوايل 
خمسـمائة عـام وثالثـة اعـوام ،ولكـن 
الحدثـني متقاربـني ،فالحـدث االول هـو 
تعرض القاهرة الحتالل العثمانيني بقيادة 
سـليم االول، والثاني هو احتالل بغداد من 
قبل االمريكان يف عهد جورج بوش االبن .

      تعتمـد ثيمـة الرواية عـىل ما يصاحب 
عهد االحتالل من تجليات مجتمعية كثرية 
منهـا بـروز املعـدن الحقيقـي لإلنسـان 
بشـكل عـام، وتظهر حالـة السـمو عند 
البعـض  البعـض وحالـة االنحـدار عنـد 
اآلخر ،نجد ان هـذا التنافر االخالقي يأخذ 
اقـىص حـد ممكـن خـالل هـذه االوقات 
بسـبب عدم وجود رقيـب او وازع اخالقي 
او انساني،فالسـقوط يف هاويـة الخيانة 
الذي انحدر لها اكـرم هي يف حقيقة األمر 

لم تكـن جديـدة عليـه ،فهـو بالبداية قد 
خـان عائلتـه وشـقيقه التـوأم باالعتداء 
عىل زوجتـه االوىل فولدت منه ابنتها األوىل 
،وبالتـايل انتهت بموتهـا بظروف غامضة 
وهو مسـؤول عن قتلها ،ولم يظهر وجهه 
الحقيقي اال بعد االحتالل حيث اعتدى عىل 
زوجة اخيـه الثانية يف ليلة الزفاف بعملية 
مدبرة فأولدها االبن الثاني ،ولم يحاول ان 
يعتذر او يخفي هذه الخيانة فهو يتجاهر 
بها من خالل مطالبته بمداعبة ابنه وابنته 
وتماديه يف مراودة زوجة توأمه عن نفسها 
، لـم يكتِف اكـرم بهذا القدر مـن الخيانة 
لعائلتـه بل امتدت خيانتـه اىل ابناء وطنه 

حيث ساهم بتفجريهم بشكل يومي .
       ان االشـارات التـي ضمنهـا الكاتـب 
روايتـه تجعلنا ندرك انـه يريد ان يقول ان 
ظـروف االحتـالل وارهاصاتهـا والحروب 
املصرييـة وافرازاتهـا هي واحـدة فالوايل 
قنصوة الغوري الـذي  اصدر رواية القلعة 
الحصينـة (روايـة لكاتبهـا ) وغريها من 
الروايـات ومن ثم اطالق اسـم (ام املعارك 
) عـىل معركته األخـرية كان بمثابة اعالن 
حقيقـي عن مضمرات الروايـة الحقيقية 
وخصوصـا اذا اضفنا ان هنـاك من اغرى 
السلطان العثماني من ابناء البلد باحتالله 
وزيـن له االمور واملواجهـات التي حصلت 
عنـد االحتـالل برمزيـة كبـرية عـن روح 
املقاومـة التـي ظهـرت خـالل االحتـالل 
االمريكـي يف بغـداد، فهنـا اراد الكاتب ان 
يوضح صورة نمطية لدى الشعوب يف حالة 
تعرضها لالحتالل واسترشاء حالة الفوىض 
والتبايـن يف اآلراء حـول كيفيـة مواجهـة 
هذا االحتـالل ،وبالرغم من اسـتعار روح 
الحريـة والكرامة اال اننا نجـد يف كل هذه 
الحاالت هناك من يتعامل مع هذا االحتالل 
عىل اعتبـاره مخلّص لهم من ظلم النظام 
السـابق ،وهناك من يرفـض هذا االحتالل 
كما حدث يف ثورة العرشين بالعراق وثورة 
املختار وعرابـي وغريها وهناك من تعامل 
مع املحتل كمـا فعل ابـن العلقمي عندما 
احتـل املغول بغـداد وكما فعلـت االحزاب 
االسـالمية عند االحتـالل االمريكي للعراق 
وكمـا فعل بيري  الفـال وفيليب بيتيان مع 
النازية عند احتاللها لفرنسا. فهذه الحالة 

ليست مختصة بشعب دون آخر .
ان هوس البحث عن املسـتقبل والتشـبث 
بطـرق عديـدة حتـى لـو كانـت كاذبـة 

للدكتاتوريـة  مالصقـة  صفـة  اصبحـت 
ولألنظمـة الثيوقراطية فهي دائمة البحث 
عن هـذه املعلومة التي تعـزز من خاللها 
الثقـة بالنفس لتسـتمر بالحكـم ،وكتاب 
ابـن زّنبل الـذي اودع فيـه ارسار االحداث  
لخمسمائة عام او اكثر كما ورد يف الرواية 
بالتأكيد يشـكل مصدر اثراء لهذه الطبقة 
من الحـكام ويكون محط انظـار  املحتل 
ايضا ،وقد رمز الروائي سعد السمرمد عن 
كل ارسار الحضـارة العراقية بهذا الكتاب 
،فاالحتـالل لـم يـرتك شـاردة او واردة يف 
العراق لم يبحث خاللها وينقب عنها ،وهذا 
ما اراد السـمرمد ان يوضحه بأن االحتالل 
لم يكن كما هو معلن ،فاهتمامه بالجانب 
الحضاري واالسـرتاتيجي  اكـرب من بقية 

الجوانب االخرى.
تحملـك تحفة الرمال عىل بسـاط متحرك 
تشـعر باهتـزازه وأنت تقلـب الصفحات 
عـىل أريكتك، وتتناهـى إىل أذنيك رصخات 
يف  الوعـاظ  ونهـرات  واملُكاريـن،  الباعـة 
اسـواق القاهـرة، وأنت تتأمل السـحنات 
واشكال الجميالت الالئي يتسوقن من  ابن 
زنبـل ،وتلك الوجـوه  التي أوحـت إىل ابن 
زنبل بكثري من تنبؤاته فيما سيحدث حتى 

القرن الحادي والعرشون .
ان روايـة تحفـة الرمال للروائـي العراقي 
سـعد السـمرمد قد اخذت عدة ابعاد فهي 
تمثل البعد القومـي والوطني والحضاري 
واالسـرتاتيجي فقد تمكـن من صهر هذه 
االبعاد واظهـار التالحم املصـريي العربي  
من خالل ايحاءات واضحة املعالم يدركها 

القارئ املّطلع منذ البداية .
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ي ِرحالَِك فٱلطريُق طويُل  ِحطِّ
          والليُل َعسعَس والنجوُم أُفوُل

َصبٌّ يطارُدني الحننُي لحيِّكْم
                َوَيُجُرني شوٌق لُه فأميُل

اِتها والنفُس ال َتقوى عىل َحرسَّ
             عنَد الفراِق تقوُل يل وأقوُل

واللِه ما ٱخرتُت الرحيَل وال النوى
                      لكنُه امُر طرا ويزوُل

شتاَن بنَي الفائزيَن بقربكْم
              والغاربنَي يسومهم تقتيُل

نعَم الدياُر الغافياُت بروضها
            تلَك الرسوُم وحولها قنديُل

لهفي عىل ذاَك النسيِم ولوعتي
         إن هبَّ من صوِب الفرات عليُل.
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áºa@ÂÌ7í
يف غابـة جميلـة خـرضاء سـادها 
السالم واألمان لفرتة طويلة تمّكن 
األسد املتغطرس الذي قِدم إىل هذه 
الغابـة حديثـاً مـن إخافـة جميع 
الحيوانـات، حتـى أّن بعضهـا قرر 
النجاة بنفسـه والهـروب خارجها 
خوفاً من بطش هذا األسد الرشير. 
يف يـوم من األيـام كان الثور يرتاح 
خـارج الكهف الذي اتخـذه له بيتاً 
فيمـا مـرَّ األسـد الذي كان يشـعر 
بالجوع مـن أمامه متظاهـراً بأّنه 
ال يراه، فيما يخفي يف نفسه رغبة 
بأكل هذا الثور السمني، الحظ الثور 
األسد أيضاً وشـعر بالخطر، ففكر 

بالهـرب إّال أّنـه قـّرر بالنهايـة أنه 
يجب أن يحمي نفسه، وحني اقرتب 
األسـد من الثور، نظـر الثور الذكي 
إىل داخـل الكهـف ورصخ بصـوت 
عاٍل: عزيزتي ال تطبخي شـيئاً عىل 
العشـاء الليلـة، فقد وجدت أسـداً 
سميناً وأنا بانتظار أن يقرتب حتى 
أصطاده، سمع األسد ما قاله الثور 
وفّر هارباً. رأى الثعلب املاكر األسد 
يجري، فسـأله عّما حـدث، فقّص 
عليه األسـد قّصته، ضحـك الثعلب 
وقـال لألسـد: لقـد جعلـك الثـور 
أضحوكة، مـا رأيـك أن نذهب معاً 
ونجعله وجبة غداء دسـمة لكلينا؟ 
ترّدد األسـد لكّن الثعلب قال له: إن 

كنـت خائفاً فسـأربط ذيـيل بذيلك 
ونذهـب معـاً حتى تطمـنئ، وافق 
األسد وذهبا معاً، فلما رآهما الثور 
عـرف أن الثعلب قد كشـف خطته، 
مـرة  ذكاءه  يسـتخدم  أن  وقـرر 
أخـرى، فالتفـت إىل الثعلب وصاح: 
أيهـا الثعلب الغبي لقـد طلبت منك 
ال  للعشـاء  أسـدين  يل  تحـرض  أن 
أسـداً واحداً، أتريـد أن ينام أطفايل 
بالجوع؟ سـمع األسـد كالم الثور 
وفّر هارباً يجُر الثعلب بني الصخور 
واألشواك، وبذلك تمكن الثور الذكي 
من خداع األسـد مرة ثانية، وعقاب 
الثعلب عىل خطته أيًضا، وعاش هو 

بأمان بفعل عقله وذكائه.

7Ãó€a@÷aåã€a@áj«
الجامعـة  يف  املنـاوب  الدكتـور  يلقـي  كمـا 

محارضته عن التنمية البرشية
وال كما يدفع البسـتاني آلة قص العشـب بال 

مباالة
وال كمـا ترش أرملـة معدمة بصلهـا املزروع  

عىل السطح يف الدالء واألواني باملبيدات
وال كمـا يغنـي الصبـاغ وهو يقـرش الحائط  

األخري يف الغرفة
وال كما تقفز السمكات وهي تلتقم الفتات

وال كما تنرش النسمة الرحيق
وال كما يسند الشيخ الجالس عىل العتبة ذقنه 

بعصاه
أنا ال أكتب الشعر 
كما يطري الحمام

وال كمـا مـا تبـادر به عشـيقة حبيبهـا عند 
اللقاء

وال كما يسقط املطر
ويزهر الشجر

ويأتي الليل والنهار
و ال كما أقبل حبيبتي

عند عودتي من السفر
أنا ال أكتب الشعر



قالئل هم الصغار الذين يستمتعون بالحمام 
ويعتربونه وقتاً مثالّياً لالسـرتخاء والشعور 
باالنتعـاش. وكثـر هـم الذيـن يجـرون يف 
االتجاه املعاكس للحمام ملجرّد سماع الكلمة 
السـحرّية.بتعبرٍي آخـر، من الشـائع جداً يف 
أوسـاط الصغـار، فتيانـاً وفتيـات، رفض 
االستحمام وشّن معارك ضارية لتاليف غسل 
شـعرهم وترسيحه والعناية به، والسبب أو 
باألحرى، األسـباب التـي تدعوهم للتّرصف 
عىل هذا النحو عديدة لعّل أبرزها كما نرشت 

مجلة عائلتي:
مقاطعتهم وتوقيفهم عن نشاط معنّي.

خوفهم من االنزالق يف حوض االستحمام.
الخوف من وصول املاء إىل وجوههم.

خشـيتهم من وقت النـوم، إذ غالبـاً ما ييل 
وقـت الحمام.الخوف من فقاعات الصابون 

التـي ُيمكـن أن تدخـل إىل عيونهم.تشـابك 
خصالت شـعرهم أثنـاء الحمـام وصعوبة 

ترسيحها وتصفيفها بعد الحمام.
 والنتيجـة: إنزعاج كبري وألم شـديد ووابل 
مـن الـرصاخ والبـكاء يسـتمّر معهم حتى 

تفكيك آخر عقدة تشابك.
أما الحل، فهو اختيار شـامبو آمن لألطفال 

وغني باملرّطبات 
املغذّية والفيتامينات والعنارص الطبيعية.

الـكّيل والحتمـّي عـن  إىل جانـب االبتعـاد 
الخاصـة  العنايـة بالشـعر  مسـتحرضات 
بالكبار، ملا تنطوي عليه من صبغات وعطور 
ومواد كيمائية مؤذية ومسببة للحساسية، 
عىل شـاكلة: الزيوت املعدنّية والفورمالدييد 
الوبارابني واألوكستينوكسات والبينزوفينون 

والسيليكون والبرتوليوم والفتاالت.

كشـفت اختصاصيـة التغذيـة الروسـية، 
إيرينا برييزنايا،عن طريقة لتناول الطعام 

تمنع السمنة.
ان أهم يشء هي الظروف التي يتناول فيها 
الشخص الطعام، إذ يزداد وزن األشخاص 
الذيـن يشـتت انتباههم بسـبب املحفزات 
الخارجيـة أثنـاء تنـاول الطعـام بشـكل 

أرسع.
يتوجـب عليـك  ”ال  الطبيبـة:  وأوضحـت 

مشاهدة التلفاز، أو االستماع إىل املوسيقى. 
بهـذه الطريقـة فقط سـتفهم كل سـحر 
الطعـام، وستشـعر بالطعـم، وتسـتمتع 
بجـودة الطعـام. يف نفـس الوقـت، تـأكل 

بشكل أبطأ وبقدر ما تحتاج تماما“.
األكل أثنـاء الوقـوف أو الركـض ضار جدا 
أيضـا، فالناس يف هـذه البيئة ال يمضغون 
الطعام جيدا ويبتلعون قطعا كبرية؛ نتيجة 

لذلك، يزداد الحمل عىل الجهاز الهضمي.

كما أنه، أثناء التنقل، ال يشـعر الشـخص 
بالشـبع، لذلك يمكنه أن يـأكل أكثر بكثري 

مما يحتاج.
يف وقت سـابق، قال خبـري التغذية، طبيب 
العلوم الطبيـة، ميخائيـل جينزبورغ، إنه 
مـن أجـل إنقاص الـوزن، مـن الرضوري 
إعـادة بناء الوعي، ووفقـا للطبيب يمكنك 
يف غضون شهر، دون اإلرضار بالجسم، أن 

تفقد حوايل كيلوغرامني من الوزن.

مواصفـات  عـىل  يحـرص  الرجـل 
ومزايـا املرأة التي يريـد الزواج منها 
أكثر من سـعيها هي وراء رجل تريد 
الـزواج منـه؛ وذلـك عائـد لحقيقة 
أنـه ال يسـتطيع أن يخفـي األمـور 
لفـرتة طويلة، ومـن السـهل عليها 
أن تكتشـف ما يكنه تجاهها، ولكن 
الرجل الذي يتبع العقل واملنطق يقع 
ضحية التعقيـدات العاطفية للمرأة، 

التي ال يستطيع فك ألغازها.
كمـا أن رفـض املـرأة للرجـل غـري 
املناسـب يأتـي يف وقت مبكـر؛ ألنها 
األمـور  تمييـز  يف  عواطفهـا  تتبـع 
وتحليلها، بينما ال يتمكن الرجل من 
رفض املرأة بالرسعة ذاتها. إنه يبقى 
يـدرس حالتها ويحلـل ويفكر حتى 
يصل إىل درجة العجز يف اتخاذ القرار 
املناسـب تجاههـا. املـرأة عـىل حـد 
وصف الدراسة، تعترب أكثر ذكاًء من 
الرجل يف مجال العالقـات العاطفية 
واالجتماعية واإلنسانية بشكل عام.

متـى اسـتطاع الرجـل أن يفرق بني 
جاذبيـة املرأة والحب فإنه سـيكون 
قادراً عـىل اختيار املـرأة التي يمكن 
أن يقع يف حبهـا. كما أن مواصفات 
الجاذبية واضحة ومعروفة، وينبغي 
عـىل الرجـل فهمها؛ لكـي ال يقع يف 
مطب خاطـئ. الجاذبية تعني رغبة 
جامحـة تجاه امـرأة، ولكـن الحب 

يذهـب إىل أبعـد من ذلـك بكثري. فما 
هـي مواصفات املـرأة التي يمكن أن 

تجعل الرجل يقع يف حبها؟
أوالً، املرأة املتميزة

أكدت الدراسة أن الحرية التي يتمتع 
بها الرجل يف املجتمع أكرب بكثري من 
حريـة املرأة، ولذلك فهو ربما يتعرف 
إىل نسـاء كثـريات، ويعطـي تقييمه 
لهن يف قرارة نفسـه. فإذا اسـتطاع 
أن يشـعر بأن املرأة التي أمامه تشد 
انتباهـه مـن حيث إنهـا تختلف عن 
نساء كثريات بسبب تمتعها بميزات 
خاصة، فهـي قد تكـون املحظوظة 

من حيث وقوعه يف حبها.
ثانياً، التي يخىش أن يفقدها

إن الرجـل يتعلـق جـداً باملـرأة التي 
يشـعر بأنـه ال يسـتطيع فقدانهـا؛ 
ألنه ال يسـتطيع االستمرار يف الحياة 
مـن دونها. فإذا شـعر بأنـه مرتبط 
ارتباطـاً وثيقاً بامـرأة وال يمكنه أن 
يتصـور فقدانها أو حتـى أن تتخىل 

عنه، عندها يمكن أن يقع يف حبها.
ثالثـاً، التـي تحرتم نفسـها وتطلب 

االحرتام من اآلخرين
إن نسبة %70 من الرجال ال يحبون 
املرأة السـهلة، التي يمكن أن تسـلم 

نفسـها بسـهولة للرجـل. ومـا هو 
معـروف بـأن الرجل يحـب ويتمتع 
بتتبـع املـرأة الصعبـة، التـي تحرتم 
عـىل  احرتامهـا  وتفـرض  نفسـها 
اآلخريـن، بـل إنـه يفضـل أن تطلب 
منه أن يحرتمها؛ ألنها ليسـت شيئاً 
ال قيمـة له، بل هي إنسـانة بحاجة 
إىل احـرتام الرجـل لها بشـكل كبري. 
هذا النوع من النساء هو الذي يمكن 

أيضاً للرجال الوقوع يف حبهن.
رابعاً، السعيدة مع نفسها

إن الرجـل يفضـل أيضـاً املـرأة التي 
تكون سـعيدة مع نفسـها؛ ألن ذلك 
يعني أنها يمكن أن تسـعد اآلخرين. 
ومن املنطق أن يفكر يف هذا االتجاه؛ 
تشـعر  التـي  املـرأة  أن  ثبـت  ألنـه 
بالسـعادة مع نفسـها قـادرة أكثر 
من غريها أن تسـعد من معها. وهذا 
يسهل الطريق أمام وقوع الرجال يف 

حبها.
خامساً، التي يمكن أن يفتخر بها

إن نسـبة كبرية من الرجـال يقعون 
يف حب املرأة الواثقة بنفسـها، والتي 
يمكن أن يفتخـروا بها عندما تكون 
بجانبهـم، ويعرفوهـا عـىل األقرباء 
واألصدقـاء. وهـذا يتضمن بشـكل 
منطقـي املـرأة التي تعـرف االعتناء 
رفيـع،  بـذوق  وتتمتـع  بنفسـها، 
وتعرف كيف تتحـدث وتظهر الذكاء 

يف حديثها.
سادسـاً، التي يشـعر بأنها لن تعقد 

حياته
إن الرجـل ال يحب املرأة التي يشـعر 
بأنها ستعقد حياته، وهذا يتضمن أال 
تكون امرأة غيـورة جداً أو متحكمة 
سـجن  يف  بأنـه  يشـعر  تجعلـه  أو 
ومقيـد الحركـة. والغالبية العظمى 
مـن الرجـال ال يقعون يف حـب املرأة 
املعقـدة، التي تعطي الشـعور بأنها 

تعاني من عقد نفسية.
سـابعاً، التي تثـري اهتمامـه طوال 

الوقت
أوضحـت الدراسـة أن الرجـل يحب 
كثرياً املرأة القادرة عىل إثارة اهتمامه 
بأسـلوبها املرح وخفـة دمها، وهذا 
ما يجعـل امللل يطفو عىل السـطح، 
فالرجل ال يحب املـرأة اململة وكثرية 

الشكاوى.
ثامنـاً، التي تسـاعده عندمـا يكون 

بحاجة للمساعدة
الرجل نادراً ما يطلب مسـاعدة املرأة 
إذا شـعر بـأن ذلـك سـيضعف مـن 
شـأنه أو هيبتـه. ولكـن إذا أظهرت 
املـرأة أنها تهتـم بهذه األمـور وأنها 
تكون مستعدة ملساعدة رجل يحتاج 
للمسـاعدة، فإنهـا تكـرب يف عينيه، 
وقـد يكون هذا بداية الطريق باتجاه 

وقوعه يف حبها.
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املقادير:-
-  كوب ونصـف طحني ابيض 

منخول 
- ثلثني كوب من السميد

- نصف كوب حليب 
- ملعقة كبرية برش ليمون

- نصف كوب سكر ناعم
- بيضتني 

- نصف كـوب عصـري ليمون 
مصفي

- كوب زبدة 
- نصف كوب فستق مفروم

القطر:-
- نصف كوب سكر

- نصف كوب ماء
- نصف كوب عصري الليمون 

طريقة الطهي:-
-  سـخن الفرن إىل 170 درجة 

مئوية 
-  نضـع قـدر عـيل النـار بـه 
السـكر وعصري الليمون واملاء 
عـىل نـار خفيفة يطهـى ملدة 

دقائق قليلة حتى -

 يـذوب السـكر بالكامـل، ثـم 
يزيد مـن الحرارة ويغىل ملدة 5 
دقائق حتى يثخـن الخليط ثم 

نضعه جانبا ليربد تماما.
املـرضب  باسـتخدام   -
الكهربائي، او املرضب اليدوي 
نقوم بخفـق السـكر، الزبدة، 
الليمـون حتـي نحصـل عـيل 

خليط متجانس 
- ثـم نضيف البيض والسـميد 
وبـرش  والحليـب  والدقيـق 

الليمون ونقـوم بخلطهم معاً 
بخفه 

قالـب  يف  الخليـط  نضـع   -
بالزبـدة مـع وشـه  مدهـون 
طحني خفيفـه ونضع القالب 
يف الفرن ملدة 40-35 دقيقة أو 
حتى نضع عود أسـنان خشب 

بالكيكه وتخرج نظيفه
-  تأكـد مـن أن شـرية الليمـون 
بـاردة تمامـا قبـل وضعها فوق 

الكيكة ثم رشه فستقا وتقدم .

أجراها  كشـفت دراسـة حديثة 
باحثون يف جامعة ساوثهامبتون 
عـادة  يمارسـون  البعـض  أن 
خطـرية أثنـاء االسـتحمام قـد 
يكـون لها رضر بالـغ عىل العني 

يصل إىل حد العمى.
يسـتخدمون  مـن  إن  وذكـر 
العدسات الالصقة عليهم توخي 
أثنـاء  االسـتحمام  ألن  الحـذر 
وضعها يف العني يؤذي عينيك وقد 

يصيب بالعمى.
وأوضحت الدراسـة أنه إذا ارتدى 
األشـخاص عدسـاتهم يف أثنـاء 
االسـتحمام، 7 مرات، يصبحون 
أكثـر عرضـة لإلصابـة بعـدوى 
تهـدد العـني والبـرص، إذ تـؤدي 
تلـك العادة إىل اإلصابـة بالتهاب 
املرتبـط  الجرثومـي  القرنيـة 

بالعدسات الالصقة.
إىل  ذاتهـا  الدراسـة  وتطرقـت 

أرضار النوم بالعدسـات، مشرية 
إىل أن األشـخاص الذيـن ترتاوح 
أعمارهم بـني 25 و54 عاًما هم 
األكثـر عرضة لإلصابـة، كما أن 
هـذه العـدوى هـددت %50 من 
املرىض الذين عانوا من أحد أنواع 
فقـدان البرص، وأكثـر من 70% 

أثر عىل أعينهم.

يأتـي ذلـك بعدما أصيبـت امرأة 
بريطانية بعدوى نادرة وخطرية 
يف  بالعمـى  إصابتهـا  إىل  أدت 
إحدى عينيها، بعد أن اسـتحمت 
وسـبحت وهي ترتدي عدساتها 
الالصقة، ورغم نجاح األطباء يف 
معالجتها من العدوى، إال أنها لم 

تستطع الرؤية بالعني اليرسي.
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يمكـن لبعض األطعمـة أن تحافظ 
عىل الشـعور باالمتـالء لفرتة أطول 
من غريها، حيث تتميز هذه األطعمة 
بخصائـص معينة تعـوض الجوع، 
ومن شأنها أن تكون الوجبة املثالية 

يف شهر رمضان املبارك.
وضع باحثون يف جامعة ”سيدني“  
مؤرشا للشعور بالشبع بهدف قياس 
مـدى فعاليـة األطعمـة املختلفة يف 
تحقيـق أقـىص حـد من الشـبع أو 
االمتالء يسـتمر لفرتة طويلة، حيث 
تناول املشـاركون أطعمـة مختلفة 
وقدمـوا تصنيًفا ملدى شـبعهم بعد 

ساعتني من تناول الطعام.
تقـدم  التـي  األطعمـة  تنـاول  إن 
شـعورا قويـا بالشـبع تسـاعد يف 
التحكم بعملية اسـتهالك السعرات 

الحرارية.
ونـوه املصـدر إىل أن تنـاول وجبـة 
تحتـوي عىل أطعمـة مليئـة تؤدي 
إىل تقليـل حجم الحصـة والوجبات 
الخفيفـة بـني الوجبـات وتزيد من 
فرتة الشعور بالشبع وتساهم أيضا 

بفقدان الوزن.
ذلـك، تسـاعد هـذه  إىل  باإلضافـة 
الطريقـة يف التحكـم بالـوزن عـن 
طريق خفـض السـعرات الحرارية 
اإلجمالية التي يستهلكها الشخص 

يف اليوم.
وأدرجت الصحيفة الئحة باألطعمة 
ذات درجات عالية من الشبع والتي 
قد تسـاعد يف إبقاء الناس ممتلئني 

لفـرتة أطول مـن غريهـم. ويمكن 
أن يكـون تضمـني هـذه األطعمـة 
يف النظـام الغذائـي طريقـة مفيدة 
للتحكم يف تناول السعرات الحرارية 
وتحسـني الصحـة العامـة، وهـذه 

األطعمة هي:
-1 البطاطس املسلوقة

أو  املسـلوقة  البطاطـس  حصلـت 
املخبـوزة عىل أعىل درجـة من أصل 
323 درجة. بينما سـجلت البطاطا 
املقلية درجة منخفضة نسبًيا بلغت 

116درجات.
وتعتـرب البطاطـس مـن األطعمـة 
عاليـة الكثافـة والغنيـة باملكمالت 
الغذائية، حيث قدم النشاء وفيتامني 

”ج“ والعديد مـن العنارص الغذائية 
الصحية األخرى.

-2 البقوليات
تعتـرب البقوليات مـن األطعمة ذات 
القيمة الغذائية العالية جدا وتشمل 
عـدة أطعمة مثـل الفـول والبازالء 

والحمص والعدس.
كربوهيـدرات  عـن  عبـارة  وهـي 
قابلـة للهضم ببـطء وتحتوي عىل 
نسـبة عالية من الربوتني واأللياف، 
وتعني هـذه الفوائـد أن البقوليات 
هي أطعمة جيـدة لتعويض الجوع 

وإدارة تناول السعرات الحرارية.
-3 األطعمة الغنية باأللياف

األليـاف هي عنرص غذائي أسـايس 

مـن  العديـد  وتخـدم  للجسـم، 
وظائفه الحيوية، مثل املسـاعدة يف 
التحكم بمسـتويات السـكر يف الدم 

والكوليسرتول.
تشـمل األطعمة الغنية باأللياف كل 
من: شـعري الشـوفان الذرة والخبز 
األسـمر والبقوليات والخضار مثل 
الجـزر أو الشـمندر والفواكـه مثل 
املـوز والربتقـال منتجـات األلبـان 

قليلة الدسم.
-4 البيض

جيـدا  مصـدرا  البيـض  يعتـرب 
للربوتينـات والفيتامينات واملعادن. 
كمـا أن لـه تأثـرًيا مفيـًدا يف تقليل 

الجوع وإطالة فرتة الشبع.

وبينت دراسـة أجريت عـام 2011 
لعلـوم  الدوليـة  املجلـة  يف  نـرشت 
الغـذاء، أن الذيـن تناولـوا مأكوالت 
تحتوي عـىل البيض (مثـل العجة) 
كان لديهـم شـبع أكـرب مـن أولئك 
الذيـن تناولـوا وجبـة تحتـوي عىل 

الكربوهيدرات بعد 4 ساعات. 
-5 املكرسات

املكـرسات فعالة يف زيـادة معدالت 
الشـبع، وهـي غنيـة بالربوتينـات 
وهـي  املشـبعة،  غـري  والدهـون 

جميعها دهون صحية.
وجدت مراجعة منهجية نرشت عام 
2013 يف املجلـة األمريكيـة للتغذية 
الرسيرية أن تناول املكرسات ال يزيد 
مـن وزن الجسـم أو الدهـون عنـد 
تضمينها يف نظام غذائي.ويسـاعد 
تناول املكرسات كوجبة خفيفة عىل 
إشـباع الجوع بني الوجبات دون أن 

يؤدي إىل زيادة الوزن.
-6 اللحـوم واألسـماك الخالية من 

الدهون
غنيـة  واألسـماك  اللحـوم  وتعـرب 
بالربوتني وقليلة الدهون املشـبعة، 
التـي  الغذائيـة  لألنظمـة  ويمكـن 
تحتوي عـىل مسـتويات عالية من 
الربوتـني أن تتحكم بشـكل فعال يف 
الشـهية وتعزز فقدان الوزن. وهذا 
يشـمل الربوتينـات النباتيـة، عـىل 
سـبيل املثال، فـول الصويـا، وفًقا 
لدراسـة أخرى يف املجلـة األمريكية 

للتغذية الرسيرية. 
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أسـئلة كثرية تدور يف بـال الصائمني خالل شـهر رمضان املبارك، 
أكثرها شيوعا عما اذا كان عىل مرىض كورونا الصوم طيلة الشهر 
الفضيل أم ال. ويف هذا السياق، حذر بعض االطباء من الصوم حتى 

التعايف تماما من فريوس كورونا.
أفاد استشـاري الطـب الباطني املـرصي، محمد إسـماعيل، بأنه 
”ممنـوع عىل مصابي فريوس كورونا الصيام نهائيا، حتى التعايف 

التام للمصاب“.
وأشار محمد إسماعيل إىل أن ذلك يعود ”الحتياج املصاب بفريوس 
كورونـا لكميات كبرية مـن املياه والسـوائل واألطعمة عىل فرتات 

متقاربة، وأيضا الحتياجه األدوية الداعمة“.
ولفت استشـاري األمـراض الباطنية إىل أن ”حرمـان املصاب من 
امليـاه واألطعمة واألدوية الداعمة ملدة تقارب 15 سـاعة يكون له 

آثار جانبية منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
- الشعور بالهزل واإلعياء الشديدين والدوار والصداع.

- انخفاض حاد بضغط الدم وسكر الدم .
باالضافة اىل اعراض جانبية اخرى تؤدي اىل تدهور الحالة الصحية 

للمريض.
اىل ذلـك، نـرش موقـع ”بوابـة االهـرام“ تحذيـر من أحـد االطباء 
االختصاصيـني يف االمراض الصدرية، يفيـد خالله بأن عىل مرىض 

كورونا الصوم بعد التعايف كليا من املرض.
وحـذر الدكتور أيمن السـيد سـالم، أسـتاذ ورئيس قسـم الصدر 
بقرص العيني جامعة القاهرة، مرىض فريوس كورونا من الصيام 
يف شـهر رمضان، وذلـك حتى التعايف التام، مشـريا إىل أن املصابني 
ب كورونـا وبعض األمـراض األخرى التي سـيكون هناك خطر عىل 
صحـة املرىض يف حـال الصيام، لديهـم رخصة رشعيـة باإلفطار 
ألن جسـم مريض كورونـا بالتحديد يحتاج إىل مزيد من السـوائل 

والتغذية الجيدة.
وشدد أسـتاذ األمراض الصدرية، عىل رضورة الرتكيز عىل األغذية 
التي ترفع املناعة خالل وجبتي اإلفطار والسـحور للصائمني، من 
خالل تناول الربوتينات قليلة الدسم والتقليل من تناول السكريات، 
ناصحا يف الوقت ذاته باإلكثار من السلطة الخرضاء والسوائل من 

املياه والعصائر الطبيعية.
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الفرصة مناسـبة اليوم للتخلص من الضغوط 
وتجد أن جميع املحيطني بك يسـاعدونك يف ذلك . 
تتمتع بأسلوب إقناع يسـاعدك عىل إيصال الرسالة 
التي تريدها إىل الرشيك، من دون أي تعقيدات وتربيرات. 

مارس امليش يومياً إذا استطعت ذلك.

ال داع للتوتـر والتحري يف بعـض القرارات، بل 
يجب عليـك الدفاع عن وجهة نظرك وسـوف 
يسـاعدك ذلك عـىل مواصلة بـذل الجهد لتحقيق 

األهداف والطموحات.

ما يـدور يف أروقـة العمل جيد ويسـاعدك يف 
إنجاز املطلـوب منك بجدارة ونجـاح. ظروف 
بسيطة قد تحمل الكثري من املتغريات األساسية، 
لكـن عليـك عدم االسـتخفاف بـأي طـارئ. أمورك 
الصحية باتت يف وضع يتطلب العالج الرسيع قبل فوات 

األوان.

ترتفـع املعنويـات ويهـدأ مزاجـك فتعوض 
الوقـت الضائع وتنجز مرشوعـا لتبدأ آخر، أو 
تذهـب يف اتجاهات جديدة أكثر اسـتفادة. تحقق 
حلمـا وتذهـب إىل موعـد شـيق وتقـوم بنشـاطات 

مثمرة.

اليوم تشـعر بالطاقة اإليجابية التي تساعدك 
عـىل إتمـام املزيد مـن املهـام املطلوبـة منك 
وإتمـام كل األعمـال. مـن مميزاتـك أنـك تتمتع 
بأسـلوب إقناع يسـاعدك عىل إيصال الرسـالة التى 
تريدهـا إىل الرشيك، لذا ال تـدع الخالفات تأخذ أكثر من 

وقتها بينكما.

قد تفشـل وتشـعر أن أمورك لم تعد كما كانت يف 
املايض. الحـظ لن يحالفك حقا اليـوم يف الصفقة 
التي عقدتها. سيحل بعض املشاكل والعقبات ولكنك 
سـتتقدم إذا عرفـت كيف تتعامـل مع األمـر بالطريقة 
الصحيحـة ومن دون خوف. تقدم وستسـتطيع الوصول إىل 

أفضل الحلول للعقبات الحالية.

كن مستعدا اليوم فسيكون لديك عدة أعمال مهمة 
يجب عليك إنجازهـا يف منزلك، ولكن ربما يعطيك 
بعض ضيوفـك أفكارا أخـرى غري متوقعة فاسـتفد 
منهـا. ننصحك اليـوم بأن تتجنب الشـعور باإلحباط أو 
الغضـب. عليك اليـوم أن تفرس ما يحدث بـأدب ودقة. اهتم 

بضيوفك ورتب ملقابلة األصدقاء فيما بعد.

سـتحصل عىل فرصة للمصالحة مع رئيسـك 
يف العمـل، ويمكنـك بفضلها تحقيـق النجاح 
واجتيـاز العديـد مـن الخطوات املهمـة يف مجال 
العمل والسعى نحو تحقيق املزيد من اإلنجازات. عىل 
الجانب العاطفي ستتمكن من بدء عالقة جيدة، حاول 

أن تتعلم من أخطاء املايض.

تلقـى دعمـا مـن قبل الزمـالء ويكـون الوقت 
مناسـبا للسـفر واالتصـال ببعض املؤسسـات 
الكبرية. إذا كنت راغبا يف تحسني وضعك العاطفي، 
عليك تحضري الرشوط املناسـبة لطرحها عىل الرشيك 
اليوم قبل الغد. ال تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصا 

عىل املحافظة عىل صحتك هذه الفرتة.

تغـريات الجـو تجعلـك تعاني مـن بعض املشـكالت ىف 
الجهـاز التنفـيس، فكـن حـذرا وحصـن نفسـك جيدا 
بالعقاقـري واملرشوبـات السـاخنة. حتـى تتفتـح أمامك 
العديد من املجاالت املختلفة والجديدة ىف العمل، عليك أن تأخذ 
كل املواقـف بجديـة. تعجب بشـخص تصادفه عىل غـري موعد، 
تشـعر معه باالسـتقرار وتعيش معه بعض اللحظات الرومانسية 

الجميلة.

يمكنك اسـتغالل هذه األوقات بشكل إيجابي 
لتحسـني مهاراتك، من خـالل تلقي مجموعة 
من كورسات تنمية الذات ومجموعة أخرى تثقل 
بهـا معلوماتـك الذاتيـة ويف نفـس الوقـت تزيد من 

خربتك املهنية يف مجال العمل.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يوم مختلف عن املعتاد، فسيكون لديك بعض 
األخبـار غـري املتوقعـة بشـأن انفصالك عن 
عملك وسـيكون هذا لصالحك. ربما يتسبب هذا 
األمر يف تغيري جـذري يف حياتك. ننصحك بأن تتحىل 
بالتواضع. انتبه فكلما كنت مغرورا، كان ذلك سـببا يف 

إثارة الحقد بني رفقائك. اهتم بأرستك اليوم.
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1929 - افتتاح أول مركز تسـوق يف محطة قطار 
وھـو مركـز تسـوق ھانكيـو يف محطـة أوميـدا 

بأوساكا يف اليابان.
1955 - افتتـاح أول مطعـم من سلسـلة مطاعم 
ماكدونالدز للوجبات الرسيعة يف إلينوي بالواليات 

املتحدة.
1958 - انعقـاد مؤتمر أكرا والـذي عقد بناء عىل 
مجھودات رئيس غانا كوامي نكروما، ويعترب ھذا 

املؤتمر نواة للوحدة األفريقية.
1961 - بـدء الھجوم األمريكي عىل مطارات كوبا 

وأحياء ھافانا خالل غزو خليج الخنازير.
1975 - اكتشـاف 2784 دومايكـو أحد كويكبات 

حزام الكويكبات الرئيس.
1976 - منتخـب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس 

بطولة الخليج الرابعة واملقامة يف دولة قطر.
1982 - تنفيـذ حكم اإلعـدام بخالد اإلسـالمبويل 
وخمسـة مـن معاونيـه بتھمـة اغتيـال الرئيس 

املرصي محمد أنور السادات.
1983 - افتتـاح ديزني الند يف مدينة طوكيو تحت 

اسم طوكيو ديزني الند.
1986 - غـارة أمريكيـة عـىل مدينتـي طرابلـس 

وبنغازي الليبيتني.
1989 - بداية مظاھرات الطالب الصينيني يف ميدان 
تيانانمن وذلك للمطالبة باإلصالح والديمقراطية.

- 2002السـلطات اإلرسائيلية تلقـي القبض عىل 

مروان الربغوثي.
سـقوط طائرة ركاب صينية قرب مدينة بوسـان 

الكورية ومرصع جميع ركابھا.
قربـان  املخلـوع  القريغيـزي  الرئيـس   -  2010
بيـك باقايـف يسـتقيل مـن منصبـه ويغـادر إىل 

كازاخستان.
2013 - انفجـار عبـوة ناسـفة أثنـاء ماراثـون 
بوسطن يؤدي إىل مقتل 3 أشخاص وإصابة حوايل 

100 شخص آخر.
2014 - تعيني الفريق أول يوسف اإلدرييس رئيساً 
لجھاز االسـتخبارات السـعودية خلفاً لألمري بندر 

بن سلطان.
منطقـة  يف  مفخخـة  سـيارة  تفجـري   -  2017
الراشـدين يف حلـب يوقع 126 قتيـال من مھجري 

كفريا والفوعة ومقاتيل املعارضة.
2018 - بـدء فعاليـات القمـة العربيـة التاسـعة 

والعرشين يف الظھران.
2019 - انـدالع حريق ھائـل يف كاتدرائية نوتردام 
دو پـاري ُيؤدي إىل انھيار سـقفھا وُبرجھا، وفرق 
اإلطفـاء تقول بأن سـبب الحريق ُيرجح أن يكون 

أعمال الرتميم.
2020 - عـدد اإلصابات املؤكـدة بجائحة فريوس 
كورونـا يتخّطـى حاجـز املليوني شـخص حول 
العالـم، من بينھـم أكثر من 134 ألـف حالة وفاة 

وحوايل 511 ألف حالة تماثلت للشفاء.
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غزل عراقي
ــاح  مرتــــ ــا  معناه ــك  عش ــن  كلم ــو  م
ــدم  تــــن ــر  تنقه ــك  روح ــه  اعل ــرات  م
ــام  هألي ــص  مخل ــر  بش ــول  ك ــو  م ألن 
ــم  حتلـــ ــت  وك ــل  به ــده  تري ــي  أل ــه  تلك
ــون  العـــي ــن  م ــك  يفهم ــد  واح ــح  يص
ــم يفه ــا  م ــة  بأذن ــح  تصي ــو  ل ــد  واح و 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــيت ماحس ــش  لي ــك  احلضرت ــتاگيت  أش
ــي حنالـــــ ــره  مام ــر  صخ ــك  گلب ــو  اش
ــك بيــــ ــر  افك ــوم  بالي ــكثر  اش ــدري  لوت
ــي بالـــــــ ــن  م ــه  حلظ ــيلك  اش ــدر  ماأگ
ــزاد بالـ ــتـــــلذ  اس ال  ــس  اح ــاي  البامل
ــي بحالــــــ ــصاير  اش ــت  مادري ــك  حق
ــد وحيــــ ــا  فگدتله ــك  بغياب ام  ــرت  ص
ــي خبالـــــــ ــر  ويكث ــن  أج ال  ــف  وخاي
ــدرون ي ــدك  صـ ــكل  وال ــد  اس ــح  ص اي 
ــي  احـوال ــم  يحطـــ ــه  االحب ــد  بُع ــس  بــ

واليـوم نعرض عليكـم مجموعة 
من األشكال البسـيطة واملرشقة 
بمجـرد النظـر إليهـا يمكنها أن 
تشـعرك بالسـعادة قـم بإختيار 
النمط الذي سيشـعرك بالسعادة 
أكثر وتعرف ماذا يقول عنك . فهي 
أنمـاط مريحـة لعني عـن النظر 
إليهـا وبالطبـع يختلـف اختيار 
كل فرد عن األخـر وفقاً لصفاته 
الشخصية التي يعكسها اإلختيار 
.يعكـس اإلختبار مجموعة عامة 
من صفات شخصيتك التي تميزك 
عن األشـخاص األخرين وأحياناً 
كثـرية يمكن أن تسـاعدك يف حل 

املشـاكل التي تواجهك يف الحياة .
ستشـعرك  الـذي  الصـورة  مـا 
بالسـعادة أكثر ؟ واكتشـف ماذا 

يقول عن مصدر سعادتك؟
1. األمـور غـري املتوقعـة تجعلك 

تشعر بالسعادة :
أنت نوع من الشخصيات املاهرة 
التـي تقوم بـكل يشء تقـوم به 
بطريقـة جيـدة ويف أفضـل حال 
. تشـعر بامللـل بسـبب الروتـني 
املسـتمر لذلـك تحتـاج إيل بعض 
املفأجات يف حياتـك والتي تحدث 
بدون تخطيط هـي اللحظة التي 
تشـعر فيهـا بقمـة السـعادة . 
تقـدر ما لديك وهذا أبسـط يشء 
يجعلك تشعر بالسـعادة . وبذلك 
فانت تجد الكثري من األشياء التي 
تشعرك بالسـعادة . بصفة عامة 
ال تفضل البقـاء يف نفس الوضع 
فـرتة طويلة حتـي فيمـا يتعلق 
بالعمل تحب تغري العمل إيل مكان 
أفضل بعد فـرتة ال تحاول التقيد 
بالقوانني املحيطة بك . يمكنك أن 
تخلق لحظات سـعيدة من أبسط 
األشـياء املحيطـة حولـك  وبذلك 
ال يرتبط شـعورك بالسعادة بأي 
شـخص أخـر فأنـت يمكـن أن 

تصنعها بنفسك بسهولة.
2.سعادتك يصنعها األخرون :

يمكـن أن تكون هذه الشـخصية 
عـيل إتصـال قـوي باألشـخاص 

تكويـن  وتحـب  بهـا  املحيطـة 
وحضـور  إجتماعيـة  عالقـات 
الحفالت واإلجتماعات واللقاءات 
العائلة والتجمعات املسـائية مع 
األصدقـاء.  تحظـي شـخصيتك 
بشـعبية واسـعة بـني اصدقائك 
وتصبـح يف قمة سـعادتك عندما 
تجتمـع  بأكثـر عـدد ممكن من 
أصدقائك . تتميز شخصيتك بأنها 
سـاحرة بشـكل خـاص وتمتلك 
مسـتوي ثقة عـايل وتعتقـد بان 
األشـخاص املحطني بـك جيدين 
يف األسـاس . يمكـن أن يتسـبب 
إرتباط سـعادتك باألخرين بعدم 
االسـتمتاع بالكثري من اللحظات 
التي تمـر عليك ملجـرد أنك تربط 
سـعادتك بتواجدك مع أصدقائك 
. يمكنك التخيل عـن هذه الفكرة 
قليـًال حتـي ال تواجـه الكثري من 

املتاعب واملشـاكل .
3. أفكارك تجعلك سعيد :

تمتلك شخصية بسـيطة وذكية، 
خالقـة، مبدعة . هذا مـا يجعلك 
يف  الناجحـة  الشـخصيات  مـن 
مجـال عملـك ألنـك تحـب تنفيذ 
واملثـرية  الجديـدة  املشـاريع 
لالهتمـام بسـبب أن تمتلك املزيد 
بنجـاح  املتعلقـة  األفـكار  مـن 
عملك . . وعىل مسـتوى العالقات 

الشـخصية لديك القدرة عىل فهم 
الطرف األخر وإستيعاب مشاكله 
تقديـم  إمكانيـة  مـع  بسـهولة 
حلول لهذه املشـاكل  وإقرتاحات 
مناسـبة لهم ويروا بأنك مستمع 
جيد بصفة عامة الشـخص الذي 
يمتلك حسـن االسـتماع لألخرين 
يحظـى بشـعبية كبـرية ويكون 
محبوب من أصدقائه . باإلضافة 
اىل روح التفـاؤل الداخليـة التـي 
تسـيطر عـىل أفـكارك وهـذا ما 
يجعل أفكارك هي مصدر سعادتك  
ال تعـرف بـاب اليأس بـل تتقبل 

األمور بروح متفائلة وقوية .
4.الحياة تجعلك سعيد :

عند اختيـارك لهذه الصورة فأنت 
شخصية ترغب يف استغالل وقتك 
بالكامل  وحـذر جداً عند تمضية 
الوقت ألنك تحـب تقضية الوقت 
يف األمـور  السـعيدة وال تريـد أن 
تضيـع يـوم واحـد مـن حياتـك 
بدون الشـعور بالسـعادة. يمكن 
أن تكـون شـخصية واقعية جداً  
وتبدو لألخرين قلق بشأن الكثري 
وأبسـط  أصغـر   . األشـياء  مـن 
األشياء تجعلك تشـعر بالسعادة 
وبذلـك فأنـت سـعادتك ليسـت 
معقـدة . ال تنتظـر مـن األخرين 
أن يحققوا سـعادتك ألنك تسـعد 

نفسك بنفسك وأشيائك البسيطة 
حتي عندما تختـار عملك تحاول 
أن تختار ما يناسب هواياتك لكي 
تبذل فيه مجهـود أفضل وتحقق 

إنجازات أكثر .
5. تصنع سعادتك بنفسك :

خـارج  التفكـري  دائمـاً  تحـاول 
الصنـدوق بالرغم من أن تشـعر 
بالقلـق بداخلـك إال أن الصـورة 
الخارجيـة لك دائمـاً ثابتة ومرح 
ومتفائل دائماً . تمتع بعالم داخيل 
لديـك مبهـج وملـون . يندهـش 
األخرين عندما يتمكنوا من رؤية 
ما يوجـد بداخـل رأسـك يمكنك 
الحصول عـيل الكثري من الضحك 
يف الحياة والبعض األخر يتفاجئ 
عندما يري بأنه من السـهل جداً 
أن تشـعر بالسعادة. ال تفضل أن 
تكون شـخصية قياديـة ملتابعة 
األخرين بل تحـب أن تكون جزءا 
من الجميـع . مما يجعلك تفضل 
االنضمام لألعمال التطوعية ألنك 
تشـعر فيها باملزيد من السـعادة 
عنـد مشـاركة األخريـن نفـس 
املجهـود للحصـول عـيل نتائـج 

مفرحة .
6. إلهامك مصدر سعادتك :

بالرغم من أنـك تأخذ الحياة عيل 
محمـل الجـد إال أن لديـك طـن 
مـن املـرح . فأنـت تتميـز بروح 
ممتلئـة  طموحـة،  متفائلـة، 
بالطاقة والحيوية . يف الكثري من 
األحيـان ال تحـاول وضـع الكثري 
من الخطط والتصورات ألنك غري 
متأكد اىل أين ستأخذك الحياة . ويف 
بعض األحيـان ال تفضل الحديث 
عـن األمـور التـي تقوم بهـا بل 
تفضل اإلنتظار حتى تنتهي منها 
. تتمكن من حل املشكالت ووضع 
الحلول لها وهذا ما يجعلك صديق 
مقرب لعدد كبري من األشخاص . 
تتميز بأن شخصيتك مرنة تتقبل 
الفوز والخسارة يف حاالت الفشل 
تـواززن  تتمكـن مـن إسـتعادة 

حياتك من جيدة .

ÚÓóÉí@paäbjnÇa
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ما الصورة التي ستشعرك بالسعادة أكثر ؟ 

وصل حكيم إىل قرية ولم يعره أهلها 
باسـتثناء مجموعـة  اهتمـام.  أي 
صغرية من الشبان، لم يهتم الحكيم 
بأي شـخص آخر. يف املقابل، أصبح 
ذلك الحكيم عرضة لسخرية سكان 

القرية.
وذات يوم كان يميش يف الشارع مع 
بعض من أتباعه وبـدأت مجموعة 
مـن الرجـال والنسـاء يشـتمونه. 
ذهـب الحكيم إليهم فقـال بحقهم 

كالماً جميالً.
وعندمـا رحلوا، قـال أحـد أتباعه: 
”لقد تفوهـوا بعبارات رهيبة وأنت 

ترد عليهم بكالم لطيف!“
فرد الرجل الحكيـم قائالً: ”ال يقدر 
كل واحـد منـا إال عـىل تقديـم مـا 
لديه.“الحكمـة : ال تجعـل السـيئ 
يحولك ملثله ..فاحتفظ بشخصيتك 
مهمـا كان الذين حولـك عىل درجة 

من السوء.

_‚á‘„@Êc@…Ó�nè„@aàbfl
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أفقي
1األمريكي الـذي ابتدع الكلمات 

املتقاطعة o هدم
2نزاالت ومواقع o متشابهان

جمهوريـة  عاصمـة   o 3حـب 
ايرلندا

4نواعـري o اسـم علـم مؤنـث 
بمعنى نظر بحب وشغف.

5الـه o يرتاجـع يف أدائـه أو يف 
طموحه.

6االسم القديم ملاليزيا
العمـل  تعطيـل  يف  7تسـبب 
مهنـدس   o االسـتمرار  عـن 
أملانـي اشـرتك يف صنع سـيارة 

مرسيدس
8وحدة قيـاس متناهية الصغر 
تعـادل جـزء مـن املليـون من 
املليمـرت o حـوش مـوىس بلدة 
لبنانيـة تقـع يف البقـاع رشقي 

لبنان
9أغنية لعبد الحليم حافظ

10شـاعر جاهيل مـن أصحاب 
املعلقات

رأيس
1ذرة من املادة مشحونة بشحنة 
سـالبة أو موجبـة oنبات عطري 

يستخدم مع الشاي
2بيوت o حايل

 o احـد الوالدين o 3حرف عطـف
دعاء أثناء الصالة.

4نزيـف األنـف o شـاعر فرنيس 
بالتعقيد  معـارص تميـز شـعره 

(بول ....).
5نصـف واحـد o ينقـص o رمـز 

الكربيت يف الكيمياء
6سقيا الزرع (معكوسة) o انتفاء 

اليشء ونفاده (معكوسة).
7حالة نفسـية فيها مـن الحزن 
والضغط والغضب الكثري oيصبح 

طريا.
8سلسـلة من األحداث للرتفيه أو 

كأوامر للكمبيوتر
9أديبـة أمريكيـة كانـت مصابة 

بالعمى والصمم والبكم
10حيـوان زاحف ضخم منقرض 

o حاجز 

=قبـل العـام 1901 كانـت املالكمة تعد 
رياضة غـري قانونية وكان ممارسـوها 

يقعون تحت طائلة القانون. 
=تشـري االحصاءات اىل ان 80 يف املئة من 
املليونـريات يف العالـم يقودون سـيارات 

مستعملة. 
=مجموع اللعاب الذي يفرزه الشـخص 
العـادي طـوال حياتـه يمكـن ان يمـأل 

حوض سباحة كبري الحجم.

=يقال إن املتآمرين ضد شمشون اعطوا 
دليلـة 1100 قطعـة مـن الفضـة كـي 
تخدعـه وتجعله يكشـف عـن رس قوته 

الخارقة. 
=تحتـوي شـبكية العني عـىل نحو 135 
مليون خلية حسية مسؤولة عن التقاط 

الصور وتمييز االلوان. 
=القيرص الرويس بيرت االكرب كان يفرض 
الرضائب عىل من يطلقون لحاهم وكانت 

قيمة الرضيبة تتناسـب طرديا مع طول 
وحجم اللحية. 

=اللعبة الرياضية الوحيدة التي مورست 
عىل سـطح القمـر حتى االن هـي لعبة 
الغولف، ففي السادس من فرباير 1971، 
قام رائـد الفضاء االمريكي آالن شـيربد 
بممارسة الغولف بينما كان عىل القمر. 
=أقوى عضلة يف جسـم االنسـان,,, هي 

اللسان. 
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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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أمام تصاعد حاالت االصابة بالوباء، البّد من اتخاذ اجراءات صارمة، 
والحفاظ  الوباء  انتشار  من  للحد  متميز  وفعل  جريئة،  وخطوات 
النوافذ  األبواب ويتسلل عرب  الجميع من خطر يقف عىل  عىل سالمة 

والشبابيك .
تعيد  بدأت  الخلفية  الخانة  يف  معها  تقف  ومن  املتقدمة  الدول  كل 
بأرسها،  البرشية  يهدد  الذي  الخطري  الوباء  هذا  ملواجهة  حساباتها 
وفتك بالكثري من االرواح الربيئة، وما زالت الضحايا تسري عىل وترية 

التصاعد .
اللقاح  يأخذون  االعالم  وسائل  عرب  نشاهدهم  والقادة  الرؤساء  وكل 
القدوة  باعتبارهم  اللقاح  اخذ  عىل  وتشجيعا  سالمتهم،  عىل  حفاظا 
الحسنة، وعندما يرى الشعب حاكمه أو املسؤول عنه يرسع اىل أماكن 
تعاطي اللقاح عندها تترسب اىل نفسه القناعة برضورة االرساع ألخذ 
اللقاح وسد الطرق امام املتصيدين باملاء العكر، كون اللقاح الطريق 
االنتصار عىل  لتحقيق  الشعوب وال طريق غريه  ارواح  الوحيد إلنقاذ 

هذا الفايروس ومواجهته بالطرق العلمية السليمة .
ما يالحظ يف العراق ان اللقاح متوفر يف املستشفيات واملراكز الصحية 
املواطن يسري بطريقة مرضية وخالية من  التعامل مع  األخرى، وان 
التعقيدات، إال ان االستجابة ما زالت دون املستوى املطلوب، وما زالت 
الشكوك تلعب بقناعة الناس من خالل الدعايات القائمة عىل االوهام 
االستجابة  وعدم  العزوف،  هذا  اسباب  اهم  من  ان  كما  والخرافات، 
عرب  اللقاح  يأخذ  املسؤولني  احد  يوما  نشاهد  لم  اننا  هو  املطلوبة 
وسائل االعالم، وعىل مرأى من املواطنني كما يفعل قادة الدول الكربى 
أمام شعوبهم، األمر الذي حقق نجاحا باهرا لدى اآلخرين وعىل عكس 

ما نشاهده يف العراق .
والوفيات،  االصابات  زيادة  نواجه معضلة كربى من خالل  اليوم  اننا 
الناجعة، فسوف تحل  الحلول  اتخاذ  الحالة كما هي دون  واذا بقيت 
الكارثة عىل الجميع -ال سامح الله- وسيتحمل املسؤول مسؤولية ما 
القرار،  صاحب  وهو   ، والربط  الحل  صاحب  فهو  غريه،  قبل  يحدث 
وستكون وزارة الصحة يف حالة ال تحسد عليها كونها الوزارة املعنية 
تهم  الجميع كونها  يتحملها  املسؤولية  ببأ  قناعتنا  االمر رغم  يف هذا 

الشعب بكل رشائحه.
التأثري  تحاول  التي  الشائعات  كل  بمحاربة  جميعا  مطالبون  نحن 
عىل حملة التلقيح، واصدار التعليمات التي تهدف اىل التباعد وارتداء 
الكمامات، وعدم اقامة التجمعات، وغلق كل االبواب التي من شأنها 
انتشاء الفايروس، وعىل الجهات املعنية ان تتعامل بجدية عىل تطبيق 
املواطن  املساهمة يف توعية  الصادرة، وعىل وسائل االعالم  التعليمات 
برضورة أخذ اللقاح، وتحقيق زيارات للعوائل لتوضيح الفائدة ورشح 

ابعاد الخطر الذي يواجه الجميع .
الله  أعاده  الجميع،  عىل  مبارك  ورمضان  العراق،  وشعب  الله  حفظ 

علينا بالصحة والعافية.
اىل اللقاء...

الفضائية  الشاشات  تشهدها  قوية  درامية  منافسة 
درامي  تحٍد  رحمة  ولدانييال  رمضان،  موسم  خالل 
جديد تشارك به يف املنافسة املقبلة بدورها يف مسلسل 
أمام  الثانية  للمرة  بطولته  يف  تشارك  الذي  «للموت» 
ماغي بوغصن بعد نجاحهما املوسم املايض يف مسلسل 

«أوالد آدم».
العمل  يف  رحمة  دانييال  تشارك  ريم،  شخصية  خالل  من 
الدرامي الرمضاني «للموت»، وكشفت يف ترصيحاتها عن 
الشخصية التي تجسدها يف العمل حيث قالت: «إن شخصية 
ريم تمر بأزمة نفسية بينها وبني زوجها، فهي تعيش رصاعاً 
دائماً م نفسها ال يمكنها تحديد قرارها تجاه زوجها فهل هي 

تحبه أم ال؟».
حياة  تعيش  أن  تحاول  شخصية  أنها  ريم  عن  دانييال  وأضافت 
األزمات  من  لكثري  تعرّضت  ولكنها  عائلة،  تؤسس  وأن  مستقرّة 
جعلتها تتغري لشخصية أخرى ال تريد أن تتذكر أي يشء من ماضيها 

عىل اإلطالق.
شخصية  يجسد  الذي  األحمد  محمد  بطولته  يف  يشارك  واملسلسل 
هادي ضمن  األحداث، وباسم مغنية الذي يجسد شخصية عمر، أما 
ماغي بوغصن فتجسد شخصية سحر التي ستفاجىء الجمهور بها 

يف رمضان ٢٠٢١. 
قدم  حيث  املشرتكة،  العربية  للدراما  «للموت»  مسلسل  وينتمي 
ناصيف زيتون ترت املسلسل بعنوان «أوقات» واحتّل مواقع السوشيال 

ميديا بمجرد طرحه عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وقد اختارت دانييال رحمة لوكاً مختلفاً جداً يف شخصيتها الدرامية، 
األوىل  للمرة  الداكن  األحمر  إىل  شعرها  لون  تغيري  إىل  عمدت  حيث 

ليتناسب مع طبيعة الشخصية التي تجسدها ضمن األحداث.

بداية  مع  الجسمي  حسني  اإلماراتي  الفنان  أّطل 
أعمال غنائية  ثالثة  املبارك ٢٠٢١ عرب  شهر رمضان 
وألحانها  كلماتها  حيث  من  مؤثرة  اجتماعية 
بها  تعاون  حيث  كليب،  الفيديو  بطريقة  وتصويرها 
شكلت  وعربية،  إماراتية  مهمة  جهات  ثالث  عرب 
حلول  بمناسبة  العربي  للجمهور  رمضانية  معايدة 

شهر رمضان املبارك.
يجدد  تانية»،  حاجة  مرص  يف  «رمضان  عنوان  تحت 
الجسمي تعاونه مع رشكة أورنچ مرص، من كلمات 
وتوزيع  الواحد  عبد  إيهاب  وألحان  طعيمة،  أمري 
حيث  الله،  فتح  عيل  مع  ماسرت  وديجيتال  ومكس 

الرسمية الخاصة بالفنان حسني  القناة  ُطرحت عرب 
.youtube الجسمي يف

الجسمي  بها  تعاون  التي  الثانية،  األغنية  وتحمل 
رسالة  السعادة»  «رس  عنوان  فيو»  «ماونتن  مع 

الشاعر  بتوقيع  كلماتها  يف  عائلية  اجتماعية 
أحمد  امللحن  وألحان  ناجي،  الدين  نرص 

فرحات توزيع ومكساچ وماسرت للموزع 
الفيديو  طرح  وقد  «توما»،  املوسيقي 
الرسمية  القناة  عرب  ُصّور  الذي  كليب 
يف  الجسمي  حسني  بالفنان  الخاصة 

youtube، من إخراج عمر هالل.
الشاعر حمد بن غليطة،  ومن كلمات 
وألحان وتوزيع زيد عادل، يطل حسني 
الجسمي يومياً عرب قنوات أبو ظبي 

لإلعالم بأغنية رمضانية حملت 
أبو  هاللك..  «هل  عنوان 

ظبي دارك» من إخراج 
 ،Christelle Hawi

كاشف  وغرافيكس 
عام  وإرشاف  خان، 
السهيل،  جمعة  املخرج 
فيها  عرض  التي 
من  الكليب  الفيديو 
الرسمية  القناة  خالل 
بالفنان  الخاصة 
يف  الجسمي  حسني 

.youtube

نرشت الفنانة الكويتية أمل العويض، صور 

تبادل  تطبيق  يف  الخاص  حسابها  عىل  لها 

مرتديًة  فيها  وظهرت  (إنستغرام)،  الصور 

املوسلني  من  أسود  فستاناً 

الكتفني،  عند  مكشوفاً 

للهجوم  عرضها  ما 

واالنتقادات القاسية.

من  موجة  هذا  وأطلق 

اعترب  حيث  االنتقادات 

نرش  أن  الناشطون 

مع  الصور  هذه 

رمضان  شهر  حلول 

املبارك أمر غري الئق، 

الجريئة  فاإلطاللة 

مع  تتناىف 

ء  أجـــوا

شهر الصوم.

من  بالله  «أعوذ  التعليقات:  يف  جاء  ومما 

حرام»  رمضان  زاين  و»السرت  الله»  غضب 

الجسد..  مو  الروح  جمال  و»الجمال 

تآخذنا»  ال  ربنا  إغراءات  رمضان  عيب 

و»أستغفرالله هاي دراعة لو روبة نوم؟».

العيدان  مي  الكويتية  اإلعالمية  وانتقدتها 

الخاص  حسابها  عىل  لها  صورة  فنرشت 

العويض  «مل  عليها:  وعلّقت  التطبيق  يف 

يناسب  وال  رمضان  يف  لبس  هذا  نيوو، 

تلبسون  بالسنة  شهر   ١١ عندكم  رمضان 

اليل تبونه حبكت هاألكتاف العارية بالشهر 

الفضيل؟».

الجدل  تثري  ما  كثرياً  العويض  أن  إىل  وُيشار 

جريئة  املتابعون  يعتربها  التي  بإطالالتها 

وخارجة عىل تقاليد املجتمع الخليجي.

قامت الفنانة السورية صباح الجزائري، بانتقاد 
الجديد من مسلسل  املوسم  و شن هجوم عىل 
األصيل  العمل  يشبه  ال  انه  مؤكدة  الحارة  باب 
عصام. ام  شخصية  فيه  تجسد  كانت  الذي 

وقالت صباح الجزائري ردا عىل سؤال ان كانت 
بتابعه..  ما  «اكيد  الحارة:  باب  مسلسل  تتابع 
و أكيد ما بيشبه باب الحارة هذا عمل مختلف 
أنها شاركت يف  الحارة».واوضحت  باب  سموه 
تسع اجزاء من مسلسل باب الحارة مع املخرج 
بسام املنال والذي وصفته بأنه صاحب املرشوع 
عىل  القائمني  متهمة  والنجاحات،  والفكرة 
الجديد بانهم يستثمرون نجاح االجزاء  املوسم 
بدوره  انتقد  فقد  النوري  عباس  السابقة.اما 
«سندوش  بأنه  الجديد  املوسم  ووصف  العمل 
يقوم  انه  يذكر  تعبريه.و  بايتة»، حسب  فالفل 
ببطولة هذا املوسم مجموعة الفنانني السوريني 
الدين،  شمس  عبري  رمضان،  زهري  بينهم:  من 

تولني البكري، سلمى املرصي وغريهم.

عاًما   ١٥ من  ألكثر  غياب  بعد 
عادت الفنانة رشيهان للشاشات 
بإعالن إلحدى رشكات االتصاالت 
املرصية، ما جعلها حديث مواقع 

التواصل االجتماعي.
وعرضت رشيهان يف هذا اإلعالن  
رقصة  وسط  حياتها  قصة 
تعرضت  ممكن  استعراضية 
تعرضت  حيث  حياتها  خالل  له 

لحادث أدى لكرس ظهرها .
عىل  املتابعني  أحد  وكتب 
بتاع  رشيهان  إعالن  فيسبوك: 

وعبقري  جدا  مبهج  فودافون 
شعرها  جمال  عن  النظر  بغض 
يف  عجبنى  حركاتها  وخفة 
اليل  الحادثة  جسد  إنه  االعالن 
حصلتلها ومع ذلك قدرت ترجع 

تاني وتقف عىل رجلها.
مفهمتش  اليل  «الناس  وتابع: 
رشيهان   .. رشيهان  إعالن 
قصة  بتحكي  املبهجه  الجميله 
ف  الذكاء  بمنتهي  حياتها 
زمان  ابتدت  ازاي  االعالن.. 
نجحت..  وازاي  حلمت  وازاي 

وازاي اتعرضت ل ازمات صحيه 
ضهرها  يف  مشكله  واهمها 
الفقري».  العمود  يف  وتحديدآ 
وأضاف أن ذلك «ظهر ف مشهد 
راكبه  وهي  االعالن  ف  كامل 
وبعدها  شويه  وبتسوق  عربيه 
قصة  ل  رمز  وده  لفوق  بتطري 
سنة  حصلتلها  اليل  الحادثه 
١٩٨٩» وكانت سبب ف اصابتها 
كان  الفقري  العمود  يف  بكرس 
هيكون سبب ف اصابتها بشلل.

لكنها عملت حوايل ٣٠  وأضاف: 

عمليه كلهم اصعب من بعض.. 
ف  جدآ  حرجه  بفرته  ومرت 
حياتها.. وده اليل ظهر برضه ف 
االعالن وهي ف اوضة العمليات 
بعدها  ومن  دكاتره..  وحواليها 
االول  زي  تاني  ورجعت  قامت 

واقوي واجمل.
اعالن   » التعليق:  هذا  واختتم 
الناس  لكل  أمل  رساله  رشيهان 
املحبطني.. ودليل اننا ممكن بعد 
أي ازمه ومشكله نقوم تاني زي 

األول واحسن.

استدرجت الفنانة هيفاء وهبي لتكون ضحية الحلقة 
الثانية من برنامج املقالب «خمس نجوم»، املذاع 

إعالن  تصوير  بزعم  مرص،   MBC قناة  عرب 
للسيارات.

مع  سباقاً  هيفاء  دخلت  الحلقة،  خالل 
ومحمد  فهمي  كريم  الفنانني  من  كل 
خطري  حادث  وقوع  واّدعوا  الرشنوبي، 
السيارة  من  فهمي  كريم  وخرج  لهما 
والنريان مشتعلة فيه، وقام فريق اإلنقاذ 
وهبي  هيفاء  وقتها  وانهارت  بإطفائه 

وسقطت عىل األرض.
غادة  الفنانة  حاولت  أخرى،  ناحية  من 

بأنها  واتهامها  هيفاء  عىل  الضغط  عادل، 
السبب يف وفاة كريم فهمي، وسؤالها عن محاٍم 

جيد للدفاع عنها بعد توجيه تهمة القتل إليها، قائلة: 
«ليه التهور يف السواقة.. حذرتك وقلت لك بالراحة».

انفعلت هيفاء وهبي وانهارت باالعتداء عىل صاحب 
رشكة اإلعالن املزعوم والذي استفزها بقوله إن 

كريم فهمي مات، وأنها السبب يف ذلك.
الفنان  أن  ومعرفة  املقلب  اكتشاف  وبعد 
كريم فهمي ال زال عىل قيد الحياة، انهارت 
وبكت الفنانة هيفاء وهبي مندهشة مما 
الىل  مصدقة  مكنتش  «انا  قائلة:  حدث 
الربنامج  لفريق  انتقمت  ثم  بيحصل»، 
واستخدمت خرطوم املياه ووجهته عىل 

وجوههم
وكريم  قمر،  مصطفى  النجوم  ويشارك 
عادل،  وغادة  الرشنوبي،  ومحمد  فهمي، 
نجوم»،  «خمس  مقلب  تقديم  يف  ونور 
ويشاركهم يف كل حلقة نجم من نجوم التمثيل 
عىل  سيقدم  ومختلف  جديد  شكل  يف  الغناء،  أو 

الشاشات املرصية والعربية ألول مرة.
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أجلت وكالة ناسـا رحلة هليكوبرت املريخ ” Ingenuity“ للمرة الثانية، حيث 
إنـه لن يتـم إطالقها اآلن حتى األسـبوع املقبـل عىل األقـل، وكان تم تحديد 
الرحلة من قبل، والتي ستكون أول رحلة تعمل بالطاقة والتحكم عىل كوكب 
آخر، يف 11 أبريل، وتم تأجيلها حتى 14 أبريل، وحاليا تم تأجيلها مرة أخرى 
بسـبب تحديث الربنامج الخاص بالهليكوبرت. وفقا ملا ذكرته صحيفة ”دييل 
ميـل“ الربيطانيـة، انتهى اختبار عـايل الرسعة لدوارات املروحيـة التي تزن 
أربعـة أرطـال (1.8 كيلوجرام) يف وقت أبكر مما كان متوقًعا بسـبب تحذير 
من مشـكلة محتملة، وحددت وكالة الفضاء األمريكية اآلن أن املركبة تتمتع 
بصحـة جيدة من الناحية الهيكلية، ولكنهـا تتطلب تحديًثا للربنامج، والذي 
يسـتغرق وقًتا للتحميل، قبل أن تتمكن من الطريان بأمان. كما أنه نظرًا ألن 
التحميل يجب أن يسافر 147 مليون ميل إىل الكوكب األحمر، فمن املتوقع أن 
تسـتغرق العملية بأكملها ما يصل إىل أسـبوع، مع تحديد موعد رحلة جديد 
األسبوع املقبل.ومرت املركبة بعدد من االختبارات قبل أن تتمكن من الطريان 
عـىل املريـخ ، للتأكد مـن أن كل مرحلة تعمـل عىل النحو املتوقع، وسـيعدل 
تحديث الربنامج هذا العملية التي يتم من خاللها تشـغيل جهازي التحكم يف 

الطريان، مما يسمح لألجهزة والربامج باالنتقال بأمان إىل حالة الرحلة.

يخترب Facebook تطبيًقا للتعارف الرسيع للفيديو يسمى Sparked، حيث تم 
تطوير التطبيق، الذي يتطلب ملًفا شـخصًيا عىل Facebook إلنشاء حساب، 
 Facebook التابع للرشكة، وهي مجموعة داخلية عىل NPE بواسـطة فريق

تعمل عىل التطبيقات التجريبية .
ويمكـن للمسـتخدم عـرض صفحـة الويـب Sparked، حيث يسـاعد عىل 
املقابلة بالفيديو، كما أنه يعد بعدم وجود ملفات شخصية عامة، أو التمرير 
الرسيـع أو الرسـائل املبارشة، وأنه مجاني لالسـتخدام. ويبـدو أن التطبيق 
سيعيد توجيه األشـخاص عرب مواعيد فيديو رسيعة تدوم أربع دقائق. ليس 
من الواضح عدد تواريخ الفيديو التي سيسـتمر فيها الشـخص يف كل حدث 
ولكن التطبيق يقول أنه إذا كان ”كالكما يقيض وقًتا رائًعا“ ، فسـيتم تحديد 
موعـد ملدة 10 دقائق. بعد هذه النقطة ، يقرتح Sparked  أنه يمكنهم تبادل 
 iMessage أو Instagram معلومـات االتصال والبقاء عىل اتصال من خـالل
أو الربيـد اإللكرتوني.يقول التطبيق إنه سـيتم ”مراجعة هذه الردود من قبل 
شخص يف Sparked“ قبل أن يتمكن األشخاص من تحديد مواعيد للتواصل.

ىف خطـوة كبرية، تمكـن عدد من 
الباحثـني مـن جامعـة ”نانيانج 
سـنغافورة،  ىف  التكنولوجيـة“، 
من ابتـكار أداة يمكنهـا توصيل 
اإلشـارات الكهربائيـة مـن وإىل 

النباتات.
وتمكن الباحثني من ابتكار األداة، 
باسـتخدام نوع من الهيدروجيل 
والـذي   ،“thermogel” يسـمى 
يتحـول تدريجيـاً مـن سـائل إىل 
هالم قابل للمـط يف درجة حرارة 
الغرفـة، مـن املمكن ربـط جهاز 
بالنبـات  الخـاص  ”االتصـال“ 
النباتـات  بمجموعـة أكـرب مـن 
ذات تركيبات سـطحية مختلفة، 
وتحقيـق أعـىل جـودة للكشـف 
عـن اإلشـارات الكهربائيـة، عىل 
الرغم من تحرك النباتات ونموها 

استجابًة للبيئة.
واألداة عبـارة عن مـادة حرارية 
موصلـة يمكنهـا نقل اإلشـارات 
إىل  النباتـات  مـن  الكهربائيـة 

األجهزة اإللكرتونية.
وقـال شـياودونج إن اإلشـارات 
الكهربائيـة املتولـدة يف النباتـات 
تأتـى أيضـاً مـن أنسـجة معينة 
هـذه  وتـؤدي  النباتـات،  داخـل 
اإلشارات إىل حدوث تغري محتمل 
عـىل سـطح النبات، ومـن خالل 
تطبيق األداة عىل سـطح النبات، 
يمكن التقاط هذا التغيري املحتمل 
 ،“thermogel” مـادة  بواسـطة 
جهـاز  إىل  اإلشـارة  نقـل  ليتـم 

خارجي.
وعن الفوائد العمليـة لألداة، قال 
شـياودونج، أن األداة قد تسـاعد 
املزارعـني عىل فهـم محاصيلهم 
بشكل أفضل أو اكتشاف أمراض 
النبات مسبقاً، كما أنه من خالل 
املطابقة  االستشعار  أجهزة  ربط 
بدوائر السـلكية مصغـرة، يمكن 
باإلنرتنـت  النباتـات  توصيـل 
وتحقيـق مـا ُيسـمى بـ“إنرتنت 

النباتات“.

ابتكـر علمـاء يف الواليـات املتحـدة 
تقنية يمكن أن تساعدنا يف التواصل 
مـع العناكـب، حيث اسـتطاعوا أن 
يحولـوا بنية شـبكة العنكبـوت إىل 
موسـيقى، من خالل تعيني ترددات 
مختلفة من الصوت لخيوط الويب، 
وإنشاء مالحظات جمعت يف أنماط، 
بناًء عىل بنية الويـب ثالثية األبعاد، 

لتوليد األلحان.
وتبدو القطعة املوسيقية، التي تدوم 
أكثر من دقيقة بقليل، مثل املوسيقى 
خيـال  رعـب  لفيلـم  التصويريـة 
علمي مخيف، تم إنشـاؤه بواسطة 
باحثـني يف معهـد ماساتشوسـتس 
باسـتخدام   (MIT) للتكنولوجيـا 
تقنية املسح بالليزر وأدوات معالجة 

الصور.
يقول الخرباء، إن شبكات العنكبوت 
يمكن أن توفر مصدًرا جديًدا لإللهام 
املوسـيقي وتوفر شـكالً من أشكال 

التواصل بني األنواع.
قاد املرشوع الربوفيسـور ماركوس 
بوهلر Markus Buehler، عالم املواد 
واملهندس يف معهد ماساتشوسـتس 

.(MIT) للتكنولوجيا
وكان الربوفيسور بوهلر ترجم بنية 

الربوتني األساسية لفريوس كورونا 
إىل ترتيـب موسـيقي هـادئ العـام 
املاىض، ووقـال: ”يمكن للشـبكات 
أن تكـون مصـدًرا جديـًدا لإللهـام 
املوسيقي يختلف تماًما عن التجربة 

اإلنسانية املعتادة“.
يهتم فريق الربوفيسور بوهلر بتعلم 
كيفية التواصل مع العناكب بلغتهم 
الخاصـة، حيـث سـجل اهتـزازات 
تقـوم  عندمـا  الناتجـة  الشـبكة 
العناكـب بأنشـطة مختلفـة، مثـل 
بناء شـبكة، والتواصل مع العناكب 

األخرى أو إرسال إشارات التودد.
عـىل الرغـم مـن أن الـرتددات بدت 
أن  إال  البرشيـة،  لـألذن  مشـابهة 
صنفـت  اآليل  التعلـم  خوارزميـة 
األصوات بشكل صحيح يف األنشطة 

املختلفة.
قـال الربوفيسـور بوهلـر: ”نحاول 
اآلن توليد إشـارات تركيبية للتحدث 
أساًسـا بلغـة العنكبـوت“، مضيفا 
”إذا عرضناهـم ألنمـاط معينة من 
فهـل  االهتـزازات،  أو  اإليقاعـات 
يمكننا التأثري عىل ما يفعلونه، وهل 
يمكننا البدء يف التواصل معهم؟ هذه 

أفكار مثرية حًقا“.
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