
الزوراء/ مصطفى العتابي:
أدان الع�راق، امس الس�بت، اقتحام 
القوّات اإلرسائيلّية املس�جد األقىص، 
الش�عب  م�ع  تضامن�ه  اك�د  فيم�ا 
الفلسطيني.وذكر بيان للوزارة تلقته 
العراقّية  “ال�زوراء”: أن “الحكوم�ة 
تدي�ن اقتح�ام الق�وّات اإلرسائيلّي�ة 
املس�جد األق�ىص، وممارس�ة أعمال 
الرتوي�ع وب�ثِّ الُذع�ِر ب�ن صفوف 
البيان  الفلس�طينين”.وأكد  املصلَّن 
“تضام�ن حكوم�ة وش�عب الع�راق 
م�ع أبناء القدس الرشي�ف”، مطالباً 

ع�ى  العدائّي�ة  الهجم�ات  “بوق�ِف 
اآلمنن”.وجدد العراق “موقفه الثابت 
واملبدئ�ي م�ن القضّية الفلس�طينية 
التي كانت وال تزال قضية محورّية”.
م�ن جانب�ه، ق�ال املتح�دث باس�م 
وزارة الخارجّي�ة، احم�د الصح�اف: 
إن “القضي�ة الفلس�طينية مبدئي�ة 
ومحورية، وهي يف ضمري العراقين”. 
مؤكداً أن “حق الش�عب الفلسطيني 
لن يس�قط بالتقادم، وموقف العراق 
تم االعراب عنه يف العديد من املحافل 

الدولية”.

بغداد/ الزوراء:
أتلتيك�و مدري�د م�ع مضيف�ه  تع�ادل 
برش�لونة ب�دون أه�داف امس الس�بت 
يف قم�ة الجول�ة 35 م�ن عم�ر الدوري 
اإلس�باني.ورفع أتلتيك�و مدريد رصيده 

ل��77 نقط�ة ام�ام برش�لونة صاح�ب 
املركز الثاني ب��75 نقطة وريال مدريد 
الثال�ث ب�74.ويف حال ف�وز ريال مدريد 
عى إش�بيلية اليوم األحد س�يتمكن من 

تصدر الدوري اإلسباني.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
اقتحم قادة امليليش�يا املسلحة مقر 
املجل�س الرئايس الليب�ي بالعاصمة 
بإقال�ة وزيرة  للمطالب�ة  طرابل�س 
الخارجي�ة الليبية، نج�اء املنقوش، 
والرتاج�ع ع�ن تعين رئي�س جهاز 
املخاب�رات، حس�ن العاي�ب، مقابل 

اإلبق�اء عى عم�اد الطرابليس،  فيما 
أف�ادت مص�ادر أن رئي�س املجل�س 
الرئ�ايس، محم�د املنف�ي، ف�ر م�ن 
الفن�دق ع�ر الب�اب الخلف�ي قب�ل 
ه�ذا  إليه.ج�اء  امليليش�يا  وص�ول 
التم�رّد عى املجل�س الرئايس، عقب 
اجتماع لقادة امليليش�يا املس�لحة يف 

ضيافة رئيس جهاز املخابرات املقال 
الطرابليس، لل�رّد عى ترصيح وزيرة 
الخارجي�ة املنقوش الت�ي دعت من 
خاله إىل انس�حاب القوات األجنبية 
واملرتزق�ة من باده�ا، والتعبري عن 
الرئ�ايس  املجل�س  لق�رار  رفضه�م 
تعين الل�واء العايب عى رأس جهاز 

املخابرات خلفا للطرابليس.وأظهرت 
هج�وم  لحظ�ة  مص�ورة  لقط�ات 
عن�ارص مس�لحة عى مق�ر اجتماع 
املجلس الرئ�ايس، الذي يقع يف فندق 
طرابل�س،  بالعاصم�ة  “كورنثي�ا” 
وتطويق محيطه بالكامل بالعرشات 
م�ن العرب�ات العس�كرية املجه�زّة 

وسيارات رباعية الدفع، حيث طالب 
أح�د املتحدث�ن يف الفيدي�و بتفتيش 
كل الس�يارات املارة متس�ائا: “أين 
املنقوش؟”، ويقصد وزيرة الخارجية 
الليبي�ة، نجاء املنقوش، يف مش�اهد 

صدمت الليبين.

القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
الق�دس  مدين�ة  ح�ذر  ه�دوء  س�اد 
ام�س  األق�ىص،  املس�جد  وباح�ات 
السبت، بعد أعمال عنف طاولت مئات 
الفلس�طينين، أع�ادت بعده�ا قوات 
األمن اإلرسائيلية فتح بوابات املس�جد 
فج�را حيث تمكن الفلس�طينيون من 

أداء صاة الفجر.
واستشهد اثنن وأصيب أكثر من مئتي 
فلس�طيني الليلة املاضي�ة إثر اقتحام 
قوات إرسائيلية معززة ساحات املسجد 
األق�ىص م�ا أدى إىل ان�دالع مواجهات 
عنيف�ة قمع�ت خاله�ا ق�وات األمن 
اإلرسائيلية املصلن وأطلقت الرصاص 
بكثاف�ة،  الص�وت  وقناب�ل  املعدن�ي 
واعتدت بالرضب عليهم إلخاء املسجد 
األقىص.ورفع�ت الرشط�ة اإلرسائيلية 

يف  عنارصه�ا،  ب�ن  التأه�ب  حال�ة 
محيط املسجد األقىص، تحسبا إلحياء 
القدر.وبحس�ب  ليل�ة  الفلس�طينين 
القن�اة )11( يف التليفزيون اإلرسائييل، 
فإنه من املتوقع أن »يصل عدد قيايس 
من املصلن إىل املس�جد األقىص يف ليلة 
الق�در التي تواف�ق الس�بت - األحد«.
وأش�ارت القن�اة إىل »توقعات بوصول 
كثيف للوفود من البلدات واملدن العربية 
داخل الخط األخ�رض )داخل إرسائيل( 
إىل املس�جد األقىص وحي الشيخ جراح 
بالق�دس الرشقي�ة، اس�تجابة لدعوة 
أطلقتها لجنة املتابعة العليا للجماهري 
أن  إىل  القن�اة  لفت�ت  العربية.كم�ا 
»الرشطة اإلرسائيلية تس�تعد للتعامل 
م�ع مظاه�رات متوقع�ة يف املجتم�ع 
العرب�ي »ن�رصًة للق�دس وأهله�ا، يف 

أعق�اب الدع�وة الت�ي أطلقته�ا لجنة 
املتابع�ة، وش�ددت ع�ى أن »الع�دوان 
الدموي اإلرهابي عى املسجد األقىص، 
ين�ذر بما هو أخطر يف األيام الاحقة«.

ودعت اللجنة، يف بي�ان صدر عنها، إىل 
»املب�ادرة لتنظيم تظاهرات يف مختلف 
البلدات السبت، والسعي لتنظيم وفود 
إىل الق�دس، وإىل ح�ّي الش�يخ جراح، 
وش�د الرحال إىل املس�جد األقىص، بعد 
العدوان العسكري عى القدس املحتلة، 
والذي تصاعد مس�اء الجمع�ة بالذات 
عى األقىص، وحصد عرشات املصابن، 
وعرشات املعتقلن«.ومنذ بداية ش�هر 
رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون 
ع�ى منعهم م�ن الجلوس ع�ى مدرج 
»ب�اب العام�ود«، ما فّج�ر مواجهات 
اإلرسائيلي�ة.  الرشط�ة  م�ع  عنيف�ة 

أم�ا حي الش�يخ ج�راح فيش�هد منذ 
أكث�ر م�ن 10 أي�ام، مواجه�ات ب�ن 
الرشط�ة اإلرسائيلي�ة وس�كان الحي 
معهم..  ومتضامن�ن  الفلس�طينين، 
ويحت�ج الفلس�طينيون يف الح�ي عى 
قرارات صدرت ع�ن محاكم إرسائيلية 
بإجاء عائات فلس�طينية من املنازل 
الت�ي ش�يدتها ع�ام 1956.وأعرب�ت 
كل م�ن اململك�ة العربي�ة الس�عودية 
والبحري�ن، عن رفضهم�ا للتصعيد يف 
مدين�ة القدس، وفيما ن�ددت الرياض 
من�ازل  إخ�اء  وإج�راءات  بخط�ط 
فلس�طينية بالقدس وفرض الس�يادة 
اإلرسائيلية عليها، دعت املنامة اىل وقف 
ما اسمته باالستفزازات املرفوضة ضد 

أبناء القدس.

هدوء حذر يسود القدس واملسجد األقصى مع إحياء الفلسطينيني »ليلة القدر«
بعد اقتحام القوات اإلسرائيلية واستشهاد 2 وإصابة أكثر من مئيت فلسطيين

طهران/ متابعة الزوراء:
س�يتم فتح باب التسجيل لتقديم طلبات الرتشيح 
للدورة الثالثة عرشة النتخابات رئاسة الجمهورية 
يف اي�ران يوم الثاثاء املقبل 11 مايو، وملدة 5 ايام.
وبحس�ب جدول االنتخابات الرئاسية الذي اعلنته 
وزارة الداخلية، سيتم اإلعان عن أسماء املرشحن 
النتخاب�ات الرئاس�ة يف 26 و27 يونيو /حزيران.
وكان مجل�س صيانة الدس�تور ال�ذي يرشف عى 
االنتخاب�ات، قد اصدر بيان�ا حد فيه الرشوط التي 
يجب ان تتوفر للمتقدمن يف الرتش�ح لانتخابات 

الرئاسية اإليرانية، وهي:
- أن يكون عمر املرشح بن 40 و75 عاما.

- أن يك�ون حاص�ًا ع�ى درجة املاجس�تري أو ما 

يعادلها عى األقل.
- أن يكون قد شغل 4 سنوات عى األقل يف املناصب 

اإلدارية.
- يمك�ن ترش�ح ال�وزراء واملحافظ�ن ورؤس�اء 
البلدي�ات يف امل�دن الت�ي يزي�د ع�دد س�كانها عن 
مليوني نسمة، والقادة العسكرين برتبة لواء وما 

فوق.
- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.

كما س�تجرى بالتزامن مع االنتخابات الرئاس�ية، 
التي س�تقام يوم 18 يونيو /حزيران، االنتخابات 
التكميلي�ة الثانية ملجلس خراء القي�ادة والدورة 
السادس�ة النتخابات املجالس اإلس�امية البلدية 

للمدن والقرى والعشائر الرحل.

كابول/ متابعة الزوراء: 
قتل 13 أفغانيا وأصيب نحو 25 بجروح يف قصف 
صاروخي مجهول املصدر غ�رب كابل، يأتي ذلك 
بعد أعلن مس�ؤول بوزارة الداخلي�ة األفغانية أن 
سلس�لة تفجريات استهدفت مدرس�ة يف كابول، 
مش�ريا اىل ارتف�اع القتى إىل 40 ع�ى األقل بينهم 
طلبة، والجرحى اىل 52.وقال مسؤول أمني، طلب 
ع�دم ن�رش اس�مه، إن انفجارا وق�ع بالقرب من 
مدرس�ة يف الجزء الغربي من العاصمة األفغانية 
كابول امس الس�بت، مم�ا أدى إىل مقتل وإصابة 
العرشات.وأكد طارق أريان، املتحدث باسم وزارة 
الداخلية، س�قوط قتى ومصابن جراء االنفجار، 

لكنه ل�م يقدم املزيد م�ن التفاصيل ع�ن األرقام 
الدقيق�ة أو س�بب االنفجار.ووق�ع االنفج�ار يف 
منطقة داش�ت ب�ريش يف غرب كاب�ول بينما كان 
السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر األسبوع 
املقبل.يأت�ي هذا وس�ط تصاعد ح�دة القتال بن 
الحكوم�ة األفغاني�ة وحركة طالب�ان مؤخراً، إذ 
فش�لت محادث�ات الس�ام يف إح�راز تق�دم عى 
الرغ�م من الدعوات الدولي�ة لوقف العنف.وتقول 
الحكوم�ة األفغانية إن طالب�ان كثفت هجماتها 
عى ق�وات األم�ن األفغاني�ة منذ إع�ان الرئيس 
األمريكي، جو بايدن، خططا لس�حب قوات باده 

من أفغانستان بحلول 11 سبتمر املقبل.

األسواق احمللية تشهد عزوفا للمتبضعني وأصحاب حمال جتارية يف الشورجة يعرضونها للبيع أو اإلجيار
مع قدوم عيد الفطر وغالء األسعار وتشديد إجراءات مواجهة كورونا

الزوراء/ حسن فالح:
الس�نوات  خ�ال  املواطن�ون  اعت�اد 
املاضي�ة التوجه اىل االس�واق املحلية 
واملناس�بات  االعي�اد  حل�ول  قب�ل 
للتحضري واالستعداد من خال رشاء 
الع�ام  ان  إال  والحلوي�ات،  املاب�س 
الحايل شهدت االسواق املحلية عزوفا 
للمتبضع�ن بس�بب غ�اء االس�عار 
نتيج�ة ارتفاع اس�عار رصف الدوالر 
مقاب�ل الدينار، وكذلك قرارات اللجنة 
العلي�ا للصح�ة والس�امة الوطني�ة 
ملواجه�ة جائح�ة كورون�ا، بالتزامن 
مع ق�دوم عيد الفطر املب�ارك، وفيما 
ش�كا اصح�اب املح�ال التجاري�ة يف 
منطقة الش�ورجة وس�ط بغداد من 
قل�ة املش�رتين وتك�دس بضاعتهم، 
مم�ا دفع اغلبهم اىل ع�رض محالهم 
اىل البي�ع او االيج�ار، لح�ن تحس�ن 
االقتص�اد  لجن�ة  االوض�اع، ح�ددت 
يف  الحاص�ل  التذب�ذب  واالس�تثمار 
االسعار باالسواق.وتجولت “الزوراء” 
يف منطقة الشورجة والسوق العربي 
وس�ط بغداد، والحظت ان هناك نوعا 
م�ن الركود يف عمليات البيع والرشاء.
ويق�ول ماج�د )ابو عم�ار( صاحب 
محال لبيع االلبسة يف السوق العربي 
يف منطق�ة الش�ورجة ببغ�داد: ان�ه 
عرض محله الذي كان يدر له املاين 
اىل االيج�ار. مؤك�دا: انه خرس ماين 
الدنانري خال االشهر االخرية، السيما 

بع�د قرار رف�ع س�عر رصف الدوالر.
واض�اف يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
ق�رار رفع س�عر رصف ال�دوالر كبد 
التاجر العراقي خس�ائر كبرية لكون 
بضاعت�ه تأت�ي م�ن الخ�ارج بعملة 
الدوالر، مما اضطر التاجر لرفع قيمة 
السلع املعروضة يف السوق. مبينا: انه 

نتيجة قلة املستوى املعايش للمواطن 
جعل هناك ع�زوف ألغلب املتبضعن 
املاب�س. وخاص�ة  الس�لع  ل�رشاء 

وتابع: كان يف السابق أسواق املابس 
والحلويات وحتى املجوهرات والزينة 
تزدهر قبل حل�ول العيد إال ان يف هذه 
السنة ش�اهدنا ان هناك عزوفا كبريا 

من املواطنن بس�بب الغاء. الفتا اىل: 
ان قرارات حظر التجوال هي االخرى 
جعلت الس�وق مرتبكا، ودفعت اغلب 
اصحاب املح�ال اىل غل�ق محالهم او 
بيعه�ا او عرضها لايجار.من جهته، 
اشار احد املواطنن الذي كان يتجول 
يف منطق�ة الش�ورجة ببغ�داد اىل ان 

هن�اك ارتفاعا كبريا بأس�عار جميع 
مقارن�ة  وغريه�ا  واملاب�س  الس�لع 
لاعوام السابقة، الفتا اىل: ان صاحب 
املح�ل يتحجج برفع س�عر ال�دوالر.

واضاف: انه يفرتض عى الحكومة ان 
تدرس القرارات وتأخذ بنظر االعتبار 
املواطنن الفق�راء واصحاب الدخول 
البس�يطة قب�ل اتخ�اذ ق�رارات مثل 
رفع س�عر الدوالر او حظ�ر التجوال.

وتاب�ع: ان حظ�ر التج�وال اث�ر عى 
الكثري م�ن العائات التي تعتاش عى 
الق�وت اليومي، مما جعل املش�رتين 
يف االس�واق قليل�ن.اىل ذل�ك، ارجعت 
عضو لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار 
النيابية، النائبة ندى ش�اكر، اس�باب 
اىل  الس�وق  يف  الحاص�ل  التذب�ذب 
الق�رارات الحكومية غري املدروس�ة.

وقالت ش�اكر يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان القرارات الحكومية غري املدروسة 
جعلت هناك تذبذبا كبريا يف االس�واق 
م�ن ناحية االس�عار، فض�ا عن قلة 
قيمة دخول املواطنن بس�بب ارتفاع 
س�عر الدوالر، ما أوجد هناك ارتفاعا 
كبريا باالس�عار وعزوفا للمتبضعن.

االقتص�اد  لجن�ة  عض�و  ودع�ت 
معالج�ة  اىل  الحكوم�ة  واالس�تثمار 
الوض�ع االقتصادي قب�ل تفاقمه من 
خال وضع الخطط املدروسة لتفعيل 
القطاعات االقتصادية، وتوفر فرص 

عمل للعاطلن.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
ألقت قوة أمنية القبض عى ارهابي كان »العقل 
املدبر« ملجزرة يف محافظة األنبار.وذكر بيان لخلية 
ان  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  األمني  اإلعام 
»قيادة عمليات االنبار، وبعد ورد معلومات دقيقة، 
تفيد بتواجد أحد املطلوبن كان يشغل منصب ما 
يسمى وايل قاطع ناظم الثرثار، حيث خرجت قوة 
من مقر لواء املشاة٤0 بالفرقة العارشة، وتم إلقاء 
االستخبارات  مديرية  اىل  وتسليمه  عليه  القبض 
»}العقل  كان  االرهابي  ان  العسكرية«.وأضاف 

املدبر{ ملجزرة ناظم التقسيم«.

اعتقال »العقل املدبر« 
جملزرة ناظم التقسيم

العراق يدين اقتحام املسجد األقصى 
ويؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيين

برشلونة وأتلتيكو يتعادالن ويضعان 
لقب الدوري يف متناول الريال

فتح باب الرتشيح لالنتخابات الرئاسية 
اإليرانية الثالثاء املقبل

تدهور أمين يف أفغانستان.. مقتل وإصابة 
العشرات بصاروخ وتفجري غرب العاصمة

اللجنة املالية: ارتفاع النفط سيغطي نفقات العجز املالي يف موازنة 2021

االخريةجهاز للكشف عن كورونا بأقل من 5 دقائق يف مطار القاهرة الدولي

ص 5

 

أمانة جملس الوزراء تؤكد استثناء 
اإلعالميني من حظر التجوال

استهداف قاعدة عني األسد بطائرة 
مسرية مفخخة

بغداد/ الزوراء:
أك�دت األمانة العامة ملجل�س الوزراء، 
امس الس�بت، أن اس�تثناء اإلعامين 
س�اري املفع�ول خ�ال ف�رتة حظ�ر 
التجوال الش�امل.وقال املتحدث باسم 
ترصي�ح  يف  مجي�د،  حي�در  االمان�ة، 
صحف�ي: إن�ه »فيما يخص اس�تثناء 
اإلعامين من إجراءات حظر التجوال 
التي ستفرض خال عطلة عيد الفطر 
املب�ارك، ف�إن رئيس مجل�س الوزراء، 
مصطفى الكاظم�ي، وجه بذلك خال 
جلس�ة س�ابقة ملجلس ال�وزراء، وأن 
يت�م منح االس�تثناء م�ن قب�ل قيادة 
أن  اىل  الفت�ا  املش�رتكة«،  العملي�ات 
»ه�ذا التوجيه يعد س�ارياً للمفعول«.

وكش�فت العمليات املشرتكة، يف وقت 

س�ابق، ع�ن رسي�ان الق�رار املتعل�ق 
بالجه�ات املس�تثناة بعد ق�رار حظر 
التج�وال الش�امل ال�ذي ص�ّوت عليه 
مجل�س الوزراء ملدة ع�رشة أيام.وقال 
الناط�ق باس�م العملي�ات املش�رتكة، 
الل�واء تحس�ن الخفاج�ي: إن »قرار 
االس�تثناء سيس�تمر للفئ�ات املحددة 
من حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ 
م�ن 12 من الش�هر الج�اري حتى 22 
من الش�هر نفس�ه«.وأضاف أن »قرار 
االس�تثناء يش�مل فقط الجهات التي 
تحم�ل بطاقة االس�تثناء الصادرة من 
العمليات املش�رتكة حرصا«.ويف وقت 
سابق، قرر مجلس الوزراء فرض حظر 
ش�امل للتجوال ملدة 10 أيام ابتداًء من 

12 أيار حتى 22 أيار.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت خلية االعام االمني، امس السبت، 

اس�تهداف قاع�دة ع�ن االس�د الجوي�ة 

بمحافظة االنبار بطائرة مسرية مفخخة.

وذك�رت الخلية يف بي�ان تلقته »الزوراء«: 

أن » طائرة مس�رية مفخخة سقطت عى 

قاع�دة ع�ن األس�د الجوي�ة يف محافظة 

األنبار من دون خسائر«.

مسلحون يقتحمون مقر اجمللس الرئاسي اللييب.. ورئيسه يلوذ بالفرار
بعد املطالبة بإقالة وزيرة اخلارجية 

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين شمول املوظفن ومنتسبي القوات االمنية املوطنة رواتبهم لدى 
مرصفنا حرصا ومن حاميل املاسرت كارد بقروض ال� ) 50 ( مليون دينار لرتميم وتأهيل 
لتلك  التسديد  مدة  ان   : بيان  يف  للمرصف،  االعامي  املكتب  .واوضح  السكنية  الدور 
القروض تصل اىل 10 سنوات. مبينا: ان التقديم عليها يكون من خال فروع املرصف 
يف  قال،  قد  املرصف  الجغرافية.وكان  الرقعة  وبحسب  واملحافظات  بغداد  يف  املنترشة 
بيان سابق، إن القروض التي اطلقها للمواطنن واملوظفن لغرض ترميم وتأهيل الدور 
السكنية حدد ب� 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن.وأضاف البيان: 
أن التقديم عى قرض الرتميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية 

باالعتماد عى موقع العقار املراد تأهيله كمعيار مهم يف منح القرض.

الرافدين: مشول املوظفني ومنتسيب القوات 
األمنية بقروض ترميم الدور السكنية 

تفاصيل ص3   
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بغداد/ الزوراء:
العليا املستقلة لالنتخابات عدد  أعلنت املفوضية 
التحالف االنتخابية واألحزاب، مشرية إىل تشكيل 
غرفة عمليات للتحقق من أهلية املرشحني خالل 

15 يوماً.
الغالي،  املفوضية، جمانة  املتحدثة باسم  وقالت 
تمت  تحالفاً   44 »هناك  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
املصادقة عليه، و 267 حزباً لديه شهادة تأسيس، 
فضال عن أن املرشحني بلغ عددهم أكثر من 3500 
مرشح، من ضمنهم 887 مرشحاً مستقالً، وأكثر 
من 900 مرشحة لضمان الكوتا النسائية يف كل 

الدوائر االنتخابية«.
وأضافت: »اآلن تجري يف مفوضية االنتخابات / 
املكتب الوطني - شعبة شؤون املرشحني، عملية 
والداعمني  املرشحني  أوليات  ومراجعة  تدقيق 
انتهاء  بياناتهم وتبويبها، وبعد  والتأكد من  لهم 
مرحلة التدقيق سرتسل إىل الجهات ذات العالقة، 
ومنها املساءلة والعدالة، النزاهة، األدلة الجنائية، 
العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم  الرتبية،  وزارة 
لتسهيل  عمليات  غرفة  تشكيل  سيتم  وبعدها 
املرشحني خالل  أهلية  والتحقق من  املهمة  هذه 

15 يوماً«.
واألعداد  األرقام  هذه  »كل  أن  الغالي  ونبهت 
ستحسم  النهائية  القائمة  وإنما  نهائية،  ليست 
بعد ورود اإلجابة من هذه املؤسسات ومصادقة 
مجلس املفوضني عىل أرقام وأسماء املرشحني«، 
إجراء  آلية  لدراسة  تستعد  »املفوضية  أن  مؤكدة 
القرعة للمرشحني إلعطائهم أرقاماً بعد املصادقة 

عليهم«.
لالنتخابات  للمرشحني  »سمح  أنه  وتابعت 
عىل  عائالتهم  مع  االنتقال  املقبلة  الربملانية 
البطاقة  وبحسب  لها  رشحوا  التي  الدائرة  وفق 
أي  يف  املرشح  يكون  اينما  حيث  التموينية، 
ضمان  أجل  من  عائلته  ينقل  أن  حقه  من  دائرة 

تصويتهم وتصويته أيضا«.
ملرحلة  حالياً  تستعد  »املفوضية  أن  وأكدت 
اختيار موظفي  إعداد دراسة آللية  االقرتاع، وتم 
آلية  لدراسة  لجنة  »تشكيل  مؤكدة  االقرتاع«، 

اختيار موظفي االقرتاع«.
عمل  تنسيق  »هناك  أن  إىل  الغالي  ولفتت 
االقرتاع  عملية  محاكاة  إلجراء  واستعدادات 
أكثر من عملية  استعداد إلجراء  الفعلية، وهناك 
محاكاة قد تصل اىل 4 محاكاة، للتأكد من نزاهة 
املستخدمة  اإللكرتونية  األجهزة  ورسعة  ودقة 
مريو  رشكة  بوجود  االنتخابية،  العملية  يف 
الكورية، واألمم املتحدة، واملنظمة الدولية للنظم 
وجود  إىل  إضافة  الدوليني،  واملراقبني  االنتخابية، 

اإلعالم، ملتابعة آلية عمل االقرتاع واملحاكاة«.
وأشارت إىل أن »أجهزة وورق االقرتاع سوف يكتب 
عليها محاكاة للتأكد من رسعتها ودقتها«، مبينة 
موظفي  لتدريب  كثرية  استعدادات  »هناك  أن 

املفوضية وتطوير مهاراتهم«.

بغداد/ الزوراء:
األعرجي،  قاسم  القومي،  األمن  مستشار  أكد 
امس السبت، عدم وجود قوات أجنبية قتالية 

يف قاعدة بلد الجوية.
األمن  ملستشار  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
من  وبتوجيٍه   « أنه  »الزوراء«:  تلقته  القومي 
العام للقوات املسلحة، أجرى مستشار  القائد 
القومي، قاسم األعرجي، زيارة تفقدية  األمن 
أوضاعها  عىل  لإلطالع  الجوية،  بلد  قاعدة  إىل 
الدفاع،  وزارة  من  كبري  وفد  يرافقه  األمنية 
وبحضور نائب قائد العمليات املشرتكة، وقائد 
الجيش  أركان  رئيس  ومعاون  الربية،  القوة 
العسكرية،  االستخبارات  ومدير  للعمليات 

ونائب قائد القوة الجوية«.
برفقة  تفقد  »األعرجي  أن  اىل  البيان  وأشار 
الوفد األمني القاعدة الجوية بجميع أقسامها، 
واستمع اىل إيجاز من قائد قاعدة بلد الجوية، 
اللواء الطيار ضياء الساعدي، عن عمل القاعدة 

وأقسامها«.

قوات  وجود  عن  »الحديث  أن  األعرجي  وأكد 
أجنبية قتالية يف قاعدة بلد الجوية غري دقيق، 
عىل  تعمل  مدنية  أجنبية  رشكات  هناك  بل 
الطائرات،  صيانة  مجال  يف  العراقيني  تدريب 
وهي موجودة وفق عقود رسمية مع العراق«، 
القاعدة،  مضيفا: »يجب أن ندعم وجود هذه 
داعش  عصابات  محاربة  جهود  ملواصلة 
بكل  األمنية  األجهزة  دعم  وعلينا  اإلرهابية، 
وتعزيز  الداخيل  األمن  عىل  للحفاظ  صنوفها، 

مكانة العراق داخلياً وخارجياً«.
وأشار البيان اىل أن »األعرجي التقى الرشكات 
األجنبية العاملة يف قاعدة بلد الجوية«، مؤكداً 
للجانب  الخدمة  تقدم  الرشكات  »هذه  أن 
رسمية  عقود  وفق  تعمل  وهي  العراقي، 

عراقية«.
الشباب  التقى األعرجي »عددا كبريا من   كما 
تدربوا  ممن  القاعدة،  يف  املوجود  العراقي 
لصيانة  الرشكات  هذه  من  خربة  واكتسبوا 

عدد كبري من الطائرات العراقية«.

الزوراء/ يوسف سلمان:
حول  الجدل   ، النيابية  القانونية  اللجنة  حسمت 
امكانية تعديل قانون االنتخابات الجديد ، بعد ان 
صوت مجلس النواب عىل استكمال توزيع الدوائر 

املتعددة يف 29 ترشين الثاني املايض .
لـ«   ، خدر  صائب  النائب  اللجنة  عضـو  وقال 
النواب  مجلس  رؤية  حسب   « انه  الزوراء«، 
واللجنة القانونية ، ال يوجد اي تعديل عىل قانون 

االنتخابات يف الدورة الحالية ».
واضاف خدر » اذا مضينـا لتعديل القانون سنفتح 
الباب واسعا امام تعديالت جديدة ، ستشمل منها 
الدوائر االنتخابية والنظام البايومرتي ، ولدينا يف 
اللجنة مجموعة مقرتحات الن كل كتلة ستطلب 

التعديل اسوة بالكتل االخرى ».
واوضح عضو اللجنة القانونية النيابية ، ان » ال 
توجد اية نية لدى مجلس النواب واللجنة القانونية 
فمن  املقرتحات  اما   ، االنتخابات  قانون  لتعديل 
اللجنة  داخل  اصوليا  وتناقش  تدرس  ان  املمكن 
رؤية  الن   ، للتصويت  تعرض  ال  لكن  القانونية 
الكتل السياسية ال تذهب اىل التعديل »، مبينا ان 
وتعد  املقرتحات  كل  تدرس  القانونية  اللجنة   «
صياغتها القانونية والدستورية ، ثم ترتك االمر اىل 
هيئة رئاسة مجلس النواب التخاذ القرار املناسب 

حول تلك املقرتحات ».
النيابية  القانونية  اللجنة  يف  االخر  العضو  لكن 
بهار محمود ، تحدثت عن مسار مقرتحا بتعديل 

قانون االنتخابات الجديد .

، ان »هناك  وقالت  محمود ، يف ترصيح صحفي 
بعد  السيما  االنتخابات،  قانون  لتعديل  مقرتحاً 
تأجيلها«، مشرية إىل أن »هذا القانون يعد من أبرز 
القوانني الواجب تعديلها يف املرحلة املقبلة إضافة 

إىل قانون املوازنة العامة«.
القادمة،  املرحلة  خالل  القوانني  أجندة  وعن 
التي ستتصدر جدول  القوانني  »أبرز  أن  أوضحت 
قانون  هو  املقبلة،  املرحلة  يف  الربملان  أعمال 
املحكمة االتحادية«، مؤكدة أنه من القوانني املهمة 
التي ستتصدر جدول أعمال الربملان سواء ترشيع 
الحايل، ألن بدون معالجة هذا  أو تعديله  القانون 

القانون ال يمكن اجراء االنتخابات املبكرة«.
وكشفت أيضا أن قانون مجلس الوزراء سيكون 
من بني القوانني التي سيكون لها أولوية يف املرحلة 
منذ  ترشيعياً  فراغاً  هناك  بـ«أن  وعللت   ، املقبلة 
ال  ولكن  وزراء  مجلس  يوجد  ألنه   ،2005 العام 

يوجد قانون للمجلس وهو يف طور التصويت«.
وكان مجلس الوزراء ، قد صوت باإلجماع يف 19 
من  العارش  تحديد  عىل  الجاري،  الثاني  كانون 
إلجراء  جديداً  موعداً  املقبل  األول  ترشين  شهر 

االنتخابات املبكرة .
كانون   16 يف   ، النواب  مجلس  رئاسة  ووافقت 
االول املايض ، عىل طلب نيابي مرفق بتواقيع 75 
تعديل  مقرتح  لتقديم   ، مختلفة  كتل  عن  نائبا 
احالته  وقررت   ، النواب  انتخابات مجلس  قانون 
الصياغة  النضاج  النيابية  القانونية  اللجنة  اىل 

القانونية .

املفوضية تشكل غرفة عمليات للتحقق من أهلية 
املرشحني خالل 15 يومًا

األعرجي يؤكد عدم وجود قوات أجنبية قتالية يف 
قاعدة بلد اجلوية

القانونية النيابية لـ          : ال يوجد اي تعديل على 
قانون انتخابات جملس النواب يف الدورة احلالية

عدد املرشحني بلغ أكثر من 3500 من ضمنهم 887 مرشحاً مستقالً 
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تحية طيبة ...
راجني التفضل بنرش اإلعالن املدرج تفاصيله يف ادناه يف صحيفتكم ملرة واحدة وتزويدنا بأعداد الصحف الخاصة بالنرش 

مع التقدير.
1- يرس )شبكة االعالم العراقي( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة )رشكات ومكاتب( لتقديم عطاءاتهم 
للعمل الخاص تصميم وتجهيز وتنصيب وتشغيل شاشة فيديو وول وبكلفة تخمينية قدرها )995,000,000( تسعمائة 

وخمسة وتسعون مليون دينار عراقي ال غري.
2- تتوفر لدى )شبكة االعالم العراقي( التخصيصات املالية ضمن املوازنة الجارية االتحادية وتنوي استخدام جزء منها 

بتجهيز تصميم وتجهيز وتنصيب وتشغيل شاشة فيديو وول عىل ان تكون مدة التجهيز 120 يوم.
3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء )باللغة العربية( مراجعة )شبكة االعالم العراقي قسم العقود 
واملناقصات الكائن يف بغداد /الصالحية / مبنى اإلذاعة والتلفزيون( بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة 
)250,000( )مائتان وخمسون الف دينار عراقي الغري(، وبإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من 

املعلومات مراجعة العنوان املبني يف أعاله.
الكائن يف بغداد الصالحية / مبنى اإلذاعة  الترشيفات  العراقي/  العنوان اآلتي )شبكة االعالم  اىل  العطاءات  4- تسلم 
والتلفزيون(، ويكون تقديم العطاءات لغاية )الساعة الثانية عرش بعد الظهر من يوم االثنني املوافق 2021/5/31(، 

وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.
أعاله  والتاريخ  الزمان  بالحضور يف نفس  الراغبني  او ممثليهم  العطاءات  العطاءات بحضور مقدمي  5- سيتم فتح 
شكل  عىل  التخمينية  الكلفة  مبلغ  من   %2 والبالغة  األولية(  )التأمينات  للعطاء  ضمان  العطاءات  تتضمن  ان  ويجب 
)خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق( وبمبلغ )19,900,000( تسعة عرش مليون وتسعمائة الف دينار عراقي ال غري، 

وسيتم اعتماد الوثائق القياسية الخاصة بتجهيز السلع يف جميع مراحل املناقصة .
6- سيتم استبعاد أي عطاء غري مستويف ألحد املعايري املطلوبة ضمن الوثائق القياسية الخاصة باملرشوع مما يقتيض 

مراعاة ذلك عند التقديم.
7- ال يمكن ملقدمي العطاء إضافة او حذف او تعديل عىل كل من )تعليمات ملقدمي العطاءات , الرشوط العامة للعقد(، 
اما األقسام املطلوبة يتم ملئها من قبل الرشكة هي )القسم الرابع/ استمارة تقديم العطاء واستمارة معلومات التأهيل 

, القسم السادس/جدول الفعاليات( إضافة اىل تقديم الوثائق املطلوبة واملحددة يف ورقة البيانات العطاء 1-12 .
8- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن .

9- ان الربيد االلكرتوني لقسم العقود واملناقصات هو )contract@imn.iq( واملوقع االلكرتوني لشبكة االعالم العراقي 
. ) www.imn.iq( هو

مع فائق التقدير واالحرتام
د. نبيل جاسم محمد 
رئيس شبكة االعالم العراقي

تحية طيبة ...
راجني التفضل بنرش اإلعالن املدرج تفاصيله يف ادناه يف صحيفتكم ملرة واحدة وتزويدنا بأعداد الصحف الخاصة بالنرش.. 

مع التقدير.
العراقي دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة )رشكات ومكاتب( لتقديم عطاءاتهم  1- يرس شبكة االعالم 
بناية ستوديو 800 وبكلفة تخمينية  اضاءة متكاملة يف  الخاص تصميم وتجهيز وتنصيب وتشغيل منظومة  للعمل 

قدرها )1,593,300,000( مليار وخمسمائة وثالثة وتسعون مليون وثالثمائة الف دينار عراقي ال غري.
2- تتوفر لدى )شبكة االعالم العراقي( التخصيصات املالية ضمن املوازنة الجارية االتحادية وتنوي استخدام جزء منها 

لتجهيز تصميم وتنصيب وتشغيل منظومة اضاءة متكاملة عىل ان تكون مدة التجهيز 120 يوم.
قسم  العراقي  االعالم  )شبكة  مراجعة  العربية(  )باللغة  للعطاء  وثائق  رشاء  يف  الراغبني  العطاء  مقدمي  بإمكان   -3
العقود واملناقصات الكائن يف بغداد /الصالحية / مبنى اإلذاعة والتلفزيون( بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة 
البالغة )250,000( )مائتان وخمسون الف دينار عراقي الغري( وبإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد 

من املعلومات مراجعة العنوان املبني يف أعاله.
اإلذاعة  /مبنى  الصالحية  بغداد  يف  الكائن  العراقي/الترشيفات  االعالم  )شبكة  اآلتي  العنوان  اىل  العطاءات  تسلم   -4
والتلفزيون(، ويكون تقديم العطاءات لغاية )الساعة الثانية عرش بعد الظهر من يوم االثنني املوافق 2021/5/31(، 

وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.
الزمان والتاريخ أعاله،  الراغبني بالحضور يف نفس  5- سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
شكل  عىل  التخمينية  الكلفة  مبلغ  من   %2 والبالغة  األولية(  )التأمينات  للعطاء  ضمان  العطاءات  تتضمن  ان  ويجب 
)خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق( وبمبلغ )31,866,000( واحد وثالثون مليون وثمانمائة وستة وستون الف 

دينار عراقي ال غري، وسيتم اعتماد الوثائق القياسية الخاصة بتجهيز السلع يف جميع مراحل املناقصة .
6- سيتم استبعاد أي عطاء غري مستويف ألحد املعايري املطلوبة ضمن الوثائق القياسية الخاصة باملرشوع مما يقتيض 

مراعاة ذلك عند التقديم.
7- ال يمكن ملقدمي العطاء إضافة او حذف او تعديل عىل كل من )تعليمات ملقدمي العطاءات , الرشوط العامة للعقد(، 
اما األقسام املطلوبة يتم ملئها من قبل الرشكة هي )القسم الرابع/ استمارة تقديم العطاء واستمارة معلومات التأهيل 

, القسم السادس/جدول الفعاليات(، إضافة اىل تقديم الوثائق املطلوبة واملحددة يف ورقة البيانات العطاء 1-12 .
8- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن .

9- ان الربيد االلكرتوني لقسم العقود واملناقصات هو )contract@imn.iq( واملوقع االلكرتوني لشبكة االعالم العراقي 
. ) www.imn.iq( هو

مع فائق التقدير واالحرتام
د.نبيل جاسم محمد 
رئيس شبكة االعالم العراقي

مجهورية العراق                                                      العدد:4849
شبكة االعالم العراقي                                           التاريخ 2021/5/6

م/ نشر اعالن مناقصة عامة رقم )5( لسنة 2021 )تصميم وجتهيز وتنصيب وتشغيل شاشة فيديو وول يف بناية 
ستوديو 800( 

مجهورية العراق                                                 العدد:4847
شبكة االعالم العراقي                                           التاريخ 2021/5/6

م/ نشر اعالن مناقصة عامة رقم )2( لسنة 2021 )تصميم وجتهيز وتنصيب وتشغيل منظومة إضاءة متكاملة يف 
بناية ستوديو 800(
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بعد تسجيل 4608 إصابات جديدة و39 حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا بإصابات كورونا والشفاء تالمس املليون حالة
بغداد/ مصطفى العتابي:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس 
الس�بت، املوق�ف الوبائ�ي اليومي 
يف  املس�تجد  كورون�ا  لف�روس 
العراق، وفيما اكدت تسجيل 4608 
اصاب�ات جدي�دة و39 حال�ة وفاة 
وش�فاء 6203 حالة، حددت دائرة 
صح�ة الرصافة التوزي�ع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.
تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
“ال�زوراء”: ان ع�دد الفحوص�ات 
 ،32770 ام�س:  لي�وم  املختربي�ة 
ليصبح ع�دد الفحوص�ات الكلية: 
9639337، مبين�ة انه تم تس�جيل 
4608 اصاب�ة جدي�دة و39 حال�ة 

وفاة وشفاء 6203 حالة.
واضاف�ت: ان عدد حاالت الش�فاء 
أم�ا   ،)90.0%(  998626 ال�كيل: 
ال�كيل:  االصاب�ات  ح�االت  ع�دد 
1108558، بينما عدد الحاالت التي 
تحت الع�الج: 94191، يف حني عدد 
الحاالت الراق�دة يف العناية املركزة: 
517، وعدد ح�االت الوفيات الكيل: 
ع�دد  ع�دد  ان  اىل  الفت�ة   ،15741

امللقحني الكيل: 425628.

م�ن جهته�ا، اعلنت دائ�رة صحة 
بغداد الرصافة تس�جيل نحو 900 
اصاب�ة جدي�دة بف�روس كورونا، 
بينه�ا ٦٩٥ خ�الل الرص�د الوبائي 

للقطاعات الصحية.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الدائ�رة  وقال�ت 
“الزوراء”: ان “املؤسسات الصحية 
س�جلت ام�س يف جان�ب الرصافة 
نحو 900 اصاب�ة جديدة بفروس 
كورونا موزع�ة كالتايل:  ٦٩٥حالة 
خ�الل الرصد الوبائ�ي  للقطاعات 
الصحي�ة : قطاع الرصافة ٩٨حالة 
م�ن خالل الرص�د الوبائي / قطاع 
بغ�داد جديدة  ٧٢ حال�ة من خالل 
النهروان   الوبائي /قط�اع  الرص�د 
٥٥ حالة من خالل الرصد الوبائي/ 
قطاع الش�عب ٨٩ الرص�د الوبائي 
حال�ة من خالل /قطاع الصدر  ٥٧ 
الرص�د الوبائ�ي حالة م�ن خالل/ 
قطاع البلديات الثاني ٦٧ حالة من 
خالل الرصد الوبائي/ قطاع املدائن 
٥٧ حالة من خالل الرصد الوبائي/ 
قطاع االعظمية ٧٩ حالة من خالل 
الرصد الوبائي / قطاع االس�تقالل 
٤٥ حالة من خالل الرصد الوبائي/  

البلدي�ات األول  ٧٦ حالة من خالل 
الرصد الوبائي/ 207 حاالت خالل 
مراجعتهم للمؤسسات الصحية / 
31 حال�ة  يف مدين�ة الصدرموزعة 

ع�ى املحالت / الكي�ارة / الزراعي 
1 / رشك�ة رمض�ان /  / قط�اع 
 / االورف�يل  و   50  11 قطاع�ات 
الحبيبية /ح�ي طارق / جميلة  / 

 565 / 542 / 538 /  553 / 544
، ١١ حالة  يف شارع فلسطني محلة 
/ املستنرصية /  509 / 503 /  / 
510/  ، ١٨ حالة  يف الشعب  محلة/ 

سبع قصور / حي البساتني / 367 
/ البنوك / 733/الزراعي / 333 / 
323 / ح�ي اور / 341 ، ٦ ح�االت  
يف املدائن /  جرس دياىل / الجعارة / 
التاميم   / حي الوحدة   ،١٠ حاالت  
يف منطقة االعظمي�ة محلة 302/ 
303/  الضب�اط / 312 / ش�ارع 
20  / 310 ، 7 ح�االت يف منطق�ة 
الك�رادة محل�ة/ مطع�م زرزور / 
907 / 930، 7 ح�االت يف منطق�ة 
العبيدي محل�ة 762/ 756 / 754 
، ٣٠ حال�ة يف البلديات توزعت عى 
املحالت التالية : 730 / 728 / 723 

/ 9 نيسان / الزراعي .
واش�ار اىل ان ٩ حال�ة يف منطق�ة 
بغداد جدي�دة محلة 703 / 741 / 
719 / الس�وق / 703 ، 11حالة يف 
منطقة االمني محلة 733 / 734 / 
الثانية / 751 ، ١١ حالة يف منطقة 
الزعفراني�ة محل�ة 952 / 920 / 
958 / 964  ، ٤ ح�االت يف منطقة 
الزوية ، ٦ حاالت يف منطقة املشتل 
، ٧ حال�ة يف منطق�ة النه�روان ، ٥ 
حاالت يف منطقة الكفاح، ٤ حاالت 
5 ح�االت   ، الراش�دية  يف منطق�ة 

يف منطق�ة الضب�اط، 3 ح�االت يف 
منطق�ة ش�ارع البي�اع ، ٤ حاالت 
يف كل من / ش�ارع املغ�رب / حي 

تونس / الشيخ عمر .
واضاف�ت صحة الرصاف�ة انه “تم 
نق�ل جمي�ع الح�االت اىل الحج�ر 
وف�ق  الع�الج  لتلق�ي  الصح�ي 
الربوتوك�والت املعتم�دة”، مش�را 
اىل ان “الع�دد الرتاكم�ي لإلصابات  
منه�م   ت�ويف   151001 اىل  ارتف�ع 
1666 لالسف فيما اكتسب الشفاء 
140427  حالة شفاء واملتبقي قيد 

العالج 8908”
ودع�ت اىل “مراع�اة تل�ك الجه�ود 
والت�ي اس�فرت ع�ن ه�ذا الحجم 
خ�الل  م�ن  الش�فاء  اع�داد  م�ن 
االلتزام بإج�راءات الوقائية ولبس 
الكمام�ات والرتكي�ز ع�ى التباعد 
االجتماعي وع�دم التهاون وتقدير 

تلك الجهود”.
وثمن�ت “الجه�ود الت�ي تب�ذل من 
الرصاف�ة  صح�ة  م�الكات  قب�ل 
ملعالج�ة مصابي ف�روس كورونا 
مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني 

الفروس”.

بعد اقتحام القوات اإلسرائيلية واستشهاد 2 وإصابة أكثر من مئيت فلسطيين

بعد املطالبة بإقالة وزيرة اخلارجية 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة، امس السبت، 
رفع النافذة االلكرتونية من مواقع التسجيل 
يف بغداد.وق�ال مدي�ر املرور العام�ة، اللواء 
ط�ارق الربيعي، يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: 
إنه “وج�ه برف�ع الناف�ذة االلكرتونية من 

مواقع التس�جيل يف بغ�داد فقط، كما وجه 
مدراء مواقع التس�جيل يف بغ�داد برضورة 
تشديد االجراءات الوقائية وتطبيق مقررات 
اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية”.

ودعا الربيع�ي “املواطنني برضورة االلتزام 
باإلجراءات الصحية”.

لندن/متابعة الزوراء:
كش�فت أحدث التنبؤات بش�أن وصول 
الصاروخ الفضائي الصيني الخارج عن 
الس�يطرة إىل األرض، عن تحديد “نطاق 
زمني ومكاني” سيخرتق خالله غالفها 

الجوي.
وحس�ب تغريدة ملؤسس�ة “أيروسبيس 
األمركي�ة  الفضائي�ة  كوربوريش�ن” 
التي تموله�ا الحكومة، ف�إن الصاروخ 
سيخرتق غالف األرض الجوي يف حدود 8 
ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 
دقيقة من صب�اح اليوم األح�د بتوقيت 

غرينتش.
ويعني ذلك أن الصاروخ “الشارد” الذي 
يحمل اسم “لونغ مارش 5 بي”، سيصل 
إىل األرض مساء السبت أو صباح األحد.

وأوضحت “أيروس�بيس كوربوريش�ن” 
لع�ودة  توقعاتن�ا  “آخ�ر  تغريدته�ا:  يف 
جس�م الصاروخ 09 مايو 2021 04:19 
بالتوقي�ت العاملي املنس�ق ± 8 س�اعات 
عى طول املس�ار األريض املوضح هنا”، 

مع إدراج خريطة يف التغريدة.
وحس�ب مركز إع�ادة الدخ�ول املدارية 
ودراس�ات الحط�ام التابع للمؤسس�ة، 
فإن الصاروخ س�يدخل الغ�الف الجوي 
عى األرجح قرب شمايل نيوزيلندا، وهو 

ما يتضح من الخريطة املرفقة.
لكن�ه نبه أيض�ا إىل أن الدخ�ول محتمل 
يف أي مكان، عى طول مس�ارات تغطي 

مساحات شاسعة من العالم.
إال أن موق�ع س�قوط الص�اروخ ع�ى 

األرض ال تزال محل تكهنات.

والجمعة قالت وزارة الخارجية الصينية 
إن معظم الحط�ام الناتج عن الصاروخ 
س�يحرتق عند اخ�رتاق الغ�الف الجوي 
ل�أرض، ومن غر املرجح أن يتس�بب يف 

أي رضر.
وجاءت الترصيح�ات ردا عى تعليق من 
الجيش األمركي، ذكر أن قيادة الفضاء 
األمركية تتعقب م�ا وصفته ب�”إعادة 

دخول خارج السيطرة”.
وانطلق الص�اروخ “لونغ مارش 5 بي” 
من جزيرة هاينان الصينية يف 29 أبريل، 
حام�ال عى متنه مركب�ة “تيانهي” غر 
املأهول�ة، الت�ي كان�ت تحم�ل م�ا كان 
س�يصبح أماك�ن للمعيش�ة يف محط�ة 

فضائية صينية دائمة.
وكان عال�م الفيزياء الفلكي�ة جوناثان 
ماكدوي�ل ق�د أبل�غ “روي�رتز” يف وقت 
بس�قوط  احتم�اال  هن�اك  أن  س�ابق، 
أجزاء من الص�اروخ عى األرض، وربما 
يف  ح�دث  مثلم�ا  س�كنية  منطق�ة  يف 
ماي�و 2020 عندما س�قطت أجزاء من 
الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” األول عى 
كوت ديفوار، مم�ا ألحق أرضارا ببعض 
املبان�ي وإن لم ت�رد أنباء ع�ن إصابات 

برشية.
ويتقلص ارتفاع جس�م الص�اروخ منذ 
األسبوع املايض، لكن رسعة االنخفاض 
ال يمك�ن تحديده�ا بس�بب متغرات يف 

الغالف الجوي يستحيل التنبؤ بها.
وه�ذا الج�زء م�ن أك�رب قط�ع الحطام 
الفضائي الت�ي تعود عرب الغالف الجوي 

إىل األرض، حيث يزن 18 طنا.

املرور توجه برفع النافذة االلكرتونية 
من مواقع التسجيل يف بغداد

بعد جدل كبري على مستوى العامل حول الصاروخ 
الصيين “الشارد”

دد “موعد ومكان”  أحدث التنبؤات تحُ
سقوطه على سطح األرض

القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
س�اد ه�دوء ح�ذر مدين�ة الق�دس 
وباح�ات املس�جد األق�ى، ام�س 
الس�بت، بع�د أعمال عن�ف طاولت 
الفلس�طينيني، أعادت بعدها  مئات 
فت�ح  اإلرسائيلي�ة  األم�ن  ق�وات 
بواب�ات املس�جد فجرا حي�ث تمكن 
الفلسطينيون من أداء صالة الفجر.
وأصي�ب أكثر من مئتي فلس�طيني 
الليل�ة املاضي�ة إث�ر اقتح�ام قوات 
إرسائيلية معززة س�احات املس�جد 
األقى م�ا أدى إىل اندالع مواجهات 
عنيفة قمع�ت خاللها ق�وات األمن 
وأطلق�ت  املصل�ني  اإلرسائيلي�ة 
الرص�اص املعدني وقناب�ل الصوت 
بكثاف�ة، واعت�دت بال�رضب عليهم 

إلخالء املسجد األقى.
ورفع�ت الرشط�ة اإلرسائيلية حالة 
التأه�ب ب�ني عنارصه�ا، يف محيط 
املس�جد األق�ى، تحس�با إلحي�اء 

الفلسطينيني ليلة القدر.
وبحسب القناة )11( يف التليفزيون 
اإلرسائي�يل، فإن�ه م�ن املتوق�ع أن 
“يصل ع�دد قيايس م�ن املصلني إىل 
املس�جد األقى يف ليلة الق�در التي 

توافق السبت - األحد”.
وأشارت القناة إىل “توقعات بوصول 
كثي�ف للوف�ود م�ن البل�دات واملدن 
العربي�ة داخل الخط األخرض )داخل 
إرسائي�ل( إىل املس�جد األقى وحي 
الرشقية،  بالق�دس  الش�يخ ج�راح 
لجن�ة  أطلقته�ا  لدع�وة  اس�تجابة 

املتابعة العليا للجماهر العربية.

كم�ا لفت�ت القن�اة إىل أن “الرشطة 
اإلرسائيلي�ة تس�تعد للتعام�ل م�ع 
املجتم�ع  يف  متوقع�ة  مظاه�رات 
العربي “ن�رصًة للق�دس وأهلها، يف 
أعق�اب الدعوة الت�ي أطلقتها لجنة 
املتابعة، وش�ددت ع�ى أن “العدوان 
املس�جد  ع�ى  اإلرهاب�ي  الدم�وي 

األقى، ينذر بما هو أخطر يف األيام 
الالحقة”.

ودع�ت اللجنة، يف بي�ان صدر عنها، 
إىل “املب�ادرة لتنظي�م تظاه�رات يف 
مختل�ف البلدات الس�بت، والس�عي 
لتنظي�م وفود إىل الق�دس، وإىل حّي 
الشيخ جراح، وشد الرحال إىل املسجد 
األق�ى، بع�د الع�دوان العس�كري 
ع�ى القدس املحتل�ة، والذي تصاعد 
مس�اء الجمعة بالذات عى األقى، 
وحصد ع�رشات املصابني، وعرشات 

املعتقلني”.
ومن�ذ بداية ش�هر رمض�ان، يحتج 
الش�بان الفلس�طينيون عى منعهم 
م�ن الجل�وس ع�ى م�درج “ب�اب 
العامود”، ما فّجر مواجهات عنيفة 

مع الرشطة اإلرسائيلية.
أما حي الش�يخ جراح فيش�هد منذ 
أكثر م�ن 10 أي�ام، مواجه�ات بني 
الحي  الرشطة اإلرسائيلية وس�كان 
الفلس�طينيني، ومتضامنني معهم.. 

الح�ي  يف  الفلس�طينيون  ويحت�ج 
ع�ى ق�رارات ص�درت ع�ن محاكم 
إرسائيلية بإجالء عائالت فلسطينية 
من املنازل التي شيدتها عام 1956.

وأعرب�ت كل م�ن اململك�ة العربي�ة 
الس�عودية والبحرين، عن رفضهما 
للتصعي�د يف مدين�ة الق�دس، وفيما 
ن�ددت الري�اض بخط�ط وإجراءات 
إخ�الء من�ازل فلس�طينية بالقدس 
وفرض الس�يادة اإلرسائيلية عليها، 
دع�ت املنام�ة اىل وق�ف ما اس�مته 
باالس�تفزازات املرفوض�ة ضد أبناء 

القدس.
الخارجي�ة  وزارة  واعرب�ت 
الس�عودية، يف بي�ان، عن “رفضها 
خط�ط وإج�راءات إرسائيل إلخالء 
منازل فلسطينية ب القدس وفرض 
عليه�ا،  اإلرسائيلي�ة  الس�يادة 
مج�ددة وقوفها إىل جانب الش�عب 

الفلسطيني”.
وش�ددت ع�ى “تنديد اململك�ة بأي 

وألي  الجان�ب،  أحادي�ة  إج�راءات 
انتهاكات لقرارات الرشعية الدولية، 
ولكل ما قد يقوض فرص اس�تئناف 
األم�ن  لتحقي�ق  الس�الم  عملي�ة 

واالستقرار يف املنطقة”.
فيم�ا ج�ددت “وقوفه�ا إىل جان�ب 
الش�عب الفلس�طيني، ودعم جميع 
الجه�ود الرامي�ة إىل الوص�ول لحل 
عادل وش�امل للقضية الفلسطينية 
بما يمكن الش�عب الفلس�طيني من 
إقامة دولته الفلس�طينية املستقلة 
عى ح�دود ع�ام 1967، وعاصمتها 
ق�رارات  وف�ق  الرشقي�ة،  الق�دس 
الرشعي�ة الدولي�ة ومبادرة الس�الم 

العربية”.
يف غضون ذلك، أعلنت مفوضیة األمم 
املتحدة لحقوق اإلنسان أن الخطوات 
الت�ي تقوم به�ا إرسائيل ض�د أهايل 
حي الشیخ جراح بالقدس الرشقیة 

قد ترقى إىل “جرائم حرب”.
باس�م  اإلعالم�ي  املتح�دث  وأك�د 

مفوض�ة األم�م املتح�دة الس�امیة 
لحقوق االنس�ان، روب�رت كولفیل، 
عرب االتص�ال املرئي من جنیف: “أن 
الق�دس الرشقی�ة ال ت�زال جزءا من 
األرايض الفلسطینیة املحتلة ویرسي 
علیھ�ا القان�ون الدويل اإلنس�اني”، 
بحس�ب وكالة األنباء الفلس�طينية 

الرسمية )وفا(.
وشدد املتحدث خالل مؤتمر صحفي 
عى “رضورة احرتام سلطة االحتالل 
يف  الخاص�ة  للممتل�كات  القائم�ة 
وانھ�ا  س�یما  ال  املحتل�ة،  األرايض 

محمیة من املصادرة”.
وق�ال كولفیل إن هذا يعني أنه ليس 
بإم�كان إرسائيل “ف�رض مجموعة 
قوانین خاصة بھا يف األرايض املحتلة 
بم�ا يف ذل�ك القدس الرشقی�ة لطرد 

الفلسطینیین من منازلھم”.
وأك�د أن عملی�ات اإلخ�الء القرسي 
ق�د تنتھ�ك الح�ق يف الس�كن الالئق 
اإلنس�ان  وحق�وق  والخصوصی�ة 

األخرى ملن تم إجالؤھم.
واعترب أن عملی�ات اإلخالء القرسي 
تعترب عامال رئیسیا يف إیجاد ظروف 
قد تؤدي إىل الرتحیل االجباري، وھو 
أمر تحظره اتفاقی�ة جنیف الرابعة 

ویشكل انتھاكا خطیرا لالتفاقیة.
ودعا كولفی�ل إرسائی�ل إىل “الوقف 
الف�وري لجمی�ع عملی�ات اإلخ�الء 
اللذی�ن  القانونی�ن  ومراجع�ة 
تس�تعملھما س�لطات االحتالل كي 
بموج�ب  التزاماتھ�ا  م�ع  تتواف�ق 
القانون اإلنس�اني ال�دويل والقانون 

الدويل لحقوق اإلنسان”.
وكانت محاكم إرسائيلية قد أصدرت 
ق�رارات إخالء ملنازل يف حي الش�يخ 
ج�راح ش�يدها فلس�طينيون ع�ام 
1956، انطالقا من مزاعم جمعيات 
اس�تيطانية إرسائيلي�ة ب�أن املنازل 
أقيم�ت ع�ى أرض كان�ت مملوك�ة 

ليهود قبل العام 1948.

ه��دوء حذر يس��ود الق��دس واملس��جد األقصى م��ع إحياء 
الفلسطينيني “ليلة القدر”

ليبيا/ متابعة الزوراء:
اقتحم قادة امليليشيا املسلحة مقر املجلس 
طرابل�س  بالعاصم�ة  الليب�ي  الرئ�ايس 
للمطالبة بإقالة وزي�رة الخارجية الليبية، 
نجالء املنقوش، والرتاجع عن تعيني رئيس 
جه�از املخابرات، حس�ني العاي�ب، مقابل 
اإلبقاء عى عم�اد الطرابليس،  فيما أفادت 
مصادر أن رئي�س املجلس الرئايس، محمد 
املنف�ي، فر من الفندق ع�رب الباب الخلفي 

قبل وصول امليليشيا إليه.
جاء هذا التمرّد عى املجلس الرئايس، عقب 
اجتماع لقادة امليليش�يا املسلحة يف ضيافة 
رئيس جهاز املخاب�رات املقال الطرابليس، 
للرّد عى ترصيح وزيرة الخارجية املنقوش 
الت�ي دعت من خالله إىل انس�حاب القوات 
األجنبية واملرتزقة من بالدها، والتعبر عن 
رفضهم لقرار املجلس الرئايس تعيني اللواء 

العاي�ب ع�ى رأس جهاز املخاب�رات خلفا 
للطرابليس.

وأظه�رت لقط�ات مص�ورة لحظة هجوم 
عنارص مس�لحة عى مقر اجتماع املجلس 
الرئ�ايس، ال�ذي يق�ع يف فن�دق “كورنثيا” 
بالعاصم�ة طرابل�س، وتطوي�ق محيطه 
بالكامل بالعرشات من العربات العسكرية 
املجه�ّزة وس�يارات رباعي�ة الدف�ع، حيث 
طالب أحد املتحدثني يف الفيديو بتفتيش كل 
السيارات املارة متسائال: “أين املنقوش؟”، 
ويقص�د وزي�رة الخارجية الليبي�ة، نجالء 

املنقوش، يف مشاهد صدمت الليبيني.
وج�اء هذا التحرّك املس�لّح عق�ب اجتماع 
ضّم أغل�ب ميليش�يات العاصمة طرابلس 
وما يعرف بقوات “بركان الغضب”، هّددوا 
من خالله بمحارصة مقّر املجلس الرئايس 
واستخدام قّوة السالح، إذا لم تلق مطالبهم 

استجابة.
وظه�ر محمد الحصان، آم�ر الكتيبة 166 
التابع�ة لرئاس�ة األركان، يف مقطع فيديو 
م�ن االجتم�اع، وه�و يدعو إىل حش�د قوّة 
مس�لحة وتجهيزها ملحارصة مقر املجلس 
الرئايس ووزارة الداخلية، حّتى تنفيذ هذه 
املطالب، وس�ط حالة من الغضب بس�بب 
ق�رار املجلس تعيني أح�د املقربنّي من قائد 
الجي�ش الجن�رال خليفة حف�رت عى رأس 

جهاز املخابرات.
وفيم�ا اقتح�م املس�لحون، لي�ل الجمعة، 
فن�دق كورنثيا مقر إقامة املجلس الرئايس 
يف طرابل�س، أفادت مص�ادر “العربية” أن 
رئيس املجلس الرئ�ايس، محمد املنفي، فر 
من الفندق ع�رب الباب الخلفي قبل وصول 

امليليشيا إليه.
وعق�ب االقتح�ام، أك�دت املتحدثة باس�م 

املجلس الرئ�ايس الليبي أن “جميع أعضاء 
املجلس بخر”، وعى رأسهم املنفي ونائبيه 

عيل الاليف وموىس الكوني.
والخمي�س، أطل�ق مفت�ي ليبي�ا املعزول، 
ميليش�يا  إىل  دع�وة  الغريان�ي،  الص�ادق 
“ب�ركان الغض�ب” للخ�روج ض�ّد وزيرة 
الخارجي�ة الليبي�ة، املنق�وش، ووصفه�ا 
ب�”الوقح�ة الت�ي تخدم م�رشوع العدو”، 
وذلك عى خلفية دعوتها إىل خروج القوات 

الرتكية واملرتزقة من بالدها.
وتؤكد املنق�وش م�رارا يف خطابها عى أن 
ليبي�ا مصمم�ة ع�ى انس�حاب تركيا من 
بالدها، وخ�روج كل الق�وات األجنبية من 
الليبي�ة بش�كل يس�مح بإج�راء  األرايض 
االنتخابات يف أجواء من األمن واالستقرار.

وأثار هذا الخطاب غضب إخوان ليبيا الذين 
يرتبطون بعالقات وثيقة مع أنقرة.

مسلحون يقتحمون مقر اجمللس الرئاسي اللييب.. ورئيسه يلوذ بالفرار
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                               العدد:1576/ب/2020 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية           التاريخ:2021/5/4

اعالن
ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل 
12/391 س�يف وخ�الل ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنرش واذا 
صادف يوم الثالثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة 
الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
يف املكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة 
10% بصك مصدق مع رس�م تس�جيل العقار بنس�بة 3% وال نقبل املبالغ 

النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض األول
عادل خلف جاسم

االوصاف:
1-العقار يقع يف مدينة النارصية/ شارع الحبوبي وهو عبارة عن عرصة 
خالية من البناء وهي ج�زء من مجموعة عرصات متخذة لوقوف ومبيت 
الس�يارات ويتم الدخول اىل العقار عن طريق ممر خاص مش�رتك بعرض 

2,5 م2 وبطول 12 مرت.
2-مساحة العقار 1,12 م2.

3-القيمة املقدرة للعقار مائة واثنا عرش مليون دينار فقط.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم، امس السبت، تمديد التقديم 
الثالث عرش من شهر  العليا حتى  الدراسات  إىل 
اارتفاع  اعلنت  اخر،  جانب  من  املقبل.  حزيران 
مؤرش البحث العلمي العراقي اىل أكثر من سبعني 

ألف يف سكوبس.
وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
بموجب  الشامل  الحظر  لظروف  »مراعاة  انه 
قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 158 لسنة 2021 
قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تمديد 
السقف الزمني للتقديم اىل الدراسات العليا حتى 
بيانات  تدقيق  مدة  وتعديل   13/6/2021 غاية 

املتقدمني اىل17/6/2021«. 
التنافيس  االمتحان  »موعد  أن  اىل  البيان  ونوه 
التقديم  ضوابط  يف  املحدد  التوقيت  حسب  باٍق 
الدرايس  للعام  العليا  الدراسات  يف  والقبول 

.»2020/2021
العايل  التعليم  وزارة  اعلنت  اخر،  جانب  من 

مؤرش  ارتفاع  السبت،  امس  العلمي،  والبحث 
العراقي اىل أكثر من سبعني ألف  العلمي  البحث 

يف سكوبس
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  وذكرت 

انه »إدراكا ألهمية البحث العلمي وجودته التي 
العاملي يف املستوعبات الرصينة  يقتضيها النرش 
نرشا  العراقية  والكليات  الجامعات  حققت 
متصاعدا يف مستوعبات سكوبس خالل مدة عام 
كامل بنسبة 30% لتصل أعداد البحوث املنشورة 

اىل سبعني ألفا ومئتني وخمس وعرشين بحثا«.
الجامعات  اإلنجاز  هذا  صاغ  »قد  ان  وبني 
العلمي  البحث  حركة  رفدت  التي  الحكومية 
بسبعة وستني ألفا ومئتني وثمانية وستني بحثا 
علميا والجامعات والكليات األهلية التي أسهمت 

بنرش ألفني وتسعمئة وسبعة وخمسني بحثا«.
وختمت »نبارك ملؤسساتنا التعليمية الحكومية 
التعليم  وزارة  فإن  النوعي  املسار  هذا  واألهلية 
برنامج  وفق  عىل  املتواصل  والعمل  امليض  تؤكد 
بالبحث  لالرتقاء  محسوبة  وتوقيتات  مدروس 
الجودة  مؤرشات  وتطوير  ونوعا،  كما  العلمي 
التصنيفات  يف  التنافس  متطلبات  وتأمني 

العاملية«.

بغداد/ الزوراء:
املواطنني  الكهرباء  وزارة  وعدت 
بساعات تجهيز وصفتها ب�”املرضية” 
مقارنة باألعوام املاضية، وبينما أعلنت 
ان االيام القليلة املقبلة ستشهد إدخال 
الدين  صالح  محطة  من  األوىل  الوحدة 
وقعت  م�ي�غ�اواط،   630 ب�ط�اق�ة 
اتفاقية مبدئية م�ع رشكة “ت�وت�ال” 
شمسية  محطات  لنصب  الفرنسية 

بطاقة 1000 ميغاواط جديدة.

وزارة  ب�اس�م  ال�ن�اط�ق  وق��ال 
ال�ك�ه�رب�اء، أحمد العبادي، يف ترصيح 
ال��ط��اق��ة  “إنتاج  إنَّ  صحفي: 
م��ن املحطات التوليدية ف�ي ع�م�وم 
ب�ح�دود  ح�ال�ي�اً  يبلغ  ال�ع�راق 
15ألف ميغاواط ومن املتوقع الوصول 
م�ع  م�ي�غ�اواط  ال�ف   22 إل�ى  به 
ب�داي�ة شهر ح�زي�ران امل�ق�ب�ل، مما 
سيوفر ساعات تجهيز كبرية ومرضية 
األع�وام  مع  باملقارنة  للمواطنني  جداً 

التكهن  “ع�دم  مؤكداً  السابقة”، 
محكومة  ألنها  التجهيز  بساعات 
والتزام  الشبكة  عىل  التجاوز  بحجم 
الغاز  وتوريد  بالحصص  املحافظات 
ربما  األمر  مع  والتعامل  للمحطات، 
يفرز بعض الحوادث والطوارئ الفنية 
سيتفاوت  وبالتايل  املحوالت  وأعطاب 

التجهيز من منطقة إىل أخرى«.
ال�وزارة  إليه  تطمح  “ما  أن  وأض�اف 
ألف   22 إىل  باإلنتاج  الوصول  هو 

مما  املقبل،  حزيران  يف  ميغاواط 
سيساعد عىل تجهيز املواطنني بساعات 
ت�ك�ون  ال�ك�ه�رب�اء  من  مرضية 
املايض  ال�ص�ي�ف  م��ن  أف�ض�ل 
اس�ت�ق�رار  ش�ري�ط�ة  ب�امل�ج�م�ل 
ف��ي  ال���ذي  ال��غ��از  ت�ج�ه�ي�ز 
ال�وزارة  ستتمكن  ت�وف�ره  ح��ال 
من الوصول إىل 28 ألف ميغاواط خالل 

الصيف املقبل«.
ع��ن  ال��ع��ب��ادي  وك��ش��ف 

أن“ي���وم 17 م�ن الشهر ال�ح�ال�ي 
ال�رس�م�ي  االفتتاح  سيشهد 
من  األول���ى  ال��وح��دة  إلدخ���ال 
ال�ح�راري�ة  ال�دي�ن  ص��الح  محطة 
وت�ل�ي�ه�ا  م�ي�غ�اواط   630 بطاقة 
الثانية  ال�وح�دة  أش�ه�ر   3 ب�ع�د 
وب��ذل��ك  ميغاواط،   630 وب�واق�ع 
امل��ح��ط��ة  س��ت��ك��ون 
ب�1260  املنظومة  رف��دت  ق��د 

ميغاواط ».

بغداد/ الزوراء:
 160 ل�ت�وزي�ع  ب�غ�داد  محافظة  تستعد 
امل�واط�ن�ني،  ب�ني  سكنية  قطعة  أل�ف 
ال��وح��دات  ع��دد  ح��ددت  ح�ني  يف 
 500 ب�  العاصمة  تحتاجها  التي  السكنية 

الف.
م�ح�م�د  امل��ح��اف��ظ،  وق���ال 
صحفي:  ترصيح  يف  ال�ع�ط�ا،  ج��اب��ر 
االم�ور  من  يعد  ال�س�ك�ن  “م�ل�ف  ان 
امل�ح�ل�ي�ة  بغداد  حكومة  اولتها  التي 
مع  الس�ي�م�ا  ب�ال�غ�ا  اه�ت�م�ام�ا 
من  مزيد  إل�ى  والحاجة  السكاني  التوسع 

الوحدات السكنية”.
يقابله  السكاني  “التوسع  أن  واض�اف 
العمودي  وليس  االفقي  البناء  استمرار 
أن  مبينا  االرض”،  مساحة  يف  يوفر  الذي 
“االستثمار يوفر بناًء عموديا، بيد ان غالء 
اقتناءها  يجعل  املنفذة  وحداتها  اسعار 

صعبا من قبل فئة محدودي الدخل”.
وك�ش�ف ال�ع�ط�ا ع�ن “ت�وج�ه املحافظة 
بالتنسيق م�ع ال�ج�ه�ات ذات ال�ع�الق�ة، 
واط�ئ�ة  س�ك�ن�ي�ة  وح���دات  ل�ب�ن�اء 
إذ  املحدود،  ال��دخ��ل  ل����ذوي  الكلفة 
ه�ذا  ببناء  تجربة  املحافظة  ت�م�ت�ل�ك 
ان�ه  مبينا  امل�ج�م�ع�ات”،  من  ال�ن�وع 
بمنطقة سبع ال�ب�ور ت�م ب�ن�اء مجمعات 
تغطي  ال  بسيطة  بأعداد  انها  بيد  سكنية 
الحاجة، كما يجب تهيئة االرايض املخدومة 

لبناء مجمعات عليها”.
هناك  أن«  إل�ى  ب�غ�داد  محافظ  وأش��ار 
لجنة مختصة لتغيري جنس االرايض الزراعية 
س�ي�ت�م  ب��غ��داد  ام��ان��ة  ف��ي 
االرايض  جنس  لتعديل  معها  التنسيق 

بناء  خالل  من  سكنية  إىل  تحولت  التي 
ع�ل�ي�ه�ا  ع�ش�وائ�ي�ة  م�ج�م�ع�ات 
م�ش�ي�را  امل��واط��ن��ني”،  قبل  م�ن 
القانوني  أن« تغيري جنسها بالشكل  إل��ى 
بدال  بإقامة مشاريع سكن عليها  سيسهم 

من هذه املجمعات العشوائية”.
أن“هناك  العطا  ذكر  نفسه،  السياق  ويف 
ف��ي  ارض  ق�ط�ع�ة  ال���ف   100
الفا اخ�رى  ال�ن�ه�روان و60  م�ن�ط�ق�ة 
تهيئتها  تجري  غريب  اب�و  قضاء  ف�ي 
امل�س�ت�ح�ق�ة،  ال�ف�ئ�ات  لتوزيعها ب�ني 
ال�ك�ث�ي�ر  ت�خ�ص�ي�ص  بعد  الس�ي�م�ا 
ال��ط��ب��ي��ة”،  ل�ل�م�الك�ات  م�ن�ه�ا 
أن“امل�ح�اف�ظ�ة  م��وض��ح��ا 
التسجيل  دائ��رة  م�ع  االم��ر  ستحسم 
االع��م��ار  ووزارة  ال��ع��ق��اري 
وب�ن�اء  وت�وزي�ع�ه�ا  ل�ف�رزه�ا 
“وج�ود  إىل  الفتا  عليها”،  م�ج�م�ع�ات 
منتسبيها  وستشمل  امللف  تبنت  وزارات 

باالرايض”.

التعليم تقرر متديد التقديم للدراسات العليا حتى 13 من حزيران املقبل

الكهرباء تعد املواطنني بساعات جتهيز وصفتها بالـ “مرضية”

أعلنت ارتفاع مؤشر البحث العلمي العراقي يف سكوبس
بغداد تستعد لتوزيع 160 ألـف قطعة 

سكنية بني املواطنني

أكدت وجود جلنة لتغيري جنس األراضي الزراعية 

4امن ومجتمع www.alzawraapaper.com

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية 
املرقم�ة/ 489119 بالعدد 129 
يف 2006/4/16 والص�ادرة من 
املديري�ة العامة لرتبي�ة النجف، 
عب�د  علي�وي  )ري�اض  باس�م 
الخ�ر( فعىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.

إعالن
اىل الرشي�ك )التفات م�رزوك امانه( 
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار إجازة 
البن�اء للرشي�ك )           ( للقطع�ة 
النج�ف  يف   )3/50131( املرقم�ة 
ح�ي النداء مقاطع�ة    خالل عرشة 
أيام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك.

إعالن
اىل الرشي�ك )ع�ي رس�ول عب�اس( 
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار إجازة 
البناء للرشيك )سماح هادي هاشم  
( للقطع�ة املرقم�ة )3/51596( يف 
النجف حي الن�داء مقاطعة 4 خالل 
عرشة أيام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                             العدد:1014/ج/2019 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النارصية                           التاريخ:2021/5/6

اعالن
اىل املتهم الهارب/ رحمن بلعوط محي خضري 

أص�درت ه�ذه املحكمة حكما غيابي�ا يقيض بإدانت�ك وفق احكام 
امل�ادة )1/459( م�ن قانون العقوب�ات بالع�دد 1014/ج/2019 
بتاري�خ 2019/5/16 والحكم عليك بالحبس البس�يط ملدة س�نة 
واح�دة وإصدار أم�ر القبض بحق�ك لتنفيذ الحكم الص�ادر عليك 
وبإمكانك االعرتاض عىل الحكم خالل ثالثة اشهر من تاريخ النرش 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني وبعكس�ه يصب�ح الحكم 

الغياب�ي بمنزل�ة الحك�م الوجاه�ي.
القايض
حسني سعدون

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                             العدد:2021/1057 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية      التاريخ:2021/5/5

طالب حجة االذن / غالب حويل محمد 
املطلوب حجة االذن ضدها/ حميده ولع حسن

اعالن
اىل املطلوب حجة االذن ضدها / حميده ولع حسن

ق�دم املدع�و )غالب حويل محم�د( طلبا يطلب في�ه الحصول عىل 
حجة االذن بالزواج من زوجة ثانية وملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك بصحيفت�ني محليتني للحضور امام هذه املحكمة 
خ�الل ثالث�ة أيام لبي�ان فيم�ا اذا كان لديك اعرتاض ح�ول اصدار 

الحجة .
القايض 
جاسم محمد عبيس

إعالن
اىل الرشيك�ة )زه�ور جلي�ل حس�ون( اقتىض 
حضورك اىل صندوق اإلسكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
)أحالم كاظم هادي( بالبناء عىل حصته املشاعة 
املقاطع�ة   )76064/3( املرقم�ة  القطع�ة  يف 
)4( حي الس�الم حدود بلدي�ة النجف ولغرض 
تس�ليفه قرض اإلس�كان وخالل مدة أقصاها 
خمس�ة عرش يوم�اً داخل العراق وش�هر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك )آالء رزاق عبد الحس�ني( 
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار إجازة 
البن�اء للرشي�ك )عب�د الكريم ناجي 
بجاي( للقطعة املرقمة )447/92( 
يف النجف حي اللهيبات مقاطعة 51 
خالل ع�رشة أي�ام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشي�ك )ب�رشى نعم�ه كاظم( 
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
اص�دار  لغ�رض  االرشف  النج�ف 
إجازة البناء للرشيك )مرتىض عذاب 
حسني( للقطعة املرقمة )1/4861( 
يف النج�ف حي الحص�وه مقاطعة 3 
خالل ع�رشة أي�ام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك.

جمهوري�ة الع�راق                  الع�دد:417/ج2021/1
مجلس القضاء األعىل              التاريخ:2021/4/25

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

إعالن
اىل املتهم الهارب/ قاسم ارحيم محمد مطلك

حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقم�ة )417/ج2021/1( والخاصة 
باملش�تكية )أزه�ار ارحي�م محم�د( وفق اح�كام امل�ادة 453 من 
قان�ون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق 
يف ثناي�ا هذه الدعوى عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالناً بجريدتني 
رسميتني يوميتني بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2021/5/30 وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابياً 

وعلناً حسب األصول.
القايض
حيدر طالب الطالقاني

جمهورية العراق                          العدد:1600/ب5
مجلس القضاء األعىل                    التاريخ:2021/5/5

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

اىل املدعي عليه )حسن كاظم عباس(
اق�ام املدعي )عالء حس�ني عويز( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله 
والت�ي يطلب فيها الحكم بتأديته مبلغ قدره )مليون وتس�عمائه 
وخمسون الف دينار عراقي( بموجب الكمبيالة املرقمة 11706 يف 
2018/9/27 ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي االمري / 1 عبد مسلم حسون، عليه 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافع�ة املصادف يف 2021/5/23 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق األصول.
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

جمهورية العراق                    العدد:76/ج/2021
مجلس القضاء األعىل               التاريخ:2021/2/18

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية
محكمة جنح العباسية

إعالن
اىل املتهم الهارب/ فالح منذر مهوس

عىل الش�كوى املقامة ضدك من قبل املش�تكي الح�ق العام ولتعذر 
تبليغ�ك وملجهولية اقامتك قررت املحكم�ة تبليغك اعالناً عن طريق 
صحيفت�ني محليت�ني للحضور امام هذه املحكم�ة يف يوم املحاكمة 
املص�ادف 2021/4/5 الس�اعة التاس�عة صباح�اً ويف حال�ة عدم 
حضورك س�تجري املرافع�ة بحقك غيابياً وعلناً وف�ق احكام املادة 
2/459 من قانون العقوبات رقم 111 لس�نة 1969 املعدل وحسب 

األصول.
القايض
طالل سلمان مهدي

جمهورية العراق                  العدد:84/ج/2021
مجلس القضاء األعىل              التاريخ:2021/2/18

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية
محكمة جنح العباسية

إعالن
اىل املتهم الهارب/ حسني عي عودة

عىل الشكوى املقامة ضدك من قبل املشتكي )حازم محمد شوجة( 
ولتع�ذر تبليغ�ك وملجهولية اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالناً 
ع�ن طريق صحيفتني محليتني للحض�ور امام هذه املحكمة يف يوم 
املحاكمة املصادف 2021/4/5 الس�اعة التاسعة صباحاً ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تجري املرافعة بحق�ك غيابياً وعلن�اً وفق احكام 
امل�ادة 2/459 من قان�ون العقوبات رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 

وحسب األصول.
القايض
طالل سلمان مهدي

جمهوري�ة الع�راق                  الع�دد:1055/ج2021/1
مجلس القضاء األعىل              التاريخ:2021/5/2

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

إعالن
اىل املتهم الهارب/ عمار حمزة زاير علوان العنزي

حيث انك متهم يف الدعوى املرقم�ة )1055/ج2021/1( والخاصة 
باملش�تكي )س�ليم حس�ني احمد( وفق اح�كام امل�ادة 1/459 من 
قان�ون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق 
يف ثناي�ا هذه الدعوى عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالناً بجريدتني 
رسميتني يوميتني بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2021/6/15 وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابياً 

وعلناً حسب األصول.
القايض
حيدر طالب الطالقاني

إعالن
س.م/ امجد عيدان برهان محمد 

العمل/ حرس حدود املنطقة الثانية
العنوان/ محافظة النجف/ الكوفة

بم�ا ان�ك مهتم وفق احكام امل�ادة )5( من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا 
االع�الن عىل ان تحر ام�ام محكمة قوى االم�ن الداخي الثالثة 
املنطق�ًة الثالثة خالل مدة اقصاها ثالثون يوما اعتبارا من تاريخ 
تعلي�ق هذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب ع�ىل التهمة املوجهة 
ضدك، وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
ألح�كام املواد )65 و 66( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الدكتور
عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخي الثالثة
املنطقة الثالثة

إعالن
اىل املتهم الغائب/ ش.م محمود جبار عبد الحسني عبد الرضا

محل العمل/ مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشآت
العن�وان/ محافظ�ة النجف/ حي العس�كري/ قرب مدرس�ة 6 

كانون
بم�ا ان�ك متهم وفق احكام امل�اده )5( من قان�ون عقوبات قوى 
االمن الداخي رقم 14 لسنة 2008 املعدل وملجهولية محل اقامتك 
اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن عىل ان تحر امام محكمة 
قوى االمن الداخي املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها ثالثون يوم 
اعتبارا من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عىل 
التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا ألحكام امل�واد )65 و 68 و 69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي.
اللواء الحقوقي
سعد عي شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخي
املنطقة الرابعة

حيقق لك اإلنتشار 
األوسع
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إعالنك في 
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الرشكة العامة لتجارة الحبوب
القسم القانوني 

م/ تمديد مناقصة
تقرر تمدي�د املناقصة املنش�ور يف جريدة 
يف   )7472  ( املرق�م  بالع�دد  ال�زوراء 
تحمي�ل  مناقص�ة  إع�الن   2021/4/21
وتفري�غ الحبوب يف  صومعة الطوز  تقرر 
تمدي�د املناقص�ة من تاريخ ي�وم األربعاء 

2021/5/12
 2021/5/24 االثن�ني  ي�وم  ولغاي�ة 
وملقتضي�ات املصلح�ة العامة ل�ذا اقتىض 

التنويه.  
املهندس
عبد الرحمن عجي طوفان
املدير العام وكالة
ورئيس مجلس اإلدارة 
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خفيف البصرة يسجل أعلى األسعار وصادرات اخلام ألمريكا ترتاجع الرشيد يطلق التطبيق اخلاص 
بالسلف الشخصية

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

2000 ديناراللنكي500 دينارالخيار

1000 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1250 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

3000 ديناراملشمش750 دينارالفلفل

1500 دينارليمون2500 دينارفاصوليا خرضاء

500 ديناررقي500 دينارباقالء

750 ديناربطيخ6000 دينارباميا

2000 ديناررمان1000 دينارالجزر

1500 ديناركيوي1000 دينارقرنابيط

1250 ديناركريب فروت 500 دينار لهانة

الخس 1000 دينار-نارنج 1500 دينار- 

2500 دينارالعنب500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، امس 
السبت، أن العجز املايل بقانون املوازنة 
العام�ة للع�ام الحايل يق�در بحوايل 32 
ارتف�اع  أن  مؤك�دة  دين�ار،  تريلي�ون 
أسعار النف�ط سيمك�ن الحكومة من 

تغطية العجز.
وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي، يف 
ترصيح صحفي: إن “إجمايل النفقات 
بقانون املوازنة العامة للعام 2021 بلغ 
129 تريلي�ون دينار، إال إن العجز املايل 

بالقانون يقدر بحوايل 32 تريليون”.
وأض�اف أن “احتس�اب برمي�ل النفط 
الواحد يف قانون املوازن�ة العامة للعام 
2021، ك�ان ق�د ثب�ت ب��45 دوالرا، 
وبالت�ايل ف�إن ارتف�اع أسع�ار النفط 
سيغطي نفق�ات العجز امل�ايل، ويوفر 
الب�رودوالر  م�روع  تخصيص�ات 

والتزامات أخرى لوزارة املالية”.
ويعتمد العراق عىل إيرادات بيع النفط 
لتموي�ل 95 يف املئة من نفقات الدولة.. 
ويعي�ش البلد أزم�ة اقتصادية خانقة 
من�ذ مطلع 2020، جراء تراجع أسعار 
النفط الخ�ام يف األسواق العاملية بفعل 

جائحة كورونا.
م�ن جان�ب متصل، ارتف�ع سعر نفط 
الب�رصة الخفيف بالتزام�ن مع ارتفاع 

والخ�ام  لربن�ت  األخ�رى  الخام�ات 
االمريكي قبل اغالقها يوم الجمعة.

وارتفع نفط الب�رصة الخفيف املصدر 
آلسيا إىل 67.72 دوالراً للربميل بمقدار 
0.32 دوالر، أو بنسبة %0.47 عن يوم 

الخميس املايض.
وسجل نف�ط الب�رصة الخفي�ف أعىل 
االسعار مقارنة بالنفوط األخرى لدول 
منظم�ة اوبك وسج�ل الخ�ام العربي 

دوالراً   67.68 السع�ودي  الخفي�ف 
للربميل، وسجل مزيج مربان اإلماراتي 
فيم�ا سج�ل  للربمي�ل،  دوالرا   66.61
مزيج سه�ران الجزائري 66.66 دوالرا 
للربمي�ل، وبل�غ سع�ر بون�ي الخفيف 
النيج�ريي 66.82 دوالرا، وجرياس�ول 

االنغويل 67.68 دوالرا.
وكانت أسعار النف�ط العاملية ارتفعت 
ليغلق خ�ام برنت ع�ىل 68.23 دوالرا، 

وخ�ام غ�رب تكس�اس األمريكي عىل 
64.8 دوالرا.م�ن جهته�ا، أرّشت إدارة 
معلوم�ات الطاق�ة االٔمريكي�ة، ام�س 
السب�ت، انخف�اض ص�ادرات النف�ط 
العراقي�ة للواليات املتح�دة االمريكية، 
إىل 41 ألف برميل يوميا، خالل األسبوع 
املايض.وج�اء يف تقرير لإلدارة، اطلعت 
“متوس�ط  أن  “ال�زوراء”:  علي�ه 
االستريادات األمريكية من النفط الخام 

خالل األسبوع امل�ايض من ثماني دول 
بلغت 4 ماليني و841 ألف برميل يوميا 
منخفض�ة بمق�دار 887 أل�ف برمي�ل 
باليوم عن األسبوع الذي سبقه، والذي 

بلغ 5 ماليني و728 آالف برميل”.
وأوض�ح التقري�ر أن “الواليات املتحدة 
است�وردت النف�ط الخ�ام م�ن العراق 
بمعدل 41 ألف برميل يوميا، منخفضة 
ع�ن األسبوع ال�ذي سبقه وال�ذي بلغ 

بمعدل 270 ألف برميل يوميا”.
وأش�ار إىل أن “أكثر اإليرادات النفطية 
ألمريك�ا خالل األسب�وع املايض جاءت 
م�ن كن�دا وبمعدل بل�غ 3,232 ماليني 
برميل يوميا، تليها املكسيك التي بلغت 
كمية االست�ريادات منه�ا بمعدل 467 
ألف برميل يوميا، تليها االكوادور التي 
بلغت االست�ريادات منه�ا بمعدل 318 
ألف برمي�ل يومي�ا، وكولومبيا بمعدل 

307 ألف برميل يوميا”.
وتابع تقري�ر إدارة معلوم�ات الطاقة 
األمريكي�ة أن “كمية االست�ريادات من 
النفط الخام من روسي�ا بلغت بمعدل 
203 آالف برميل يوميا، تليها السعودية 
التي بلغ�ت االستريادات منه�ا بمعدل 
178 أل�ف برميل يومي�ا، تليها نيجرييا 
التي بلغت االستريادات منها بمعدل 95 

ألف برميل يوميا “.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف النائ�ب األول ملحاف�ظ ذي ق�ار، محم�د 
ه�ادي، ام�س السب�ت، عن أب�رز العقب�ات التي 
تع�رض افتت�اح املدين�ة الصناعي�ة، مؤك�دا أن 
املدين�ة الصناعي�ة ستوفر فرص عم�ل لنحو 50 

الف عاطل.
وذكر ه�ادي يف حديث صحف�ي: إن “زيارة وزير 
الصناع�ة، منه�ل عزي�ز، إىل املحافظ�ة ولقائ�ه 
الحكومة املحلية يأتي يف إطار املساعي الحكومية 

املركزية الفتتاح املدينة الصناعية بذي قار”.
وب�ني ان “مساحة املدين�ة الصناعية تبلغ 2000 
دون�م، واملصانع واملعامل التي أنشأت فيها حاليا 
تشغل عىل مساحة 200 دونم فقط، وبلغت نسبة 

اإلنجاز فيها قرابة ال�90%”.
وأش�ار إىل أن “أبرز املش�اكل التي تعرض افتتاح 
املدين�ة هي امل�اء والكهرباء، رغ�م أن هناك عقدا 
وزاريا مع إح�دى الركات إليصال املاء للمدينة، 
لك�ن الرك�ة متلكئة بعمله�ا كث�رياً”، معلنا أن 
“املحافظة ش�كلت لجنة علي�ا لحل هذا املوضوع 
والتعجيل بافتتاح املدينة خالل الفرة املقبلة من 

قبل وزارة الصناعة”.
واكد ه�ادي أن “استقط�اب املطوري�ن األجانب 
للمدينة هو هدف ساٍم تسعى له حكومة ذي قار 
يف املرحل�ة املقبلة من أجل ج�ذب رؤوس األموال 

الستغالل مساحة ال�2000 دونم بشكل كيل”.
واوضح ان “استغ�الل املدينة الصناعية سيسهم 
بالقض�اء عىل البطالة بنسب�ة 100 ٪ يف ذي قار، 
حي�ث ان وضعه�ا الحايل سيشغ�ل 5000 عامل، 
بينما استغالل املساحة الكاملة سيشغل 50 الف 

عامل عاطل عن العمل”.
ولف�ت هادي إىل أن “اكمال املدينة أيضا من خالل 
أحد املطورين األجانب سيساهم بافتتاح مرصف 
داخله�ا وإنش�اء الصناع�ات الرضوري�ة الت�ي 
تحتاجها السوق املحلية، وهو أمر مهم سيحافظ 

عىل تداول رؤوس األموال يف ذي قار”.
وخت�م بالق�ول “هن�اك مط�ور اجنبي ج�يء به 
يف وق�ت سابق م�ن تركيا، وكان ج�ادا يف تطوير 
املدين�ة، إال أن معرق�الت كبرية وضعت يف طريقه 
م�ن قبل وزارة الصناعة، فغ�ادر عىل الفور البالد 

ولم يعد مرة أخرى”.

بغداد/ نينا:
 اك�د املخت�ص يف الش�أن االقتص�ادي، حسني ش�اكر 
طهيل�و، ان تركي�ز الحكوم�ة ع�ىل نم�و االحتياطي 
امل�ايل االجنبي واهم�ال امل�ؤرشات االقتصادية االخرى 
الحقيقي�ة )النات�ج املح�يل، الدي�ن الع�ام، الفائ�دة، 
التشغي�ل والبطال�ة، نسب�ة الفق�ر، وص�ايف التجارة 

الخارجية( سيسهم بالتخلف االقتصادي للبلد.
وقال طهيلو، يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء 
)نين�ا(: ان “الحكومة العراقية اكدت سابقا بخصوص 
سياسة تغيري سعر الرصف م�ن خالل الورقة البيضاء 
واملوازنة، انه نمو لالحتياطي يف البنك املركزي من خالل 
انخفاض الطلب عىل ال�دوالر يف مزاد العملة والسيطرة 
عىل عملي�ات غسيل االموال...ال�خ، واقتصادياً الركيز 
عىل نم�و االحتياط�ي واهم�ال امل�ؤرشات االقتصادية 

االخرى الحقيقية، يعد تخلف�ا اقتصاديا “.واضاف انه 
“ بع�د اقرار املوازنة 2021 ش�هدت مبيع�ات الدوالر يف 
مزاد العملة ارتفاع�اً خالل االسبوعني املاضيني 1.016 
ملي�ار دوالر و 973.215 ملي�ون دوالر ع�ىل التوايل، ما 
اكد بشكل قاطع ان سعر الرصف سيبقى 1450 دينارا 
مقاب�ل ال�دوالر، وهو م�ا أدى اىل طلب ش�ديد من قبل 
التج�ار عىل الدوالر ليس فقط لتلبية احتياجات السوق 
املحلي�ة وانم�ا أيض�ا لتعوي�ض النق�ص يف مخزونات 
التجار من السل�ع املختلفة، وهذا الطلب سوف يستمر 
وقد ي�ؤدي اىل زيادة مبيعات البن�ك املركزي من الدوالر 
بش�كل اكرب، وبالت�ايل تراج�ع وانخف�اض االحتياطي 
النق�دي، ويبقى املترضر االكرب من سياسة تغيري سعر 
ال�رصف الدوالر هو املواطن العراقي، إذ اثر بشكل كبري 

عىل قوته الرائية “.

اللجنة املالية: ارتفاع النفط سيغطي نفقات العجز املالي يف موازنة 2021

الصناعة: نفتقر لعنصر التسويق 
والرتويج ملنتجاتنا

االقتصاد الربملانية: الديون املرتتبة 
على العراق تنتهي يف 2048

أعلنت إغالق أبوابها منتصف األسبوع احلالي

الكشف عن أبرز العقبات أمام افتتاح 
املدينة الصناعية يف ذي قار

البورصة تتداول 41 مليار سهم بـ60 
مليار دينار يف الشهر املاضي

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الصناعة، منهل عزيز الخباز، أن املنتوجات العراقية تفتقر للتسويق 

والرويج.
وق�ال الخباز يف لقاء متلفز تابعته “ال�زوراء”: إن “مشكلة صناعتنا الوطنية 
ه�ي تركة 17 سنة فضالً عن س�وء دمج الركات”، مبيناً: “نمتلك 27 رشكة 

منها رشكتان فقط هما الرابحتان”.
وأض�اف أن “الواق�ع الصناعي يحتاج م�ن 40 إىل 50 ألف منتس�ب”، الفتاً ىل 
أن�ه “توجد رشكات كبرية عاملة ع�ىل متسوى الوطن العربي كاإلسمنت وهو 
مطل�وب م�ن الخارج”.وتاب�ع: أن “الصناع�ات الكهربائية جي�دة، والسيما 

املحوالت كما يف رشكة أور بذي قار”.

بغداد/ الزوراء:
أك�دت لجنة االقتص�اد واالستثم�ار النيابية عدم وجود رق�م دقيق لحجم 

الديون عىل العراق، وفيما حددت موعد انتهاء تسديدها.
وق�ال عضو اللجنة، م�ازن الفييل، يف ترصيح صحف�ي: إن “حجم الديون 
ع�ىل الع�راق ل�م يت�م تحدي�ده بش�كل دقي�ق”، مؤك�داً ان “هن�اك ديوناً 
داخلي�ة وخارجي�ة وقروضا ينته�ي تسديدها سن�ة 2048، بحسب تأكيد 

املختصني”.
وأض�اف الفي�يل ان “اللجن�ة االقتصادية اعرضت عىل االق�راض دون ان 
تك�ون هناك بدائل عن النفط او تقليل النفق�ات”، منبهاً بأنه “من الخطأ 

اللجوء اىل الديون”.
وش�دد عىل “رضورة إيجاد خطط لتعزيز املصادر من أجل تسديد الديون، 
ولي�س فقط تحصيل القروض”، الفتا اىل انه “ال توجد خطوات عملية عىل 

أرض الواقع لتعظيم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة”.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن سوق العراق لألوراق املالية، امس السبت، عن تداول 41 مليار سهم 
بقيم�ة مالية بلغت 60 مليار دينار الشهر املايض. من جانب متصل، أعلن 

السوق عن إغالق تداوله يوم االثنني املقبل نتيجة الحظر وعيد الفطر.
وقال الس�وق يف تقرير اطلعت عليه “الزوراء”: إن “عدد الركات املتداول 
أسهمه�ا خ�الل الشهر امل�ايض بلغ 61 رشك�ة فيما لم تت�داول أسهم 23 
رشك�ة بسبب عدم تالقي اسعار أوامر الراء مع أوامر البيع فيما يستمر 
توق�ف 19 رشكة لع�دم تقديم اإلفصاح من أص�ل 103 رشكات مدرجة يف 

السوق”.
واض�اف ان “ع�دد األسه�م املتداول�ة للشهر امل�ايض بل�غ 41 مليار سهم 
بانخف�اض بل�غ %35.9 عن الشهر ال�ذي سبقه، بقيم�ة مالية بلغت 60 
ملي�ار دينار بارتفاع بلغ %76.5 ع�ن الشهر الذي سبقه، من خالل تنفيذ 
13 ألفا و53 صفقة”، مشريا اىل أن “مؤرش األسعار املتداولة ISX60 أغلق 
يف آخ�ر جلسة له ع�ىل 592.74 نقطة مسجالً ارتفاع�ا بنسبة %4.6 عن 

إغالقه يف الشهر الذي سبقه”.
واش�ار اىل ان “األسهم املشراة من املستثمرين غري العراقيني بلغ 1 مليار 
سه�م بقيمة مالية بلغ�ت 3 مليارات دينار من خ�الل تنفيذ 827 صفقة، 
فيما بلغت األسهم املباعة من غري العراقيني يف السوق 1 مليار سهم بقيمة 

مالية بلغت 1 مليار دينار من خالل تنفيذ 534 صفقة”.
يذكر أن س�وق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا 
م�ن األح�د اىل الخميس، ومدرج فيه 103 رشك�ات مساهمة عراقية تمثل 
قطاعات املص�ارف واالتصاالت والصناعة والزراع�ة والتأمني واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق.
م�ن جانب متصل، أعلن س�وق العراق لألوراق املالية عن إغالق تداوله يوم 

االثنني املقبل نتيجة الحظر وعيد الفطر.
وق�ال السوق يف بيان ورد “لل�زوراء”: انه “استنادا اىل قرار مجلس الوزراء 
ومقررات اللجنة العليا للصح�ة والسالمة لوجود حظر التجوال ابتداًء من 
12 ايار ولغاية 22 ايار، فإنه ستكون آخر جلسة تداول باألوراق املالية قبل 
عي�د الفطر، وابتداًء من يوم االثن�ني املقبل من أجل االنتهاء من التسويات 

واملقاصة بني رشكات الوساطة واملستثمرين “.
واض�اف ان “اول جلس�ة تداول ب�األوراق املالية سيكون بع�د عيد الفطر 

وحظر التجوال وابتداًء من يوم األحد املوافق 23 ايار “.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مرصف الرش�يد، ام�س السب�ت، اطالق التطبي�ق االلكرون�ي الخاص 

بالتقديم عىل سلف موظفي الدوائر الحكومية.
واوض�ح املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بي�ان ورد “للزوراء”: ان�ه “تم اطالق 
التطبي�ق االلكروني الخاص بالتقديم عىل سلف موظفي الدوائر الحكومية”، 
مبين�ا ان “التطبي�ق  مت�اح للتقدي�م عىل سل�ف املوظفني من حام�يل بطاقة 

)نخيل(”. 
ودع�ا  الراغب�ني كل بالتقديم التسجيل م�ن خالل الدخول ع�ىل الرابط ادناه: 

http://bit.ly/2OsWZf3

بغداد/ الزوراء:
قرع�ت لجنة الزراع�ة يف مجلس النواب 
ناق�وس الخطر بشأن ش�ح املي�اه هذا 
املوس�م ما يؤث�ر يف الزراع�ة والتعرض 
للتح�رك  الحكوم�ة  داعي�ة  للجف�اف، 
العاجل ع�ىل دول الجوار تركي�ا وايران 
لضم�ان حصة البالد من املي�اه، وبينما 
بعثت وزارة املوارد رسالة اطمئنان بهذا 
امللف، ع�ربت وزارة الزراع�ة عن قلقها 
ومخاوفها من تأثري شح املياه يف املوسم 

الزراعي الحايل.
واملي�اه  الزراع�ة  لجن�ة  رئي�س  وق�ال 
واأله�وار النيابي�ة، س�الم الشمري، يف 
حديث صحفي: “ل��ق��د ت�واص�ل�ن�ا 
امل�ائ�ي�ة  م��ع وزي����ر امل�����وارد 
ال�ت�ام للمياه  بخصوص االن�ق�ط��اع 
م��ن قبل الجان�ب اإليران�ي وانخفاض 
مناسيب املياه من قبل الجانبني الركي 
ورئي�س  الحكوم�ة  وع�ىل  والس�وري، 
ال�وزراء ومجل�س الن�واب أن يطالب�وا 

بالحصص املائية من دول الجوار”.
ولف�ت إىل أن “هن�اك مواثي�ق وقوان�ني 
دولي�ة تؤكد ح�ق )دول املصب( يف املياه 
وضم�ان حصته�ا ع�ىل )دول املنب�ع(، 
وال�ع��راق الي�وم يم�ر بأزم�ة خانقة 
للمي�اه، وعىل الجمي�ع أن ت�ت�ض�اف�ر 
ج�ه�وده�م م�ن أج��ل ج�ل�ب حصة 
ال��ع���راق م���ن امل��ي���اه ح�ت�ى 
ن�ض�م�ن ال��زراع��ة للسنوات الثالث 

املقبل�ة، وأن نؤم�ن استحقاق املزارعني 
من حصة املياه”.  

م�ن جانب�ه، أوض��ح مستش�ار وزارة 
امل��وارد املائية واملتح�دث باسم الوزارة، 
ع�ون ذياب عب�د الل�ه: أن “س�د حديثة 
ال�ح�ب�ان�ي��ة  وب�ح�ي��رة  ح�ال�ي��اً 
أي�ض��اً ممتلئ�ان باملي�اه، وه�ذا األم�ر 
يشعرنا بالطمأنينة ع�ىل إمكانية تأمني 
موس�م الصي�ف املقب�ل ودون ت�أث�ي�ر 

ال���ذي ي�ح��دث  ال�ج�ف��اف  ف���ي 
ف��ي نه�ر ال�ف�رات، ه��ذا م�ن ناحية 
وم��ن ناحية أخ�رى ف�إن العراق تحرك 
ويستم�ر بالتحرك بشأن الضغط باتجاه 
اط�الق تركي�ا الكمي�ات املتف�ق عليها، 
500 م�ر مكعب ف�ي الثانية، كحد أدنى 
للح�دود الركي�ة السوري�ة وتقسم هذه 
الكمية 58 % للعراق و42 % اىل سوريا.

وأض�اف عب�د الل�ه أن “الجان�ب الركي 

ملزم ب�إط�الق ه�ذه الكميات وي�وج�د 
ت�واص�ل مع ال�ج�ان��ب ال��س��وري 
م��ن أج��ل ت�وج�ي�ه إط��ار م�وح�د 
واملطالب�ة م��ن الجان�ب الرك�ي برف�د 
العراق وسوريا بحصصهما املائية خالل 

فصل الصيف املقبل”. 
االنخف�اض  “نسب�ة  أن  وأوض��ح 
اإلي��رادات  م�ن   %  50 ه�ي  حالي�اً 
ع�ل�ي�ه�ا  امل�ت�ف�ق  ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة 

ال�ع��راق،  ال��ى  وال��ت���ي ت�ص��ل 
ول�ك��ن خ��الل اليوم�ني املاضيني بدا 
تأثريه�ا واضح�اً، وم�ن املتوق�ع إذا ما 
أعادت تركي�ا إط�الق الكمي�ة املطلوبة 
ع�ىل الح�دود ستصل كمي�ة ال تقل عن 
290 م�را مكعبا يف الثاني�ة”، مؤكداً أن 
“املي�اه املوج�ودة يف سدودن�ا والخزين 
جيد، ويعطي االطمئنان لسد احتياجات 

الصيف املقبل”.
ان�خ�ف��اض  ت�أث�ي��ر  وع���ن 
م�ن�س�وب امل�ي��اه يف الخطة الزراعية 
يف ظل عدم اطالق الكميات املطلوبة من 
الجانب الرك�ي، أوض�ح الناطق باسم 
وزارة الزراعة، حمي�د النايف، يف حديث 
صحف�ي: أن��ه “خ���الل ال�ي�وم��ني 
املاضيني كانت هناك الكثري من املخاوف 
ت�راود وزارة ال�زراع��ة كونه�ا تمل�ك 
خطة صيفية تعتمد عىل توفر املياه، وال 
يمك�ن إعدادها بالش�كل ال�ص�ح�ي�ح 
إذا م��ا ب�ق�ي ال��ح��ال ع�ل�ى م��ا 

هو عليه”.  
وأض��اف أن “وزارة امل��وارد امل�ائ�ي�ة 
وع�دت وزارة الزراعة بإعطاء خزين املياه 
ال�س��دود الس�ت�ك�م�ال  املوجود ف�ي 
ال�خ�ط��ة الصيفية، ولكن هذا ال يكفي 
فهنالك مستحقات ع�ىل الجانب الركي 
تنفيذه�ا وإط�الق حص�ص العراق من 
املياه خاصة وأن فصل الصيف يف العراق 

جاف”.

قرع ناقوس اخلطر بشأن شح املياه هذا املوسم

دعوات نيابية لتحرك عاجل على دول اجلوار لضمان حصة البالد من املياه 

خبري: الرتكيز على منو االحتياطي يسهم بالتخلف االقتصادي
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بغداد / انتصار الرساج
أكد مستشار وزارة الشباب والرياضة 
كريم  حسن  د.  الرياضة  لشؤون 
الجهة  هي  الوزارة  أن  الحسناوي 
القطاعية العليا التي تأخذ عىل عاتقها 
للشباب  العامة  االسرتاتيجية  رسم 
برغم  تنفيذها،  ومتابعة  وللرياضة 
منذ  تواجهها  التي  الصعبة  التحّديات 
عام 2003 اىل اآلن حالها حال قطاعات 
املؤسسات  أن  مبيناً  األخرى،  الدولة 
دّوامات  من  تعاني  تزل  لم  الرياضة 
تنفيذ  يف  إداراتها  ضعف  نتيجة  عدة 

القوانني النافذة.
وأضاف الحسناوي يف حديث قّيم خّص 
به )الزوراء( : من الطبيعي أن وزارتنا 
تتأثر بما يحيط ببلدنا من ظروف غري 
اىل  نحتاج  فمثلما  األغلب،  يف  طبيعية 
األمن واالستقرار والضمان االجتماعي 
الكريم  والعيش  املتطّور  والتعليم 
بصّحة  يتمّتع  واٍع  شباٍب  اىل  نحتاج 
جيدة ومتفّتح ملا يدور من حوله، وإن 
الطموح  مستوى  اىل  معهم  نصل  لم 
فتارة  لهم،  ونتمناه  به  يحلمون  التي 
وتارة  عملنا،  يف  كبري  بشكل  ننجح 
لننجح،  الوقت  من  مزيٍد  اىل  نحتاج 
مشاريعنا،  أداء  يف  ننجح  ال  وأحياناً 
هذه الظروف تؤثر بشكل أو بآخر عىل 

سري عمل وزارتنا.

غياب املعايري
الوزارة  عمل  يخص  ما  يف  وأوضح: 
جميع  رعاية  بني  التوفيق  يف  وقدرتها 
الرسمية  الرياضية  املؤسسات 
جهود  اىل  حاجتها  وبني  والخاصة، 
كبرية لاليفاء بالتزاماتها مع املنتديات 
من  معاناتها  عن  ناهيِك  واملديريات 
أن  لألسف  املوارد،  وُضعف  الروتني 
ـّر بشكل سلبي عىل  غياب املعايري قد أث
سري عمل املؤّسسات بشكل عام وعىل 
هناك  فمثالً  خاص،  بشكل  الرياضة 
الكثري من التوصيفات الوظيفية التي 
يكون  أن  تتطلّب  خاصة  معايري  لها 
املناسب،  املكان  يف  املناسب  الشخص 

السياسية  العملية  سري  أجل  من 
اىل  ،إضافة  أمثل  بشكلها  والرياضية 
اآلن  حتى  املستقبل،  اىل  الرؤيا  انعدام 
اتجاهها  يف  ماشية  البوصلة  نرى  ال 

الصحيح!
الُكّل  املفرتض،  :من  املستشار  وتابع 
ليؤّديها  وواجباته  حقوقه  يعرف 
حقوق  عىل  يتعدّى  وال  سليم،  بشكل 
وواجبات اآلخرين، فاألندية واالتحادات 
دوامة  يف  تعيش  والوزارة  واألوملبية 
القوانني،  غياب  بسبب  ليس  مستمرة 

تلك  تنفيذ  يف  اإلدارة  ضعف  بسبب  بل 
خالل   - لألسف   – فالوزارة  القوانني، 
االخرية سواء صّوتت عىل هذه  اآلونة 
القوانني أم ال، تعاني الرياضة العراقية 
معاناة كبرية بعدما تعّمد البعض تقليم 
املؤّسسات  جميع  يف  الوزارة  أظافر 
التي لديها تماس مبارش أو غري مبارش 
معها، وكأّن الوزارة هي خصم للنادي 
الكالم  هذا  للربملاّن!  وقبلهما  واالتحاد 
بقية  لعمل  ُمكّملة  ألنها  صحيح  غري 

املؤّسسات.

حل األزمات
واستشهد الحسناوي :يف اآلونة األخرية، 
نجُد مثالً، أن املؤّسسات بدأت َتْحِمل من 
وتضعها  ما  قضايا  الحكومة  واجبات 
عىل عاتق الوزارة لحل مشاِكلها! كما 
الذي يقف  اتحاد املصارعة  يحدث مع 
باب  عىل  يومياً  ُيمِثلُه  َمْن  أو  رئيسُه 
الوزارة ُمطالباً بحل أزمته التي ُيعاني 
والقانون  األزمة  تلك  نحلُّ  منها، كيف 
الوقت  يف  بالحل  لنا  يسمُح  ال  الجديد 

مجلس  مع  تحدثُت  شخصياً  الحايل؟ 
)إن  الواحد  بالحرف  لهم  قائالً  النواب 
كان الحسناوي أو غريه من الدرجات 
أو غري راضني  الوظيفية غري مؤّهلني 
عن أدائهم فاستبدلوهم أو أصلحوهم، 
وال  املؤّسسة  عمل  عىل  تؤثروا  ال  لكن 

تقلّموا أظافرها(.
واسرتسل :هذه املشاكل ستقع عليهم 
فالجهة  اآلخرين،  عىل  وليس  أوالً 
تنفيذ  عن  مسؤولة  هي  التنفيذية 
ُتدرك،  أن  يجب  األمور  هذه  القوانني، 

مشكلة  أي  حدوث  عند  يمكن  فال 
ألن  لحلها،  النّواب  مجلس  اىل  الذهاب 
ُيرّشعون  أناس  ُهم  فيه  املوجودون 
القوانني وُيراقبون تنفيذها، ُهم ليسوا 

حاليّل مشاكل كما ُيريدهم البعض!
ونّبه الحسناوي إىل أن :املسألة املهمة 
العراق  يف  الرياضة  أن   هي  األخرى، 
تقتات عىل أموال الدولة، ولو بحثتم يف 
كل  العالم لن تجدوا هكذا أمر، والسؤال 
الدولة؟  أموال  ُيراقب  َمن  الرضوري 
مراقبة  عن  املسؤولة  هي  الدولة 
أموالها، فمثالً هنالك مادة يف القانون 
والرياضة  الشباب  وزير  )عىل  تقول 
تشكيل اللجان ملتابعة عمل املؤسسات 
عىل  للمحافظة  والشبابية  الرياضية 
املال العام( فإذا قامت الوزارة بإرسال 
الدولة  أموال  ملراقبة  األوملبية  اىل  لجنة 
)تقوم الدنيا ولن تقِعد( بحّجة التدّخل 
بعملها، فال يمكن إقناع أية جهة بأننا 
نؤدي واجبنا وال َنّتِهم أّحداً بأّنُه )لّص( 
العمل  يف  خطأ  هناك  يكون  قد  وإنما 
بتصحيحه،  املعني  بتوجيه  فنقوم 
تواجه  إذا  الرياضة  تتطور  كيف  ترى 
الُسلطة،  ملَْن  ثم  املشاكل؟  هذه  كل 
الهمُّ  أصبح  وهل  للوزارة،  أم  لألوملبية 
األكرب هو الحصول عىل السلطة؟ كال، 
أريد  وال  بغريه   أكتفى  من  السعيد 
أرى  لكني  اآلخرين،  بنزاهة  التشكيك 

ان طريقة العمل غري صحيحة!

 سلطتا اهلرم
أعىل  يف  ُسلطتني  بوجود  رأيه  وعن 
الهرم الريايض الحايل واملتمّثلة باللجنة 
والرياضة،  الشباب  ووزارة  األوملبية 
رياضتنا  عىل  املنافسة  تلك  وتأثري 
للجنة  :بالنسبة  أوضح  عام،  بشكل 
تصنع  مدنية  مؤسسة  فهي  األوملبية 
الكثري  لدينا  ونحن  األوملبي،  اإلنجاز 
بخصوص  الخاطئة   املفاهيم  من 
الريايض  فاالتحاد  املوضوع،  هذا 
اللجنة  جناح  تحت  منضويا  ليس 
شخصية  يمتلك   كونه  األوملبية، 
مرجعية  وله  مستقلة،  معنوية 

لسبب  اشتكى  فإذا  الدويل(،  )االتحاد 
فاالتحاد  األوملبية  اللجنة  ضد  آلخر  أو 
واجبات  لديه  الكل  ُيحاسبها،  الدويل 
سببها  التداخالت  هذه  ووظائف، 
أنه  نعتقد  نحن  السابقة،  الرتاكمات 
بيد  األمور  جميع   ( سابقاً  كان  كما 
،فاملسؤول حالياً  عدي صدام حسني( 
سواء كان وزير أو رئيس لجنة أوملبية 
عن  املسؤول  وهو  أيضاً،  ذلك  يعتقد 
)عدي(  مثل  الترّصف  ويريد  يشء  كل 
ويتجاوز  واٍع  غري  فكر   هذا  ولألسف 

القوانني والتعليمات!
نتيجة  سائدة  :الفوىض  أن  اىل  ولفت 
األوملبية  اللجنة  فواجب  الفكر،  لهذا 
األوملبية  واملبادئ  األوملبي  الوعي  نرش 
عىل  وترشف  األوملبية  الفرق  وُتهيء 
هذه  واآلسيوية،  األوملبية  البطوالت 
يف    التدّخل  يمكنها  وال  واجباتها،  هي 

أمور غريها.

سياسة الدولة

حديثه  الحسناوي  د.حسن  وختم 
الشباب  وزارة  عن  نتحّدث  :عندما 
يف  الدولة،  نعني  فنحن  والرياضة 
يمكنها  ال  األوملبية  اللجنة  أن  حني 
صدر  فإذا  الدولة،  سياسة  ترسم  ان 
ممارسة  بمنع  مثالً  الربملان  من  قرار 
يستطيع  فال  العراق،  يف  الرياضة 
فرض  الدولية  األوملبية  اللجنة  رئيس 
فالرصاع  أجبارياً،  العراق  يف  إقامتها 
سببه التداخل يف الواجبات، ويمكن ان 
يمكنها  ال  األوملبية  اللجنة  أن  نضيف 
تستطيع  وال  مثالً،  األموال  رصف 
محاسبة األندية واالتحادات، فجميعها 
لديها شخصيات معنوية مع قوانينها 
املرّشعة، لكن الجهة القطاعية للدولة 
الجميع  وواجب  الشباب،  وزارة  هي 
الذي يحب  كاألب  اليها، فهي  الرجوع 
وال  أوالده،  عىل  ويعطف  ويحنو 
يستطيع إيذاؤهم ألنه سيؤذي نفسه، 
لتحتضن  أباَ  تكون  أن  يجب  فالوزارة 

الرياضة العراقيْة يف جميع مفاصلها.

بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ منتظر الجابري

استعاد فريق الرشطة وصافة ترتيب 

القدم  بكرة  املمتاز  العراقي  الدوري 

بتغلبه عىل الكرخ بثالثية نظيفة.

امس  الفريقني  بني  املباراة  واقيمت 

احمد  الساحر  ملعب  عىل  السبت 

الجولة  من  مؤجل  لقاء  يف  رايض، 

.29

وسجل ثالثية القيثارة كل من مازن 

فياض يف الدقيقة 30 وامجد عطوان 

يف الدقيقة 48 ومحمد داود يف الدقيقة 

.59

يف  نفسه  الرشطة  وجد  الفوز  وبهذا 

نقطة،   55 برصيد  الرتتيب  وصافة 

فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 

36 يف املركز العارش. 

متأخرا  فوزا  الجوية  القوة  وخطف 

املباراة  يف   ،)2-3( الوسط  نفط  عىل 

ملعب  عىل  بينهما  جمعت  التي 

الجولة  عن  واملؤجلة  الدويل،  الشعب 

الـ28 من الدوري املمتاز.

الوسط،  لنفط  املثالية  البداية  ورغم 

عرب  السابعة  الدقيقة  يف  تقدم  الذي 

املحرتف األردني، محمود زعرتة، إال أن 

الدقيقة  القوة الجوية عاد رسيعا يف 

الكاظم، وخطأ  15، عرب رشيف عبد 

من الحارس عيل كاظم هادي.

ويف الشوط الثاني، تمكن الجوية من 

تسجيل هدفه الثاني، يف الدقيقة 57، 

من خالل رشيف عبد الكاظم أيضا.

التعادل  أحرز  جاسم  سجاد  لكن 

بعد   ،69 الدقيقة  يف  الوسط،  لنفط 

يف  ستار  منتظر  املدافع  من  خطأ 

إبعاد الكرة، لتتهيأ أمام عبد الكاظم 

ويسددها يف الشباك.

الدقيقة 87، تمكن حسني جبار  ويف 

للقوة  الثالث  الهدف  تسجيل  من 

نفط  حارس  مرمى  يف  الجوية، 

الوسط الذي أخطأ بتقدمه.

بهذا  رصيده  الجوية  القوة  ورفع 

الفوز إىل النقطة 63، يف املركز األول، 

بينما تجمد نفط الوسط عند النقطة 

49 يف املركز الخامس.

بغداد/ محمد الخفاجي

عىل  للمالكمة  الوطني  منتخبنا  حصل 

يوم  بطولة  يف  برونزية  ميداليات  ثالث 

يف  مؤخرا  اختتمت  التي  الدولية  النرص 

العاصمة البيالروسية مينسك .

الزهرة  واكد امني رس االتحاد عيل عبد 

فقط  العبني  باربعة  شارك  املنتخب  ان 

ما  فان  وبالتايل  ميداليات  ثالث  وحقق 

للفخر  ويدعو  جيد  يشء  هو  تحقق 

فرتة  طول  يعلم  الجميع  وان  سيما 

االنقطاع واالبتعاد عن اجواء املنافسات 

بسبب ظروف الجائحة.

واشار عبد الزهرة اىل ان هذه البطولة 

اسيا  لبطولة  تحضريية  محطة  تعد 

املقبلة التي من املؤمل ان تقام يف امارة 

دبي نهاية الشهر الحايل .

توجوا  الذين  الالعبني  ان  واوضح 

هم  بيالروسيا  يف  الربونزية  بامليداليات 

، خليل  العال وزن 60 كغم  مؤمن عبد 

حسني  عىل   ، كغم   81 خليل  ابراهيم 

عيدان +91 .

بالقول:  حديثه  الزهرة  عبد  وختم 

اصبح بحكم املؤكد غياب املالكم الدويل 

اسيا  بطولة  عن  سهم  كاظم  كرار 

الم  صحي  عارض  بسبب  وذلك  املقبلة 

املستمرة  محاوالتنا  ورغم  مؤخرا،  به 

يف  املشارك  الوفد  ضمن  يكون  الن 

عىل  املرشف  الطبيب  ان  اال  البطولة 

بالتايل  سفره  رفض  الصحية  حالته 

قدم اعتذاره عن املشاركة وهو بطبيعة 

الحال خسارة كبرية ملنتخبنا لكننا نثق 

كل الثقة ببقية زمالئه يف تحقيق نتائج 

ملبية للطموح.

بغداد/ متابعة الزوراء
قال مدرب فريق الطلبة ثائر جسام، إن مباراة بعد غد الثالثاء أمام 
نفط ميسان بالدوري املمتاز، ستكون االختبار األول للطاقم الفني 

الجديد.
وأضاف جسام ان وضع الطلبة مهدد بسبب تراجع نتائجه، املهمة 

تكمن يف بقاء الفريق بالدوري املمتاز«.
وتابع »يجب حصد النقاط يف الجوالت املقبلة، مباراة نفط ميسان 

عىل ملعبنا، وبالتايل فريقنا مطالب بالفوز«.
وأوضح أن الطلبة فريق تاريخه كبري، ومن يمثل هذا الفريق، يجب 

أن يشعر بحجم املسؤولية.
ونوه »الفريق مر بظروف إدارية ومالية معقدة، لكن وضع الفريق 

اآلن غري الئق، ويحتاج إىل وقفة جادة النتشاله«.
وأشار إىل أن نفط ميسان خصم ال يستهان به، ألنه يضم مجموعة 

جيدة من الالعبني.
وأتم »مطالبون بالفوز من أجل الخروج من دوامة النتائج السلبية، 

التي تسببت يف تراجع الفريق بجدول الرتتيب«.
يشار إىل أن الطلبة يحتل املركز السابع عرش برصيد 17 نقطة، أما 

نفط ميسان يأتي عارًشا برصيد 36 نقطة.

البعض تعمد تقليم أظافر الوزارة واألوملبية ال ترسم سياسة الدولة يف الرياضة
املستشار حسن احلسناوي يضع نقاطاً ساخنة فوق حروف األزمات:

فوز مريح للشرطة على الكرخ وانتصار مثري للجوية على نفط الوسط جسام: ظروف االنيق صعبة 
ونفط ميسان ال يستهان به

عبد الزهرة: ما حتقق لقبضاتنا يف بيالروسيا مداعاة للفخر

6الرياضيالرياضي أمانة بغداد يفتقد مخسة العبني 
أمام امليناء

بغداد/ متابعة الزوراء
تأكد غياب خمسة العبني بفريق أمانة بغداد، عن مواجهة امليناء، ضمن الجولة 30 من الدوري بعد 
غد الثالثاء بسبب اإلصابة.وقال وسام طالب، املدرب املساعد لفريق أمانة بغداد ان الفريق سيفتقد 
خدمات خمسـة العبني، بسـبب اإلصابات املتكررة«.وأضـاف: »الغائبون، هـم: املحرتف النيجريي 
صامويـل إيكـو، واملحرتف العاجي أكوري، باإلضافة إىل محمد سـالم، وعبد القادر طارق الذي عاد 
من اإلصابة، لكنه غري جاهز بدنيا للمباراة، كما سيغيب سجاد حسني لنهاية املوسم، بعد خضوعه 
لعملية يف الركبة«.وتابع: »الغيابات لن تضعف من عزيمتنا يف البحث عن النقاط الثالث كون املباراة 

يف ملعبنا، ونحن مطالبون بالتعويض بعد الخسارة األخرية أمام الزوراء يف الجولة املاضية«.

أصفر وأمحر
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اعالمنا الرياضي
االوسـاط الرياضيـة واالعالميـة والصحفية قدمت 
تعازيهـا الحـارة اىل عضـو اللجنـة االجتماعية يف 
االتحـاد العراقي للصحافة الرياضية الزميل رحيم 
الدراجـي، وذلك لوفاة خالته ... سـائلني الله العيل 
القدير ان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها 
جنات الفردوس ويرزق اهلها ومحبيها الصرب والسلوان 

وانا لله وانا اليه راجعون.
  ********************

الزميل هشـام عيل اعلن عن نهايـة عمله ضمن 
فريق اعداد برنامـج )الحكم الرابع( والذي يبث 
مـن عىل شاشـة قناة )العهـد(، وذلك من خالل 
املنشور الذي كتبه عىل صفحته يف موقع التواصل 

االجتماعي )فيسبوك(.. خالص االمنيات بالتوفيق 
للزميل الخلوق يف محطته املهنية املقبلة.
 ********************

املصور يف قنـاة آي نيوز احمد صبيح، احتفل بعيد 
ميـالده  قبل ايـام قليلة، خالص االمنيـات للعزيز 
صبيـح بالعمـر املديـد وتحقيق النجـاح يف حياته 

ومشواره املهني.



أصي�ب قلب دف�اع وقائد ن�ادي ريال مدري�د اإلسباني 
سريخي�و رام�وس يف العضلة الخلفي�ة لساقه اليرسى، 
بحسب ما أعلن النادي امللكي أمس السبت، ما قد يبعده 

حتى نهاية املوسم الحايل.
وكش�ف ريال مدريد بأن راموس ل�م يشارك يف تدريبات 
الفريق صباح أمس السبت بعد أن شارك يف مباراة فريقه 
ض�د تشيل�ي االنكليزي يف إي�اب نصف النهائ�ي الثالثاء 
املايض، يف أّول لقاء له بعد إصابة يف ربلة الساق أبعدته 

نحو الشهر عن املالعب.
ول�م يكش�ف ريال مدري�د عن ف�رة غياب 
قائده عن املالعب، لكن الصحف اإلسبانية 
أشارت بأن راموس سيغيب عن املباريات 
األربع األخرية لفريقه الذي ينافس عىل 
لق�ب بطل ال�دوري اإلسبان�ي. بيد أن 
مشاركت�ه يف صفوف منتخب إسبانيا 

يف نهائيات كأس أوروبا “يورو 2020” املقررة من 11 حزيران/
يونيو اىل 11 تموز/يوليو املقبلني ليست موضع شك.

واإلصاب�ة هي الثالثة لراموس هذا املوسم وهو لم يخض سوى 
5 مباري�ات مع ريال منذ مطلع العام الحايل. وغاب راموس عن 
صفوف فريق�ه لخمس مباري�ات بني ترشي�ن الثاني/نوفمرب 
وكان�ون األول/ديسم�رب املاضي�ني لتمزق عض�ي يف ساقه، ثم 
ش�ارك يف ال�كأس السوب�ر االسباني�ة قب�ل ان يخض�ع لعملية 
جراحي�ة يف ركبت�ه اليرسى مطل�ع ش�باط/فرباير وغاب نحو 

الشهرين عن املالعب.
وع�اد املداف�ع الدويل إىل املالع�ب منتصف اذار/م�ارس وخاض 
مباراتني مع ريال مدريد قبل أن يصاب يف ربلة الساق يف صفوف 

منتخب بالده ضد كوسوفو يف 31 اذار/مارس.
كما أصيب راموس بكوفيد19- قبل أن يعاود التمارين يف أواخر 
نيسان/ابري�ل. يذكر أن قائد ريال مدري�د يف خضم مفاوضات 

صعبة مع ناديه لتمديد عقده معه. 

ضم�ن فيالدلفي�ا سفنتي سيكرسز نظري�اً صدارة املنطق�ة الرشقية يف 
دوري ك�رة السلة األمريك�ي للمحرفني، بفوزه الصع�ب عىل ضيفه نيو 
أورليانز بيليكانز 107-109، فيما تابع حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز 

تراجعه وعّزز يوتا جاز صدارته للمنطقة الغربية.
وأم�ام صيحات جماهري ملعب “ولس فارغو سنر” لنجم الفريق جويل 
إمبي�د، مطالبني بمنحه جائ�زة أفضل العب يف املوس�م “أم يف بي”، تألق 
العم�الق الكامريوني مع 37 نقطة و13 متابع�ة، مانحا فيالدلفيا فوزه 

السابع تواليا.
ورف�ع فيالدلفي�ا رصي�ده إىل 46 فوزا و21 خس�ارة يف ص�دارة املنطقة 

الرشقية، أمام ميلووكي باكس )43-24(.
ولدى بيليكانز الذي افتقد نجمه الصاعد زيون ولياسون املصاب بكرس يف 
اصبعه سيبعده لفرة غري مح�ددة، ترضرت آمال الفريق باحتالل مركز 

يف املنطقة الغربية يؤهله لخوض ملحق األدوار االقصائية “بالي أوف”.
يحت�ل راهناً املركز الحادي عرش بفارق فوزي�ن عن سان أنتونيو سبريز 

العارش.
ويتف�ّوق فيالدلفي�ا بفارق ثالثة انتصارات ع�ن كل من ميلووكي باكس 

الفائز عىل هيوستن روكتس 133-141 وبروكلني نتس.
وسّج�ل أساسيو ميلووكي ب�ني 17 و24 نقطة، فيما ك�ان رصيد نجمه 
اليونان�ي ياني�س أنتيتوكونمب�و 17 نقط�ة و11 متابع�ة و7 تمري�رات 

حاسمة يف 29 دقيقة.
ويزداد سيناريو لوس أنجليس ليكرز صعوبة، بعد خسارته أمام بورتالند 
تراي�ل باليزرز 106-101، وانتزاع خصمه املركز السادس منه يف املنطقة 

الغربية الذي يجّنب خوض امللحق.
وكالع�ادة يف املناسبات الك�ربى، تألق مع بورتالند نجم�ه داميان ليالرد 
)38 نقطة و7 تمريرات حاسمة(، فيما حمل أنتوني ديفيس عبء غياب 
زميل�ه النجم املخ�رضم ليربون جيم�س، املصاب بكاحل�ه، مسجال 36 

نقطة و12 متابعة.
وقب�ل خمس مباريات من نهاية الدور املنتظم، يتعنّي عىل لوس أنجليس 
تخط�ي بورتالند لع�دم خوض مباري�ات امللحق املؤهل�ة إىل البالي أوف. 
يلتق�ي اليوم األح�د فينيكس صنز، وصي�ف املنطقة الغربي�ة، يف مباراة 
صعبة.وه�ذه الخس�ارة الثامنة يف عرش مباريات لليك�رز الذي غاب عنه 

أيضا األملاني دنيس رشودر.
هذا وابتعد داالس مافريكس يف املركز الخامس ضمن الغربية، بفوزه عىل 

كليفالند كافاليريز 110-90.
وحسم داالس املواجهة من شوطها األول إثر تقدمه 37-62، يف ظل تألق 
نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش )24 نقطة( يف 23 دقيقة، فيما أضاف 

تيم هاردواي جونيور 20 نقطة.
وأصب�ح دونتشيت�ش )22 عام�ا و67 يوما( رابع أصغر الع�ب يف تاريخ 

ال�دوري يص�ل إىل حاج�ز 5 آالف نقط�ة، وراء كارميلو أنتون�ي، ليربون 
جيمس وكيفن دورانت.

ويف الرصاع عىل املركز السادس يف املنطقة الرشقية، لتجنب خوض امللحق، 
ف�از ميامي هيت، وصي�ف املوسم امل�ايض، عىل مينيسوت�ا تيمربوولفز 
112-121، متخطي�ا بوسط�ن سلتيك�س الساب�ع والخ�ارس عىل أرض 

شيكاغو بولز 121-99.
وع�ّول ميامي عىل املوّزعني البديلني تايلر هريو صاحب 

27 نقط�ة والسلوفيني غ�وران دراغيتش )23(، 
فيم�ا سّجل نجم نهائ�ي املوسم املايض جيمي 

باتل�ر 25 نقط�ة و8 متابع�ات و6 تمريرات 
حاسمة.

وسيك�ون ميامي قادرا عىل االبتعاد أكثر 
عن بوسط�ن عندما يح�ّل عليه األحد، 

علم�ا ب�أن األخري رضخ أم�ام ثنائي 
بولز زاك الفني واملوزع كوبي وايت 

صاحبي 25 نقط�ة، فيما حقق 
الع�ب االرتك�از املونتينيغ�ري 
تريبل  فوتشيفيت�ش  نيك�وال 
و14  نقط�ة   18 م�ع  داب�ل 
تمري�رات  و10  متابع�ة 

حاسمة.
هورنتس  تشارل�وت  وضمن 

تقريبا املركز الثامن يف الرشقية 
)34-33(، بف�وزه ع�ىل أورالندو 

ماجيك 112-122، بفضل 28 نقطة 
من تريي روزيري و27 لالميلو بول.

وبرغ�م غي�اب نجمي�ه دونوف�ان ميتش�ل 
ومايك كوني، حق�ق يوتا جاز، صاحب أفضل 

رصيد يف الدوري، فوزه الرابع تواليا عىل حساب 
دنفر ناغت�س 120-127، بعدما تعملق العبه 
الكرواتي بوي�ان بوغدانوفيتش وحقق أفضل 
رصيد يف مسريته، مسج�ال 48 نقطة بينها 8 

ثالثيات من 11 محاولة.
ق�ال بوغدانوفيت�ش: “ألع�ب أفض�ل. أس�ّدد 
الكرة أفضل. أصل إىل اللياقة املثالية يف الوقت 

املناسب قبل البالي أوف”.
وغاب ميتشل عن آخر 11 مباراة بسبب التواء 
يف كاحل�ه وكوني عن ست مباري�ات متتالية 

إلصابة عضلية بفخذه.
وُحسم�ت املب�اراة يف الثوان�ي األخ�رية، بع�د 
مساهمة من جوردان كالركسون )21 نقطة( 

والفرني رودي غوبري )14 نقطة و9 متابعات(، 
فيما ك�ان مايكل بورتور جوني�ور )31( أفضل 

مسّج�ل لدى دنف�ر ال�ذي يفتقد نجم�ه الكندي 
جمال موراي حت�ى نهاية املوسم إلصابة قوية يف 

ركبت�ه، وأضاف العمالق الرصب�ي نيكوال يوكيتش 
24 نقطة و13 تمريرة حاسمة و9 متابعات.

واحتف�ظ يوتا )18-49( بفارق ف�وز عن وصيفه يف 
املنطقة الغربية فينيكس صنز الذي قلب تأخره أمام 

نيويورك نيكس إىل فوز 128-105.

أّكد نائب رئي�س اللجنة األوملبية الدولية 
األس�رايل جون كوت�س أم�س السبت، 
ب�أن ال يشء سيمنع إقام�ة دورة ألعاب 
طوكي�و األوملبية عىل الرغم من املخاطر 

جراء جائحة كوفيد19-.
ورّد كوت�س عىل س�ؤال لوكالة “فرانس 
برس” عما إذا كان ثمة سيناريو لتأجيل 
األلعاب املق�ّررة أن تنطلق يف 23 تموز/

يوليو املقبل، مرّة جديدة أو إلغائها بقوله 
“كال، ال وجود )لهكذا سيناريو(”.

وأض�اف عىل هام�ش االجتماع السنوي 
للجنة األوملبي�ة األسرالية: “لقد أفصح 
رئيس ال�وزراء الياباني بذل�ك إىل رئيس 
الوالي�ات املتحدة قبل أسبوعني أو ثالثة، 
وال ي�زال يق�ول ذلك إىل اللجن�ة األوملبية 

الدولية”.
وتاب�ع: “نواص�ل العم�ل مع�ه )رئيس 
يف  سوغ�ا(  يوش�يهيدي  الياب�ان  وزراء 
ما يتعل�ق بجميع االج�راءآت الصحية، 

األمور تسري كما يجب”.
وكان سوغا تحّدث اىل الرئيس األمريكي 
جو باي�دن يف نيسان/أبريل وأكد له بأن 

ب�الده تقوم ب�كل يشء ممك�ن الحتواء 
ألع�اب  وإقام�ة  كوفي�د19-  جائح�ة 
“آمن�ة”. لك�ن الشك�وك ال ت�زال تحوم 
حول إقامة األلع�اب ال سيما بعد تمديد 
اليابان لفرض حالة الطوارئ يف البالد يف 
أربع مقاطعات بينه�ا طوكيو للحد من 

انتش�ار كورونا، لثالث�ة أسابيع جديدة 
حتى 31 أيار/مايو.

وباإلضاف�ة إىل طوكي�و الت�ي يف�رض 
أن تستضي�ف األلع�اب األوملبي�ة خالل 
أقل م�ن 80 يوما وث�الث مناطق أخرى 
هي أوساك�ا وكيوتو وهيوغ�و )غربا(، 

فرضت حالة الطوارئ يف إدارتني أخريني 
هما أيت�ي )وس�ط( وفوكوكا )جنوب 

غرب(.
وأض�اف كوت�س رئي�س لجن�ة تنسيق 
األلع�اب يف اللجن�ة األوملبي�ة: “أمضينا 
القس�م األول من العام امل�ايض لدراسة 
أسوأ السيناريوه�ات املحتملة، ثم قمنا 
بدراس�ة االجراءات الرضوري�ة الواجب 

اتخاذها”.
وتاب�ع: “كل االجراءات الت�ي اتخذناها 
ته�دف إىل حماي�ة سالم�ة الرياضي�ني 
وسك�ان الياب�ان”، داحض�ا املزاعم بأن 
اللجنة األوملبية تض�ع الرياضة واألمور 

املادية قبل عوامل الصحة.
التفاه�م ب�ني  ون�ّوه كوت�س بمذك�رة 
واللجن�ة  وبيونتي�ك  فاي�زر  مخت�ربي 
األوملبي�ة الدولي�ة لتوف�ري لقاحات ضد 
للرياضي�ني  “كوفي�د19-”  ف�ريوس 
والوف�ود م�ن جميع ال�دول املشاركة يف 
أوملبياد طوكي�و 2020، مش�ريا إىل أنها 
خط�وة هام�ة إىل األم�ام. وق�ال يف هذا 
الصدد: “لقد أمضينا وقتا طويال لوضع 

االجراءآت لضمان سالمة الرياضيني من 
خالل االختبارات، ال سيما بأن هؤالء من 
جمي�ع أنح�اء العالم بات�وا يستطيعون 

الحصول عىل اللقاح”.
بيد أنه اع�رف بأن عدم حماس الشعب 
اليابان�ي لتلق�ي اللق�اح يش�كل قلق�ا 
وق�ال: “أعتقد بأن ثم�ة عالقة بني عدد 
القلق�ني ح�ول سالمته�م  األش�خاص 
مقارن�ة م�ع األش�خاص الذي�ن تلق�وا 
اللقاح يف اليابان. عدد الذين تلقوا اللقاح 
ضئي�ل ج�دا ال سيم�ا ب�ني املتقدمني يف 
السن. لكني أعتقد بأن األمور ستتحسن 
مع توفر اللقاح بنسبة أكرب يف اليابان”.

وتسّجل اإلمرباطورية راهًنا زهاء 5300 
إصابة يومي�ة، فيما تسبب الوباء بوفاة 
ح�وايل 10500 ش�خص من�ذ بداية عام 

.2020
وبالت�ايل يظ�ل حج�م الوب�اء مح�دوًدا 
مقارنة ب�دول أخرى ح�ول العالم، لكن 
األزمة الصحية تستنفذ القطاع الطبي، 
خصوص�ا وأن حمل�ة التلقي�ح تتق�دم 

ببطء شديد يف األرخبيل.

تغلب شتوتجارت عىل ضيفه آوغسبورغ بنتيجة )2-1(، 
يف املب�اراة التي جمعت ب�ني الفريقني، ضمن منافسات 

الجولة ال�32 من دوري الدرجة األوىل األملاني.
وع�ىل ملعب مرسي�دس بينت�س أرينا، تق�دم أصحاب 
األول مبك�را عرب فيليب فورس�ر )ق11( لكن فلوريان 
نايديرليشنري )ق59( أدرك التعادل للضيوف إال أن ساسا 

كاالدزيتش )ق74( حسم النقاط الثالث لشتوتجارت.
وعىل ه�ذا النحو، ارتقى ش�توتجارت إىل املركز التاسع 
بإجم�ايل 42 نقطة فيما تجمد رصي�د أوجسبورج عند 

33 نقطة باملركز الثالث عرش.
نيوكاسل يقسو عىل ليسر سيتي

� عّزز نيوكاسل آمال�ه الكبرية للبقاء يف الدوري املمتاز 
عندما ألحق خسارة قاسية بمضيفه ليسر سيتي.

وفّج�ر نيوكاسل مفاج�أة كربى يف ال�دوري اإلنكليزي 
املمت�از عندم�ا تغلب عىل ليسر سيت�ي 2-4 يف املرحلة 

الخامسة والثالثني من املسابقة.
وتن�اوب ع�ىل رباعي�ة نيوكاس�ل الذي ضم�ن منطقياً 
مقع�ده يف الدوري املمتاز كل من ويلوك )22( والويلزي 

دوميت )34( وويلسون ثنائية )64 و73(.
وح�اول ليس�ر حفظ م�اء الوج�ه فسّجل ل�ه كل من 
ألربايت�ون والنيجريي إيناتش�و يف الدقائق األخرية )80 

و87(.
ورف�ع نيوكاس�ل رصيده إىل 39 نقط�ة يف املركز الثالث 
عرش مؤقتاً بفارق 12 نقط�ة عن فولهام الثامن عرش 

مع تبقي أربع مباريات لألخري.

بدوره تجمد رصيد ليسر سيتي عند63 نقطة يف املركز 
الثالث الذي بات مهدداً من تشيلي )61(.

ويخ�ى ليسر سيت�ي أن يفش�ل يف التأه�ل إىل دوري 
أبط�ال أوروبا بسبب اآلمال القائمة لكل من وست هام 
)58 ومباراة أقل( وتوتنهام )56 ومباراة أقل( وليفربول 

)54 ومباراتني أقل(.
ليل يؤمن صدارته لجولة اضافية

� ضمن ليل استمراره يف صدارة الدوري الفرني لجولة 
إضافي�ة بف�وزه ع�ىل مضيف�ه الن�س 0-3 يف املرحلة 

السادسة والثالثني من املسابقة.

وسارت املباراة بأفضل طريق�ة يتمناها عشاق ليل، إذ 
افتتح النتيجة الركي بوراك يلماز مبكراً من ركلة جزاء 
يف الدقيق�ة الرابع�ة قب�ل يأتي طرد ميكل�ني من طرف 

املضيف بتلقيه اإلنذار األصفر الثاني )35(.
واستغل ليل الزيادة العددية رسيعاً عندما أضاف يلماز 
الهدف الثاني له ولفريقه )40(، ومن ثم أتى الدور عىل 

الكندي ديفيد )60(.
ورفع ليل رصي�ده إىل 79 نقطة يف الصدارة بفارق أربع 
نق�اط عن مالحق�ه باريس س�ان جريمان ال�ذي لعب 

مباراة أقل.
وتجم�د رصي�د النس عن�د 56 نقطة يف املرك�ز السابع 
وه�و ذات رصيد مرسيليا السادس وال�ذي لعب مباراة 

أقل أيضاً.
ريال سوسييداد يحقق فوزاً ثميناً عىل إلتي

� فاز ريال سوسييداد عىل ضيفه إلتي 0-2 يف املرحلة 
الخامسة والثالثني من مسابقة الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.
وجاء فوز ريال سوسييداد امله�م قبل موقعته املرتقبة 

مع أتلتيكو مدريد املتصدر يف الجولة املقبلة.
ووقع عىل ثنائية ريال سوسيي�داد كل من إيلوستوندو 
أن الضي�ف لع�ب  )72( وأويارزاب�ال )2+90(، علم�اً 

منقوصاً بسبب طرد راوول غوتي )11(.
ورف�ع ريال سوسييداد رصيده إىل )56( نقطة يف املركز 
الخام�س فيما تجمد رصيد إلتي عن�د )30( نقطة يف 

املركز التاسع عرش.

7الرياضي
الدوريات األوروبية لكرة القدم

اعالم الكرتوني

تأكيد على اقامة األلعاب األوملبية يف موعدها

شتوجتارت يتغلب على آوغسبورغ

دافعت أندية برش�لونة وريال مدري�د ويوفنتوس عن مزايا 
دوري السوب�ر األوروبي لك�رة القدم، مستنك�رة تهديدات 
االتح�اد األوروبي )يويف�ا( الذي عاق�ب أول أمس الجمعة 
تسع�ة أندية ش�اركت يف إط�الق املسابقة املندث�رة بعد 48 

ساع�ة وكان�ت ته�دف ملنافس�ة دوري األبط�ال.
وبرغم انسحاب تسع�ة أندية من أصل 12 أّسست مرشوع 
مدري�د  وري�ال  برش�لونة  أندي�ة  تعت�زم  السوب�ر،  دوري 
)إسبانيا( ويوفنتوس )إيطالي�ا( “املثابرة يف السعي اليجاد 
حلول مناسبة، برغم الضغوط والتهديدات غري املقبولة من 
قبل يويفا”، بحسب بيان مشرك نرشته األندية الثالثة عىل 

مواقعها الرسمية.
وجّددت األندية الثالثة رغبتها أمام الفيفا واليويفا يف إيجاد 

حل�ول مناسب�ة لتطوي�ر لعب�ة ك�رة الق�دم.
وقال�ت األندية يف بيانه�ا إن الدوري السوب�ر أطلق “بهدف 
توف�ري حل�ول للوضع الحايل غ�ري املست�دام يف صناعة كرة 

القدم”.
وكان يويفا أعلن عن عقوبات مادية خفيفة بحق أرسنال، 
تشيل�ي، مانشسر يونايت�د، توتنه�ام، مانشسر سيتي 
وليفرب�ول االنكليزية، باإلضافة إىل مي�الن وإنر اإليطاليني 
وأتلتيك�و مدريد االسباني الت�ي “وافقت مجتمعة عىل دفع 
مبلغ 15 مليون يورو )18,25 مليون دوالر أمريكي( والتخي 
ع�ن 5 يف املئ�ة م�ن إيراداتها عىل م�دى موس�م بالكامل”، 

لُيخّصص هذا املبلغ للناش�ئني والجذور يف أوروبا.
ووضع االتح�اد القاري غرامة قدره�ا 100 مليون يورو يف 
حال ك�ّررت هذه األندية فكرة االنضمام مجدداً إىل مسابقة 
غ�ري مسموح به�ا، و50 مليون يورو يف ح�ال الراجع عن 

التزاماتها.
وش�ّكك بي�ان األندية الث�الث أن املنسحب�ني التسعة يف ظّل 
ضغ�وط الجماهري وسياسيني “تشارك�وا املخاوف عينها.. 
بأن اإلصالح�ات الهيكلية رضورية لضم�ان بقاء رياضتنا 

جذاب�ة ومستم�رة ع�ىل امل�دى البعي�د”.
تابع البيان: “يؤسفن�ا رؤية أصدقائنا والرشكاء املؤسسني 
مل�رشوع ال�دوري السوب�ر قد وج�دوا أنفسه�م يف مثل هذا 
املوق�ف غ�ري املتس�ق واملتناق�ض عندم�ا وقعوا ع�دداً من 

االلتزامات ليويفا”.
وفيما أشار بيان االتحاد القاري إىل أن هذه األندية “اعرفت 
وقبل�ت بأن م�رشوع ال�دوري السوبر كان خط�أ”، كشف 
بأنه�ا وقعت “من دون تحفظ” بأنها تحرم قوانني االتحاد 
االوروبي و”تعّهدت املشاركة” يف كّل مسابقة قارية تتأهل 

إليها عن طريق “الجدارة الرياضية”.

برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس يرفضون 
التهديدات املوجهة ألندية دوري السوبر

مورينيو جيلد منتقديه بسالح مئوي

راموس يتعرض إلصابة عضلية جديدة

مفكرة الزوراء

فيالدلفيا يضمن نظريا صدارة الشرقية وليكرز يعاني أكثر
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واشنطن/متابعة الزوراء:
سللط قرار تأييلد مجلس الرقابة على فيسبوك 
تعليلق حساب الرئيس األمريكلي السابق دونالد 
ترامب الضلوء عى الفراغ التنظيمي فيما يخص 

وسائل التواصل االجتماعي.
وقال املجلس إن رشكلة فيسبوك أخطأت عندما 
جعللت التعليلق غري محلدد امللدة وأمهلها ستة 
أشلهر لتحديد “إجراء مناسب”. ووصف ترامب 
قلراَر حْظلرِه على منصلات تكنولوجيلة بأنله 
“فضيحلة كامللة” وقلال إن الرشكلات ستدفع 

“ثمنا سياسيا”.
ويشكك النقلاد بالفعل يف رشعية وقيمة مجلس 
الرقابلة، وهلو كيلان أنشلأه موقلع فيسبلوك 
للمساعدة عند اللرورة وتحميله املسؤولية يف 
مثل هذه القضايا. واملجلس قادر فقط عى تقديم 
توصيات لفيسبوك بشأن سياساته، والتي يمكن 
للشبكلة االجتماعية أن تأخذها بعني االعتبار أو 
ترتكها، كملا أن لفيسبوك يدا يف اختيار األعضاء 

ألن سلطات مجلس اإلدارة محدودة.
ويرى بعض النقاد أن املجلس وجد لرصف النظر 
عن تطوير قوانني جديدة للرقابة الحكومية عى 
رشكلات التواصل االجتماعلي. ويعتربون أنه لم 
يكن لفيسبوك نية يف إيقاف حساب ترامب أصال 

للوال االنتقلادات التلي طاللت الرشكلة.
ويقلول خرباء إن ترك األمر معلقا قد يكون دليال 
عى إعادة ترامب بعد أن تهدأ العاصفة، مؤكدين 
أن “وجود فيسبوك بات يتغذى عى الشعبوية”.

وقال بول باريت، نائب مدير مركز سترين لألعمال 
وحقلوق اإلنسلان يف جامعة نيويلورك، يف بيان 
“سيكون التأثري العميل لهذا القرار هو أن منصة 
فيسبلوك -وربما املنصلات األخلرى التي كانت 
تراقب مجللس الرقابة للحصول عى إرشلادات 

غري رسمية- يجب أن تستمر يف مواجهة مشكلة 
ملا يجب فعلله حيال القلادة السياسيلني الذين 
يسيئلون استخدام وسائلل التواصل االجتماعي 

وينرشون األكاذيب ويحرضون عى العنف”.
واتخذت منصلات أخرى إجلراءات مماثلة تجاه 
حسابلات ترامب بعد اجتياح الكونغرس يف يناير 
امللايض. وينتظر يوتيلوب أن “ترتاجلع مخاطر 
العنلف” قبل أن يسملح للرئيلس السابق بنرش 
أرشطلة فيديلو مجددا على منصته. أملا تويرت 
الشبكلة املفضللة سابقا لرتامب ملع حوايل 89 
مليلون متابع فقد علقت حسابله بشكل نهائي 
رغم أن جلاك دوريس مؤسس الشبكة أعرب عن 

أسفه “للفشلل يف الرتويلج ملحادثلة سليملة”.

وجدد القرار دعوة الحكومة إىل تويليّ دور تنظيمي 
أكلرب ومواصلة الجهلود الجارية للحلد من قوة 
عمالق وسائلل التواصل االجتماعي، كما تساءل 
البعض عن سبب تركيز القرار عى شخص واحد 

فقط، وليس عى القادة الشعبويني يف العالم.
التواصلل  موقلع  معركلة  أن  خلرباء  ويرجلح 
االجتماعي فيسبوك مع “قادة العالم الطائشني” 
قد بدأت للتو ألن تأثري قرار مجلس اإلرشاف عى 

فيسبوك لن يقترص عى الحدود األمريكية.
وقالت صحيفة واشلنطن بوست إن “هذا القرار 
من األسلاس له طبيعة عامليلة؛ ألن ترامب ليس 
هلو الوحيلد املتهلم بانتهلاك مواقلع التواصلل 
االجتماعلي، إنه مجلرد بالون اختبلار للطريقة 

التلي سيتم التعامل من خاللها ملع قادة العالم 
اآلخرين ملن ِقبل منصات التواصلل االجتماعي 

مستقبال”.
وسيؤثلر القلرار عى اللدول التلي واجهت عنفا 
منهجيلا بسبلب قادتهلا، مثلل رئيس اللوزراء 
الفلبينلي  والرئيلس  ملودي  نارنلدرا  الهنلدي 
رودريغو دوتريتي وغريهما الذين استغلوا أوجه 
رهلا املوقع لرتامب  القصلور يف فيسبوك التي وفيّ
منذ عام 2015، بحسب ما قالته هايدي برييتش 
كبرية الخلرباء االسرتاتيجيني يف املرشوع العاملي 

املناهض للكراهية والتطرف.
وكانلت بعلض الحكومات قادرة على استخدام 
عمالقة التواصلل االجتماعي لحسابها الخاص؛ 
ففي الهند حاولت الحكوملة استخدام القوانني 
املحليلة إلجبلار فيسبلوك ورشكلات التواصلل 
منشلورات  إزاللة  على  األخلرى  االجتماعلي 
املعارضلني. ويف الشهلر امللايض حظلر موقلع 
فيسبوك مؤقتا هاشتاغا دعا مودي إىل االستقالة، 
رغم أنه قال يف وقت الحق إن هذه الخطوة كانت 

خطأ.
ملن جانلب آخلر فتلح الحكم فصلاًل جديلًدا يف 
الجلدل العاملي حول القوة غري الخاضعة للرقابة 
التلي تتمتع بها أبلرز منصات وسائلل التواصل 
االجتماعلي التلي أصبحت بوقلا سياسيا للكثري 

من قادة العالم.
وتللوح إجلراءات تنظيميلة يف األفلق، حيلث وعلد 
املرشعلون األمريكيلون بأنله بحللول نهايلة العام 
سُيحاسلب ترشيلع جديلد أبلرز منصلات وسائلل 
التواصلل االجتماعي عى فشلها يف ضبط املعلومات 
املضلللة. وقاللت رئيسة مجللس الرقابلة ورئيسة 
الوزراء الدنماركية السابقة هييل ثورنينغ شلميدت 
يف مقابللة “ال يمكنهلم اخلرتاع قواعلد جديدة غري 

مكتوبة عندما يناسبهم ذلك”.
 وبعد القرار أكد موقع فيسبوك أن ترامب سيبقى 
خلارج الشبكة االجتماعية يف الوقت الحايل. لكن 
الرشكلة بدت غلري ملتزملة يف ردها. وقلال نيك 
كليج، نائلب رئيس فيسبلوك للشلؤون العاملية 
واالتصاالت، “سننظر اآلن يف قرار مجلس اإلدارة 

ونحدد إجراًء واضًحا ومناسًبا”.
وقلال السيناتلور الديمقراطلي ملارك أر. وارنر 
“يجب عى صانعلي السياسات يف نهاية املطاف 
معالجلة جلذور هلذه القضايلا، والتلي تشمل 
الضغط من أجل اإلرشاف وآليات االعتدال الفعالة 
ملساءلة املنصلات عن نموذج األعمال الذي ينرش 

الرر يف العالم الحقيقي”.
وقلال النائب كني باك العضلو الجمهوري األعى 
يف اللجنلة الفرعية ملكافحلة االحتكار يف مجلس 
النلواب “إن مكانة رشكة فيسبوك كقوة احتكار 
دفعت قادتها إىل االعتقلاد بأن بإمكانها إسكات 
وفلرض رقابلة على خطلاب األمريكيلني دون 
تداعيلات”، وأضلاف “اآلن، أكثلر ملن أي وقلت 
مىض، نحتاج إىل إصالح صارم ملكافحة االحتكار 

لكرس احتكار فيسبوك”.
ورشكات التواصل االجتماعلي لديها سبب منطقي 
يف الشعلور بالقلق إزاء رد الفعلل السيايس العنيف؛ 
فبعلد حظلر تراملب من موقعلي فيسبلوك وتويرت 
يف ينايلر امللايض اقرتحلت حكومتلان على األقلل، 
واحلدة من اليسلار يف املكسيك والثانيلة من اليمني 
مواقلع  سلطلة  لتقويلض  سياسلات  بولنلدا،  يف 
التواصلل االجتماعي. ولم يكلن القلق مقترصا عى 
“الشعبويلني” فقلط، إذ قاللت املستشلارة األملانية 
أنجيلال ملريكل إن الحظلر الدائلم املفلروض على 
حسابات ترامب يف مواقع التواصل االجتماعي تمثل 

قيدا عى حرية التعبري.
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خبراء يرجحون أن المعركة قد بدأت للتو

هل تسعى فيسبوك خلوض معركة لضبط قادة العامل “الطائشني”

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قالت صحيفة “واشلنطن بوسلت”، إن وزارة 
العلدل األمريكية يف عهد تراملب، تلقت بيانات 
حلول اتصاالت هاتفيلة لثالثة ملن مراسليها 
كتبلوا مقاالت عن التدخل الرويس باالنتخابات 

األمريكية يف عام 2016.
وذكلرت الصحيفلة، أن الحديلث يلدور علن 
املكامللات يف الفرتة من 15 أبريلل إىل 31 يوليو 
عام 2017. وتضمنت املعطيات، معلومات عن 

طريف االتصال وتاريخه ومدة املكاملة.
وأخطلرت وزارة العلدل األمريكية، الصحفيني 
بتلقلي هذه املعلومات يف 3 مايو من هذا العام. 
وذكرت اللوزارة، يف رسائلل إىل وسائل اإلعالم، 
أنها حصلت عى سملاح بطلب بيانات مماثلة 
حول املراسالت اإللكرتونيلة، لكن وزارة العدل 
لم تتللق هلذه املعلوملات. ولم تحلدد الوزارة 

الهدف الذي سعت لتحقيقه من هذا الطلب.
ولكلن وفقا للصحيفة، يف تللك الفرتة املذكورة 
كتب بعض الصحفيني يف هذه الصحيفة مقالة 
ذكرت أن جيف سيشنز أحد مستشاري ترامب، 

ناقلش يف علام 2016 ملع السفلري الرويس يف 
واشلنطن حينلذاك سريغي كيسليلاك، قضايا 
تتعلق بالحملة االنتخابية للمرشح الجمهوري 
دوناللد تراملب. وذكلر أصحاب املقاللة، أنهم 
حصللوا عى هذه املعلومات ملن االستخبارات 
األمريكيلة. ونوهلت الصحيفة، بلأن سيشنز 
شلغل يف فرتة نلرش املقاللة - 21 يوليو 2017 
- منصلب وزير العدل واملدعلي العام للواليات 

املتحدة.

رام الله/متابعة الزوراء:
عليّلق الصحفلي الفلسطينلي املعتقلل علالء 
الريملاوي إرضابلاً علن الطعلام استمر 16 
يوملاً رفضاً العتقالله اإلداري، ليلة الخميس 
للل الجمعة، بعدملا أصدرت محكملة عوفر 

اإلرسائيلية قراراً بتقصري مدة اعتقاله.
وأوضح محامي عالء الريماوي، خالد زبارقة، 
خلالل مؤتمر صحفي عقلد يف مدينة رام الله 
وسط الضفة الغربيلة الليلة قبل املاضية، أن 
تعليلق الريملاوي إرضابله عن الطعلام جاء 
بعدملا أصلدرت محكملة عوفلر اإلرسائيلية 
قراراً بتقصري ملدة اعتقاله اإلداري من ثالثة 
شهور إىل شلهر ونصف الشهر، ليكون موعد 
اإلفلراج عنه يف الخامس ملن يونيو/حزيران 

املقبل.
وأفلاد زبارقة بأنه زار موكله يف سجن عوفر، 
وعلرض قرار املحكمة عليه، وبناء عليه أعلن 

تعليق إرضابه عن الطعام. 
وأشلار زبارقلة إىل أن استخبلارات االحتلالل 
اإلرسائييل حاولت فربكة تهم لعالء الريماوي، 
مؤكلداً أن التحقيلق مع موكله كلان بسبب 
عملله الصحفي. ورأى زبارقة أن القرار بحق 

الريماوي يدل عى أنه ال يوجد أي ملف ضده، 
إنما ما حصل هو تعسف سلطوي يف االعتقال 

اإلداري.
ونوه زبارقة إىل أن ما حصل مع عالء الريماوي 
يدل على أن املواد الرسية املوجلودة يف ملفه، 
والتلي ال يطللع عليهلا املحاملي أو املعتقلل 
ضعيفة، وأكد أن املؤرشات واضحة من خالل 
امللداوالت يف املحكملة بأن امللواد الرسية غري 
محلددة، كما أكد وجود إشلارات ملن النيابة 
خالل امللداوالت بأن تلك امللواد الرسية تتعلق 

بعمله الصحفي.
وقال زبارقة: “ال زلنا نعتقد أنه رغم أن القرار 
إيجابي، كلان يجب عى املحكمة اإلفراج عنه 

قبل انتهاء رمضان وأن يعود لعائلته”.
ونلص القلرار على أال يكون الحكلم اإلداري 
قابلاًل للتجديد بحق الريماوي، “إال إذا توفرت 
ظروف أخرى وظروف جديدة أو مواد جديدة 
تربطله باملخالفات املنسوبة إليله”، حسبما 
قلال املحامي.واعتقلل االحتلالل اإلرسائيليل 
الريملاوي، وهو ملن رام اللله، يف 21 إبريل/

نيسلان املايض، عى خلفيلة عمله الصحفي، 
وحويّله إىل االعتقال اإلداري.

السليمانية/نينا:
أعللن فريق املحاملني املكللف بالدفاع عن 
ان  بادينلان،  يف  والناشلطيني  الصحفيلني 
القلرار الصادر بحقهم من محكمة التمييز 
هو خرق للقانون، وانهم سيستمرون ببذل 
الجهود وسلك طرق اخرى للطعن بالقرار.

واوضلح املحاملون خالل مؤتملر صحفي 
عقلد املام محكملة التمييلز يف اربيل بعد 
قرار مصادقة محكملة التمييز عى سجن 
الصحفيني والناشلطني: انله ولالسف كنا 
ننتظلر قرارا يكون يف صاللح املعتقلني، اال 
ان اغلبيلة اصوات اعضلاء املحكمة جاءت 
بسجن الصحفيني والناشطني املعتقلني لل 

6 سنوات.
املحكملة،  قلرار  نحلرتم  اننلا  واضافلوا، 
وسنسللك طرقلا اخلرى للطعلن بالقلرار 
وسنستملر ببلذل الجهلود، معربلني علن 

اسفهلم، ان معتقيل بادينلان واثناء االدالء 
بافاداتهلم حرموا من حضلور محاميهم، 

معتربين ان هذا االمر خرق للقانون.
وطالب فريق الدفاع خالل املؤتمر الصحفي، 
املعتقللني  وادالء  القضيلة  مللف  ارجلاع 
بافاداتهم بحضلور محامي الدفاع، الفتني 
اىل ان التهلم املوجهلة اليهم ليسلت كافية 
كاسبلاب الصدار احكلام بحقهم، مردفني 
بالقول: ان احد التهم املوجة لهم هو زيارة 
قنصليلة الواليات املتحلدة وقنصلية املانيا 
واللذي بامكان اي شلخص القيلام بهكذا 

زيارات وال تمثل مشكلة عى االطالق.
وكانلت محكملة يف إقليلم كردستلان قلد 
حكملت يف 16 شلباط 2021 على ثالثلة 
صحفيني وناشلَطنْي بالسجن ستيّ سنوات 
بتهمة زعزعلة األمن، فيما يعلرف اعالميا 

بمعتقيل بادينان.

عواصم/متابعة الزوراء:
يلتفيّ عدد متزايد من الصحفيني 
بأشلكال مختلفلة على وسائل 
تسويلق  يف  التقليديلة  اإلعلالم 
املحتويات التي ينتجونها، سواء 
من خلالل الرسائلل اإللكرتونية 
أو النلرشات اإلخباريلة أو حتلى 
الرسائلل النصيلة، وينجحون يف 
بيعها، مثرييلن اهتمام “تويرت” 

و”فيسبوك”. 
خاضت أنلا كودريلا - رادو هذا 
 .2019 أيلار  الغملار يف مايلو/ 
وتقول الصحفية التي كان يتابع 
رسالتها اإلخبارية املجانية نحو 
2500 مشلرتك: “حينهلا، كنلت 
أقول لنفلي إنيّ تلقلي املال من 
الناس يف مقابلل رسالة إخبارية 
فكلرة غريبلة”. وبعدملا باتلت 
األسبوعية  اإلخباريلة  رسالتهلا 
“النس” املعنية بأخبار الصحافة 
املستقللة مدفوعلة ملن طريق 
منصة “سابستاك” املتخصصة، 
تراجلع عدد املشرتكلني إىل 130، 
 .330 إىل  تدريجلاً  ارتفلع  ثلم 
ل ذلك مصدر  وتقلول: “لقد شلكيّ
دخلل جيد”، رغلم أنيّها اضطرت 
إىل التوقف عن تقايض األموال يف 
مقابل رسالتها اإلخبارية بسبب 

الجائحة.
الربيطانيلة  هلذه  غلرار  وعلى 
الثالثينية التي تقديّم أيضاً مدونة 
صوتيلة )بودكاست(، ُيقبل عدد 
متزايد ملن الصحفيني عى هذه 
يف  قلراء  الستقطلاب  الخطلوة 
مقابل بدل مايل عن منشوراتهم. 
كانت الرسائل اإلخبارية متوافرة 
منلذ ملا قبلل اإلنرتنلت، بنسق 
مجانلي أو مدفلوع. غري أنيّ هذه 
املوجلة الجديدة تعلود إىل ظهور 
أدوات رقمية جديلدة، خصوصاً 
جديلدة.  ممارسلات  انتشلار 
يوضح جرييمي كابالن املسؤول 

الصحافلة  كليلة  يف  الرتبلوي 
بجامعة “سيتلي يونيفرسيتي” 
يف نيويلورك، التي تقدم برنامجاً 
مخصصاً للرواد األعملال: “قبل 
علرش سنلوات، للم تكلن فكرة 
االشلرتاكات منترشة”. أما اآلن، 
النلاس مشرتكلني  “فقلد بلات 
يف خدملات شلتى” ويظهلرون 
انفتاحاً عى فكرة “االشلرتاكات 
بضعلة  مقابلل  يف  املصغلرة” 
دوالرات لتوفلري دعم مايل ملدونة 
صوتيلة مثلاًل أو قلراءة رساللة 

إخبارية.
االتصلال املبلارش يلريس عالقة 

سليمة أكثر مع القراء
توفلري  حتلى  البعلض  ويقلرتح 
خدمات إخباريلة للقراء بواسطة 
الرسائلل النصية، وهلي خاصية 
“سابساتلك”.  منصلة  تقدمهلا 
كذللك إنيّ أزملة الصحافلة التلي 
تجلت خصوصاً يف ازدياد عمليات 
االندملاج وزوال وسائلل إعالمية 
وعمليلات طلرد واسعلة، تدفلع 
الصحفيلني إىل استكشاف نماذج 
بديللة. ويقلول جون شللويس، 
رئيس “نيوزغيلد”، أبرز النقابات 

الصحفيلة األمريكيلة، إنيّ “غياب 
الطبية  والتغطية  الالئقة  الرواتب 
املقدمة من املجموعات الصحفية 
تدفع عدداً متزايداً من األشخاص 
إىل املغلادرة باتجلاه سابستاك أو 

سواها”.
من أبرز االمتيازات املتاحة لهؤالء 
الصحفيني، الحصول عى تمويل 
مبارش، بعد اقتطاع “سابستاك” 
%10. وتوضح  عموللة بنسبلة 
رادو: “بصفتلي   - أنلا كودريلا 
صحفيلة مستقللة، أحصل عى 
مستحقاتلي ملن دون تأخلري، 
هذا األمر مهم كثرياً عى الصعيد 

املايل”. 
أكثر  تضلم “سابستلاك” حاليلاً 
ملن 500 ألف مشلرتك بنسختها 
املدفوعلة، ملع تعرفلة شلهرية 
وعلرشة  خمسلة  بلني  تلرتاوح 
الرسائلل  ألكثريلة  دوالرات 
استقطابلاً  األكثلر  اإلخباريلة 
للقلراء. ودريّت املنشلورات األكثر 
شلعبية يف املجموع إيرادات فاقت 
15 مليلون دوالر العلام امللايض، 

وفق ما كشفت املنصة.
زوال وسائلل إعالميلة وعمليات 

طرد يدفعان الستكشاف البديل
والثقافلة  السياسلة  وتتصلدر 
املواضيلع  قائملة  الشعبيلة 
ويف  للقلراء.  استقطابلاً  األكثلر 
أكثلر األحيلان، يتيلح أصحلاب 
املنشورات جزءاً ملن املحتويات 
أو يربطونها  بصلورة مجانيلة، 
بمدونة صوتية لتوسيع الجمهور 
ودريّ إيلرادات إعالنيلة محتمللة. 
القائلم  سلول  آيلزاك  ويوضلح 
عى رساللة “تانغلل” اإلخبارية 
التي تضميّ  السياسيلة  األمريكية 
نحو ثالثة آالف مشرتك يف مقابل 
بلدل، أنيّ “األملر األفضل يل يف كليّ 
ذللك، أنيّلي لسلت مرتبطلاً بأييّ 
أو مؤسسلة”.  عالملة تجاريلة 
ويقلول: “هلذا امتيلاز هائلل يف 

عالم السياسة”.
ويشلري ديفيد سريوتلا، مؤسس 
ملرشوع “ذي داييل بوسرت” الذي 
يعملل ضمنه صحفيلون كثر، إىل 
أنيّ االتصلال املبلارش يريس عالقة 
سليملة أكثر مع القلراء، مقارنًة 
املؤسسلات  ملع  القائملة  بتللك 
التلي تدعلي  الكلربى  اإلعالميلة 
املوضوعية. ويقلول سريوتا الذي 

يكتب مقلاالت أيضلاً يف صحيفة 
“ذي غارديلان” الربيطانيلة: “ال 
لقرائنا،  نعطي انطباعاً مغلوطلاً 
وال نتعاملل معهلم كأطفلال من 
خلالل اإليحاء بأنيّنا ال نملك وجهة 

نظر”.
بوسلرت”  دايليل  “ذي  وتعتملد 
نتلقاهلا  التلي  “األصلداء  على 
ومساهماتهم  مشرتكينلا،  ملن 
وأفكارهلم علن املواضيلع. هم 
بلل  جمهورنلا،  فقلط  ليسلوا 
فريقنلا”.  ملن  يتجلزأ  ال  جلزء 
وتشتلد املنافسلة يف ظلل تنامي 
الشهيلة عى هلذا النسلق. فقد 
بات على “سابستاك” أن تواجه 
“غوست”، وهلي منصة تفرض 
تعرفلات أكثر تنافسيلة، إضافة 
الرائلدة  “باتريلون”  إىل منصلة 
يف مجلال االقتصلاد التشاركلي 
الفنلي، و”تايني ليلرت” و”باتن 

داون”.
ويف يناير/ كانلون الثاني املايض، 
اشرتت “تويرت” منصة “ريفيو”، 
الصغلرية  الجهلات  ملن  وهلي 
العاملة يف القطلاع، فيما كشفت 
“فيسبوك” منتصف الشهر املايض 
عن ملرشوع مستوحلى مبارشة 

من املنصات القائمة حالياً.
ويف ظلليّ إدراكهلا حجلم املخاطر 
“سابستلاك”  تعتملد  الحاليلة، 
التعاقد ملع أسماء  اسرتاتيجيلة 
المعلة، يف عقود تصلل قيمتها إىل 
مئلات آالف اللدوالرات، ملا أثلار 
اعلرتاض مؤلفلني كثلر ساءهلم 
نقلص الشفافيلة يف املنصلة. أما 
وسائلل اإلعلالم التقليدية، فليس 
لديهلا ملا تخشاه من هلذا النوع 
الجديلد ملن الصحافلة، إذ تنظر 
لل لدورها أكثر  إليله عى أنيّه مكميّ
من كونله منافساً لها، وفق آيزاك 
سلول الذي يقول: “هلذا أمر جيد 

للقطاع”.

صحفيون يبيعون منشوراتهم مباشرًة للقراء
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محيد احلريزي
رواي�ة  الترصيف الثال�ث ليست رواية 
وال  والزم�ان،  املك�ان  يف  تسلسلي�ة 
ه�ي رواية بطله�ا ش�خصية محددة، 
وش�خصيات ثانوي�ة معلوم�ة، ولكن 
ظاه�رة  ه�ي  الرئيس�ة  الشخصي�ة 
اجتماعية متوارثة، لها عمق  تاريخ يف 
الثقافة االجتماعية، بنية فوقية تستند 
عىل بني�ة تحتية ريعي�ة استهالكية ال 
تنتج س�وى التقليد واالتب�اع والتمايز 
عىل مستوى الطبقة والجنس والعرق، 
وق�د  قدم  الروائ�ي للطبعة الثانية من 

روايته للتعريف بروايته قائال:-
))هذه الرواية التي تتخذ شكال رسديا 
مختلفا عن االسلوب املعتاد يف الروايات 
املتداولة، هي الترصيف الثالث عىل كل 
االصعدة اللغوي�ة والذكورية واالنثوية 
والبايلوجي�ة والصوفية، حيث تبدأ أوال 
ببنائه�ا الفوق�ي )اللغ�ة( التي تكرس 
الفكر كقواع�د وتنحدر اىل قاع الجنس 
املرتبطة  املهلهلة  والعالقة االجتماعية 
به، وتنح�در اكث�ر اىل ق�اع البايلوجيا 
االنساني�ة، قب�ل ان تض�ع ملسات عىل 
البن�اء الفوق�ي االكث�ر خط�ورة وهو 
الدين الذي يضف�ي هالة القدسية عىل 
هذا الترصيف.. قدسي�ة تمتد اىل اللغة 
واىل القواع�د الت�ي وضعه�ا للجن�س 

والحياة االجتماعية.((.
فع�ال هذه الرواي�ة ليس�ت تقليدية ال 
من حيث الثيم�ة وال من حيث أسلوب 
الرسد، فهي حجر صلب يلقى يف  بركة 
رك�ود التفكر، وصوت ج�ريء يستفز 
التقلي�د والسل�وك املت�وارث يف   واق�ع 
مختلف املجاالت ومنها اللغة، واملكتب 
والبيت والجامعة وصوامع التصوف... 
إن�ه الك�ارت االحم�ر يرفع�ه املثق�ف 
الواع�ي بوجه فع�ل االمر، ه�ذا الفعل 
الدال عىل االجب�ار وليس االختيار، هذا 
الفع�ل الذي ال مك�ان ل�ه يف اللغة بعد 
فعل املايض واملضارع الذي يفيد الحال 
واالستقبال، ولكن�ه الحصن  الحصني  
والصولوج�ان والعص�ا السحرية التي 
تتمس�ك به�ا الق�وة صاحب�ة الق�وة 
والهيمنة والتسلط سواء عىل مستوى 
الحكوم�ات وطبقاته�ا املهيمن�ة عىل 
ك�ريس الحكم  الت�ي ال يمكن أن يكون 
لها  وجود من دون األوامر والفرمانات 
وأن  والناه�ي  اآلم�ر  فه�ي  الص�ادرة 
رس بقائه�ا وديمومته�ا يعتم�د ع�ىل 
دوام فع�ل االم�ر  واستجاب�ة الن�اس 
بمختل�ف مواقعه�م وطبقاتهم  لهذه 
االوام�ر، وحفاظ�ا عىل  فع�ل االمر تم 
اي�داع االست�اذ السج�ن ألن�ه يريد أن 
يقتلع فع�ل االمر من اللغ�ة، ألنه فعل 
الطبق�ات املسيطرة لف�رض هيمنتها 

ع�ىل الطبقات الخاضع�ة واملستسلمة 
له�ذا الحكم بحك�م التقلي�د والعادات 
املتوارث�ة، فاألست�اذ ))فك�ر طويال يف 
العدال�ة املختل�ة يف توزي�ع الزمن عىل 
التصاريف الثالثة وقرر الغاء الترصيف 
الثال�ث فه�و ال يستحق العي�ش، فهو 
ترصي�ف قل�ق الحض�ور يق�ع خارج 
التح�رك  تعن�ي  االفع�ال  الزم�ن وألن 
يف الزم�ن لذا كأن�ه يخرج م�ن أطاره 
الفع�ي، ويف اإلمك�ان االستغن�اء عنه 

لترصيف الثاني املتسائل...((.
وباعتبار املؤسسات التعليمية بمختلف 
مستوياته�ا تابعة لسلطة الدولة وبما 
ال�رأي يف  فيه�م االسات�ذة وأصح�اب 
الجامعات واملؤسسات االكاديمية، لذك 
ف�إن االساتذة يستنكرون فعله  بإلغاء 
الترصي�ف الثال�ث، حتى أنه�م حاولوا 
االعت�داء علي�ه ومحاول�ة رضب�ه ألنه 
انته�ك السائد ودنس املق�دس، رفض 
اقام�ة سمنارا مل�روع معجمه حيث 
يواج�ه بالرفض، والتط�اول عىل  لغة 
القرآن كما يدع�ون، فعزف  عن اقامة 
السمنار ألنه )خىش أن يهدر دمه أو أن 
يقتله متشدد أصم أبكم(،  ففعل االمر  
يحمل  معن�ى االك�راه والتسلط، وقد 
افحمه�م عندم�ا حاجج�وه حني قال 
له�م رداً ع�ىل رصاخه�م واحتجاجهم 
العنيف ))اصمت�وا وأسمعوني، لكنهم 
لم يصمتوا ولم يسمع�وه((، ما يعني 
ال قيم�ة لفع�ل االم�ر هذا، إنه�ا  ثورة 
ض�د الكتب الصف�راء التي عف�ا عنها 
الزم�ن وتجاوزها الواق�ع املعاش، ولم 
تعد تنسجم مع حلم األنسان يف التقدم 

والتطور والحرية...
 وكذا ه�و الحال فق�د أنزعج املسؤول 
البل�دي م�ن محاولة الغ�اء فعل األمر، 

فال مدي�ر وال مسؤول بدون  فعل أمر، 
فبدون  فعل االمر أين يصبح  الرؤساء 
واالم�راء وال�وزراء وحواش�يهم وأين 
يصب�ح وع�اظ السالطني وأه�ل  االمر 

والنهي، وخطباء املنابر...
 كذلك فإن الصحفي يبتعد عن الكتابة 
وفق الترصيف الثال�ث فعل االمر ))إذا 
اراد أن يق�ول ش�يئا للمستقب�ل ك�ان 
يورده يف صيغة تمني مضارع حارض، 
مل�ايض مغاي�ر، إذ رسع�ان م�ا يصبح 
مايض فيفقد أسباب االختالف ))نحن 
أناس نحب االستقرار ونكره الترصيف 

الثالث((.
االست�اذ  يسخ�ر م�ن الرط�ة الذين 
جاؤوا إللقاء القب�ض عليه  حيث قال 
للرطي وبكل برود ))أقبض((، ويرد 
ع�ىل أمر القايض بالوق�وف بأّنه واقف  
فع�ال  مم�ا  يعتربه القض�اء استهانة 
بسلطته فيقرر سجنه لستة أش�هر... 
وهو حجة يف رضورة الغاء فعل األمر، 
فال�راوي يداف�ع ع�ن وجه�ة نظ�ره 
ع�رب اجابات�ه الذكية والرادع�ة ألوامر 

السلطات بمختلف توصيفاتها. 
يث�ر استغ�راب السجن�اء يف الزنزان�ة 
حينم�ا يعلمهم بأن تهمت�ه  هي إلغاء  
الترصي�ف الثال�ث )رأي�ت الترصي�ف 
الثال�ث يف اللغ�ة فائض�ا ال حاج�ة له، 
واقرتحت أن يلغ�ى بالكامل فأني اراه 
ال ينسجم مع إنسانيتنا((  )فبإمكاني 
أن أقول لك اعطن�ي قدح ماء، أن أقول 

)هل يمكنك أن تعطيني قدح ماء(..
وحينما يقتحم�ون السجن ويقومون 
بالتفتيش يعثرون لديه عىل قصاصات 
ورقي�ة مكت�وب فيه�ا ))ال للترصيف 
فيودعون�ه  لإلك�راه((،  ال  الثال�ث.. 
السجن االنفرادي حتى ال يحدث انقالباً  

يف السجن...
يستم�ر االست�اذ ع�ىل لس�ان ال�راوي 
بعرض اكراهات الترصيف الثالث وفعل 
االم�ر، يف  مكات�ب امل�دراء واالساتذة، 
ال�ذي ال يصم�د طبع�ا أمام إغ�راءات 
الجن�س اللطيف الذي يتمكن من كرس 
ارغام�ات وتعسف فع�ل االمر من قبل 
املس�ؤول بفع�ل تأث�ر فتن�ة اإلغ�راء 
والجمال والغنج االنثوي الساحر الذي 
يحول االمر إىل مأمور  حينما يتزوجها، 
مما يدل عىل تهاف�ت هذا الفعل )يلبي 
كل طلباته�ا الت�ي ل�م ترت�ق اىل درجة 

األمر ولكنها غر قابلة للرفض(.
توصي�ف لهيمن�ة الذكر ع�ىل االنثى يف 
العائلة الواحدة، فاألب  له السطوة عىل 
الزوجة وأمره مط�اع، وأمر الذكر هو 
املطاع وواجب التنفيذ عىل االنثى، يحق  
للذكر فعل م�ا ال يحق لألنثى، حتى أن 
االب يشع�ر بالتملم�ل حينم�ا يب�ر 
بوالدة أنثى   ويستبر ويقدم القرابني 

حينما يأتيه ولد.
إن الروائ�ي يكشف زيف وتعسف هذه 
االمتي�ازات املمنوح�ة للذك�ر بدال من 
االنث�ى بغض النظ�ر عن العم�ر وعن 

الدرجة العلمية.
 تالح�ظ ه�ذا الترصيف الثال�ث للفعل 
))عندما ذهب�ت اىل املدرسة وحرضت 
درس اللغ�ة العربية، ش�عرت بالغربة 
ووجدت أن الترصي�ف الثالث يف الفعل 
ال يعنيه�ا البت�ة، وأنها تجل�س يف آخر 

السلم العائي((.
تهافت وهمجية فعل االمر الذي يحول 
دون تمت�ع التلميذ بالفيء بالقرب من 
املدفأة عىل الرغم م�ن أن زميله يتخىل 
له عن مكان�ه  كونه  ال يرتدي معطفا 
يقي�ه م�ن ال�ربد، وبأسل�وب  كيس ال 
يحمل عالمات االذالل يشرتي له زميله 
معطفا ليقيه من الربد القارس دون أن 
يم�س كرامته، مالحظا م�دى اعتزازه 
بكرامت�ه وع�زة نفسه حينم�ا رفض 
رف�ع اصبعه ليعلن عن فق�ره  مقابل 
الحص�ول عىل الكت�ب مجانا، ويكتفي 

بكتب متهرئة قديمة.
يستع�رض الروائي العديد من املشاهد 
ومظاه�ر كرس التسل�ط الذكوري من 
قبل الجنس االنث�وي اللطيف يف العمل 
ع�ىل أن تك�ون له�ا ))خ�ربة سابق�ة 
والحق�ة(( وه�و غم�ز إىل أن االنث�ى 
لتك�ون له�ا وج�ود وكرس فع�ل االمر 
الذك�وري أن توظف  جسدها وجمالها 
وإغراءاته�ا يف تحقيق ذلك ))قررت أن 
تكون لها خربة سابقة والحقة وتأخذ 
الجم�ل بما حمل((، ف�ال بديل لها غر 
هذا  السل�وك للحصول ع�ىل عمل بعد 
تخرجه�ا م�ن الجامعة، وهي  إش�ارة 

اىل ع�دم تكافؤ الف�رص وتسليع املرأة 
دون االخذ يف االعتبار تحصيلها العلمي 

وكفاءتها يف العمل.
كما ينتقل إىل نزعة التصوف ومحاولة 
االنس�ان التح�رر من عبودي�ة الجسد 
الطغ�اة  استعب�اد   م�ن  والخ�الص 
والس�ادة، لينتق�ل اىل عبودي�ة ال�روح 
واستب�دال الله بدالً م�ن املستبد، حيث 
ي�رى املتصوفة أن ه�ذه العبودية إنما 
ه�ي تح�رر لل�روح لتسب�ح يف فضاء 
الحرية االلهية، فليس هناك من طريق 
ثالث وع�ىل وجه الخص�وص بالنسبة 
للم�رأة كما فعل�ت )رابع�ة العدوية(، 
حي�ث  انتقل�ت من العه�ر واملجون إىل 
الزهد والعبادة والتهج�د واالستغفار، 
تاركة كل مظاه�ر البذخ والثراء وليايل 
األن�س يف مجالس السالطني وأصحاب 
الثروة والجاه، فالروائي  يرى أن  جوهر 
االستعباد واالذالل واالستغالل لإلنسان 
من خالل  الترصيف الثالث وفعل االمر، 
ويدعو أن يكون فع�ل االنسان اختياراً 
ونابعاً من قناعة ووفق أسلوب الرتجي 
والطلب ولي�س بأسلوب الزجر والقهر 
واالجبار، ويرى أن ه�ذا الفعل له فعل 
مضاعف عىل املرأة ع�ىل الرغم من انه 
يم�ارس وبوحشية عىل الذك�ور أيضا 
يف املجتمعات الطبقي�ة والديكتاتورية 
بمختل�ف مسمياته�ا، مم�ا يستوجب 
العمل عىل احداث تغر جذري يف البنية 
الفوقي�ة للمجتم�ع، وذل�ك  يستدعي 
تغيراً جذرياً يف البنية التحتية، بمعنى 
خ�الص االنس�ان من حك�م الرضورة 
لالنتقال  اىل حيز الحرية وهذا التغير ال 
يمك�ن أن يحصل يف املجتمع الرأسمايل 
الطبقي،  االستغ�الل والقه�ر  مجتمع 
وبمعنى آخر أن ال خ�الص إال بتطبيق 
ش�كل من أش�كال النظم االش�رتاكية  
واالنتقال إىل املجتمع الشيوعي وذوبان 
الطبق�ات فلم تعرف  البرية غر هذا 
الخيار للخالص من العبودية الجسدية 

والروحية والعيش يف  فضاء الحرية.  
 يف الختام أقول ليس سهال االحاطة بكل 
الفكرية والفلسفي�ة والتنويرية  األبعاد 
لهذه الرواية املميزة، وقد اخرتت  توجيه 
مصباح الكشف الفكري للرواية، بعد أن 
اطلعت ع�ىل الدراسات الرصينة واملهمة 
الت�ي تناول�ت الرواي�ة تأوي�اًل أكاديمياً 
متخصص�اً من حي�ث  الحبك�ة والرسد 
وسيمياء الرواية واالبداع  أفني والحنكة 
الرسدية للروائي الجليل  جليل الزهري، 
والدالة عىل الوع�ي العايل والعمق املعريف 
والثقافي�ة  اللغوي�ة  وثروت�ه  للكات�ب، 
وموهبته الشعرية، إىل ابداع رواية تعترب 
إضاف�ة نوعي�ة للرسد الروائ�ي العراقي 

وللمكتبة الروائية العربية...

د. مصطفى لطيف عارف
رن الهات�ف عليها، وه�ي غارقة يف نومها 
العمي�ق والسعيد الحال�م بمستقبل زاهر، 
حرك�ت  يده�ا بصعوبة باتج�اه الهاتف, 
وهي مرتددة ب�ني اإلجابة ,أو البقاء نائمة 
وتغل�ب عليه�ا الفض�ول فتح�ت الهاتف 
وكانت  إذنه�ا مغطاة بسماع�ة خارجية 
بيض�اء جميل�ة الو ؟ م�ن املتح�دث ؟ إنا 
ميسل�ون أه�ال حيات�ي ورفيق�ة عم�ري 
؟ احم�ل ل�ك الب�رى  ايف�ان  ب�ني النوم 
والصحو ؟ خرا أن ش�اء الل�ه ؟ تم قبولك 
مع�ي يف مرحل�ة الدكت�وراه ,  ويف الغ�د 

املقابلة يف القسم , واملبارشة. 
انطلقت من رسيرها الخشبي الكبر عليه 
وردة  حمراء مكتوب عليها احبك ,ووسادة 
نزل�ت مرسع�ة ,وه�ي  بيض�اء طبي�ة , 
بث�وب النوم الذي يظه�ر مفاتنها األنثوية 
وجسمها املتناسق  إىل والدها ,وكان رجال 
حكيم�ا , وكب�را يحمل عق�ال متزنا , كي 

يشاركها فرحتها , قبلها والدها ,ودعا لها 
بالتوفيق ,والنجاح ,وقد غمرتهما السعادة 
والهناء وهو ينتظر هذا اليوم املبارك الذي 
تحمل فيه ابنته شهادة الدكتوراه ليفتخر 
بها أمام الناس ,واألقارب ,واألصدقاء , وقد 

اشرتى لها جبة جديدة , وحقيبة, وحجابا 
باملناسب�ة , اجتمع�ت العائلة ع�ىل مائدة 
الطع�ام ,والكل سعيد بهذا النبأ السعيد إال 
أنها كانت قلقة ج�دا ,وغر مرتاحة لهذه 
الكلية التي قبلت فيها , ويف الصباح الباكر 
ارت�دت مالبسه�ا الجدي�دة وكأنه�ا مالك 
سماوي يميش عىل األرض ,وهي تتبخرت يف 
مشيته�ا حتى أعجب بها م�ن يشاهدها , 

وكأنها عروسا زفت لبيتها ٠
دخلت الكلية الجديدة وهي تجيل بناظريها 
تقاسي�م الكلي�ة ,وهي مرتبك�ة, وخائفة 
ال تعرف أح�دا من األسات�ذة ,أو املوظفني 
سال�ت موظف�ة جميل�ة تض�ع ماكياجا  
صارخ�ا وتلب�س مالبس�ا ضيق�ة تريد أن 
تتم�زق من الضي�ق,  صب�اح الخر ست: 
سألته�ا ايفان  من فضلك أي�ن يقع قسم 
الفلسفة ؟ أش�ارت إليها إش�ارة ممزوجة 
بالخبث, والنظ�رة الحاسدة هن�اك نهاية 

املمر عزيزتي : شكرا جزيال لك ٠ 
دخلت رئاسة القسم وجدت رئيس القسم 

مرتبع ع�ىل عرش�ه ,ومع�ه مجموعة من 
أسات�ذة القس�م ملقابلته�ا , قال�ت السالم 
عليك�م : قال رئيس القس�م عليكم السالم 
, م�ا اسمك بابا؟ ايفان م�راد  , التخصص 
الفلسفة ,وعلم االجتم�اع , خريجة كليتنا 
كال , أني خريجة كلية اآلداب جامعة بغداد , 
تفضي اجليس, سألها أستاذ علم االجتماع 
أنت أن ش�اء الله مقبولة بم�اذا تكتبني يف 
الدكت�وراه ؟  دراس�ة تحليلي�ة للمجتم�ع 
العراقي , ملاذا ؟  أجابت ألنه يعطي للطالب 
مساح�ة واسع�ة للكتاب�ة والتعب�ر , هل 
لديك موضوعا يف بالك؟  نعم دكتور دراسة 

نفسية للشذوذ يف املجتمع العراقي ٠  
أعجب بها أسات�ذة القسم لثقتها بنفسها 
بع�د أن كانت مرتبكة وخائف�ة , وتميزت 
جب�ة  ترت�دي  وه�ي   , اإلجاب�ة  برسع�ة 
رصاصية مطرزة بالسواد , وتلبس نظارة 
طبية بيضاء تربز عينيها  الواسعتني منها 
, ابلغها رئيس القسم بقبولها, ومبارشتها 

اليوم يف الدراسة ٠ 

اجتازت السنة التحضرية بنجاح ,وكانت 
األوىل ع�ىل دفعته�ا ,وب�دأت تكت�ب ع�ن 
موضوعه�ا الش�ذوذ يف املجتم�ع العراقي 
, زارت املصح�ات العراقي�ة , والسج�ون 
, وحصل�ت ع�ىل وثائ�ق مذهل�ة , ومهمة 
وأحكام م�ن املحاكم العراقي�ة التي تدين 
هؤالء  والتي كشفت زيف بعض من رجال 

الدين , واملنحرفني , واملشعوذين ٠  
 واعدت أطروحة جميل�ة تناقش األوضاع 
لكنه�ا توصل�ت إىل نتائ�ج مذهل�ة بين�ت 
املجتم�ع  يف  ب�ارزة  ش�خصيات  حقيق�ة 
العراق�ي تحت�ل أماك�ن مرموق�ة مصابة 
بالش�ذوذ , تم تهديدها من قبل املتسلطني  
بعدم الكشف عن ما توصلت إليه من نتائج 
إال أنه�ا لم تهتم  وأكملت كتابة أطروحتها 
وقبي�ل مناقشته�ا للدكت�وراه ,وه�ي يف 
طريقه�ا لجامع�ة بغ�داد  ت�م اغتيالها يف 
الح�رم الجامع�ي م�ن بع�ض الجماعات 
املتش�ددة املدعية لإلسالم قدم�ت حياتها 

ثمنا لكشف املستور.
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ثقافية

 ))بني احلرية واألمر عداء مستحكم ((ثيمة مستحدثة  وسرد شيـق 

قصة قصرية 

البعد الفكري يف رواية التصريف الثالث  للدكتور  جليل إبراهيم الزهريي

 

قصيدة

غازي املهر
يا منى القلب والنظِر     

ارتقبناِك فانتظري
انتظرناِك يف شغٍف

من غروٍب اىل السحِر
ليلٌة أقبلت فغدت
يف بريٍق من الدرِر

ليلة القدر قد نزلت
يف صفاٍء من الكدِر

يف سالٍم قد انترت
يف دجى الليل والسهِر

ليلٌة أفعمت حرسا
فغدت ملجأ الحذِر

يف هدوٍء يف سكٍن
يف بديع من الخفِر

من يفز يف نسائمها
عاش يف جّنة الذَكِر
نبتغي أجرها مددا
يف بهاٍء من الصوٍر

ليلة الفضل ما نضبت
من جنى طّيب الثمِر

عاشها الصائمون وقد
أقبلت متعة السمِر
يف قياٍم به انطلقت

دعوات عىل قدِر
ترتقي للفضاء ويف

بوحها نعمة الظفِر
فارتضوا ليلها سكناً
تنقيض لّجة الضجِر

ليلة القدر

  للشاعرة ...الشعر هو التقاطات الشاعر للغر مرئي مما يحدث 
حولن�ا أو ما نشعر به يف ذواتنا وال ندرك كنهه تماما .. حني نقرأ 
الشع�ر نصيح بدهش�ة: ذلك تماما ما نري�د التعبر عنه. وينوب 
عن�ا الشاعر بأسلوب�ه الشعري املحمل بالكث�ر ولكن بقليل من 
الكلم�ات، فالشعر يشبه قبع�ة الساحر الذي ُيخ�رج منها ما ال 
تتوق�ع فيشع�رك بالغبطة حت�ى يف لحظات الح�زن الذي تبدده 

قراءة أو سماع ما كتبه الشاعر...               
تعاني من حساسية الحنني

بحاجة دائمة للعناق
فالن�ص يستم�د جماليت�ه بتوظي�ف تقني�ة التكثي�ف وااليجاز 
واالخت�زال الجمي م�ع قيامه عىل ما يسمى ب� )بن�اء املفارقة(

ليحقق الدهشة الشعرية...      
 ونح�ن نرى ان الشع�ر تعبر جمايل مكتن�ز بالوعي الذي يحقق 
موق�ف انساني وليد رؤي�ة موضوعية ازاء حرك�ة الكون.. بلغة 

زئبقية موحية.
أنا امرأة منحوتة من ركام الحروب

صلبة .... تتكرس
رمادية

ألون وجهي باملاء
ألغتسل منك بنظرة

لكنك ترحل
يف األلوان

والضحكة املستلبة
  فالن�ص يستم�د هيأت�ه وعوامله م�ن بنيته الجملي�ة ويغوص 
يف اعم�اق اللحظ�ة الشعوري�ة املتدفقة..املكتظ�ة باملتناقضات 
املتصارع�ة الت�ي تص�ور ال�رصاع النفيس الح�اد ال�ذي يتولد يف 
ال�ذات االنسانية مما يبلور الوعي الشع�ري ويكشف عن الحالة 
الشعورية الق�ادرة عىل صهر عنارصها وتشكيلها تشكال فنيا.. 
مع تكثيف وايجاز جمي مرتكز عىل رؤية شعرية واعية لنسجها 
البنائي املحتضن مضمونها االنساني يصاحبها ايقاع منبثق من 
ب�ني ثنايا جملها املنفتحة عىل الرسد الشعري.. الذي يهيمن عىل 
عوال�م النص ع�رب رؤي�ة املنتجة)الشاعرة(..القائم�ة عىل بنية 
زمكاني�ة وحدثية..اضافة اىل قيامه عىل درامي�ة منولوجية مع 

تخصيب املعنى وتكثيفه عن طريق االختزال ..
امرأة الشارع

تموت برسطان الرصيف
تدوسها كثر من األقدام

أقدام
ال تتشابه كالوجوه

   فالنص يزاوج ما بني الذاتية واملوضوعية بلغة املجاز.. التي هي 
وسيلة لتحقي�ق الكينونة املنتجة لعواملها التي تتميز بانتقاالتها 
الدرامي�ة بطريقة تثر االده�اش واالسئلة.. اضافة اىل اعتمادها 
الرسدي�ة الشعرية كي ترتقي بنصها من التعب�ر الذاتي اىل افق 
موضوعي متفرد بعمق الرؤية عرب الفاظ موحية تالمس الحياة 
ونبضها اليومي لتضفي عىل تراكيبها الجملية طراوة وانسيابية 
تدغ�دغ املشاع�ر من خ�الل نسيجها اللغ�وي املساي�ر للمسات 
الشعري�ة املع�ربة عن بواط�ن ال�ذات واعتماد الجم�ل القصرة 

بدالالتها وصورها الحركية وانتقاالتها الواعية..
وبذا كشف�ت املنتجة)الشاعرة( عن رؤي�ة فكرية..عرب تفاصيل 

حياتية واقعية ووجدانية..

نافذة
املرأة قطب الشعر اآلخر..

الشاعرة منتهى عمران امنوذجا
علوان السلمان

ايفان الشهيدة

د .جودت هوشيار
ثنائية الحي�اة واملوت، كانت واحدة من أهم الثيمات الرئيسية 
يف اب�داع ايف�ان بونني . وق�د عالجها الكاتب بط�رق مختلفة، 
ولكن�ه يف كل م�رة توصل اىل استنت�اج مف�اده أن املوت جزء 
ال يتج�زأ م�ن الحياة. ولي�س لإلنسان ع�زاء أو سل�وى، ال يف 
العمل، وال يف الحياة األرسي�ة. الحياة اليومية روتينية ومملة، 
والعمل مرهق، والناس غرباء بعضهم عن بعض. عندما يأتي 
اإلنس�ان إىل الحياة، فأنه يندفع عىل الفور اىل نهايته. العالم – 
هاوية، مستنقع، واملوت مسألة صدفة. حياة األنسان ال يشء 
باملقارن�ة مع العالم. واإلنس�ان نفسه عاجز وضعيف برصف 

النظر عن موقعه يف السلم االجتماعي.
كل يشء يف العال�م زائ�ف ووهم�ي، والحقيق�ة الوحي�دة هي 
امل�وت. ويرى بون�ني أن الحب ه�و مقاومة للم�وت وتجسيد 
للحي�اة. ولكننا اذا تمعنا عن كث�ب يف قصصه عن الحب، نجد 
مفارق�ة واضحة، وهي أن الحب السم�ة الرئيسة للحياة: من 
يحب، يعي�ش حقاً. ولكن املوت يرتص�د باإلنسان دائما يف كل 
لحظ�ة، ويف كل مكان. ويرى بونني أن الح�ب العميق الجارف 

كونه تركيز للحياة واللحظ�ة األكثر توترا يف الوجود اإلنساني 
ينتهي باملوت يف أكثر األحيان.

يأت�ي اإلنسان اىل هذا العال�م، عالم الفوىض، لفرتة جد قصرة 
م�ن الزمن، والحياة توهب له ألسباب غر مفهومة ال يعلمها، 
اال الل�ه. وامل�وت ينهي ه�ذه الحياة عىل نح�و مأساوي. وكل 
يشء يح�دث مصادفة. وثمة ارتباط وثيق ب�ني الحياة والحب 

واملوت.
يف مجموع�ة قصص بون�ني الرائعة “ال�دروب الظليلة”- التي 
اطل�ق عليه�ا النقاد اس�م موسوعة الح�ب- نج�د أن النهاية 
الرتاجيدي�ة ام�ر طبيعي، ألن الح�ب الحقيقي الج�ارف يقتل 
العش�اق حتماً، مما ينقذهم من خيبة األمل. ولهذا ال نجد يف ” 
يف ال�دروب الظليلة قصة واح�دة تنتهي بالزواج. الزواج يحمل 

معه العادة التي تقتل الحب عاجال أم آجالً.
يف العالم الذي صوره بونني يف أقصوصة “أسطورة” شخصان: 
ه�و وهي. هي ميتة، وه�و عىل قيد الحي�اة، ولكنه يعرف أنه 
سيم�وت أيضا يف يوم ما. و سيأتي آخرون إىل هذا العالم، وهو 

يأمل أن يعد هؤالء بدورهم الزمن الذي عاش فيه، أسطورياً

ثنائية احلياة واملوت يف قصص إيفان بونني
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إن ارتفاع درجة الح�رارة، والطفح الجلدي، 
والقيء واإلس�هال، من أبرز أعراض فريوس 
كورون�ا، التي قد تظهر عىل األطفال حديثي 

الوالدة.
جاء ذلك خالل تحذيرات أطلقت من انتش�ار 
فريوس كورونا املستجد، بني األطفال الرضع 
مؤخرا، رغم أنهم كانوا يف مأمن من اإلصابة 

ب�”كوفيد 19” خالل املوجة األوىل.
وأنه م�ن املمكن ان يصادف ح�االت إصابة 
بكورونا بني رض�ع عمرهم أيام، لذلك يجب 
توخ�ي الح�ذر، وأن البعض منه�م ال يظهر 

عليه أعراض اإلصابة ب فريوس كورونا.
كما املوجة الثانية أشد يف االنتشار، ما تسبب 
أن  19”، و  يف إصاب�ة اإلطف�ال ب�”كوفي�د 

“عدد الفريوس�ات املهاجمة لجسم األطفال 
من عمر يوم واحد، موجودة بنفس العدد يف 

أجسام البالغني”.
م�ن  يعان�ون  يزال�وا  ال  األطف�ال  أن  كم�ا 
مضاعفات أق�ل من فريوس كورونا مقارنة 
بالبالغني وكبار الس�ن، إال أن�ه يجب توخي 
الح�ذر وااللت�زام باإلج�راءات االحرتازي�ة، 
واملتابعة اللحظية للرضع، والكش�ف رسيعا 
عند ظهور أي عرض من أعراض كوفيد 19، 

لبدء العالج الفوري.
وذكر ان املوجة األوىل اإلصابات بني األطفال 
كانت نادرة، وكان�وا يتعافون برسعة، لكن 
ه�ذه املوج�ة مختلف�ة وأش�د يف االنتش�ار، 

حافظوا عىل اوالدكم”.

املكوّنات
صدر دج�اج مقطع إىل قط�ع صغرية - 

كيلوغرام
كبريت�ان  ملعقت�ان   - مه�روس  ث�وم 

ونصف
بصل مفروم - 3 حّبات

بقدون�س مفروم فرم�اً ناعم�اً - كوب 
وربع

ملح - ملعقتان صغريتان
فلفل أس�ود مطح�ون - ملعقة صغرية 

ونصف
كزب�رة مفروم�ة فرم�اً ناعم�اً - نصف 

كوب
طريقة العمل

- ضعي الدج�اج املقّطع، الثوم، البصل، 
والفلف�ل  املل�ح  الكزب�رة،  البقدون�س، 

األسود املطحون يف املفرمة.
- اخلط�ي املكونات جّي�داً حتى تحصيل 

عىل خليط ناعم.
- ش�ّكيل خلي�ط الكب�اب حول أس�ياخ 
الش�وي أو شّكليها إىل أصابع مستطيلة 

وضعيها جنباً إىل جنب عىل الشواية.
- اش�وي كباب الدجاج عىل الفحم حتى 

ينضج من الجهتني.

كل  ش�أن  ش�أنها  الزوجي�ة  العالق�ة 
العالق�ات اإلنس�انية له�ا معتقداته�ا 
والخاطئ�ة،  الصحيح�ة  ومفاهيمه�ا 
التي إذا لم يتم التعامل معها بالش�كل 
املناس�ب قد تكث�ر وتتس�بب يف تدمري 
العالق�ة ب�ني الزوج�ني تص�ل إىل ح�د 
األزواج  الكث�ري م�ن  االنفصال.يدخ�ل 
والزوجات الحياة الزوجية ويف أذهانهم 
واألف�كار  املفاهي�م  م�ن  مجموع�ة 
الخاطئة التي قد يكون لها آثار س�لبية 
ع�ىل حياته�م الزوجي�ة، ل�ذا ينبغ�ي 

تصحيح هذه املفاهيم.
-1 الكمال واملثالي�ة رس نجاح العالقة 

الزوجية
الكمال أو املثالية هذا املصطلح العميق 
م�ن  الكث�ري  طيات�ه  يف  يحم�ل  ال�ذي 
اإلجحاف للفط�رة البرشية كيف؟ أكيد 
كلن�ا نعلم أنه ليس هناك من ش�خص 
مث�ايل وكامل. لذا ف�إن تصور الزوجني 
وترصفهما بش�كل يخالف لطبيعتهما 
فق�ط من أجل الوص�ول للمثالية يرض 

بالعالقة الزوجية أكثر مما ينفعها.
قد يعتقد البع�ض أن النجاح يف الحياة 
الزوجية يتمثل يف خلوها من املش�اكل 
والخالف�ات وه�ذا تفك�ري خاطئ مئة 
باملئ�ة آلن املش�كالت والخالفات أمر ال 
مفر منه. لكن، نج�اح الحياة الزوجية 
إدارة  يف  الزوج�ني  نج�اح  يف  يرتج�م 
األزم�ات والتغلب عىل املش�كالت التي 

تواجههما يف مشوارهما األرسي.
من املرجح أن تضحي الزوجة من أجل 
حل مش�اكل الحي�اة الزوجي�ة، تبدأ يف 
تقديم التضحيات والتنازالت ظناً منها 
أنه�ا بهذا تحافظ عىل ص�ورة عالقتها 
الزوجي�ة املثالية الخالية من املش�اكل 
خاص�ة أم�ام العائل�ة واألصدق�اء أو 
العكس. لكن هذا ما من ش�أنه س�وى 

تضخي�م املش�اكل التي س�ترتاكم مع 
م�رور الوق�ت إىل أن تصبح غ�ري قابلة 

لإلصالح وتؤدي يف النهاية إىل الطالق. 
-2 إتباع أس�لوب الحي�اة العزوبية بعد 

الزواج
من أكثر األمور الخاطئة التي يقع فيها 
الزوجان بعد زواجهما هي استمرارهما 
عىل أس�لوب حياة العزوبي�ة حتى بعد 

االرتب�اط. ق�د يعتق�د بع�ض الرج�ال 
والنس�اء أنه يف إمكانهم اتخ�اذ القرار 
دون مشورة بعضهم البعض يف معظم 
أم�ور حياته�م األرسية، هذا م�ا ينايف 
تمام�اً مفهوم الحي�اة الزوجية املبنية 

عىل التشارك.
الب�د أن يعلم ال�زوج والزوجة أنه يجب 
عليهم�ا االش�رتاك يف اتخ�اذ القرارات 

األرسي�ة وأنه أم�ر ال مفر منه س�واء 
ع�ىل مس�توى األبن�اء أو فيم�ا يتعلق 
حت�ى  أو  الزوج�ني  بخصوصي�ات 
مس�تقبل األرسة. قد يك�ره األزواج أن 
تمل�ك الزوجة ق�راراً ويك�ون لها رأي، 
ويشعر بأنها ند له. ولكن يف واقع األمر، 
إن الزواج الصحيح ال بد أن يكون مبنيا 
عىل التفاهم واملش�اركة واحرتام كيان 

املرأة والرجل عىل حد سواء.
-3 الحياة الزوجية ال تستدعي االعتذار 

عند الخطأ
األخط�اء  نرتك�ب  أن  الطبيع�ي  م�ن 
فه�ذا م�ن س�مات بن�ي الب�رش. لكن 
لألس�ف القليل منا فقط من يعرتفون 
بأخطائه�م ويحاول�ون التكفري عنها. 
يف الحي�اة الزوجية األمر س�يان. هناك 
الكث�ري من األزواج األناني�ون الذين إذا 
أخط�أوا يف ح�ق زوجاته�ن يرتفع�ون 
ع�ن االعتذار، لك�ون ال�زوج يعتقد أن 
ه�ذا يقلل من كرامته. أما يف املقابل إذا 
أخطأت الزوجة فنج�د أن الزوج يرص 
أن تع�رتف بخطئه�ا وتعت�ذر عنه، أو 

العكس من قبل بعض الزوجات.
يف األخ�ري يج�ب أن نتذك�ر أن الحي�اة 
الزوجي�ة، حي�اة تش�اركية يج�ب أن 
تنبني عىل التفاهم والصدق والشفافية 
م�ن قبل كال الزوج�ني. مع الحرص أن 
يدعم�ا بعضهما البعض ويش�كال معاً 

فريقاً واحداً.
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3 معتقدات خاطئة عن الزواج تتسبب يف الطالق

حنو مستقبل افضل...هلم
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أس�ئلة كثرية يطرحه�ا األطفال 
ع�ىل اآلب�اء وق�د يفاجئ�ون من 
أو  ذكائه�م  بنس�بة  حوله�م 
باملواضيع الت�ي تدور يف ذهنهم. 
لكن ال داعي للقلق. من الطبيعي 
جدا ان يس�ألك الطفل عن بعض 
تب�دو  الت�ي  الوجودي�ة  األم�ور 
محرج�ة بعض ال�يء: من أين 
يأت�ي الطف�ل؟ وكي�ف؟... ف�ال 
داع�ي للح�رج! عليك�م االجابة 
عىل كل اس�ئلة الطف�ل بطريقة 
منطقية وس�هلة ومبس�طة مع 
الح�رص عىل الحف�اظ عىل نربة 
صوت هادئة، وم�ن دون اللجوء 
اىل القصص الخيالي�ة، الن األمر 
سيتضح له يف املستقبل فسيفقد 
ثقت�ه بأهله معتق�دا أنهم أخفوا 

الحقيقة عنه.
يجب أال يش�عر طفلِك ب�أن ثّمة 
يشء مخج�ل يف األمر، لذا تحدثي 
بتلقائية ونربة واثقة بدون خجل 

عن األمر.
وانطالقا من هنا، نعرض نصائح 
ح�ول كيفية اإلجابة عن أس�ئلة 
املحرج�ة،  الجنس�ية  األطف�ال 
وأوض�ح أن هن�اك أربع خطوات 
يج�ب اّتباعه�ا عن�د اإلجابة عن 

أسئلة الطفل املحرجة.
● أوال: اعتبار السؤال أمرا طبيعيا 
وعدم توجيه اللوم للطفل، فقط 
يج�ب س�ؤاله عن س�بب طرحه 
للس�ؤال، وذل�ك للتأك�د من عدم 

وج�ود خطر يحي�ط به، س�واء 
يف  متجس�دا  الخط�ر  ه�ذا  كان 
صورة ش�خص يتحدث معه عن 
الجنس، أو يستغله، أو أنه شاهد 
مثال مقطعا مرئيا عىل التلفاز أو 

الكمبيوتر.
● ثانيا: سؤال الطفل عن اإلجابة 
ملعرف�ة  وه�ذا  يتوقعه�ا  الت�ي 
مس�توى إدراك الطف�ل ومعرفة 

معلوماته عن األمر.
● ثالثا: اإلجابة عن السؤال إجابة 
منطقية تبع�ا لعمر الطفل بنربة 
صوت هادئة ودافئة غري مخيفة 

وال تضخم من األمر.
● رابع�ا: التأكد من أن الطفل قد 
اقتنع باإلجاب�ة التي قدمناها له 

وهل فهمها جيدا أم ال.
وم�ن بني أكثر األس�ئلة ش�يوعا 
ع�ن  س�ؤالهم  األطف�ال،  ل�دى 
كيفي�ة مجيئه�م له�ذا العال�م، 

م�ا يض�ع األبوين يف ح�رج نظرا 
الضطرارهما التطرق إىل املسائل 
الجنس�ية، إال أنه يمكن التعامل 
مع هذا الس�ؤال باإلجاب�ة عليه 
وفقا للنضج العقيل للطفل، حيث 
تبدأ األم أو األب بالتدرج يف الرشح، 
فقد يكتفي بع�ض األطفال بأي 
إجاب�ة مث�ل أن تخربه�م أنه�م 

يأتون من املستشفى.
األطف�ال  بع�ض  يكتف�ي  وال 
بإجابة أنهم أتوا من املستشفى، 
فريغب�ون يف معرف�ة املزيد وهنا 
وبش�كل  أكث�ر  التعم�ق  يمك�ن 
تدريج�ي كأن نقول إنه جاء بعد 
زواج أم�ه بأبيه، وإن طلب املزيد 
فربم�ا نخ�ربه بأنه نم�ا يف بطن 
أمه بمراحل النمو املعروفة حتى 

خروجه بعملية الوالدة.
وإن ل�م يكتف الطف�ل بكل ذلك، 
يمك�ن أن ت�رشح ل�ه الطريق�ة 

بص�ورة  لإلنج�اب،  العلمي�ة 
مبسطة وباستخدام املصطلحات 
العلمية الصحيحة، فمثال يمكنك 
أن تخربه أن األطف�ال يأتون من 
اندم�اج البويض�ة م�ع النطف�ة 
يف رح�م األم، رشيط�ة أن يك�ون 
ل�ه  يف مرحل�ة عمري�ة تس�مح 

باستيعاب ذلك.
وهكذا تصبح األجوبة عن أسئلة 
وال  س�هلة،  املحرج�ة  األطف�ال 
تحتاج إىل اخرتاع قصص خيالية، 
ب�ل الرصاح�ة والوض�وح هم�ا 
الحل، ويجب اإلش�ارة إىل أن نربة 
الصوت التي تتحدث بها أهم من 

املعلومة نفسها.
ال تتعمق�ي يف التفاصيل فوراً… 
واستخدمي الوسائل التوضيحية

يف ه�ذا الس�ياق ذك�ر أن يف بادئ 
األم�ر يج�ب فه�م اله�دف الذي 
يس�عى الطفل للوصول اليه قبل 
التعم�ق يف التفاصي�ل. قد تكون 
االجاب�ة الش�افية ان�ه ج�اء من 
املستش�فى. اذا جاوب�ي طفل�ِك 
بس�ؤاله ع�ن رأيه، وعم�ا يعتقد 
لتعريف تماًما مقصده من السؤال، 
ويف ح�ال لم يحص�ل عىل االجابة 
الش�افية من البداي�ة ال بد لك ان 
العطائ�ه  االجوب�ة  يف  تتدرج�ي 

الجواب املقنع.
شاهدي فيديو ُمخصًصا لألطفال 
لتوضي�ح األمر، مثل فيديو والدة 
أحد الحيوانات، أو اقرئا مًعا كتاًبا 

مص�ّوًرا يقدم إجابة لس�ؤاله، أو 
احكي له قصة لتبسيط اإلجابة، 
أو اذهب�ا إىل املزرعة وأوضحي له 
أن الدجاج�ة تبي�ض بيض�ة من 

بطنها تماًما كما تفعل األم. 
األم�ر ب�يء  وُيمكن�ِك تش�بيه 
يعرفه الطفل، مث�ل البذرة واملاء 
اللذين يحتاجهم�ا النبات لينمو، 
لكي يطمنئ إىل أنِك مصدر موثوق 
األم�ر  وارشح�ي  للمعلوم�ات، 
حس�ب عم�ر الطفل، ف�إذا كان 
يف عمر الخامس�ة مث�اًل، ُيمكنِك 
إخباره بأنه نما يف رحمِك وعندما 
ك�رب، مر خ�الل قناة ال�والدة ثم 
خ�رج م�ن املهب�ل. كذل�ك فأنِت 
بهذه الرصاح�ة تمهدين لحديث 

أكثر تفصياًل يف عمر املراهقة. 
أما إذا كان الس�بب يف سؤاله هو 
انتظارِك ملولود جديد، فش�جعيه 
ع�ىل الحديث م�ع الطفل املنتظر 
ومتابعة حركاته ورشاء أغراضه 
مع�ِك، واح�ريص ع�ىل حضوره 
ل�رياه يف الس�ونار، لك�ي يتصّور 
األمر ويشعر بالسعادة لقدومه.

يف النهاي�ة، ح�اويل مراع�اة عمر 
طفلِك يف أثن�اء اإلجابة، فطريقة 
اإلجاب�ة لطف�ل يف عم�ر العامني 
تختلف عن اإلجاب�ة للطفل الذي 
يبلغ تس�عة أعوام مث�اًل. وتحيل 
بالثقافة الالزمة لكي ال ُتفاجئني 
بسؤال طفلِك ويكون األمر مربًكا 

لِك.

اإلنرتن�ت  أجه�زة  أصبح�ت 
الالسلكي )واي فاي( املعروفة 
باسم “راوتر”، إحدى رضورات 
الحي�اة الت�ي ال غن�ى عنها يف 

معظم املنازل املعارصة.
وال يلتف�ت الكث�ريون إىل مدى 
خط�ورة عمل أجه�زة الراوتر 
أثبت�ت  إذ  مس�تمرة،  بصف�ة 
الدراس�ات وجود عدة تأثريات 
ض�ارة صحيا ناتج�ة عن تلك 

األجهزة.
ورجح الخرباء ارتباط التعرض 
الراوت�ر  أجه�زة  إلش�عاعات 

باألعراض التالية:
- اضطرابات النوم

- صعوبة الرتكيز
- رسعة خفقان القلب

- الصداع / الصداع النصفي
- اإلعياء الدائم

- االضطرابات الهضمية
وضع�ف  الدم�اغ  تش�وش   -

الذاكرة

- القلق واالكتئاب
- التوتر املزمن

- الدوار
ونص�ح الخ�رباء للتقلي�ل من 
كمية األشعة التي نتعرض لها 
م�ن أجهزة الراوت�ر بإطفائها 
الحاج�ة  ع�دم  عن�د  أو  لي�ال 
ان  إذ  اإلنرتن�ت،  الس�تخدام 
معظم املخاطر املرافقة لوجود 
ويف  املن�زل  يف  األجه�زة  ه�ذه 
غرف النوم خاصة ناجمة عن 
إبقائه�ا يف وضعي�ة التش�غيل 

مل�دة 24 س�اعة دون إطفائها 
ولو لساعات قليلة .

م�ن جانبه�ا، ذك�رت جمعي�ة 
أن  الفيزيائي�ة  الصح�ة 
تصدره�ا  الت�ي  اإلش�عاعات 
أجه�زة راوت�ر تعد أقل بش�كل 
ملح�وظ من الح�دود الطبيعية 
املتف�ق عليها دوليا، كما تش�ري 
بعض الجهات إىل أن اإلشعاعات 
الصادرة عن “امل�ودم” تقل عن 
تل�ك الت�ي تنبعث م�ن الهواتف 

املحمولة.

 كثرياً ما تنمو بقع التعّفن األسود 
يف غري مكان من منزلك ألس�باب 
مختلف�ة أبرزه�ا الرطوبة. ومن 
امله�م أن تتخلّ�ي منها وتعميل 
ع�ىل تنظيفها بني الحني واآلخر، 
ألنه�ا إذا ُترك�ت ق�د ُتس�ّبب مع 
مرور الوقت العديد من املش�اكل 

الصحية لك وألفراد أرستك.
من أب�رز هذه املش�اكل الصحية 
الناتج�ة ع�ن وج�ود التعف�ن يف 
املن�زل: الرب�و، أوج�اع ال�رأس، 
االكتئاب، الحساس�ية، التهابات 
الدائم،  الجلد، الش�عور بالتع�ب 

فضالً عن الغثيان.
وم�ن أج�ل تنظيف وإزال�ة هذه 
البقع، من ال�رضوري أن تتبعي 

هذه الخطوات:
1. ضع�ي الكّمام�ة ع�ىل أنف�ك 
يدي�ك  يف  والقّف�ازات  وفم�ك 

ونّظارات الحماية عىل عينيك.
2. قب�ل التنظي�ف، أخرج�ي كل 
محتوي�ات الغرف�ة وضعيه�ا يف 

مكان آخر.
3. ال تشّغيل أجهزة التهوية.

عملي�ة  م�ن  االنته�اء  بع�د   .4
القّف�ازات  ارم�ي  التنظي�ف، 

املهم�الت  س�لة  يف  والكّمام�ة 
ونّظفي النّظارات جيداً.

5. أخ�رياً، يج�ب تهوي�ة املكان. 
أرضار  م�ن  تتخلص�ني  وهك�ذا 
الفطري�ات الت�ي تش�ّكل العفن، 
وتحمني صحة أفراد ارستك منها. 

إذاً ال تهميل هذا األمر أبداً. 

نم�ارس يف فرتة الصباح كثريا من األفعال التي اعتدنا القيام بها، 
متجاهلني فيما إذا كانت هذه املمارسات تحمل أرضارا لنا.

فمن أب�رز األخطاء الش�ائعة التي نق�وم بها هي إس�كات املنبه 
ومتابع�ة النوم، فع�ىل الرغم من ش�عور االرتياح به�ذه الدقائق 
القليل�ة الت�ي نتابع الن�وم فيها، إال أن ذلك يؤث�ر يف صحة الدماغ 

فمن الرضوري االستيقاظ لبدء يوم جديد حاال.
ويعد البقاء يف الظالم واحدا من املغريات ملتابعة النوم، إال أنه من 
الرضوري فعال ضبط الس�اعة البيولوجية يف الجس�م، األمر الذي 

يعزز النوم جيدا ويساعد عىل تقليل االلتهابات يف الجسم.
ومن أكث�ر ما نقوم به بش�كل خاطئ هو النه�وض من الفراش 
بشكل رسيع فور اس�تيقاظنا، إذ ان الدم ينتقل إىل الساقني فورا 
م�ا قد يس�بب انخفاضا يف ضغط ال�دم فجأة والش�عور بالتعب، 
ل�ذا فمن ال�رضوري الجلوس لبضعة دقائق قب�ل النهوض تجنبا 

لحدوث مثل هذه املساوئ. 
وأيضا االبتعاد عن ممارسة التمرينات الرياضية، التي تلعب دورا 
هاما يف تحس�ني املزاج وتقوية الجسم والحفاظ عىل الوزن فمن 

الواجب مراعاة ممارستها بشكل يومي يف فرتة الصباح.
وإذا كنت من املعتادين عىل رشب القهوة والحصول عىل الكافيني 
صباح�ا، ف�إن عدم رشبه�ا يف أح�د الصباحات قد يس�بب التعب 

والصداع والغثيان والكسل أيضا.
وباإلضافة ملا س�بق فمن أكثر ما يتوجب االنتباه إليه صباحا هو 
تنظيف األسنان، إذ تشكل األس�نان كل ليلة قرشة لزجة، تتحول 
يف حال تركها لطبقة صلبة مرضة باألس�نان وتس�بب تورم اللثة 

ونزفها ويصعب إزالة هذه الطبقة إال يف عيادات األسنان.
ومع االعتياد عىل عالم التكنولوجيا فإن بدء الصباح بتفقد الربيد 
االلكرتون�ي أو مواقع التواصل االجتماعي يس�بب توترا وضغطا 
ويش�كل صعوب�ة يف أداء امله�ام اليومية بش�كل س�ليم، لذا فإن 
االبتع�اد عن ترقبها فور اس�تيقاظنا يعطي فرصة ليوم نش�يط 

وجيد.
وآخر ممارس�تنا الخاطئة هو تجنب تناول وجبة الفطور، والتي 
تعد من أهم الوجبات الغذائية خالل اليوم، إذ تؤمن الحصول عىل 
نس�بة ذكاء أكرب وتخفيض يف نس�ب اإلصابة بالسكري وأمراض 

القلب أيضا. 

سلوكيات

نصائح طبية

“من أين يأتي الطفل؟”... كيف جنيب على أسئلة أطفالنا احملرجة!

ابرز االعراض اليت تظهر على األطفال املصابني بكورونا! 

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

أخطاء صحية خطرية منارسها 
يف الصباح

طريقة عمل الكباب بالدجاج
املطبخ ..

كل يوم معلومة

تدبري منزلي

كيف حتمي نفسك من املخاطر الصحية 
جلهاز الراوتر؟

ختّلصي من بقع العفن يف املنزل... 
ال تهمليها لتجّنب األمراض!

No: 7484   Sun    9     May    2021العدد:   7484    االحد    9    ايار     2021



عدد  تقيدم  يتّم  اإلفطار  مائدة  خالل 
الحساء  مثل  الطعام  أصناف  من  كبري 
يتم  وقد  الرئيسة.  واألطباق  والسلطات 
تناولها بطرق مختلفة، ببطء أو برسعة، 
وتكشف  واحد.  وقت  يف  أو  بالتدريج 
بعض  اعتمادها  يتم  التي  الطريقة 
الشخصية من خالل هذا  أرسار وجوانب 

االختبار.
تتناولني الطعام ببطء  

خالل  ببطء  طعامك  تتناولني  كنت  إذا 

دقيقة  أّنك  يعني  فهذا  اإلفطار،  وجبة 
بكل  االهتمام  مع  األعمال  أداء  وتحبني 
تسريين  أّنك  إىل  يشري  كما  التفاصيل. 
عيش  تفضلني  وأّنك  مبارشة  هدفك  نحو 
املرحلة الراهنة من جون التفكري مطوالً يف 
املستقبل. ولهذا تشعرين غالباً باالرتياح.   

تأكلني برسعة
برسعة  اإلفطار  طعام  تأكلني  كنت  إذا 
فهذا  قصري،  وقت  خالل  أطباقك  وتنهني 
باألعمال  القيام  تحّبني  ال  أّنك  عىل  يدّل 

النتائج  عىل  الحصول  إىل  تؤدي  ال  التي 
إىل  إال بعد طويل. كما يشري هذا  املرجوة 
أّنك تتمتعني بالقدرة عىل القيام بمهمات 
عدة يف الوقت نفسه وأّنك ال تهتمني كثرياً 
بنفسك بل تعريين كل اهتمامك لآلخرين.

تتناولني األطباق بالتدريج
يف حال كنت تفضلني تناول أطباق اإلفطار 
كالً عىل حدة، فيشري هذا إىل أّنك منظمة 
ويومياتك  حياتك  يف  تتبعي  أن  وتحبني 
مخالفة  عدم  وتفضلني  معيناً  روتيناً 
تتمتعني  أّنك  كما  والقواعد.  القوانني 
من  تطلبي  أن  وترفضني  املبادرة  بروح 
بالنيابة  املهمات  أداء  األشخاص اآلخرين 
بقدراتك  إال  تثقني  ال  أّنك  والسبب  عنك. 

الخاصة.  
تأكلني كل األصناف يف وقت واحد

والسلطة  الحساء  تتناويل  أن  املمكن  من 
ويكشف  واحد.  وقت  يف  الرئيس  والطبق 
هذا أّنك تتمتعني بشخصية قوية وبإرادة 
أّنه يمكنك تحمل  أيضاً عىل  صلبة. ويدل 
منفتحة  وأّنك  اآلخرين  تجاه  املسؤولية 
تقدمي  لكي  الوقت  دائماً  وتجدين 
يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  املساعدة 

محيطك.

هل تعلم أن َوزن دماغ اإلنسان 
إىل   1,300 ُيقاِرب  ما  َيبُلغ 

1,400غ.
دماغ  وزن  أن  تعلم  هل 
اإلنسان البالغ َيِزن ما ُيقاِرب 

٪2 من إجمايل وزن جسمه.
أن أعىل رقم قيايس  هل تعلم 
تسجيلة  تمَّ  نوم  دون  للبقاء 
من ِقَبل راندي غاردنر يف عام 
1965م، حيث استطاع البقاء 

دون نوم ملُّدة 264 ساعة.
الوعي  ُفقدان  أن  تعلم  هل 

ثواٍن   8-10 ُمدِّة  بعد  َيحُدث 
إىل  الدم  ق  َتدفُّ ف  توقُّ من 

الدماغ.
الحبل  طول  أن  تعلم  هل 
 45 الشوكي لإلنسان ُيساوي 
يف  سم  و43  الرجال  يف  سم 

النساء.
الخاليا  عدد  أن  تعلم  هل 
املُستقبالت لحاسة الشم عند 
 40 تقريباً  ُتساوي  اإلنسان 

مليون خلية.
هي  الفيلة  أن  تعلم  هل 

التي  الوحيدة  الحيوانات 
تمتلك أربع ُرَكب.

هل تعلم أن الِحرباء تستطيع 
الرؤية باتجاهني مختلفني يف 
الوقت ذاته، وذلك ألن عيونها 
بشكل  التحرك  تستطيع 

ُمستقل.
الرشكات  معظم  أن  تعلم  هل 
األكثر ُشهرة يف العالم ذات أصل 
تويوتا،  رشكة  مثل  ياباني، 
ونينتندو،  وسوني،  وهوندا، 
وباناسونيك،  وكانون، 

وتوشيبا، وشارب.
هل تعلم أّن أول بث تلفزيوني 
عام  لوجي  جون  به  قام 
ذلك  يف  مستخدماً  1952م 
عرب  صورتها  لعرض  دمية 

التلفاز. 
يقيض  اإلنسان  أّن  تعلم  هل 
يف  سنوات   10 مجمله  ما 

مشاهدة التلفاز تقريباً. 
هل تعلم أن وزن أول حاسوب 
من  أكثر  يبلغ  كان  عمالق 

طن.

 يف أحد األيام كان مدير تنفيذي 
ناجح يقود سّيارته الجديدة يف 
أحد ش�وارع األحياء الضّيقة، 
وفج�أة رأى ولًدا صغريًا يظهر 
م�ن ب�ني الس�يارات الواقف�ة 
عن�د الرصيف، لك�ن وبمجرّد 
أن ابتع�د عن�ه بضع�ة أمت�ار 
حت�ى ارتطم بالس�يارة حجٌر 
كب�ري. توّق�ف املدي�ر يف الحال 
وخرج من سيارته لريى مكان 
اصط�دام الحج�ر بالس�يارة، 
وض�وح  واضًح�ا  ف�كان 
الرجل  واستش�اط  الش�مس، 
حي�ث  إىل  ف�أرسع  غاضًب�ا، 
كان الول�د يق�ف يف س�كون. 
“مل�اذا فعل�ت ذل�ك؟ م�ا الذي 
ده�اك حتى ترضب س�يارتي 
الجديدة هكذا!” صاح املدير يف 

الولد بخوف:  غضب، وأجاب�ه 
“أرجو املعذرة يا سّيدي، لكني 
ل�م أع�رف م�ا يمكنن�ي فعله 
غ�ري ذل�ك، كان ع�ّي أن أرمي 
حجرًا، فلم تتوّقف أّي س�يارة 
راح�ت  وفيم�ا  ملس�اعدتي”. 
الدموع تنهمر من عيني الولد، 
واص�ل الق�ول وهو ُيش�ري إىل 
الجانب إىل الس�يارات املتوّقفة 
عن�د الرصيف: “لقد وقع أخي 
من عىل كرسّيه املتحرّك هناك، 
وق�د ت�أذى كث�رًيا، لكن�ي لم 
أس�تطع حمله، هل يمكنك أن 
تس�اعدني إلعادته إىل الكريس 
املتحرّك؟ إّنه يتألم بشدة، وهو 
ثقيل الوزن، ال أستطيع القيام 
بذلك وحدي” تأّثر الرجل كثريًا 
بحكاية الولد وتوّسله، فابتلع 

بصعوب�ة،  حلق�ه  يف  الغّص�ة 
وب�ادر ع�ىل الفور بمس�اعدة 
ورفع�ه  أرًض�ا  الواق�ع  األخ 
إىل كرس�ّيه املتح�ّرك، قب�ل أن 
يعال�ج جراح�ه. وحينما تأّكد 
أّن كّل يشء س�يكون ع�ىل ما 
يرام، ع�اد مجّدًدا إىل س�ّيارته 
وهّم باملغ�ادرة حينما س�مع 
الول�د الذي رمى الحجر يقول: 
“ش�كرًا لك يا س�ّيدي، حفظك 
الله وحماك”. ل�م يعلم الرجل 
س�يارته  وق�اد  يق�ول،  م�ا 
مبتعًدا، لكن رحلت�ه إىل املنزل 
كان�ت طويل�ة وبطيئ�ة فّكر 
خاللها يف املوق�ف الذي حصل 
مع�ه. وحينم�ا وص�ل، ألق�ى 
نظ�رة عىل س�يارته وتمّعن يف 
أثر الرضبة عىل بابها األمامي، 

كان واضًح�ا ج�دًّا، لكّن�ه مع 
ذلك ق�ّرر أالّ يصلحه، بل فّضل 
تل�ك  لتذّك�ره  كذل�ك  إبق�اءه 
الرضب�ة برس�الة مهّم�ة: “ال 
تمِض يف الحياة مرسًعا لدرجة 
أّن الطريق�ة الوحيدة إليقافك 
هي بحجر!” العربة املستفادة 
من القصة: تهمس لنا الحياة 
يف كثري م�ن األحي�ان، وتبعث 
لنا برسائل وإشارات لتذكرينا 
وإعادِتن�ا إىل طري�ق الصواب، 
لكن إن تجاهلنا هذه النداءات 
فقد تضط�ّر أحياًن�ا إىل رمينا 
بأحج�ار ثقيلة مؤمل�ة تأتي يف 
الخيار  ش�كل مصائب كبرية. 
أمامك، إّما أن تنصت للرسائل 
التحذيرية أو أن تتلّقى الحجر 

املؤلم، فماذا س�تختار؟!
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مهنياً: تكتشف معلومة مهمة عن أحد زمالء العمل، من 
املمكن اس�تخدامها لإلرضار به بالعدي�د من الطرق، لكن 

األفضل أال تفعل 
عاطفي�اً: الخ�وف م�ن املجهول ه�و ما يمنع�ك م�ن التعمق يف 
العالق�ات التي تخوضها، عليك أن تتخىل عن مخاوفك إذا ما أردت 

أن تحظى بعالقات قوية ودائمة 
صحياً: يمكنك أن تحمي نفس�ك بسهولة من األرضار الصحية إذا 

مهني�اً: يتحدث ه�ذا اليوم عن تغيري وس�فر وتبادل 
ثقاف�ات كما ع�ن موضوعات غريبة تناقش�ها وعن 

حركة غري اعتيادية 
عاطفي�اً: تعزي�ز العالقة مع الرشي�ك رضوري، وهو يرفع 
منس�وب الثقة بينكما ويؤجج العواطف كم�ا لو أنكما يف بداية 
عالقتكما صحياً: مزاجك الس�ّيئ سببه اإلرهاق، فحاول أن تجد 

فسحة من الراحة واالستجمام

مهني�اً: توظف طاقتك يف البدء بالعم�ل يف مرشوع جديد 
رغبت منذ زمن يف الرشوع به، إنه الوقت األمثل، اعتِن بكل 

يشء رضوري إلنجاح مرشوعك 
عاطفياً: تشعر بالسعادة ملصارحتك الحبيب بحقيقة مشاعرك، 

فيسعد هو بدوره وتسود العالقة أجواء الحب الحقيقي 
صحياً: اس�تعن بخربة أحد األصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة 

وطبقها عىل نفسك

مهني�اً: يس�اعد ه�ذا اليوم ع�ىل الخي�ار األفضل، 
ويستحسن أن تستغل الفرص عىل أكمل وجه بغية 

التوصل إىل تحقيق ما تبتغيه 
عاطفياً: من حقك أن تشعر بالقلق من ترّصفات الرشيك، 

لكن مصارحته باألمر هو الحل األنسب والناجح 
صحي�اً: الوق�ت ال�ذي تمضيه يف ممارس�ة الرياض�ة، يكون 

مناسباً من أجل مستقبل صحي أفضل

مهنياً: تس�اوم وتنج�ح وتصادف ما ه�و أفضل لك، 
وتنتهي من مشكلة عالقة وتقيم اتصاالت غنية جداً 
عاطفي�اً: ارتب�اكك يثري قل�ق الرشيك، ويرفع منس�وب 
الش�ك عنده يف مختلف األمور، حاول أن تخفي هذا االرتباك 

أمامه وكن مرشق الوجه 
صحياً: يجب أن تك�ون الرياضة أولوية يف حياتك، فهي الطريق 

األنسب لصحة أفضل

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفكر يف مرشوع س�فر رسيع 
ملالحق�ة بعض األم�ور الطارئة أو تتخذ ق�رارات ذكية 

وحاسمة 
عاطفي�اً: ال تته�رّب من الواجب�ات، تجنب الت�وّرط يف قضية 
ش�ائكة، فأن�ت يف موقع مناس�ب، لكن حاول مراجعة حس�اباتك 
وإنهاء ما يزعج�ك صحياً: االبتعاد عن املأكوالت الغنية بالدهنيات 

يبقي صحتك سليمة، إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية

مهنياً: ال تظّن أن الوقت الطويل الذي اس�تغرقته يف 
اإلعداد ملشاريعك يعني أنك حرّضت جيداً، ألن النتائج 

يمكن أن تفاجئك 
عاطفي�اً: ك�ن أكث�ر تفهم�اً لظ�روف الحبي�ب واب�َق إىل 
جانب�ه، فهو بأمّس الحاجة إليك اليوم قب�ل الغد للتخفيف عنه 

ومواساته 
صحي�اً: ح�اول أن تك�ون متمال�ك األعص�اب هادئ�اً ومرتوي�اً 

ومتماسكاً لئال تصل إىل األسوأ

مهني�اً: ُكن دقيق�اً جّداً وراقب ما يج�ري هذا اليوم 
بهدوء ومن دون تدّخل من قبلك يف بعض الصفقات 
عاطفياً: تس�رتيح م�ن بعض الضغ�وط وتحقق ابتداء 
م�ن اليوم حلماً ما، يمكنك أن تبارش عالقة جديدة وتالقي 

التجاوب 
صحياً: ممارسة الرياضة عىل نحو منتظم، والخروج من دائرة 

العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من املتوقع

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصة ثمينة تس�اعدك 
يف تغي�ري وتحس�ني واقع�ك املهن�ي إىل األفض�ل، تبدأ 
بناء مس�تقبلك املهني ب�كل ثقة واعتزاز مس�تفيدا من 
تجارب�ك الس�ابقة عاطفياً: يلف حيات�ك العاطفية الضياع 
وعدم الرتكيز، وتعيش لحظات حب ومتعة مع الحبيب ليس لها 
مضمون صحياً: تدفعك االنفعاالت نحو الهاوية، فتمالك نفسك 

وال تعرّض استقرارك الصحي للخطر، بل اطلب النصيحة

مهني�اً: يثري هذا اليوم مس�ألة مالي�ة، عليك االبتعاد 
عن الصفقات املشبوهة وتجنب الدخول يف مضاربات 

البورصة 
عاطفياً: بعض الترصفات الصبيانية لن يكون يف مصلحتك، 

وقد يزعج الرشيك وينفره منك ويقرر ربما التخي عنك نهائياً 
صحياً: كثرة الضغوط س�يئة جداً، والبحث عن الراحة هو الحل 

األنسب لذلك لتفادي املشاكل الصحية

مهنياً: ال تس�تعجل البوح بكل الحقائق، وقّدم بعض 
التنازالت إذا كانت رضورية لتتخطى أزمة عابرة 

عاطفي�اً: تميل اىل منح الرشيك املزيد م�ن الثقة، ورّبما 
تع�رتف ل�ه برسٍّ دفني، أو تطلعه عىل م�ا يدور يف فكرك من 

هواجس 
صحياً: أترك مش�كالتك املهنية يف املكتب، واحزم حقائب السفر 

وانطلق يف رحلة ترفيهية.
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مهنياً: تفتح أمامك آفاق كثرية، وتنجح محاوالتك 
للقي�ام بمرشوع من ن�وع جديد يه�دف إىل إدخال 

التغيري عىل حياتك العملية واملادية
عاطفي�اً: يتحق�ق حلمك بلقائك ش�خص يحبك كما أنت 

ويخطط معك لبناء بيت يجمعكما يف حياة زوجية سعيدة 
صحياً: س�ارع إىل االس�تفادة م�ن الطقس كلم�ا كان مالئماً 

وانطلق برحالت أسبوعية للرتفيه

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1876 - افتت�اح حديق�ة أوينو يف طوكيو، وھي 
تعترب أول حديقة عامة يف اليابان.

1927 - نقل عاصمة أس�رتاليا إىل مدينة كانربا 
بدال من ملبورن.

1941 - الغواص�ة األملاني�ة »U-110 »تقع بيد 
الق�وات الربيطانية، وأدى ذلك لحصول اإلنجليز 
عىل جھاز الشفرة األملاني مما مكن الحلفاء من 

فك الشفرة األملانية.
- 1945انتص�ار االتح�اد الس�وفيتي ع�ىل أملانيا 

النازية.
وإع�الن  تشيكوس�لوفاكيا  ع�ن  أملاني�ا  ج�الء 

الجمھورية فيھا.
اإلعالن عن اس�تقالل إيطاليا بعد الحرب العاملية 

الثانية.
1946 - امللك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن 

عرش إيطاليا إلبنه أومربتو الثاني.
1947 - اإلعالن عن استقالل رومانيا.

1955 - أملاني�ا الغربي�ة تنض�م إىل حلف ش�مال 
األطليس / الناتو.

1974 - زلزال يف ش�به جزيرة إزو اليابانية يودي 
بحياة 30 شخصا.

1978 - منظم�ة األلوية الحم�راء تعدم رئيس 
وزراء إيطاليا األس�بق ألدو مورو املحتجز لديھا 

منذ أن خطفته يف 16 مارس.
1994 - الزعي�م األفريق�ي نيلس�ون ماندي�ال 
يصب�ح أول رئي�س أفريق�ي لجمھورية جنوب 

أفريقيا.
2004 - الرئيس الشيشاني املوايل لروسيا أحمد 
قديروف يلقى حتف�ه إثر انفجار يف ملعب لكرة 

القدم.
2009 - جاكوب زوما يؤدي اليمني الدس�تورية 

رئيسا لجمھورية جنوب أفريقيا.
- 2015محكم�ة مرصية تصدر حكم بالس�جن 
املش�دد 3 س�نوات ضد الرئيس املرصي املخلوع 
حسني مبارك ونجليه يف قضية قصور الرئاسة.

منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ُتعل�ن أن ليبريي�ا قد 
أصبحت خالية تماما من فريوس اإليبوال.

2016 - فرين�ر فايم�ان يس�تقيل م�ن منص�ب 
مستش�ار النمس�ا وزعي�م الح�زب االش�رتاكي 

الديمقراطي.
2018 - وفاة أكثر من 45 شخصا وإصابة املئات 

بسبب فيضان رضب مقاطعة ناكورو يف كيني

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
العيين شييح  والدمييع  وخلييص  صبييري  طييك 

يخفيييييييييييييية بعييد  ماضيين  البلكلييب  وهييم 

واخيييييييوان صحبتييي  نهونييي  عنييدك  ميين 

سييعفييييييييييية بالهييوى  صحبتييك  كالولييي 

طيييييييييييين خابييط  ماييية  اتركيية  وكالولييي 

ويصفييييييييييييييية يركييد  مبحبتييك  لتضيين 

فييييييوك ميين  بييس  مكشييوف  بحيير  كدامييك 

اتعرفييييييييييييييية ماتكييدر  عميير  تنييذر  لييو 

فييييييوك ميين  بييس  مكشييوف  بحيير  كدامييك 

اتعرفيييييييييييييية ماتكييدر  البحيير  واجلييوة 

شييييييوك رحليية  وكلييت  ومشيييت  عانييدت 

حترفييييييييييييية وامواجييك  البلييم  حطيييت 

اختبارات شخصية

هل تعلم

قصة وعربة

طريقة أكلك خالل اإلفطار تكشف بعض اخلفايا يف شخصيتك

توقف بسبب حجر!

الح�رب التي اس�فرت عن توس�يع اإلمرباطورية املغولي�ة، يف أجزاء 
كب�رية م�ن آس�يا ورشق أوروب�ا وهي واح�د من أعن�ف الحروب يف 
التاريخ اإلنس�اني، حيث كانت اإلمرباطوري�ة املغولية تعترب أضخم 
اإلمرباطوري�ات ككتل�ة واحدة بالتاري�خ البرشي فالقرن�ني الثالث 
والراب�ع عرش كانا ُيس�ميان بع�رص املغول، الذين انترشوا انتش�ارا 
رسيعا يف العالم واحتلوا العديد من البلدان بسبب قوة الجيش املغويل 
واالنضباطي�ة العس�كرية فيه وعدم التس�امح أو الته�اون مع من 
هو بغري صفه�م، وتقدر اعداد الضحايا التي تس�ببت بوقوعها تلك 
الح�روب والغزوات املغولية من قتل وتجوي�ع وترشيد باملاليني التي 

وصل عددها إىل ما يقارب الستني مليون ضحية.

احلرب املغولية )1368-1206(
من صفحات التاريخ

كلمات متقاطعة صــــورة و حــــدث
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أكرب طبق حساء يف العامل
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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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الفنانة اإلماراتية فاطمة الطائي: «كورونا» غّيرت من واقع 
الجمهور المتلقي كثيرا
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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“.

أحمد السقا يحرج مذيعة 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 . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 
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مادلين مطر

كتابة التاريخ احلديث 
بروح احليادية

 

تتناول  ان  واالجمل  املايض،  احداث  تعيش  ان  وجميل  ممتع  يشء 

من   ١٩٥٨ عام  قبل  واالمراء  امللوك  بها  اتصف  التي  النبيلة  االحداث 

الكاتب  يتناولها  وان  العراقي،  الشارع  حديث  زالت  ما  نبيلة  اخالق 

اسم  يحمل  كتاب  يصدر  ان  مسؤولية  واالكثر  املسؤولية،  من  بروح 

جميل  رسد  يف  بموضوعية  االحداث  تلك  يتناول  امللوك«  مائدة  »عىل 

ألحداث مازالت عالقة يف عقول وضمائر كل العراقيني الرشفاء ممن 

عارصوا تلك الفرتة، حيث يعكس الكتاب للجيل الجديد ممن لم يعارص 

تلك الفرتة معلومات قيمة مازالت مغيبة، فمثلما كان امللوك واالمراء 

فاضلة  اخالق  من  به  يتمتعون  بما  العراقيني  لكل  ورشف  عز  عنوان 

وكريمة، كان نرش تلك االحداث مسؤولية وطنية لكي اليغيب التاريخ 

يف  لدوره  الواعي  العراقي  الشباب  من  الجديد  الجيل  عن  والحقيقة 

املرحلة القادمة، خاصة اننا امام انتخابات ترشيعية قادمة ستكون 

هي الفصل يف تحديد توجهات املرحلة القادمة، لذلك تمت طباعة هذا 

لِع  املولود الجديد بتجرد دون محاباة لجهة عىل حساب جهة اخرى ليطَّ

بأن يعيشوا  الحظ  لم يحالفهم  القادمة ممن  الشباب واالجيال  عليه 

للسري  ويتوجهوا  امللوك  اخالق  عىل  لعوا  ويطَّ التاريخية،  الحقبة  تلك 

عىل هدى اخالقهم وقيمهم النبيلة.. فما احوجنا اليوم ان نتصف بتلك 

االخالق السامية التي مازالت حديث الشارع العراقي، ولكي تبقى تلك 

االحداث عنوان عز  وشموخ ورفعة رغم تعاقب السنني وما جرى من 

العائلة  وقتل  امللكي  النظام  وسقوط  العسكر  انتفاضة  بعد   احداث 

دموية  احداث  من  حصل  وما  االبدان،  لها  تقشعر  عملية  يف  امللكية 

مازالت تداعياتها مستمرة تؤرش ان اغلب املشاركني بعمليات قتل تلك 

العائلة قتلوا بعمليات دموية بإرادة إالهية، إال واحد مات ميتة طبيعية 

ازدهارا  الذي شهد عرصه  الرحمن عارف  الرئيس عبد  املرحوم  وهو 

كبريا حتى انه  ألغى عقوبة االعدام فلم يوقع كتاب اعدام أي مواطن 

عراقي بعد ان ألغى عقوبة االعدام من قاموس السياسة العراقية يف 

الدستور العراقي الذي مازال يرتنح بني املوافقة عىل بنوده والرفض 

بسبب وجود الكثري من الثغرات التي مازالت محل جدل بني فطاحل 

واركان السياسة يف العراق.

عىل  حسابها  عرب  وهبة،  بسمة  املرصية  اإلعالمية  نرشت 
للفنانة  فيديو  مقطع  )انستغرام(،  الصور  تبادل  تطبيق 

مي عمر، من كواليس لقائها بربنامج »العرافة«.
تجهش  وهي  الفيديو،  مقطع  خالل  مي  الفنانة  وظهرت 
الفيديو:  عىل  وهبة  بسمة  اإلعالمية  علقت  فيما  بالبكاء، 

»بكاء مي عمر يف الكواليس بسبب املخرج عمرو عرفة«.
وبكت مي عمر عىل الهواء، بسبب تغريدة غامضة للمخرج 
عمرو عرفة عرب حسابه عىل )تويرت(، كتبها وقت عرض 
مسلسل »لؤلؤ«، الذي حققت من خالله نجاحاً كبرياً، كان 
الكبري  الرتويج  بسبب  تنجح  املسلسالت  بعض  أن  مفادها 
إىل مقاطع فيديو ووضع عناوين  املسلسالت  لها، وتقطيع 

مثرية لها تجرب املتابعني عىل مشاهدتها.
»لو  يقصدها:  عرفة  عمرو  أن  تعتقد  ال  »إنها  عمر:  وقالت 
يقصد هستغرب، أنا بعتربه أب، بحرتمه وبيحبني وملا بيتقابل 
لؤلؤ هتبقى  فلو يقصد  بنجاحي،  وبيفرح  يل  بيفرح  إنه  بحس 
فتحوا  شخص  مليار  من  أكثر  إن  ومعتقدش  غريبة،  يل  بالنسبة 

الفيديوهات بسبب الفضول«.
ولم تحبس دموعها عىل الهواء، وقالت إنها لم تسأل عمرو عرفة عما 
»لو  تتأكد من هجومه عليها:  أن  من  املسلسل، خوفاً  إذا كان يقصد 
كان يقصدني هتبقى صدمة وغريبة، أنا أتوقع إنه مش هو، ومش 

قادرة أقتنع إنه كان يقصدني«.
ويعترب برنامج »العرافة« امتداداً لربامج بسمة وهبة الرمضانية، 
والتي تعتمد عىل كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار 
الضيوف  لدى  كبرية  لصدمة  يؤدي  مما  لهم،  اآلخر  الوجه 
وعن  الحوار  خالل  تكشفها  التي  املفاجآت  من  واملشاهدين، 
الخاصة  الحياة  يف  التفاصيل  تلك  بأدق  معرفتها  كيفية 

للفنانني.

تماشياً مع أجواء شهر رمضان الذي 
معاً  واألصحاب  العائلة  بلقاء  يتمّيز 
وتحضري أشهى املأكوالت واالستقبال 
 HUAWEI طرح  الضيف،  وإكرام 
يف  إقليمياً  الرائد  التطبيق   ،Music
مجال بث املوسيقى التصويرية، مزايا 
إىل  االستماع  بتجربة  لالرتقاء  جديدة 
مستوى أعىل، وذلك من خالل إضافة 
التشغيل  قوائم  من  متنوعة  باقة 
من  مختارة  ملجموعة  الشارات(  )أو 
أشهر  تأليف  من  رمضان  مسلسالت 
تطبيق  ويحّقق  املبدعني..  الفنانني 
HUAWEI Music، املتوفر عىل جميع 

 HUAWEI ومتجر  هواوي  أجهزة 
AppGallery، نمواً متسارعاً كمصدر 
رائد للرتفيه الصوتي املتنوع من حيث 

األنواع واللغات.
رئيسة  صفحة  التطبيق  ويتضمن 
وتحتوي  رمضان  بشهر  خاصة 
الفنانني  لكبار  التشغيل  قوائم  عىل 
من  يستحرضون  الذين  وامللحنني 
وأجواء  نفحات  املتألق  أدائهم  خالل 
تطبيق  ويشتمل  الكريم.  الشهر 
قوائم  عىل  أيضاً   HUAWEI Music
باسم  ُتعرف  راقية  تشغيل تصويرية 
»شارات«، وهي عبارة عن مجموعة 

من  لعدد  اختريت  التي  تصويرية 
الرمضانية  والربامج  املسلسالت 

الشهرية من تأليف كبار امللحنني.
بجودة  االرتقاء  عىل  منه  وحرصاً 
خالل  االستماع  تجربة  ومزايا 
جاذبية  أكثر  وجعلها  رمضان 
 HUAWEI تطبيق   يقدم  للجميع، 
Musicللمستهلكني يف الرشق األوسط 
عىل   %20 خصم  أفريقيا  وشمال 
باقات االشرتاك الشهري وخصم %30 
أشهر  ثالثة  ملدة  االشرتاك  باقات  عىل 
وخصم 40% عىل باقات االشرتاك ملدة 

ستة أشهر. 

احتفل الفنان تيم حسن، وزوجته اإلعالمية وفاء الكيالني، 
بحصولهما عىل اإلقامة الذهبية يف دولة اإلمارات العربية 
محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  الشكر  موجهني  املتحدة، 
بن راشد آل مكتوم.نرشت الكيالني صورة لها من رشفة 
انستقرام،  عىل  الخاص  حسابها  عرب  دبي،  أبراج  بأحد 
وعلقت عليها: »من الحاجات القليلة الجميلة اليل حصلت 
يف  الذهبية  اإلقامة  وزوجي  منحت  أني  دي  السنة  معايا 
دولة اإلمارات العربية املتحدة كل الشكر لصاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله وحكومة دبي 
؛ حفظ الله اإلمارات وأهلها الطيبني ».من ناحية أخرى، 
نرش تيم حسن، عرب حسابه الخاص عىل انستقرام، صورة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  السحاب  لناطحات 
مصحوبة بتعليق »#دبي 3١ مارس آذار الفائت كان يوما 
الذهبية  اإلقامة  فيها  ُمنحنا  حيث  ولزوجتي،  يل  متميزا 
بوجودنا  دايما  َنسعد  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
الشيخ  السمو  لصاحب  جزيال  شكرا  الجميل..  البلد  بهذا 
محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله حاكم دبي ،وشكرا 

 20١٩ ونجاح«.ويف  وأمان  بخري  ،دمتم  دبي  لحكومة 
طبقت دولة اإلمارات نظام تأشرية إقامة طويلة األمد، 

لخمس أو عرش سنوات، ُتجدد تلقائيا، عند توافر نفس 
املستثمرين،  تشمل  معينة  لفئات  وذلك  الرشوط، 

التخصصية. املواهب  وأصحاب  األعمال،  ورواد 
دولة  يف  للمقيمني  الجديد  النظام  هذا  ويتيح 

وعائالتهم  األجانب  والوافدين  اإلمارات، 
والعيش  للعمل  للقدوم  الراغبني 

والدراسة يف الدولة، إمكانية التمتع 
بإقامة طويلة األمد دون الحاجة 
تملك  نسبة  مع  إماراتي،  لكفيل 
١00% داخل إمارات الدولة خالفاً 
يقيض  الذي  عليه  للمتعارف 
محيل  رشيك  وجود  برضورة 

يف   %٥١ عن  تقل  ال  بحصة 
واالستثمار  األعمال  مشاريع 

داخل إمارات الدولة.

يبدو أن النجمة الرتكية بريين سات بطلة »عطية 
الفرتة  خالل  للجمهور  مفاجئة  خطوًة  تتخذ   «
كينان  املطرب  زوجها  بها  ويساندها  القادمة 
العناوين  الجديدة  أخبارها  تصّدرت  حيث  أوغلو، 
األوىل يف الصحف واملجالت الرتكية خالل الساعات 

املاضية.
إذ ان قرارها االبتعاد عن الحضور عىل الشاشات 
الرتكية دفعها لتقديم خطوة جديدة يف مسريتها 
»العشق  بطلة  سات،  بريين  وكشفت  الفنية، 
القنوات  يف  لها  تلفزيوني  لقاء  آخر  يف  املمنوع« 
الرتكية برفقة زوجها كينان أوغلو، عن تحضريها 
إنها متحمسة  الذي قالت  الغنائي األول  أللبومها 

له كثرياً.
وأكدت أن العمل بألبومها يسري بشكل جيد جداً، 
زوجها  أن  خاصًة  توقعت،  مما  أفضل  فالنتيجة 

هو من قام بتوزيع معظم أغنياتها باأللبوم.
لها  ا بسؤ سترتك و كانت  إن  عما 

أن  مقابل  التمثيل 
الغناء  عىل  ترّكز 
اندهشت  فقط، 
هذا  من  بريين 
السؤال، مؤكدًة 
له  داعي  ال  أنه 

من األساس.
بريين  وكانت 
عىل  حصلت  قد 

اإللكرتونية  املنّصات  عرب  ممثلة  أفضل  جائزة 
عرب  قدمته  الذي  »عطية«  بمسلسل  دورها  عن 
شاشة منصة نتفليكس العاملية يف املوسم املايض، 
وجسدت بريين شخصية فتاة تدعى »عطية« لديها 

قدرات خارقة تضعها يف العديد من األزمات.
عرب  عرضه  عند  واسعاً  نجاحاً  العمل  حقق  وقد 
شاشة منصة نتفليكس، األمر الذي جعلها تقدم 
منه ثالثة أجزاء متتالية، حيث تصدرت بريين قمة 
املشاهدة وقت عرضه عرب شاشة املنصة ملوسميه 

األول والثاني.

بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 

الفنان مصطفى  الحسنة،  النوايا  وسفري 

واإلعالميني  الفنانني  دعم  الله،  العبد 

العراقيني.

الوزراء  »رئيس  إن  مطلع  مصدر  وقال 

مصطفى الكاظمي استقبل سفري النوايا 

يف  الله  العبد  مصطفى  الفنان  الحسنة 

بغداد«.

بحثا  الله  والعبد  »الكاظمي  أن  وأضاف 

واإلعالميني  الفنانني  لدعم  الطرق 

يف  اإلعالم  قطاع  لتطوير  العراقيني، 

دعم  عىل  والعمل  العراقية  الجمهورية 

حرية التعبري«.

موسم  يقفل  واحد  أسبوع  خالل 

املسلسالت  وتنتهي  الدراما 

ومن  الفضيل،  بالشهر  الخاصة 

دون شك استحوذت بعض األعمال 

اهتمام  عىل  املشرتكة  الدرامية 

املتابعني فيما بدأت نادين نسيب 

مبارشة  أو  بالتحضريات  نجيم 

تصوير مسلسل »صالون زهرة«، 

يف  املشاركة  جابر  نادين  كتبته 

كتابة مسلسل »عرشين عرشين« 

الذي ُيعرض حالياً، وتنشغل أيضاً 

النجمة سريين عبد النور بتصوير 

مسلسل »دور العمر« مع املخرج 

نارص  ونص  املاروق  سعيد 

الحرب مقبلة يف  أن  فقيه، ويبدو 

قرر  إذا  النجمتني  بني  املنافسة 

يف  املسلسلني  عرض  املنتجون 

املفرتض  من  حيث  واحد؛  وقت 

بداية  الصيف  منتصف  عرضهما 

الخريف املقبل.

خويل  قيص  عودة  إمكانية  وعن 

املقبل،  املوسم  يف  نجيم  نادين  إىل 

يكون  أن  خاصة  معلومات  نفت 

مع  تعاقده  جّدد  أو  وّقع  خويل 

رشكة الصباح التي لم تجزم حتى 

الساعة بأّن هناك مرشوعاً تمثيلياً 

قد  عمايري  املنعم  عبد  وكان  له، 

دخل مبارزاً لتيم حسن. 

إذن من املتوقع أن تعيد الصورة 

يف  الخاصة  املعركة  احتدام 

الشاشات  عىل  املقبل  املوسم 

اللبنانية.

قد تكون املغنية، نوال الزغبي، تأخرت قليالً يف تقديم 

وذلك  املحرتفني،  الفنانني  نقابة  من  استقالتها 

تعميم  من  الشهر  ونصف  شهر  حوايل  بعد 

ويقيض  إليها  للمنتسبني  النقابة  أصدرته 

اللبنانية،  لألحزاب  والشتم  السب  بعدم 

حفيظة  أثار  يبدو  ما  عىل  الذي  األمر 

مبادرة  بأول  القيام  فقررت  الزغبي، 

لتخرج من النقابة وتصدر بياًنا تؤكد فيه 

تمّسكها بالحرية التي يفرضها الدستور يف 

لبنان لجهة الرأي.

حرية  من  يأِت  لم  الزغبي  مع  حصل  ما  أن  وعلم 

الرأي والتعبري التي يجب أن ُتصان لكل إنسان بل بناًء عىل 

تراكمات كثرية حصلت بينها وبني النقابة بدون أي 

ردود فعل من النقابة نفسها حول معرفة حقوق 

ومكتسبات الفنانني وتطبيق األنظمة، األمر 

خصوصاً  باالستقالة،  للتقدم  دفعها  الذي 

أن معظم الفنانني يف لبنان يعانون األمّرين 

جرّاء إهمال النقابة لهم.

إىل ذلك، تصدر نوال الزغبي خالل أيام قليلة 

أغنيات جديدة بحسب ما ذكرت يف أكثر من 

لقاء، وهي تدخل الحقاً نادي »امليني ألبوم« 

لجمهورها  وجديدة  خاصة  أغاٍن   4 لتقّدم 

كما  »لرييكس«  طريقة  عىل  األغاني  وستصّور 

اعتادت الزغبي عند كل إصدار لها منذ حوايل 3 سنوات.

مي عمر يف نوبة بكاء على 
اهلواء بسبب مسلسل »لؤلؤ«

»شارات« من HUAWEI Music حمليب 
قوائم تشغيل مسلسالت رمضان

تيم حسن ووفاء الكيالني حيتفالن حبصوهلما 
على اإلقامة الذهبية يف اإلمارات

بريين سات تسري على خطى زوجها

الكاظمي والعبد اهلل يبحثان دعم الفنانني 
واإلعالميني العراقيني

احتدام املنافسة بني نادين جنيم وسريين عبد النور يف اخلريف املقبل

نوال الزغيب تستقيل من نقابة الفنانني احملرتفني

سعد حمسن خليل

بمقدار 444 مليار دوالر 

شاب عربي يفوز بأكبر جائزة في 
تاريخ اللوتو

أول رحلة فضائية سياحية في 
تموز المقبل 

عـين على العالم

 ف�از الش�اب اللبناني، محمد رح�ال، بأكرب جائزة بتاري�خ اللوتو اللبناني، 
والتي وصلت قيمتها اىل نحو ١0 مليارات و٧00 مليون لرية.

ويف الحلقة املاضية من اللوتو اللبناني، تّم الكشف عن هوية الشاب الفائز، 
وال�ذي أح�دث ضّجة عرب مواق�ع التواص�ل االجتماعي يف البل�د، بحيث انه 

الوحيد الذي فاز بها ولم يتشارك الفوز مع أحد.
يذكر أن الش�اب الفائز يبلغ من العمر 24 عاما فقط، وقد فاز بأكرب جائزة 

بتاريخ اللوتو اللبناني، والتي تخطت قيمتها ال� ١0 مليارات لرية.

قال�ت رشك�ة بل�و أوريج�ني اململوك�ة للملياردي�ر جيف بي�زوس إنها 
تس�تهدف العرشين من تموز إلطالق رحلتها السياحية األوىل يف الفضاء 
عىل متن س�فينتها نيو شيربد، والتي س�تمثل لحظة فارقة يف منافسة 

للدخول يف حقبة الرحالت الفضائية التجارية الخاصة.
وأضاف�ت الرشك�ة أنها س�تتيح مقع�دا يف أول رحلة له�ا للفائز بمزاد 
يستمر عرب اإلنرتنت ملدة خمسة أسابيع، سيتم التربع بعائده للمؤسسة 

الخريية التابعة لرشكة الفضاء.
ورفض�ت أريان كورنيل مديرة مبيعات األنش�طة الفضائية برشكة بلو 
أوريجني الكش�ف ع�ن تفاصيل األس�عار العامة للتذاك�ر التي حددتها 
الرشكة للرحالت املقبلة، وهو الرس الذي حافظت عليه الرشكة لسنوات.
كانت رويرتز قد ذكرت يف عام 2018 أن بلو أوريجني تنوي تحصيل 200 
أل�ف دوالر عىل األقل من كل راكب، وذلك بن�اء عىل تقييم خطط رشكة 
فريج�ن جاالكتي�ك هولدنجز املنافس�ة اململوك�ة للملياردير ريتش�ارد 

برانسون، واعتبارات أخرى، إال أن هذا التفكري ربما يكون قد تغري.
جاء اإلعالن بعد سنوات من االختبارات وأعمال التطوير تضمنت بعض 
التأجيالت.وقالت كورنيل إنه بعد أول رحلة يف يوليو ستطلق بلو رحلتني 

أخريني مأهولتني قبل نهاية العام.
ونيو ش�يربد مصمم�ة لحمل س�تة ركاب إىل ارتفاع أكث�ر من 62 ميال 
)100 كيلوم�رت( ف�وق األرض إىل الفض�اء، وهو ارتف�اع يكفي لتجربة 
انعدام الوزن لبضع دقائق ورؤية انحناء الكوكب قبل عودة الكبس�ولة 

إىل األرض بمساعدة املظالت.

الصح�ي،  الحج�ر  س�لطات  ب�دأت 
يف مط�ار القاه�رة ال�دويل، تفعي�ل 
استخدام جهاز للكشف عن فريوس 
كورون�ا املس�تجد، يف أقل من خمس 

دقائق.
وأفادت مصادر مطلعة باس�تخدام 
م�رص أح�دث جه�از للكش�ف عن 
الركاب املصابني ب ف�ريوس كورونا، 
 ،”ID NOW COVID-19 Test“ وهو
وذلك ضم�ن خطة الدول�ة ملكافحة 

انتشار فريوس كورونا املستجد.
وأوضح�ت املص�ادر أنه ب�دأ تطبيق 
ال�ركاب  ع�ىل  الجه�از  اس�تخدام 
القادم�ني م�ن الهن�د ودول أمريكا 
الجنوبي�ة نظرا لدخوله�م البالد عن 
ولي�س  الرتانزي�ت  رح�الت  طري�ق 

الطريان املبارش.
ويقوم الجهاز بالكشف عن النتائج 
دقائ�ق،   5 م�ن  أق�ل  يف  اإليجابي�ة 

 13 غض�ون  يف  الس�لبية  والنتائ�ج 
دقيقة.

خط�ة  تتب�ع  م�رص  أن  إىل  يش�ار 
احرتازي�ة ملواجهة ف�ريوس كورونا 
ومنع انتشاره عرب املسافرين، بحظر 
دخ�ول القادم�ني من الخ�ارج دون 
نتيج�ة تحلي�ل “PCR” س�لبية قبل 
72 س�اعة عىل األكثر م�ن الوصول 
إىل األرايض املرصي�ة، باإلضاف�ة إىل 
ف�رض غرام�ات مالي�ة وعقوب�ات 
ع�ىل رشكات الطريان غ�ري امللتزمة 

إلجبارها عىل االلتزام بالقوانني.
ومن جانبها، تق�وم رشكة الطريان 
بتحم�ل تكاليف إج�راء التحليل ألي 
راكب يأتي إىل مرص، وتحمل نفقات 
إقامت�ه مل�دة 24 س�اعة داخ�ل أحد 
الفنادق لحني صدور نتيجة التحليل، 
باإلضاف�ة إىل التغري�م مالًي�ا بأل�ف 

دوالر يف حال عدم االلتزام.

ابتكر علماء الكمبيوتر حذاًء ذكيا 
يس�اعد املكفوفني وضعاف البرص 
ع�ىل تجنب العوائ�ق املتعددة، وتم 
تطوير االبت�كار الذي تبلغ تكلفته 
 3200( إس�رتليني  جني�ه   2700
InnoMake، من  يورو(، املس�مى 
 Tec-Innovation رشك�ة  جان�ب 
النمس�اوية، بدع�م م�ن جامع�ة 
 .)TU Graz( جراتس للتكنولوجيا
ويتكون االبتكار من مستش�عرات 
للم�اء  مقاوم�ة  صوتي�ة  ف�وق 
متصل�ة بط�رف كل ح�ذاء، والتي 
تهت�ز وتصدر أصواًت�ا بالقرب من 
العوائق.كلما اق�رتب مرتديها من 
العائق، زادت رسعة االهتزاز، مثل 
جهاز استشعار وقوف السيارة يف 

الجزء الخلفي من السيارة.
اآلن   Tec-Innovation وتعم�ل 
عىل تضمني كام�ريا تعمل بالذكاء 
االصطناع�ي كج�زء م�ن التكرار 

الجديد للحذاء املبتكر.
وق�ال مارك�وس راف�ر، مؤس�س 
وه�و   Tec-Innovation رشك�ة 
يعان�ي من إعاقة برصية: “أجهزة 
ف�وق  باملوج�ات  االستش�عار 
الصوتي�ة املوج�ودة ع�ىل إصب�ع 

الحذاء تكتشف العوائق التي تصل 
إىل أربع�ة أمت�ار، ث�م يت�م تحذير 
واإلش�ارات  باالهت�زاز  مرتديه�ا 
الصوتية، وهذا يعمل بش�كل جيد 
للغاية وهو بالفعل مساعدة كبرية 

يل شخصًيا”. 
ويقول العلماء إن النظام يكتشف 
لتف�ادي  أساس�يتني  معلومت�ني 
العقب�ات، وهم�ا طبيع�ة العائ�ق 
ومس�ار اتجاهه، خاص�ًة إذا كان 
الس�اللم  مث�ل  ألس�فل،  متجه�ا 

املؤدية إىل مرتو األنفاق.
وأوض�ح راف�ر: “ال يقت�رص األمر 
عىل التحذير من أنني أواجه عقبة، 
ب�ل يتعلق أيًض�ا باملعلومات حول 
نوع العقب�ة الت�ي أواجهها، ألنها 
تحدث فرًقا كبريًا سواء كان جداًرا 

أو سيارة أو سلًما”. 
يعم�ل العلم�اء حالي�ا ع�ىل دمج 
نظام التعرف املعتمد عىل الكامريا 
واملدع�وم بالتعل�م اآليل، وهو نوع 
 ،)AI( االصطناع�ي  ال�ذكاء  م�ن 
وستسمح الصور التي تم التقاطها 
يف  املدمج�ة  الكام�ريا  بواس�طة 
األس�اس باكتشاف املزيد حول كل 

عقبة بينما يتجول مرتديها.

جهاز للكشف عن كورونا بأقل من 5 
دقائق في مطار القاهرة الدولي

علماء يطورون حذاًء ذكيا يساعد 
المكفوفين على تجنب العقبات

  

تغريدات

يونس محمود

مها سراج

ــي خمجل جتاه ما يتعرض   صمت عرب
ــن اعتداءات  ــجد األقصى م له املس

يف الشهر الفضيل..

 ال ُتِب أحداً عن يِدك اليت ُتؤملك
 فقد يأتي زماٌن ويلويها

 وال ُتِب أحداً سرَّ دمعِتك
 فيعِرف كيف ُيبِكيك

 فال تكشف نقاط ضعفك أمام أحد أبدًا
 كي ال يتفنن يف إسقاطك ...


