
بغداد/ الزوراء:
اكيد نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس 
اتحياد الصحفيين العرب، مؤييد الالمي، 
امس الثالثياء، ان العراق باٍق بكل عظمته 
وكربيائيه، ولين يتخيى عين أشيقائه يف 
ليه  تغرييدة  يف  الالميي  فلسيطن. وقال 
تابعتها “اليزوراء”: ان “العيراق باٍق بكل 
عظمته وكربيائه، ولن يتخى عن أشيقائه 
يف فلسيطن رغيم كل جراحاته”.وتابع: “ 
اللهيم احفيظ أهلنا يف غزة وكل فلسيطن 
من املوت املمنهيج ألنهم بال معن، بعد أن 

تخى عنهم األهل واألولياء والعشري”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يتوقيع أن يظيل لقاحيا فاييزر وموديرنا ضد 
كوفيد فعالن جًدا ضد نسختن متحورتن من 
فريوس كورونا تم عزلهميا ألول مرة يف الهند، 
وفًقا لبحث جديد أجراه علماء أمريكيون.أجرت 

الدراسية عى خاليا يف املخترب كلية غروسيمان 
للطب ومركز النغون بجامعة نيويورك وتعترب 
نتائجهيا أوليية ألنهيا ليم ُتنرش بعيد يف مجلة 

خضعت للمراجعة من جانب علماء آخرين.

بغداد/ الزوراء:
أكيدت لجنية التعلييم العيايل النيابيية 
ان العيراق خيرج مين اليتيصينيييف 
لييجيييودة  الييعييامليييي 
اليتيعيليييم ميينيييذ 40 عاما، فيما 
تحدثت عن عيدم وجود اي خطط لدى 
وزارة التعلييم العيايل والييبييحيييث 

اليعيليميي لييالهييتييمييام بيهيذا 
اليييشيييأن، بييالييتييزاميين مييع 
ذلييييك ردت اليوزارة بيأن الجامعات 
الييجيييودة  تسيري ضمين ميسييار 
وتيتيحييرك فييي مييدار التصنيفات 

العاملية الرصينة.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلنيت السيلطات األمنيية التونسيية، 
اميس الثالثياء، أن قواتها قتليت زعيم 
كتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم 
القاعيدة باملغيرب، يف عملية قتلت فيها 
أيضاً 4 من مساعديه، يف املناطق الجبلية 
مين محافظية القرصيين غيرب البالد 

وعى الحدود مع الجزائر، يف خطوة تعد 
نجاحاً يف الحرب التيي تخوضها الدولة 
ضيد اإلرهاب.يشيار إىل أن اإلرهابيين 
الخمسية هم من قييادات الصف األول 
يف تنظييم القاعدة. وكان التنظيم يعّول 
عليهم لتنفيذ هجمات إرهابية يف البالد، 
ويعدون من أخطر العنارص اإلرهابية يف 

تونس والجزائر وحتيى املغرب العربي. 
واثنيان مين اإلرهابين هميا جزائريان 
األمين  قيوات  تونسيين.وقتلت  و3 
التونسيية الجزائيري أحميد بين عمار 
بوزييان املكنى “أبيو أحميد العنابي”، 
وهو زعييم كتيبية “عقبة بين نافع”، 
الفيرع التونيس لتنظييم القاعدة، وأحد 

مسياعدي زعيمهيا الجديد أبيو عبيدة 
يوسيف العنابيي اليذي يقيود التنظيم 
منيذ مقتل زعيمها السيابق عبيد املالك 
دروكدال يف يونيو من العام املايض.يذكر 
أن “أبو أحمد العنابي” له تاريخ أسيود 
يف اإلرهاب داخل الجزائر، ومطلوب لدى 
الوحدات األمنية والعسكرية الجزائرية 

عيى خلفيية مشياركته يف العدييد من 
العملييات اإلرهابية.ويف عيام 2014 فّر 
العنابيي، الذي كرب وترعيرع يف أحضان 
تنظيم القاعيدة، من القطير الجزائري 
والتحق باملجموعات اإلرهابية املتمركزة 

بالجبال التونسية.

غزة/ متابعة الزوراء:

أفادت السلطات الصحية الفلسطينية، باستشهاد 

238 فلسطينيا عى األقل وإصابة أكثر من 6000 

آخرين جيراء الهجميات اإلرسائيليية عى قطاع 

غزة واالشيتباكات والحيوادث بالضفية الغربية 

والقدس.وذكيرت وزارة الصحة الفلسيطينية يف 

غزة، يف إحصائية عامة نرشتها امس الثالثاء، أن 

الغارات اإلرسائيليية عى القطاع أودت حتى اآلن 

بحياة 213 شيخصا بينهم 61 طفال و36 سييدة 

و16 مسنا، إضافة إىل إصابة 1442 آخرين.وقالت 

وزارة الصحة الفلسيطينية يف تقرير تراكمي إن 

االشتباكات والحوادث يف الضفة الغربية أسفرت 

عن مقتل 23 فلسطينيا، إضافة إىل مرصع 1 آخر 

يف القيدس، والحقا أفادت يف بيان منفصل بمقتل 

شياب يف مدينة البرية قيرب رام الله.كما أضافت 

الوزارة أنيه تم رصد أكثر مين 3800 إصابة بن 

الفلسيطينين يف الضفية الغربية وميا يربو عى 

1000 يف القدس.كميا أعلنيت »كتائب القسيام« 

الجناح العسكري لحركة »حماس«، أنها قصفت 

القاعدة اللوجسيتية »مشيمار هنيغف« الواقعة 

عى الطرف الشيمايل من صحراء النقب برشيقة 

أنهيا  »القسيام«  كتائيب  صاروخية.واضافيت 

قصفت أيضا قاعدة »تسيلم« العسكرية، جنوبي 

اليرصاع  برشيقة صاروخية.ويشيهد  إرسائييل 

الفلسيطيني اإلرسائييل منذ 8 ماييو تصعيدا بدأ 

بانيدالع اشيتباكات يف منطقية الحيرم القيديس 

الرشييف وحي الشييخ جيراح يف القيدس، حيث 

تنفذ إرسائيل إجراءات لطرد عائالت فلسيطينية 

مين منازلهيا، األمير اليذي ردت علييه الفصائل 

الفلسطينية باسيتهداف أرايض سيطرة إرسائيل 

بهجمات صاروخية. ويوم 10 مايو بدأت القوات 

اإلرسائيليية حملية قصيف واسيعة عيى غيزة، 

قاليت إنها اسيتهدفت مئيات األهيداف لحركتي 

»حماس« و«الجهاد اإلسيالمي«، وسيط تصاعد 

االشيتباكات يف القدس والضفة الغربية.وشينت 

الفصائل الفلسطينية رضبات صاروخية مكثفة 

عى منشيآت حيوية يف إرسائيل، بينها مطارات، 

وتم اعيراض معظم الصوارييخ، لكن الهجمات 

واالشيتباكات أسيفرت عن مقتيل 11 إرسائيليا 

وإصابة عرشات آخرين.

الزوراء / يوسف سلمان:
بعد ان قضت املحكمة االتحادية مؤخيرا، 
بعيدم  امليادة 14/ اوال مين قانيون رقيم 
10 لسينة 2018 ) قانيون التعديل الثالث 

لقانيون املحافظات غيري املنتظمة باقليم 
رقم 21 لسينة 2008 ( املتعلقة باستمرار 
عمل مجالس املحافظات واالقضية ، اكدت 
لجنية شيؤون األقالييم واملحافظات غري 

املنتظمة بأقلييم ، مضيهيا بتعديل قانون 
انتخاب مجاليس املحافظات واالقضيية ، 
مشرية اىل ان تحديد موعد اجراء االنتخابات 
هو صالحيية مجلس الوزراء. وقال رئيس 

النائيب شيريوان دوبردانيي ، يف  اللجنية 
ترصييح لي » الزوراء«،  ان » لجنة االقاليم 
صوتت سيابقا عى عرض التعديل الثالث 
لقانيون مجالس املحافظيات واالقضية ، 

ثم تأجل التعديل بسيبب االنشيغال باقرار 
تعديل قانون املحكمية االتحادية وقانون 

املوازنة العامة ».

استشهاد 238 فلسطينيا بهجمات إسرائيل على غزة وأحداث الضفة الغربية والقدس

االقاليم النيابية لـ        :سنمضي بتعديل قانون انتخاب جمالس احملافظات يف الدورة التشريعية احلالية

يف ضوء استمرار اهلجمات لليوم التاسع على التوالي 

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
اسيتبعد رئييس مجليس السييادة السيوداني، عبيد الفتياح 
الربهان، خوض حرب مع إثيوبيا بشيأن سد النهضة، مشريًا 
إىل أن موقيف بالده هو التوقيع عى اتفياق قانوني ُملزم مللء 
وتشيغيل السد.ويرفض السيودان إعالن إثيوبيا عزمها إجراء 
تعبئة ثانية لبحرية السيد يف موسيم األمطيار – يوليو/تموز 
املقبل – قبل توقيع اتفاق ُملزم.وبشأن الحدود الرشقية، قال 
الربهيان يف مقابلية مع )فرانس 24( يف باريس: إن السيودان 
“لييس لديه رغبية يف حدوث صدام مع إثيوبييا، لكن حقنا يف 
السييادة عيى أراضينا لين يقف أماميه أي عائق”.واسيتعاد 
الجييش السيوداني %95 من املسياحات الزراعية التي كانت 
قيوات ومليشييات إثيوبييا ُتسييطر عليهيا طيوال 26 عاًما 
الفائتية، وذلك خالل عملية انتشياره يف الحدود الرشقية التي 
بدأت يف نوفمرب 2020.وأملح الربهان لرفض تسيليم املطلوبن 
للمحكمية الجنائيية الدولية التي تدعو السيودان إىل تسيليم 

الرئيس املعزول عمر البشري واثنن من كبار معاونيه تتهمهم 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسيانية يف إقليم دارفور.
وقيال الربهيان: “لدينا نيابة وقضياء، متى عجيز عن إقامة 
العدل حتًما الناس سيبحثون عن مكان آخر ينصف الضحايا 
وييردع املجرمن، لكن نحن نثيق يف قضائنا وأجهزتنا العدلية 
وهي كفيلة بأن تنصف املظلومين وتعاقب املجرمن”.وكان 
الرئيس املرصي عبد الفتاح السيييس، قال، يف مؤتمر صحفي 
بعد اسيتئناف املالحة بقناة السيويس إثر تعطل سفينة فيها 
الشيهر املايض: إن “حقيوق مرص املائية خيط أحمر”.وتابع 
“سييحدث عدم اسيتقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مرص 
املائيية. ذراع ميرص طويلة وقيادرة عى مواجهية أي تهديد. 
معركتنيا معركة تفاوض والعمل العدائيي مرفوض، لكن لن 
يسيتطيع أحد أخذ نقطة مياه مين مرص ومن يريد أن يجرب 
فليجيرب. إذا تأثيرت إمداداتنيا املائية فإن رد مرص سييردد 

صداه يف املنطقة.”

بريوت/ متابعة الزوراء:
وجه الرئيس اللبناني ميشيال عون رسالة 
إىل مجلس النواب عيرب رئيس املجلس نبيه 
بيري حيول التأخيري يف تشيكيل الحكومة 
وطلب مناقشتها يف الهيئة العامة للمجلس 
وفيق األصول.وشيدد عون يف رسيالته عى 
أن “مفاعييل التأخيري السيلبية انسيحبت 
عى االسيتقرار السييايس واألمان الصحي 
واالجتماعي واالقتصادي واملايل والخدماتي 
ملفيات  معالجية  دون  وحاليت  العيام 
حساسية”، مؤكدا أنه “ال يجيوز أن تبقى 
أسيباب التأخيري موضع تكهين أو اجتهاد 
وال أن تيأرس التأليف إىل أفيق غري محدد”.

وقال عون: “أصبح مين الثابت أن الرئيس 
املكليف ال يزال ييأرس التأليف متجاهال كل 

مهلية معقولة لتأليف حكومية قادرة عى 
اإلنقياذ والتواصيل املجدي مع مؤسسيات 
املال األجنبيية والصنادييق الدولية والدول 
املانحة”.ولفيت إىل أنه “مؤتمن عى احرام 
مبيادئ تألييف الحكوميات وتأمين الثقة 
النيابيية لها كيي ال تنتقيل البيالد والعباد 
من حكومية ترصييف أعميال إىل حكومة 
ترصيف أعمال أخرى”، معتربا أن “تشكيل 
الحكومية ممكين إذا ميا تخيى الرئييس 
املكليف عين مقولة أنيه هو من يشيكل”.

وكان حسيان دياب قدم استقالة حكومته 
يف 10 أغسيطس 2020، بعد أيام قليلة من 
االنفجيار الذي حصل يف مرفأ بريوت والذي 
أدى إىل سيقوط حوايل 200 قتيل وأكثر من 

6 آالف جريح.

مستشار الكاظمي لـ         : املفوضية اعتمدت على إجراءات جديدة وتقنيات حديثة ملنع تزوير االنتخابات
رجح بأن تكون نسبة املشاركة واسعة يف االنتخابات املقبلة 

الزوراء/ حسن فالح:
اكد مستشيار رئييس الوزراء لشيؤون 
االنتخابات، عبد الحسين الهنداوي، ان 
املفوضية العليا لالنتخابات اعتمدت عى 
اجيراءات جديدة وتقنييات حديثة ملنع 
تزويير االنتخابات املقبلية، وفيما رجح 
بأن تكون نسبة املشياركة واسعة جدا 
يف االنتخابات املقبلية، دعا املواطنن اىل 

االهتمام باالنتخابات لضمان التغيري.
وقيال الهنداوي يف حدييث لي”الزوراء”: 
إن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
تقوم بإجراءات دقيقة حسيب الجداول 
الزمنية املوضوعة واملحيددة لها، حيث 
اعتمدت عى اجيراءات جديدة وتقنيات 
حديثية متمثلة بالتسيجيل البايومري 
والتصويت االلكروني ووجود الرشكات 
الفاحصية والنقل البايوميري للنتائج 
وترسيعها، ملنع حدوث اي حاالت لتزوير 
االنتخابات او ما شابه ذلك.واضاف: ان 
القانيون الجديد لالنتخابيات هو االخر 
اليذي ال يسيمح بالتزويير. مؤكيدا ان 
نزاهية االنتخابات ونجاحهيا يعتمدان 

عى النسبة العالية من املصوتن فيها.
واشيار اىل: اننيا نعتقد ان املشياركة يف 
االنتخابات املقبلة ستكون واسعة جدا، 
الن التغييري ال يمكن ان يحصل من دون 
وجود مشياركة كبرية. داعيا املواطنن 
اىل االهتمام الكبيري باالنتخابات املقبلة 
من اجيل تحقيق ميا يصبيون اليه.ويف 
وقت سيابق، اسيتبعدت املتحدثة باسم 

مفوضيية االنتخابات، جمانية الغالي، 
يف ترصييح لي”اليزوراء” من حدوث اي 
عملييات تزويير يف االنتخابيات املقبلة.
وقاليت الغيالي: ان قانيون االنتخابات 
القديمية  البطاقيات  اسيتخدام  اجياز 
القصرية االمد لغري املسجلن بايومريا 
لالدالء بأصواتهم يف االنتخابات املقبلة. 

مؤكدة ان هناك اجراءات ملنع حدوث اي 
عمليات تزوير اطالقا.وحددت املفوضية 
ورشوط  آلييات  لالنتخابيات  العلييا 
اختيار موظفي االقيراع يف االنتخابات 
الربملانية املقبلة.وقالت املتحدثة باسيم 
املفوضيية، جمانة الغيالي، يف ترصيح 
مصيور : ان “املفوضيية وضعت آليتن 

الختيار موظفيي االقراع، االوىل خاصة 
باملتقدمن مين موظفيي الدولة كافة، 
والثانيية خاصة برشيحة املتقدمن من 
طلبة الجامعات واملعاهد والخريجن”.

وتابعت انه “يشيرط بموظف االقراع 
ان يحميل شيهادة االعداديية عى األقل 
ويمتليك بطاقة ناخيب الكرونية، ومن 

سيكنة املحافظية حيرصا”. مبينة انه 
“التقدييم يكيون عيى اسياس الرقعة 
الجغرافية ملركز التسجيل ضمن الدائرة 
االنتخابية التابع له، وأال يزيد عن مواليد 
2002 ، وأن يوقيع تعهيدا خطييا بعدم 
املسياءلة والعدالة،  بإجراءات  شيموله 
وكذليك غري محكيوم بجناية “.ومضت 
بالقول: “فضال عن انيه ليس من أفراد 
القوات االمنية والعسكرية او من ممثيل 
احيد مراقبيي  او  املتنافسية  االحيزاب 
منظميات املجتمع املدني عى انتخابات 
يوم االقراع، وكذلك ال يكون من أقرباء 
الدرجة الرابعة ألحد املرشحن، ويكون 
إلتزاميه قواعيد  اىل  مسيتقال، إضافية 
السلوك”.واشارت اىل ان “التقديم للعمل 
كموظفي اقراع سيكون من خالل رابط 
عى املوقع الرسمي للمفوضية، ويتقدم 
موظفيو الدولة مبيارشة باالعتماد عى 
رقم الناخب، والذي سييكون هو نفسه 
رقيم االسيتمارة الخاصية باملتقيدم”. 
مؤكدة انه “سيعلن عن مواعيد التقديم 
وسيائل  يف  اقيراع  كموظفيي  للعميل 
االعيالم واللجيان الفرعيية يف مكاتيب 
ان  اىل  الغيالي  املحافظات”.ونوهيت 
“موظفيي الدولة سييقدمون من خالل 
االسيتمارة االلكرونيية التي تنرش عى 
للمفوضية”.وكانيت  الرسيمي  املوقيع 
مفوضيية االنتخابات اعلنيت فتح باب 
التقدييم للعمل كموظفيي اقراع إبتداًء 

من 23/5/2021 .

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:
للرشيح  أسماء  اربعة  األطباء  نقابة  طرحت 
اطلعت  وثيقة  الصحة.وبحسب  وزير  ملنصب 
طرحت  االطباء  نقابة  فإن  »الزوراء«:  عليها 
من  الصحة،  وزير  ملنصب  للرشيح  أسماء   4
وسعد  كاني  وعمار  جاسب،  مشتاق  بينهم 
كامل وجواد عبد الكاظم املوسوي.وكان وزير 
قد  التميمي،  محمد  حسن  والبيئة،  الصحة 
قدم، يف وقت سابق، استقالته من منصبه اىل 
رئيس الوزراء عى خلفية حريق مستشفى ابن 

الخطيب.

نقابة األطباء تطرح 4 أمساء 
لشغل منصب وزير الصحة

الالمي: العراق باٍق بكل عظمته ولن 
يتخلى عن أشقائه يف فلسطني

علماء: لقاحا فايزر وموديرنا فعاالن 
ضد نسختني متحورتني من كورونا

جلنة التعليم: العراق خارج تصنيف 
اجلودة العاملي منذ 40 عاما

بعد تهديد السيسي... اجمللس العسكري السوداني 
حيسم اجلدل حول احلرب مع إثيوبيا

الرئيس اللبناني يوجه رسالة شديدة 
اللهجة إىل جملس النواب

الصحة تهدد كل من يستهني بأهمية اللقاح وحتدد نسبة امللقحني

ص 6النجف يضيق اخلناق على املتصدر والوصيف واربيل يكسب نقاط مواجهة النفط

ص 4

العراق يتصدر الدول العربية بفريوس  
كورونا واإلصابات تالمس املليون و147 ألفا 

بغداد/ مصطفى العتابي:
املتعلقية  اإلحصائييات  أحيدث  أظهيرت 
بالوبياء العاملي ارتفاع عيدد اإلصابات إىل 
إصابية،   ألفيا و345  164 مليونيا و279 
وفيما اعلنيت وزارة الصحة والبيئة، امس 
الثالثاء، املوقف الوبائيي اليومي لفريوس 
كورونا املسيتجد يف العراق، اكدت تسجيل 
4023 اصابية جدييدة و34 حالية وفياة 
وشيفاء 6198 حالة.وتم تسجيل إصابات 
بالفريوس يف أكثر مين 210 دول ومناطق 
منذ اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف الصن 
يف ديسيمرب2019.وفيما ييل قائمة بالدول 

العرش األكرب من حيث عدد اإلصابات:
اليدول واملناطيق إجميايل الوفييات عيدد 

اإلصابات املؤكدة
الواليات املتحدة 586271 - 33100549

الهند 274390 -24965463
الربازيل 435751 - 15627475

فرنسا 107812 - 5881137
تركيا 44983  - 5127548

روسيا 255685 - 4949573
اململكة املتحدة 127684 - 4452756

إيطاليا 124296 - 4162576
إسبانيا 79432  - 3615860

أملانيا  86192 - 3599966
وفيما ييل قائمة بأكثير الدول العربية من 
حيث عيدد اإلصابات وترتيبهيا يف القائمة 

اإلجمالية:
عيدد  الوفييات  عيدد  وترتيبهيا  اليدول 

اإلصابات
25 - العراق 15995- 1142925

34- األردن 9276- 725258
39 - اإلمارات 1633 -547411

40 - لبنان 7631 -535954
41 - املغرب 9104 - 515023 

44 - السعودية 7174 - 433980
الصحية  اعلنيت وزارة  ذليك،  يف غضيون 
والبيئية، اميس الثالثياء، املوقيف الوبائي 
اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
وفيما اكدت تسيجيل 4023 اصابة جديدة 
و34 حالة وفاة وشفاء 6198 حالة، حددت 
دائيرة صحية الرصافة التوزييع الجغرايف 
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف 
بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: 32399، ليصبح عدد 
الكليية: 9929858، مبينية  الفحوصيات 
انه تم تسيجيل 4023 اصابة جديدة و34 
حالة وفاة وشيفاء 6198 حالة.واضافت: 
ان عدد حاالت الشيفاء اليكيل:1056885 
)92.0%( ، اما عدد حاالت االصابات الكيل: 
1146948، بينميا عدد الحاالت التي تحت 
العيالج: 74034، يف حين عيدد الحياالت 
الراقيدة يف العنايية املركيزة: 475، وعيدد 
حاالت الوفيات الكيل: 16029، الفتة اىل ان 
عيدد امللقحن ليوم اميس: 17106، بينما 
عدد امللقحين يف الجرعة االوىل: 491452، 

اما يف الجرعة الثانية: 87334 .

القاعدة تفقد أذرعها يف تونس.. واإلرهابيون هم من قيادات الصف األول بالتنظيم 
بعد تصفية زعيم خلية إرهابية ومساعديه

رويرز/ متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط، امس الثالثاء، لتواصل مكاسبها عن اليوم السابق، حيث طغى 
تباطؤ  املخاوف من  وأوروبا عى  املتحدة  الواليات  اقتصادات  فتح  إعادة  التفاؤل عى 
الطلب عى الوقود يف آسيا بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس كوفيد -19 وموجة 
جديدة من القيود.وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 23 سنًتا ، أو 0.33% ، إىل 69.69 
بتوقيت غرينتش، يف حن صعد غرب تكساس  الساعة 05:21  للربميل بحلول  دوالًرا 
الوسيط 22 سنًتا ، أو 0.35% ، عند 66.50 دوالًرا للربميل، وارتفع كال العقدين بأكثر 
من 1% يوم االثنن.وأعيد فتح االقتصاد الربيطاني، مما منح 65 مليون شخص قدًرا 
التطعيم،  أشهر، ومع تسارع معدالت  أربعة  ملدة   19-COVID إغالق  بعد  الحرية  من 
الواليات  يف  كذلك  السفر،  وهولندا  الربتغال  وفتحت  القيود،  وإسبانيا  فرنسا  خففت 

املتحدة، لم تعد والية نيويورك بحاجة إىل أقنعة يف معظم األماكن العامة.

النفط يوسع مكاسبه عامليا وبرنت 
قرب الـ70 دوالرا

األنواء اجلوية تتوقع ارتفاعاً بدرجات احلرارة حتى نهاية األسبوع.

تفاصيل ص2   تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



العراق يتصدر الدول العربية بفريوس كورونا واإلصابات 
تالمس املليون و147 ألفا 

االقاليم النيابية لـ         :سنمضي بتعديل قانون انتخاب جمالس احملافظات 
يف الدورة التشريعية احلالية

القاعدة تفقد أذرعها يف تونس.. واإلرهابيون هم من قيادات الصف األول بالتنظيم 

بغداد/ الزوراء:
مقتدى  السيد  الصدري،  التيار  زعيم  أكد 
الصدر، أن الترصفات الرعناء لإلرسائيليني 
ليست  املرة  وهذه  الثورة  جذوة  أوقدت 
عىل  حكراً  وليست  فحسب  بالحجارة 
بالقضية  املؤمنني  كل  ستشمل  بل  غزة 

الفلسطينية. 
أنه  له:  تغريدة  يف  الصدر  السيد  وذكر 
»توقع الكثريون أن الثورة الفلسطينية قد 
القدس  لبيع  أمريكا  سارعت  لذا  اندثرت، 
البعض  وسارع  اإلرهابيني،  للصهاينة 
ظناً  الصهيوني  العدو  مع  للتطبيع  اآلخر 
منه أن الثورة قد انتهت، إال أن الترصفات 
إرسائيل  الله  ونبي  لإلرسائيليني،  الرعناء 
براء منهم اىل يوم الدين، قد أوقدت جذوة 

الثورة«. 
بالحجارة  ليست  املرة  »هذه  أن  وأضاف 
فحسب وليست حكراً عىل غزة بل ستشمل 
ليس  الفلسطينية  بالقضية  املؤمنني  كل 
املنارصة  العرب فحسب فقد شهدت  عند 
للشعب  فشكراً  وستعم،  إندونيسيا  حتى 
أن  األخرى  بالشعوب  وأمالً  اإلندونييس 

تنارص«. 
لله  »الحمد  أنه  الصدر  السيد  وتابع  

الصهيوني متخبطاً  العدو  الذي جعل من 
الدينية  األعراف  كل  عن  وبعيداً  ومخبوالً 

واالجتماعية والدولية والقانونية«. 
أن  »عىس  أنه  إىل  الصدر  السيد  وأشار 
لنهايته وبداية  بداية  الرشارة  تكون هذه 
غزة  فصرباً  كافة،  املنطقة  يف  لالستقرار 
والبد  ينجيل  أن  لليل  بد  فال  الصمود، 
لالحتالل أن يندحر، والله نارصكم ونحن 
تكالب  خضم  يف  معاناتكم  نشعر  معكم 
األمريكي  السالح  ووصول  عليكم  األعداء 
إيمانكم  لكن  الصهيوني،  االرهاب  أليادي 

أقوى من كل سالح«.

بغداد/ الزوراء:
الـتـصـنـيـف  مــن  خـــرج  الـــعـــراق  ان  النيابية  العايل  التعليم  لجنة  أكدت 
الــعــاملــي لــجــودة الـتـعـلـيـم مــنــذ 40 عاما، فيما تحدثت عن عدم وجود 
لــالهــتــمــام  الـعـلـمـي  والــبــحــث  العايل  التعليم  وزارة  لدى  خطط  اي 
الجامعات  بأن  الـوزارة  ردت  ذلـــك  مــع  بــالــتــزامــن  الـــشـــأن،  بـهـذا 
تسري ضمن مـسـار الــجــودة وتـتـحـرك فـي مـدار التصنيفات العاملية الرصينة.

قبل  خـرج  “الـعـراق  ان  صحفي:  ترصيح  يف  املسعودي،  رياض  اللجنة،  عضو  وقال 
نحو 40 عاما من التصنيف العاملي لجودة التعليم ما ولـد فارقا زمنيا بـني الـعـراق 
وزارة  لــدى  خــطــط  اي  وجـــود  “عـــدم  عــن  كاشفا  الــدول”،  وبـاقـي 
التعليم لالهتمام بهذا الشأن كـونـهـا تـحـتـاج الــى قــوانـني وامــوال لـلـبـحـث 

الـعـلـمـي وتــطــويــر قـــدرات االساتذة وبناء املختربات املناسبة”.
واضـــــاف ان “هـــنـــاك نــحــو 300 معيار والـتـي تطبقها الــدول لدخول 
عــدد  ومـنـهـا  الـعـاملـيـة  الـتـصـنـيـفـات  ضــمــن  جــامــعــاتــهــا 
الذين  الطالب  عـدد  وكـــم  طــالــبــات،  مــن  تــزوجــوا  الـذيـن  الـطـلـبـة 
يــحــضــرون  مــن  وعدد  بالجامعة،  التجوال  يف  الهوائية  الدراجة  يستخدمون 
املــنــتــديــات، وعــدد مـسـتـخـدمـي املـكـتـبـة االفـتـراضـيـة لـكـتـابـة 
الــكــافــيــتــريــا والــحــدائــق  ان  الــعــلــمــي، وهـــل  الــبــحــث 

مـنـاسـبـة لالجواء الطالبية”. 
العبودي،  حيدر  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  باسم  املتحدث  قال  جانبه،  من 
نــتــائــج  سجلت  واألهلية  الحكومية  العراقية  “الجامعات  ان  صحفي:  حديث  يف 
إيــجــابــيــة فــي الـتـصـنـيـفـات الــعــاملــيــة، حــيــث تـــواجـــدت 
فـــي  جامعات  وثـالث  املـسـتـدامـة،  للتنمية  التايمز  تصنيف  يف  جامعة   35
و79   ،QS تصنيف  فـي  جـامـعـات  وخــــمــــس   ،TIMES تــصــنــيــف 
جــامــعــة فــي تـصـنـيـف webometrics، و72 جامعة يف تصنيف RUR، و61 
 URAP وأربع جامعات يف تصنيف ،Metrics Green جــامــعــة فـــي تـصـنـيـف

.»Scimago و22 جامعة يف تصنيف ،

بغداد/ متابعة الزوراء:
يتوقع أن يظل لقاحا فايزر وموديرنا ضد 
كوفيد فعالني جًدا ضد نسختني متحورتني 
تم عزلهما ألول مرة  من فريوس كورونا 
علماء  أجراه  جديد  لبحث  وفًقا  الهند،  يف 

أمريكيون.
كلية  املخترب  الدراسة عىل خاليا يف  أجرت 
للطب ومركز النغون بجامعة  غروسمان 
لم  ألنها  أولية  نتائجها  وتعترب  نيويورك 
ُتنرش بعد يف مجلة خضعت للمراجعة من 

جانب علماء آخرين.
الباحثني ناثانيال »نيد« النداو  وقال كبري 
لوكالة فرانس برس اإلثنني: »ما وجدناه 
أضعف  للقاح  املضادة  األجسام  أن  هو 
لدرجة  ليس  لكن  املتحورتني،  ضد  قليالً 
لها  سيكون  أنه  نعتقد  تجعلنا  أن  يمكن 
تأثري كبري عىل القدرة الوقائية للقاحني«.

من  أوالً  الدم  من  عينات  الباحثون  أخذ 
اللقاحني  بأحد  تطعيمهم  تم  أشخاص 
السائدين يف الواليات املتحدة حيث أعطيا 

ألكثر من 150 مليون أمريكي.
أكثر  أحدث  متحورات  ظهور  احتمال 
مقاومة للقاحات، ما يؤكد أهمية التطعيم 

عىل نطاق واسع عىل املستوى العاملي
ثم قاموا بعد ذلك بتعريض هذه العينات 
مخلَّقة  فريوسية  لجزيئات  املخترب  يف 
الفريوس  شوكة  يف  طفرتني  عىل  احتوت 
ب.1.617  باملتحورة  خاصة  إحداهما 
والثانية باملتحورة ب.1.618، اللتني عزلتا 

ألول مرة يف الهند.
يف  مزروعة  لخاليا  الخليط  ُعرِّض  ثم 

املخترب، ملعرفة عدد التي ستصاب منها.
أربعة  بنحو  انخفاًضا  الباحثون  وجد 
أضعاف يف كمية األجسام املضادة املعادلة 
التي يفرزها الجهاز املناعي ملنع مسببات 
بالنسبة  الخاليا  غزو  من  األمراض 
أضعاف  ثالثة  وبنحو  األوىل  للمتحورة 

بالنسبة للمتحورة الثانية.
تعد  لم  أخرى،  »بعبارة  النداو:  قال 
ضد  اآلن  تعمل  املضادة  األجسام  بعض 
املتحورتني، ولكن ما زال لدينا الكثري من 

األجسام املضادة التي تعمل ضدهما«.
التي  تلك  من  يكفي  ما  »هناك  وأضاف: 
اللقاحني  أن  نعتقد  أننا  لدرجة  تعمل 
ألن  كبري«،  حد  إىل  واقيني  سيكونان 
اإلجمال  يف  املضادة  األجسام  مستويات 
يف  املوجودة  تلك  من  بكثري  أعىل  زالت  ما 
تعافوا  أشخاص  من  املأخوذة  العينات 
من  متحورة  غري  بنسخة  اإلصابة  من 

الفريوس.
املعملية  التجارب  من  النوع  هذا  لكن 
العالم  يف  يحدث  بما  التنبؤ  يمكنه  ال 
الحقيقي، ولذلك يحتاج األمر إىل دراسات 

أخرى.
وخلص الفريق إىل أن »نتائجنا تجعلنا نثق 
الحماية  ستوفر  الحالية  اللقاحات  أن  يف 
ضد املتحورات التي تم التعرف عليها حتى 

اآلن«.
ظهور  احتمال  يستبعدوا  لم  ولكنهم 
للقاحات،  مقاومة  أكثر  أحدث  متحورات 
ما يؤكد أهمية التطعيم عىل نطاق واسع 

عىل املستوى العاملي.

بغداد/ مصطفى العتابي:
املتعلقة  اإلحصائيات  أحدث  أظهرت 
اإلصابات  عدد  ارتفاع  العاملي  بالوباء 
و345  ألفا  و279  مليونا   164 إىل 
الصحة  وزارة  اعلنت  وفيما  إصابة،  
والبيئة، امس الثالثاء، املوقف الوبائي 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي 
اصابة   4023 تسجيل  اكدت  العراق، 
جديدة و34 حالة وفاة وشفاء 6198 

حالة.
يف  بالفريوس  إصابات  تسجيل  وتم 
منذ  ومناطق  دول   210 من  أكثر 
اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف الصني 

يف ديسمرب2019.
وفيما ييل قائمة بالدول العرش األكرب 

من حيث عدد اإلصابات:
عدد  الوفيات  إجمايل  واملناطق  الدول 

اإلصابات املؤكدة
 -  586271 املتحدة  الواليات 

33100549
الهند 274390 -24965463

الربازيل 435751 - 15627475
فرنسا 107812 - 5881137

تركيا 44983  - 5127548
روسيا 255685 - 4949573

اململكة املتحدة 127684 - 4452756
إيطاليا 124296 - 4162576
إسبانيا 79432  - 3615860

أملانيا  86192 - 3599966
وفيما ييل قائمة بأكثر الدول العربية 
يف  وترتيبها  اإلصابات  عدد  حيث  من 

القائمة اإلجمالية:
عدد  الوفيات  عدد  وترتيبها  الدول 

اإلصابات
25 - العراق 15995- 1142925

34- األردن 9276- 725258
39 - اإلمارات 1633 -547411

40 - لبنان 7631 -535954
41 - املغرب 9104 - 515023 

44 - السعودية 7174 - 433980
الصحة  وزارة  اعلنت  ذلك،  غضون  يف 
والبيئة، امس الثالثاء، املوقف الوبائي 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي 
 4023 تسجيل  اكدت  وفيما  العراق، 
اصابة جديدة و34 حالة وفاة وشفاء 
صحة  دائرة  حددت  حالة،   6198
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  الرصافة 

حسب املناطق.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  »الزوراء«: 
املختربية ليوم امس: 32399، ليصبح 
 ،9929858 الكلية:  الفحوصات  عدد 
اصابة   4023 تسجيل  تم  انه  مبينة 

جديدة و34 حالة وفاة وشفاء 6198 
حالة.

الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
عدد  اما   ،  )%92.0( الكيل:1056885 
 ،1146948 الكيل:  االصابات  حاالت 
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
الراقدة  74034، يف حني عدد الحاالت 
يف العناية املركزة: 475، وعدد حاالت 
ان  اىل  الفتة   ،16029 الكيل:  الوفيات 
 ،17106 امس:  ليوم  امللقحني  عدد 
االوىل:  الجرعة  يف  امللقحني  عدد  بينما 
الثانية:  الجرعة  يف  اما   ،491452

. 87334
من جهتها، اعلنت دائرة صحة بغداد 
جديدة  اصابة   340 تسجيل  الرصافة 
273خالل  بينها  كورونا  بفريوس 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته »الزوراء«: 
ان »املؤسسات الصحية سجلت امس 
يف جانب الرصافة  340 اصابة جديدة 
بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 273 
حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات 
الصحية: قطاع الرصافة 4 حاالت من 
خالل الرصد الوبائي/ قطاع النهروان  
الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة   56
قطاع الصدر  5 حاالت الرصد الوبائي 
 57 الشعب  قطاع  خالل  من  حالة 
الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة 
قطاع بغداد جديدة 4 حاالت من خالل 
 89 املدائن  قطاع  الوبائي/  الرصد 
حالة من خالل الرصد الوبائي/ قطاع 
الرصد  خالل  من  حالة   15 االعظمية 

حالة   23 االستقالل  قطاع   / الوبائي 
البلديات  الوبائي/   الرصد  خالل  من 
الرصد  خالل  من  حاالت   9 األول 
حالة   11 الثاني  البلديات   / الوبائي 

من خالل الرصد الوبائي .
واشار اىل ان 67 حالة خالل مراجعتهم 
يف  حاالت    8  : الصحية  للمؤسسات 
مدينة الصدر موزعة عىل محالتها/ 6 
حاالت يف الشعب، 5حاالت يف منطقة 
البلديات  يف  حاالت   5 االعظمية، 
حاالت   4  ، محالتها  عىل  توزعت 
حالة   4  ، جديدة   بغداد  منطقة  يف 
يف  5حاالت   ، الزعفرانية  منطقة  يف 
منطقة النهروان، 5 حاالت يف منطقة 
العبيدي، 4 حاالت يف منطقة زيونة، 4 
حاالت يف منطقو الضباط، وحالتني يف 
 / الطالبية   / التالية  املناطق  من  كل 
الزوية  املغرب / جرس دياىل /  شارع 

/ شارع فلسطني  / الدورة .
انه »تم نقل جميع الحاالت  واضافت 
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق 
الربوتوكوالت املعتمدة«، مشريا اىل ان 
اىل   ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي  »العدد 
لالسف   1688 منهم   156841تويف 
فيما اكتسب الشفاء 149321  حالة 

شفاء واملتبقي قيد العالج 5832«.
الجهود والتي  تلك  اىل »مراعاة  ودعت 
اعداد  من  الحجم  هذا  عن  اسفرت 
بإجراءات  االلتزام  خالل  من  الشفاء 
والرتكيز  الكمامات  ولبس  الوقائية 
عىل التباعد االجتماعي وعدم التهاون 

وتقدير تلك الجهود«.
من  تبذل  التي  »الجهود  وثمنت 
الرصافة  صحة  مالكات  قبل 
كورونا  فريوس  مصابي  ملعالجة 
املصابني  إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني 

الفريوس«.

الزوراء / يوسف سلمان:

مؤخـرا،  االتحادية  املحكمة  قضت  ان  بعد 

 10 رقم  قانون  من  اوال   /14 املادة  بعدم  

لقانون  الثالث  التعديل  قانون   (  2018 لسنة 

املحافظات غري املنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 

مجالس  عمل  باستمرار  املتعلقة   )  2008

شؤون  لجنة  اكدت   ، واالقضية  املحافظات 

بأقليم  املنتظمة  غري  واملحافظات  األقاليم 

مجالس  انتخاب  قانون  بتعديل  مضيهـا   ،

اىل ان تحديد  املحافظات واالقضيـة ، مشرية 

مجلس  صالحية  هو  االنتخابات  اجراء  موعد 

الوزراء .

وقال رئيس اللجنة النائب شريوان دوبرداني ، 

يف ترصيح لـ » الزوراء«،  ان » لجنة االقاليم 

الثالث  التعديل  عرض  عىل  سابقا  صوتت 

ثم   ، واالقضية  املحافظات  مجالس  لقانون 

تعديل  باقرار  االنشغال  بسبب  التعديل  تأجل 

املوازنة  وقانون  االتحادية  املحكمة  قانون 

العامة ».

الجديد يتضمن خمسة  التعديل   « ان  واوضح 

مجلس  انتخابات  بقانون  اسوة  مقرتحات 

لنواب ، باعتماد نظام الدوائر املتعددة والفائز 

البايومرتي حرصا  باعىل االصوات والتصويت 

املحافظات  مجالس  اعضاء  عدد  وتقليص 

يف  محافظة  كل  مقاعد  عدد  مع  مناصفة 

الربملان ».

واضاف ان » التعديل الثاني الذي صوت عليه 

التنفيذ  حيز  دخل   2019 يف  النواب  مجلس 

الجراء   2020 نيسان   1 تحديد  وتضمن   ،

بسبب  لكن  املحافظات  مجالس  انتخابات 

قرر  كورونا  وجائحة  الشعبية  التظاهرات 

اىل  االنتخابات  تاجيل  السابق  الوزراء  مجلس 

دعوى  رد  حال  يف   « ان  مبينا   ،« اخر  اشعار 

الطعن املقدمة حاليا من قبل اعضاء مجالس 

املحافظات ، او الحكم بعودة املجالس للعمل ، 

سنميض بالتعديل ايضا ».

مجالس  انتخاب  موعد  تحديد  وبشأن 

هو  املوعد  تحديد   « ان  اوضح   ، املحافظات 

مع  بالتنسيق  الوزراء  مجلس  صالحية  من 

تعديل  سيقر  النواب  مجلس  اما   ، املفوضية 

الجمهورية  رئاسة  اىل  وارساله  القانون 

مجلس  يحدد  ثم  العراقية  الوقائع  يف  ونرشه 

اجراء  موعد  املفوضية  مع  بالتنسيق  الوزراء 

انتخابات مجالس املحافظات واالقضية ».

ورجح دوبرداني ان » يكون ملجالس املحافظات 

موعد خاص الجراء انتخاباتها ، يعقبها تحديد 

الفرتة الزمنية بستة اشهراىل مدة سنة ،الجراء 

انتخابات مجالس االقضية ».

اىل ذلك اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية ، ان 

مصري  سيحددان  املقبلني  والربملان  الحكومة 

ان  مبينة  املحافظات،  مجالس  انتخابات 

تأجيل حسم موضوع مجالس املحافظات اىل 

الدورة الربملانية املقبلة.

 واستبعد  النائب عن التحالف فاضل الفتالوي 

انتخابات  اجراء   ، صحفي  ترصيح  يف   ،

املقرر  املبكر  االقرتاع  املحافظات مع  مجالس 

انه  خاصة  املقبل،  االول  ترشين  يف  اجراؤه 

التوجد تحركات فعلية باتجاه حسم موضوع 

مجالس املحافظات .

  واضاف، ان » انتخابات مجلس النواب قطعت 

وحسم  املرشحني  تقديم  وتم  كبريا  شوطا 

ستشهد  للربملان  املقبلة  والجلسات  قانونها، 

مباحثات حول انتخابات مجالس املحافظات 

»، مبينا ان » الربملان والحكومة التي ستتشكل 

بعد االنتخابات املبكرة، هي من ستحدد مصري 

او  املحافظات،  بمجالس  الخاصة  االنتخابات 

قد يتم ترشيع قانون جديد بتلك املجالس ».

وكان مجلس النواب قرر ، يف جلسته املنعقدة 

مجالس  حل   ،2019 األول  ترشين   28

واملحافظني  الربملان  ومنح  املحافظات، 

يف  واإلدارية  املالية  األمور  إدارة  صالحيات 

املحافظات ، ثم صوت يف 26 ترشين الثاني 

2019، عىل التعديل الثاني لقانون انتخابات 

 ،2018 لعام   12 رقم  املحافظات  مجالس 

بقانون  املحافظات  مجالس  حل  بهدف 

جديد .

تونس/ متابعة الزوراء:

التونسية،  األمنية  السلطات  أعلنت 

امس الثالثاء، أن قواتها قتلت زعيم 

التابعة  نافع«  بن  »عقبة  كتيبة 

عملية  يف  باملغرب،  القاعدة  لتنظيم 

مساعديه،  من   4 أيضاً  فيها  قتلت 

محافظة  من  الجبلية  املناطق  يف 

الحدود  وعىل  البالد  غرب  القرصين 

نجاحاً  تعد  خطوة  يف  الجزائر،  مع 

ضد  الدولة  تخوضها  التي  الحرب  يف 

اإلرهاب.

الخمسة هم  اإلرهابيني  أن  إىل  يشار 

تنظيم  يف  األول  الصف  قيادات  من 

يعّول  التنظيم  وكان  القاعدة. 

يف  إرهابية  هجمات  لتنفيذ  عليهم 

العنارص  أخطر  من  ويعدون  البالد، 

وحتى  والجزائر  تونس  يف  اإلرهابية 

املغرب العربي. واثنان من اإلرهابيني 

هما جزائريان و3 تونسيني.

التونسية  األمن  قوات  وقتلت 

بوزيان  عمار  بن  أحمد  الجزائري 

وهو  العنابي«،  أحمد  »أبو  املكنى 

زعيم كتيبة »عقبة بن نافع«، الفرع 

وأحد  القاعدة،  لتنظيم  التونيس 

عبيدة  أبو  الجديد  زعيمها  مساعدي 

التنظيم  يقود  الذي  العنابي  يوسف 

منذ مقتل زعيمها السابق عبد املالك 

دروكدال يف يونيو من العام املايض.

يذكر أن »أبو أحمد العنابي« له تاريخ 

الجزائر،  داخل  اإلرهاب  يف  أسود 

األمنية  الوحدات  لدى  ومطلوب 

خلفية  عىل  الجزائرية  والعسكرية 

العمليات  من  العديد  يف  مشاركته 

اإلرهابية.

ويف عام 2014 فّر العنابي، الذي كرب 

القاعدة،  تنظيم  أحضان  يف  وترعرع 

والتحق  الجزائري  القطر  من 

املتمركزة  اإلرهابية  باملجموعات 

إىل  انضم  حيث  التونسية،  بالجبال 

التنظيم  نافع«،  بن  »عقبة  كتيبة 

املسؤول  تونس  يف  األخطر  اإلرهابي 

شهدتها  دامية  هجمات  عدة  عن 

توىل  املاضية.  السنوات  خالل  البالد 

سنة  الكتيبة  هذه  قيادة  مهمة 

املكنى  زعيمها  مقتل  بعد   2019

»الباي العكروف« عىل يد قوات األمن 

التونسية.

قد  القاعدة  تنظيم  يكون  وبمقتله 

التي  عنارصه  أهم  من  واحداً  فقد 

بني  التنسيق  يف  عليها  يعّول  كان 

التونيس  والفرع  املركزية  القيادة 

لعملياته  التخطيط  ويف  للتنظيم 

اإلرهابية وقيادتها يف تونس.

قوات  نجحت  العنابي،  جانب  وإىل 

عىل  القضاء  يف  التونسية  األمن 

بكتيبة  اآلخر  الجزائري  القيادي 

بن  السايس  نافع«،  بن  »عقبة 

املكنى  سنة(،   61( صلوبة  جيالني 

أقدم  من  وهو  عيىس«،  »عمي 

التابعة  اإلرهابية  العنارص  وأخطر 

لتنظيم القاعدة. التحق باملجموعات 

بالجبال  املتمركزة  التونسية 

مهمة  وتوىل   ،2014 عام  التونسية 

نافع«  بن  »عقبة  بكتيبة  املال  أمني 

عنارص  استقطاب  عىل  واإلرشاف 

الدعم واإلسناد. هو مدرج يف قائمة 

املالحقني من طرف الوحدات األمنية 

يف  ملشاركته  الجزائرية  والعسكرية 

عدد من العمليات اإلرهابية ببالده.

تونسيني  إرهابيني   3 لقي  كما 

محمد  بن  طارق  هم  مرصعهم 

سنة(   35( السليمي  صحراوي  بن 

انضم  الذي  سيف«،  بـ«أبو  املكنى 

املتمركزة  اإلرهابية  املجموعات  إىل 

 ،2013 عام  منذ  التونسية  بالجبال 

الذي  سنة(   25( ونييس  الدين  وبدر 

التحق بكتيبة »عقبة بن نافع« منذ 

محمد  بن  طالب  واملدعو   ،2018

التحق  الذي  سنة(،   39( يحياوي 

مع   2014 سنة  الكتيبة  بنفس 

اإلرهابية  العنارص  من  مجموعة 

األخرى. وهؤالء جميعهم متورطون 

يف الهجمات الدموية التي شنتها هذه 

األرايض  داخل  اإلرهابية  الجماعة 

الجنود  واستهدفت  التونسية، 

وعنارص األمن وحتى املدنيني.

السيد الصدر: التصرفات الرعناء لإلسرائيليني 
أوقدت جذوة الثورة الفلسطينية

جلنة التعليم: العراق خارج تصنيف 
اجلودة العاملي منذ 40 عاما

علماء: لقاحا فايزر وموديرنا فعاالن ضد 
نسختني متحورتني من كورونا

بعد تسجيل 4023 إصابة جديدة و34 حالة وفاة

بعد تصفية زعيم خلية إرهابية ومساعديه
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خطوات ارجتالية لرفع احلجر الصحي يف الشرق األوسط
حتت وطأة ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية

لندن/متابعة الزوراء:
بش�كل  أوس�طية  رشق  دول  أص�درت   
متزام�ن ق�رارات تقيض بك�ر الحجر 
إىل  الحي�اة  اإللزام�ي وإع�ادة  الصح�ي 
نسقها الطبيعي، ولم تكن تلك الخطوات 
يف أغلبه�ا اس�تجابة لقرار م�ن الجهات 
الصحي�ة ب�زوال املخ�اوف من انتش�ار 
الوب�اء والنج�اح يف التحكم يف س�االته 

الجديدة.
وال ُتعرف أّية معطيات استخدمتها الدول 
التي أعلنت عن إجراءات تخفيف الحجر، 
ه�ل هي ع�دد اإلصابات ال�ذي ال يزال يف 
تصاعد أم التاقيح التي لم تحصل عليها 
س�وى نسبة قليلة من الس�كان، أم عدد 
أرّسة الط�وارئ ال�ذي كان أقل بكثري من 

أعداد املصابني؟.
ويب�دو أن قرارات تخفي�ف الحجر كانت 
مزاجي�ة ول�م تهت�م بتج�ارب دول مثل 
يف  نجح�ت  الت�ي  فرنس�ا  أو  بريطاني�ا 

تحقيق خروج آمن إىل حد اآلن.
وس�يطر العام�ل االقتصادي ع�ى أغلب 
قرارات دول مثل تركيا وتونس والجزائر 
والس�عودية، وباتت أغل�ب دول املنطقة 
عاج�زة ع�ن تحم�ل الفات�ورة الباهظة 
لجائح�ة اس�تمرت أكث�َر من ع�ام، وما 
تخلله�ا م�ن أزم�ات اجتماعي�ة ح�ادة 
خاصة يف ال�دول الفقرية. يضاف إىل ذلك 
العامل النفيس الضاغط الذي س�اهم يف 
موجات الغضب الشعبي يف أكثر من بلد.

وفتحت السعودية األبواب أمام مواطنيها 
الذي�ن تلقوا جرعات التلقيح للس�فر إىل 
خارج الب�اد يف الوقت الذي لم تقدم فيه 

هذه الجرعات س�وى لثلث الس�عوديني، 
فضا عن مايني العمال األجانب يف الباد 

الذين لم يحصلوا بعد عى اللقاح.
وتجّمعت مئات السيارات عند جر امللك 
فهد الذي يربط بني السعودية والبحرين 
االثنني، مع س�ماح الري�اض للمواطنني 
املحصنني ضد الفايروس بالسفر مجددا 
إىل الخ�ارج بع�د أكثر من ع�ام من منع 

الرحات الخارجية.
وعند منتصف لي�ل األحد – االثنني توجه 
املسافرون السعوديون أيضا إىل املطارات 

لانطاق يف رحات جوية إىل الخارج.
يس�تعدون  آخ�رون  مس�افرون  وكان 
الس�تئناف دراستهم يف الخارج أو القيام 

برحات عمل طويلة األمد.
وأعط�ت الس�عودية، الت�ي يبل�غ ع�دد 
س�كانها نح�و 34 مليونا، أكث�ر من 11 
ملي�ون جرعة من اللقاح�ات حتى اآلن. 
وقد س�ّجلت حتى اآلن أكثر من 433 ألف 
إصاب�ة بالفايروس، وقرابة س�بعة آالف 

وفاة.
املواطن�ني  إن  الداخلي�ة  وزارة  وقال�ت 
السعوديني ما زالوا ممنوعني من السفر 
املبارش أو غري املبارش إىل 13 دولة، بما يف 
ذلك وجهات سياحية بينها تركيا ولبنان 

والهند بسبب املخاطر املرتبطة بالوباء.
ويعتق�د متابع�ون أن القرار الس�عودي 
بفت�ح الح�دود يأت�ي يف س�ياق رغب�ة 
حكومي�ة يف التخفي�ف ع�ن املواطن�ني 
وتطبيع األوضاع قبل موس�م الحج الذي 
ال ي�زال مث�ار ش�كوك، وه�ي املناس�بة 
التي ال يمكن للري�اض أن توصد أمامها 

األب�واب للعام الثاني ع�ى التوايل وتتكبد 
خسائر إضافية أخرى.

وبالتوازي مع ذلك أعلنت تركيا عن البدء 
برف�ع تدريج�ي للحجر رغ�م أن الباد ال 
تزال مصنفة كمنطقة حمراء لدى بلدان 
كث�رية. ويرتبط الت�رع الرتكي باألزمة 
االقتصادية الحادة التي تعيش�ها الباد، 
والتي تضافرت فيها عوامل بينها كورونا 
للرئي�س  الخارجي�ة  السياس�ة  وكذل�ك 

رجب طي�ب أردوغان القائمة عى التوتر 
ومراكمة الخافات.

وأعلن�ت وزارة الداخلي�ة الرتكي�ة األحد 
تفاصي�ل مرحل�ة الع�ودة التدريجية إىل 
الحي�اة الطبيعية، وذلك بع�د نحو ثاثة 
أس�ابيع من إغاق عام ش�ديد الرصامة 

ملواجهة تفيش فايروس كورونا.
وأثار فيديو حكومي ترويجي للس�ياحة 
غضبا واس�عا بني األتراك بس�بب إعطاء 

األولوي�ة للعاملني يف القطاع الس�ياحي 
عى حس�اب بقية املواطن�ني، ما اعتربه 
الكثرُي من النش�طاء ُمِهيًنا لبقية األتراك 
خاصة أن عدد من حصل�وا عى التلقيح 

ال يزال محدودا.
وتلق�ى ح�وايل 18 يف املئ�ة من الس�كان 
البالغ عددهم 84 مليونا أول تطعيم لهم، 
حي�ث اتهم�ت الجمعية الطبي�ة الرتكية 
الحكوم�ة بع�دم الش�فافية يف حملته�ا 

ودعت إىل التطعيم الريع للمعلمني.
وتح�ت الضغ�وط االقتصادي�ة كذل�ك 
غ�ريت تون�س ق�رارا بش�كل كامل من 
حج�ر كيل ملدة أس�بوع إىل ع�ودة كلية 
للقط�اع الحكومي وامل�دارس واملعاهد 
والجامعات مع أن الوضع ما زال يراوح 
مكان�ه من حيث ارتف�اع عدد املصابني 
واملتوف�ني ومحدودي�ة أعداد م�ن تلقوا 

التلقيح.
وتقول الحكومة التونس�ية إنها تخطط 
لتطعي�م ثاث�ة مايني مواط�ن، أي نحو 
ربع الس�كان، بنهاية يونيو املقبل، لكن 
إىل حد اآلن لم يتم إعطاء التلقيح س�وى 
ألقل من 600 ألف ش�خص فيما مخزون 
اللقاحات املتوفر ال يتعدى 832 ألفا، وهو 
ما يعني أن قرار وق�ف العمل بإجراءات 

الحجر قرار سيايس وليس صحيا.
وتجد حكومة هش�ام املش�ييش نفسها 
تحت ضغوط كثرية خاصة من العاملني 
يف القط�اع الخ�اص ويف قطاع�ات مث�ل 
املقاه�ي واملطاعم والتجار الذين رفضوا 
خ�ال الف�رتة املاضي�ة فك�رة الحج�ر 
الصح�ي الكامل. تضاف إىل ذلك خافات 
سياس�ية بني أطراف الحكم التي وجدت 
يف قضية الحجر الصحي فرصة لتسجيل 
النقاط ضد الحكومة وس�اهمت يف كر 
خططه�ا لحجر كامل للحد من انتش�ار 

العدوى.
يق�ود  أن  م�ن  التونس�يون  ويتخ�وف 
االرتباك الحكوم�ي يف إدارة ملف كورونا 
إىل انتش�ار الوب�اء أكثر م�ن محارصته 
خاصة إذا ت�م التخفيف يف إجراءات فتح 

الح�دود واس�تقبال الس�ياح والعمال�ة 
التونس�ية يف الخ�ارج، يف تكرار ملا حصل 

خال السنة املاضية.
وتعيش الجزائ�ر بدورها نفس الضغوط 
التي تعيش�ها تونس ودفعته�ا إىل إعان 
بداية الش�هر القادم موعدا لكر الحجر 
الصح�ي وفت�ح الح�دود “وف�ق رشوط 

صارمة جدا”.
الجزائري�ة  الجالي�ة  وق�ادت جمعي�ات 
يف الخ�ارج حمل�ة تح�ت ش�عار “حّقي 
ندخ�ل ب�ادي” للمطالبة بفت�ح الحدود 
للجزائري�ني وإلغ�اء رشط الحصول عى 
رخص�ة اس�تثنائية للس�فر مع تس�يري 
الجزائري�ة  للخط�وط  عادي�ة  رح�ات 

واألجنبية.
وأعلنت الرئاس�ة الجزائري�ة أّن مجلس 
ال�وزراء وافق عى إع�ادة فتح أهم ثاثة 
مطارات للرحات الدولية ابتداًء من األول 
م�ن يونيو بع�د أكثر من س�نة من غلق 

الحدود.
وجاء يف بيان الرئاسة إثر اجتماع مجلس 
الوزراء برئاس�ة عبداملجي�د تبون “وافق 
مجل�س الوزراء ع�ى مقرتح�ات الفتح 
الجزئ�ي، عى أن تك�ون البداي�ة بمعدل 
خمس رح�ات يوميا م�ن وإىل مطارات 
الجزائ�ر العاصمة، قس�نطينة ووهران، 
ابت�داء م�ن األول م�ن ج�وان )يوني�و( 

املقبل”.
وأضاف البيان “مع رضورة التقيد التام 
باإلج�راءات االحتياطي�ة الصارمة، عى 
أن يصدر البيان التنظيمي يف هذا الش�أن 

خال أسبوع”.

بغداد/ الزوراء:
أش�اد النائب األول لرئيس مجلس النواب، 
حس�ن الكعب�ي، ام�س الثاث�اء، بموقف 
مرص يف مساندتها للقضية الفلسطينية، 
فيم�ا ثمن مبادرتها بفت�ح الحدود الربية 

مع مدينة غزة.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الكعب�ي  مكت�ب  وق�ال 
لرئي�س  األول  “النائ�ب  إن  “ال�زوراء”: 
مجل�س الن�واب، حس�ن كري�م الكعبي، 
اس�تقبل بمكتب�ه نائب الس�فري املرصي 

ببغداد، حازم الشوربجي “.
وأش�اد الكعب�ي “بموقف م�رص حكومة 
وش�عباً م�ع الش�عب الفلس�طيني وم�ا 
يواجهه من عدوان س�افر من قبل الكيان 
الصهيون�ي الذي هجر وقتل العرشات من 

أه�ايل مدين�ة الق�دس وقصف عش�وائي 
ملدينة غزة”.

وثمن الكعبي”مبادرة مرص بفتح الحدود 
الربية مع مدينة غزة الس�تقبال الجرحى 
الفلس�طينيني وعاجهم، ودوره�ا البارز 
يف حلحل�ة األزمة”، داعي�ا “جميع البلدان 
العربي�ة اىل مس�اندة قضية الع�رب األوىل 
فلس�طني حت�ى زوال ه�ذا االحت�ال من 

ارضنا العربية الفلسطينية “.
وج�رى الحدي�ث ع�ى أهمي�ة االنفت�اح 
االقتص�ادي ب�ني الع�راق وم�رص، حي�ث 
اكد نائب الس�فري”تنامي حج�م التعاون 
التجاري بني بغداد والقاهرة وأيضا حجم 
االس�تثمارات”، منوهاً بأن هناك”رغبات 
متبادلة لتوسيعها خال املرحلة املقبلة”.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أثارت ترصيح�ات أدىل بها وزير الخارجية 
اللبناني يف حكومة ترصيف األعمال، رشبل 
وهب�ة، انتقادات م�ن قبل رئي�س الوزراء 

املكلف سعد الحريري. 
وأطلق رشبل ترصيح�ات الذعة بحق دول 
الخلي�ج متهما إياها باملس�ؤولية عن زرع 
تنظيم “داعش” يف لبنان وسوريا والعراق. 
ورفض الحريري ه�ذه الترصيحات، قائا 
“كم�ا لو أن األزمات التي تغرق فيها الباد 

واملقاطعة التي تعانيها ال تكفي”.
ويف مقابلة تلفزيونية أجريت معه، مس�اء 
االثن�ني، أطلق وزير الخارجي�ة اللبناني يف 
حكوم�ة ترصي�ف األعمال، رشب�ل وهبة، 
ترصيح�ات الذع�ة بش�أن دول الخلي�ج، 
إذ ألق�ى بالل�وم عليه�ا يف انتش�ار تنظيم 
“داع�ش”، يف ترصيحات ق�د تزيد الضغط 

عى العاقات املتوترة بالفعل.
وق�ال وهب�ة يف مقابل�ة م�ع قن�اة الحرة 
التلفزيوني�ة “... ’الدواعش‘ياليل جابوا لنا 
إياهم دول أهل املحبة والصداقة واألخوة... 
دول املحب�ة جاب�وا لنا )تنظي�م داعش(‘، 
زرعولن�ا إياه�ا بس�هل نين�وى وباألنب�ار 
وبتدمر”، وهي مناطق من سوريا والعراق 

سيطر عليها التنظيم يف عام 2014.
وعندما ُسئل “عم تحكي عن دول الخليج؟” 
قال وهبة إنه ال يريد أن يذكر أس�ماء. لكن 

عندما س�ئل عما إذا كانت دول الخليج قد 
مولت التنظيم املتشدد، قال وهبة “بتمويل 

مني أنا كأن؟”
وعرب رئيس الوزراء املكلف س�عد الحريري 
عن رفضه للترصيح�ات، قائا إنها يمكن 
أن تق�وض العاق�ات الخارجي�ة يف وق�ت 

يواجه فيه لبنان أزمات عديدة.
ن�دد  بي�ان  يف  الحري�ري  مكت�ب  وق�ال 
بترصيحات وهبة “كما لو أن األزمات التي 
تغ�رق فيها الباد واملقاطع�ة التي تعانيها 

ال تكفي”.
ويواجه لبن�ان مش�كات اقتصادية تمثل 
أكرب تهديد الس�تقراره منذ الحرب األهلية 

التي دارت بني عامي 1975 و1990.
وأحجمت دول الخليج، بما فيها السعودية، 
عن تقديم مس�اعدات لتخفيف مش�كات 
لبن�ان االقتصادي�ة، وظل�ت بعي�دا بينما 
تش�عر بالقل�ق م�ن تنامي نف�وذ جماعة 

حزب الله.
وأعلنت الس�عودية يف نيسان/أبريل حظر 
دخ�ول الفواكه والخ�راوات اللبنانية أو 
نقله�ا عرب أراضيها بس�بب زي�ادة تهريب 
املخ�درات، وذلك بع�د أن قالت إن الجمارك 
يف مين�اء جدة تمكنت م�ن إحباط محاولة 
تهريب كمية كب�رية من حبوب الكبتاغون 
بلغ�ت أكثر م�ن 5,3 مليون حب�ة، ُمخبأة 

ضمن شحنة من فاكهة الرمان.

الكعيب يثمن مبادرة مصر بفتح 
احلدود الربية مع مدينة غزة

احلريري ينتقد بشدة تصرحيات وزير اخلارجية 
اللبناني الالذعة حبق دول اخلليج

بغداد/ الزوراء:

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس 

مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، امس 

الثاث�اء، موق�ف الع�راق الثاب�ت والداع�م 

الفلس�طينية، فيم�ا ش�ددا ع�ى  للقضي�ة 

املائم�ة إلج�راء  الظ�روف  تهيئ�ة  رضورة 

االنتخابات املقبلة.

بي�ان  يف  الجمهوري�ة  رئاس�ة  وذك�رت 

تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “رئي�س الجمهوري�ة 

بره�م صال�ح، أس�تقبل يف ق�رص الس�ام 

ببغداد،رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 

الكاظمي، وجرى خال اللق�اء، التأكيد عى 

رضورة حماية االستقرار يف البلد وترسيخه، 

وحف�ظ أم�ن وس�امة املواطن�ني، وتعزي�ز 

س�لطة الدولة واألجه�زة األمني�ة يف تطبيق 

القانون وحماية الس�لم واألمن املجتمعيني، 

وماحقة فلول اإلرهاب التي تسعى لزعزعة 

األمن واالس�تقرار يف بعض املناطق، وتوفري 

كل الدعم للقوات األمنية بكافة تش�كياتها 

لتحقيق هذا الهدف”.

وأض�اف البي�ان، “كما تم بح�ث االنتخابات 

املقبل�ة، حي�ث ج�رى التأكيد ع�ى أهميتها 

ورضورة تهيئ�ة الظ�روف املائمة إلجرائها، 

ودعم كافة املستلزمات الرورية إلنجاحها 

الخروق�ات  ملن�ع  التداب�ري  أق�ى  واتخ�اذ 

االنتخابي�ة، وكّل م�ا من ش�أنه التأثري عى 

إرادة الناخبني يف اختي�ار ممثليهم، من أجل 

أن تكون مخرجات العملية االنتخابية معرّبة 

بش�كل حقيقي عن اإلرادة الحرة للمواطنني 

وخياراتهم”.

وتابع: “كما تن�اول اللقاء تطورات األوضاع 

يف األرايض الفلس�طينية وم�ا يتع�رض ل�ه 

الش�عب الفلس�طيني من عدوان واعتداءات 

غري إنس�انية، حي�ث تم التأكي�د عى موقف 

العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، 

وتبّني نرصة الشعب الفلسطيني عى الصعد 

كافة، ويف املحافل الدولية، يف س�بيل تحقيق 

تطلّعات�ه وني�ل كام�ل حقوق�ه املرشوع�ة، 

وإيقاف االعت�داءات يف الق�دس وقطاع غزة 

وباقي األرايض الفلسطينية، ورضورة العمل 

الجاد املش�رتك عربي�ًا وإقليمي�اً ودولياً من 

أجل اإليق�اف الفوري ملا يتعرض له املدنيون 

الع�ّزل وحماي�ة حقوقه�م املرشوعة ووقف 

االعتداءات واالستفزازات”.

ص��احل والكاظمي يؤكدان ضرورة تهيئ��ة الظروف املالئمة 
الجراء االنتخابات

بغداد/ الزواء:

كش�ف مصدر حكوم�ي، امس 

الثاث�اء، ع�ن أن ع�دم ارتفاع 

سعر الدوالر االمريكي يف السوق 

املحلي�ة رغم توقف م�زاد البنك 

املرك�زي العراقي خ�ال عطلة 

العيد يعود اىل فارق الس�عر بني 

املعروض بالسوق والبنك.

ترصي�ح  يف  املص�در،  وق�ال 

صحفي: إن “التجار لم يشرتوا 

ال�دوالر االمريك�ي من الس�وق 

قليل�ة  بكمي�ات  إال  املحلي�ة 

بع�د توق�ف البن�ك املركزي عن 

اجراء امل�زاد نتيجة عطلة العيد 

وايق�اف ال�دوام لغاي�ة 22 من 

الش�هر الجاري، ما أدى إىل عدم 

ارتفاع اسعار الدوالر خال هذه 

الفرتة”.

وأض�اف املص�در، ال�ذي طل�ب 

ع�دم الكش�ف ع�ن اس�مه: أن 

“الس�بب وراء قلة رشاء الدوالر 

من الس�وق من قبل التجار هو 

وجود فارق يف السعر بني ما هو 

معروض يف الس�وق وبني سعر 

الدوالر الذي يبيعه البنك يف املزاد 

وال�ذي يصل اىل ثاث نمرات ) 3 

االف دين�ار يف كل 100 دوالر(، 

اضاف�ة اىل ان التجار يتخوفون 

م�ن أي ق�رارات مفاجئ�ة ق�د 

ت�ودي اىل خفض س�عر الدوالر 

خال هذه الفرتة”.

وأكد أن “البنك سيبارش بتنفيذ 

طلب�ات املص�ارف م�ن الدوالر 

ابت�داًء من االس�بوع املقبل بعد 

الرس�مية”،  العطل�ة  انته�اء 

مرجحاً “حصول تراجع طفيف 

يف اس�عار ال�دوالر نتيج�ة قلة 

الطلب عى ال�دوالر مقارنة بما 

هو معروض منه”.

ويق�وم البن�ك املرك�زي ببي�ع 

الدوالر عرب مش�اركة املصارف 

يف مزاده اليوم�ي لتلبية طلبات 

التج�ار م�ن العمل�ة الصعب�ة 

لتغطية االستريادات من السلع 

والبضائع.

مدريد/ متابعة الزوراء:
إنس�انية  أزم�ة  إس�بانيا  واجه�ت 
ودبلوماس�ية، امس الثاث�اء، بعدما قام 
آالف األش�خاص يف املغرب بالس�باحة أو 
التجدي�ف يف ق�وارب مطاطي�ة للوصول 
إىل األرايض األوروبي�ة م�ن خي�ل جي�ب 
س�بتة الخاضع لإلدارة اإلسبانية، شمايل 

املغرب.
إن  الداخلي�ة  وزارة  يف  مص�در  وق�ال 
الحكومة اإلس�بانية نرشت قوات يف سبتة 
لحراس�ة الحدود مع املغ�رب بعدما دخل 
آالف املهاجرين إىل الجيب الواقع يف شمال 

أفريقيا سباحة.
وس�يحرس الجنود الح�دود بالتعاون مع 
الرشطة اإلس�بانية. وقال املصدر “سيبدأ 
هذا عى الف�ور”، دون تحديد عدد القوات 

التي سيجري نرشها.
 وبحلول صباح الثاثاء، عرب حوايل 6000 
ش�خص الحدود إىل مدينة س�بتة منذ بدء 
وص�ول املهاجري�ن صب�اح االثن�ني، من 
بينه�م 1500 مراهق، وفق�ا لترصيحات 

الحكومة اإلسبانية.
وتق�ع املدينة التي يبلغ عدد س�كانها 85 

ألف نسمة عى البحر املتوسط، ويفصلها 
عن املغرب س�ياج مزدوج يبل�غ ارتفاعه 

10 أمتار.
إىل  للمهاجري�ن  املفاج�ئ  التدف�ق   وأدى 
تعمي�ق الخ�اف الدبلومايس ب�ني الرباط 
ومدري�د، عقب اس�تقبال إس�بانيا زعيم 
جبهة البوليس�اريو بوثيقة سفر مزورة، 

ثم قالت إنها فعلت ذلك لدواع إنسانية.
وما زال املهاجرون يصلون إىل سبتة، منذ 
صب�اح الثاثاء، حت�ى إن كان ذلك بأعداد 
أقل من اليوم السابق بسبب زيادة اليقظة 
عى الجانب اإلسباني من الحدود، حيث تم 

نرش املزيد من قوات الرشطة والجيش.
 وق�ال خ�وان خيس�وس فيف�اس رئيس 
تق�ارب  مدين�ة  وه�ي  س�بتة،  مدين�ة 
مس�احتها 20 كيلومرتًا مربًع�ا “إنه غزو 
قوي لدرجة أننا ال نس�تطيع إحصاء عدد 

األشخاص الذين وصلوا”.
وأضاف خوان فيفاس إلذاعة كادينا سري 
“الجي�ش موجود عى الحدود ليقوم بدور 
رادع، لك�ن هناك أعداد كب�رية من األفراد 

عى الجانب املغربي ينتظرون الدخول”.
وأردف فيفاس، املنتمي إىل التيار املحافظ، 

إن سكان سبتة “اعرتتهم حالة من القلق 
والف�زع والخ�وف”، ورب�ط ه�ذا التدفق 

بالتوتر بني مدريد والرباط.
وق�ال وزير الداخلي�ة اإلس�باني فرناندو 
جران�دي مارالس�كا إن نح�و 6000 آالف 
مغرب�ي، منهم نح�و 1500 قارص، دخلوا 
والي�وم  االثن�ني  أم�س  س�باحة  س�بتة 

الثاثاء.

ورصح متح�دث باس�م وف�د الحكوم�ة 
اإلسبانية بأن ش�خصا تويف أثناء محاولة 

دخول الجيب.
وكان املغ�رب قد احتج عى قيام إس�بانيا 
باس�تقبال زعي�م البوليس�اريو، وطل�ب 
توضيح�ات م�ن مدري�د بش�أن الخطوة 
التي ق�ال إنها تتن�اىف مع مب�ادئ الجوار 

والرشاكة.

الكشف عن سبب عدم ارتفاع الدوالر رغم توقف مزاد العملة

آالف املهاجرين يتدفقون على سبتة وسط توتر بني الرباط ومدريد
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بغداد/الزوراء:

صالح  يف  املدني  الدفاع  مديرية  أعلنت 

الدين، امس الثالثاء، عن انقاذ 80 دونماً 

من الحرق يف املحافظة.

وقال مدير الدفاع املدني يف صالح الدين 

العميد لطيف جاسم حمود، يف ترصيح 

اندلع يف محصول  إن “حريقاً  صحفي: 

تماس  بسبب  الدور  جالم  حنطة 

كهربائي”.

دونمني  التهمت   “النريان  أن  وأضاف 

 80 املدني  الدفاع  فرق  انقذت  فيما 

دونماً”.

كاظم  اللواء  املدني  الدفاع  مدير  ودعا 

للحد  وطنية  وقفة  اىل  االثنني،  بوهان، 

رضورة  عىل  شدد  فيما  الحرائق،  من 

إنجاح املوسم الزراعي الحايل.

بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة الرتبية النيابية ان وزارة الرتبية هي 
الدرايس  العام  انهاء  عن  واألخري  األول  املسؤول 
أسئلة  عىل  الرتبية  وزارة  ردت  فيما  الحايل. 
ينتظرها ماليني الطلبة وذويهم حول االمتحانات 
 2020 الحايل  الدرايس  العام  ومصري  النهائية 
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وقال عضو لجنة الرتبية النيابية، رعد املكصويص، 
امس الثالثاء، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
اتخاذ  يف  املايض شهد تخبطاً  الدرايس  »العام  ان 
القرارات من قبل خلية االزمة الحكومية الخاصة 
ارباك  بجائحة »كورونا« والتي تسببت بحصول 
حد  عىل  االمور  واولياء  والتالميذ  الطلبة  لدى 
سواء، اضافة اىل ماشهده من تظاهرات تسببت 
بعدم انتظام الدوام، وبالتايل حصول نقص كبري 

يف املواد الدراسية التي تلقاها الطلبة«.
افضل  كان  الحايل  الدرايس  »العام  ان  واضاف 
قبل  من  خطة  وضع  خالل  من  سابقه  من 
يف  واحد  ليوم  الطلبة  لحضور  الرتبية  وزارة 
االسبوع لجميع املراحل، وكيفية اعطائهم املواد 
وتقسيمها عىل الحصص الدراسية، مع الحفاظ 

عىل االرشادات الصحية يف الوقت نفسه«.
الدرايس  العام  انهاء  اقرتحت  »اللجنة  ان  وبني 
نهائي  امتحان  هنالك  يكون  ان  عىل  الحايل، 
حضوري لطلبة الصفوف املنتهية، والتشديد عىل 

رضورة االلتزام باالرشادات الصحية يف القاعات 
االمتحانية، واحتساب درجة نصف السنة لباقي 
خالل  حصل  كما  املنتهية  غري  الدراسية  املراحل 

العام الدرايس املايض.
لها  سيكون  الرتبية  »وزارة  ان  املكصويص  واكد 
من  والذي  االمر،  هذا  يف  واألخري  األول  القرار 

املمكن ان يصدر األسبوع املقبل«.
أسئلة  عىل  الرتبية  وزارة  ردت  جهتها،  من 
ينتظرها ماليني الطلبة وذويهم حول االمتحانات 
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يف  فاروق،  حيدر  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
ترصيح صحفي: »كوزارة تربية اليوجد لدينا اي 
مقرتح بخصوص العام الدرايس، وسبق ان ذكرنا 
ان بعد عطلة عيد الفطر سوف يكون هناك تبادل 
أي ترصيح يخرج من غري  النظر، وان  لوجهات 

وزارة الرتبية فهي غري مسؤولة عنه«.
وأضاف »قريباً ستكون هناك جلسات ووجهات 

مواقع  يف  يطرح  ما  وفق  عملنا  نبني  وال  نظر، 
التواصل االجتماعي بل لدينا اسرتاتيجية وخطط 
الدرايس  العام  »هيكلة  ان  اىل  مشرياً  معينة«. 
من  فقط  وهي  الرتبية  وزارة  يف  فقط  متعلقة 

تحدد آليات العام الدرايس واختباراته وانهاءه«.
وتابع فاروق »كما ال نبني وفق مقرتح شخص 
بل هناك  تنفذ،  ان  الرتبية  وزارة  ويكون عىل  ما 
لجميع  ينظرون  الوزارة  يف  وخرباء  مستشارون 

املقرتحات«.
املتحدث  قال  النهائية،  االمتحانات  موعد  وعن 
األيام  يف  تحديدها  »سيتم  انه  الرتبية:  باسم 
القليلة املقبلة وسيكون هناك اجتماع ويدرس به 
كل االحتماالت عما هي آلية العام الدرايس واجراء 
اختبارات حظورية او ممكن تأجيل االمتحانات 
اىل إشعار آخر او عدم اجراء امتحانات بالنسبة 
للمراحل املنتهية، وكيف ستكون مراحل االعدادية 
اليفكر  االمور  هذه  جميع  امتحانهم،  وطريقة 

بها املواطن«.
وأضاف »االمتحانات الوزارية هي املشكلة كونها 
والدفاع  الكهرباء  منها  وزارات،  عدة  تخص 
هي  املفاصل  هذه  وجميع  والصحة،  والداخلية 
أمن  ولدينا  االختبارات  أزمة تشكل إلجراء  خلية 
وطني ودفاع وداخلية لتأمني املراكز االمتحانية، 
لحاالت  عجالت  توفري  صحة  وزارة  ولدينا 

الطوارئ«.

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  الصحة،  وزارة  حددت 

رشطاً للحد من انتشار الوباء يف العراق، 

الشعب  من   %2 أن  اىل  أشارت  وفيما 

العراقي تلقوا اللقاح حتى اآلن، هددت 

كل  بحق  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ 

من يستهني بأهمية اللقاح. من جانب 

افتتاح  الصحة  وزارة  أعلنت  اخر، 

برطلة  ناحية  يف  الشفاء  مستشفى 

التابع لدائرة صحة نينوى وبسعة 125 

رسيرا.

رياض  العامة،  الصحة  مدير  وقال 

الرسمية،  الوكالة  بحسب  األمري،  عبد 

العيد وما جرى فيها  متحدثاً عن فرتة 

عدد  بتصاعد  يسمح  قد  تزاور  من 

اإلصابات: إن »نتائج عدم التزام األرس 

ال  العيد  خالل  الوقائية  باإلجراءات 

تظهر اآلن، وإنما خالل أسبوعني«. 

بسيطاً  انخفاضاً  أن«هناك  مبيناً 

»هذا  أن  وأضاف  باإلصابات«. 

اللقاح،  تلقي  بسبب  ليس  االنخفاض 

لإلصابة  املعرضني  معظم  ألن  جاء  بل 

ألف   500« أن  اىل  مشرياً  أصيبوا«،  قد 

أصل  من  اللقاح  تلقوا  فقط  شخص 

من   %2 نسبة  يشكل  وهذا  مليوناً،   40

الشعب«. 

االنخفاض  »استمرار  الحلفي  وتوقع 

باإلصابات«، الفتاً اىل أنه »يف حال تلقيح 

من 60-70% من املواطنني وخاصة من 

الوباء  عىل  السيطرة  فستتم  البالغني، 

وتكون هناك مناعة القطيع ولن يعاود 

االنتشار«. 

وتابع الحلفي أن »الكميات الواردة من 

لكن  للجميع  تكفي  ال  للعراق  اللقاح 

هناك  سيكون  القادمة  األشهر  خالل 

شحا  »هناك  أن  موضحاً  يكفي«،  ما 

الدول  عدا  ما  العالم  بكل  اللقاحات  يف 

وبريطانيا  امريكا  مثل  للقاح  املنتجة 

وبعض الدول االوروبية«.

من  يقلل  من  »هناك  أن  الحلفي  وبني 

اللقاح  وتلقي  الكمامة  لبس  أهمية 

وحث الناس عىل مقاطعته«، مشرياً اىل 

الصحة  »وزارة  أن 

بحق  القانونية  االجراءات  ستتخذ 

هؤالء«.

الصحة  وزارة  أعلنت  اخر،  جانب  من 

ناحية  يف  الشفاء  مستشفى  افتتاح 

نينوى  صحة  لدائرة  التابع  برطلة 

وبسعة 125 رسيرا.

توفيق  للوزارة،  االداري  الوكيل  وقال 

والزيادات  االفتتاحات  »هذه  ان  وليد: 

واالستحداثات  الرسيرية  السعة  يف 

واالضافات للوزارة تأتي ضمن الخطة 

السرتاتيجية يف بناء وانشاء واستحداث 

عدد من الشعب والوحدات يف املؤسسات 

ولتوفري  العام  للصالح  خدمة  الصحية 

خدمات كفؤة للمواطنني«.

املستشفى يعد واحدا  ان هذا  اىل  يشار 

من أكرب املراكز وأهم املراكز الذي نفذته 

وجهزته  املقدسة،  الحسينية  العتبة 

وزارة الصحة.

صالة  عىل  املستشفى  ويحتوي 

خاص  وجناح  الكربى،  للعمليات 

والقيرصية(،  )الطبيعية،  بالوالدة 

ويقع عىل مساحة كلية تبلغ )5500( 

مرت مربع، يف حني أن املساحة البنائية 

وبسعة  مربع،  مرت   )2200( تبلغ  له 

خالل  انجازه  وتم  رسير،   )125(

شهرين«.

كما يضم ثالث ردهات واحدة خصصت 

ضمت  والثالثة  للنساء  وأخرى  للرجال 

العيادات االستشارية وصالة للعمليات، 

أرسة  من  عددا  تضمنت  ردهة  وكل 

العناية املركزة، وارسة غسيل الكىل.

بمنظومة  مزود  واملستشفى 

االوكسجني املركزي بخزان سعة )12( 

أنظمة متعددة،  طنا، كما يحتوي عىل 

ومنها الـ)IT( والتربيد املركزي بنظام 

انتقال  عىل  للسيطرة  السالب  الضغط 

والحريق  الطبيب  واستدعاء  العدوى، 

بغداد/ الزوراء:
شدد الخبري االمني، عيل الوائيل، امس الثالثاء، عىل 
رضورة التحرك املسبق لالجهزة االمنية يف مناطق 
حزام بغداد من اجل ضمان عدم التحضري االرهابي 
املبكرة. االنتخابات  خالل  اجرامية  عمليات  لشن 
“استتباب  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الوائيل  وقال 
االوضاع يف معظم مناطق حزام بغداد اليعني عدم 
وجود االرهاب او السيطرة التامة للقوات االمنية، 
نوعي  استخباري  بجهد  ذلك  يعزز  ان  يجب  بل 

املناطق”. تلك  يف  االرهابيني  تحرك  عدم  لضمان 
بعض  يف  الهدوء  يستغل  قد  “االرهاب  ان  واضاف 
املناطق من اجل تعزيز تواجده وحصوله عىل العتاد 
واملواد املتفجرة، الستخدامها يف االنتخابات بهدف 
“اهمية  اىل  الوائيل  االمني”.ولفت  الوضع  ارباك 
نرش العنارص االستخبارية يف معظم مناطق حزام 
ارهابياً،  نشاطا  تشهد  لم  التي  وخصوصا  بغداد 
حيث يلجأ االرهاب اىل تلك املناطق بعيدا عن املواقع 

الساخنة والتي غالبا ماتشهد تشدد امني”. 

بغداد/ الزوراء:
العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات  املديرية  اعلنت 
العقلية يف ذي قار، امس الثالثاء، القاء القبض عىل 
العالقات  املخدرة.قسم  املواد  بتجارة  متهمني   3
ان  »للزوراء«:  ورد  بيان  يف  ذكر  للمديرية  واإلعالم 
»مفارز مكافحة املخدرات تمكنت من القاء القبض 
وضبطهم  املخدرة  املواد  بتجارة  متهمني   3 عىل 
بالجرم املشهود وبحوزتهم أكياسا صغرية تحتوي 
إىل  إضافة  وحبوب،  املخدرة  الكريستال  مادة  عىل 

ورمانة  مرخصة  غري  وأسلحة  التعاطي  أدوات 
عىل  بناًء  جاء  »الواجب  ان  البيان  يدوية«.واضاف 
مفارز  عليها  حصلت  التي  االستخبارية  املعلومات 
للتعاون  اضافة  باملحافظة،  املنترشة  املديرية 
املستمر واملثمر مع املواطنني الذين يقومون باالدالء 
املجاني«.  )178( الساخن  الخط  عرب  بمعلوماتهم 

القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  »تم  بأنه  البيان  وختم 
 )28( املادة  أحكام  وفق  املتهمني  بحق  الالزمة 

مخدرات لينالوا جزاءهم العادل«.

بغداد/ الزوراء:
تمكنت مفارز االستخبارات العسكرية، امس الثالثاء، من ضبط شاحنة محملة بـ20 طنا من 
الحنطة املمنوعة من االسترياد يف محافظة دياىل.وذكر بيان لوكالة االستخبارات تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان »مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة الخامسة والفوج الثاني لواء 
املمنوعة من  الحنطة  بـ20 طن من  القبض عىل شاحنة محملة  القاء  تمكنت من   20 املشاة 
االسترياد بموجب تعليمات وزارة الزراعة يف سيطرة املرشوع قادمة من ناحية جبارة باتحاة 

كفري«. وأضافت انه » تم تسليمها اىل الجهات املعنية التخاذ االجراءات القانونية بها«. 

بغداد/ الزوراء:
ألقت قوة أمنية، القبض عىل مسؤول تجهيزات 
أوكار فلول داعش يف جزيرة الحرض يف محافظة 
نينوى.وذكر بيان ملديرية االستخبارات العسكرية 
نوعية  »بعملية  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
خاصة نفذت بناًء عىل معلومات دقيقة ملديرية 
والتي  الدفاع  وزارة  يف  العسكرية  االستخبارات 
اكدت تواجد االرهابي املسؤول عن تجهيز اوكار 
الفاصلة  )الحدود  الحرض  جزيرة  يف  الدواعش 
بني قيادتي عمليات غرب نينوى وصالح الدين( 
غذائية  مواد  من  لها  اللوجستي  الدعم  وتقديم 

مع  التنسيق  اثرها  عىل  تم  ومعدات،  وطبية 
نينوى،  غرب  عمليات  قيادة  استخبارات  قسم 
حيث رشعت قوة محمولة جواً من مفارز شعبة 
الفرقة 20 وفصيل استخبارات  االستخبارات يف 
انه »بإسناد بري  البيان  لواء املشاه 43«.وتابع 
آيل من قبل الفوج االول للواء املذكور تمت عملية 
والقبض  االرهابي  ومحارصة  الجوي  االنزال 
تحمل  كانت  التي  العجلة  عىل  واالستيالء  عليه 
»االرهابي  ان  البيان  الدعم لالوكار«.وتابع  مواد 
من العنارص االرهابية املطلوبة للقضاء بموجب 

مذكرة قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

بغداد/ الزوراء:
بابتزاز  قام  متهم  عىل  القبض  إلقاء  الثالثاء،  امس  بغداد،  يف  االجرام  مكافحة  مديرية  اعلنت 
فتاة إلكرتونيا.وذكرت املديرية يف بيان ورد »للزوراء«: ان »مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد 
بنرش  وهددها  إلكرتونيا  فتاة  بابتزاز  قام  متهم  عىل  القبض  من  تمكنت  االعظمية  مكتب   /
صورها الخاصة عىل مواقع التواصل االجتماعي )فيس بوك( والتشهري بها إذا لم تدفع له مبلغا 
ابتدائيا وقضائيا باالعرتاف، وقرر قايض  املتهم  انه »تم تدوين أقوال  البيان  املال«.واضاف  من 

التحقيق توقيفه وفق أحكام املادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل«.

بغداد/ الزوراء:
الـعـمـل  وزارة  تـسـتـعـد 
لـصـرف  االجـتـمـاعـية  والــشــؤون 
الــرواتــب  مـن  الـثـانـيـة  الـدفـعـة 
املـتـفـرغ  لـلـمـعـني  املـتـراكـمـة 
واالحـتـيـاجـات  اإلعــاقــة  لــذوي 

الخاصة، خالل االيام القليلة املقبلة.
االعاقـة  ذوي  هيئة  رئـيـس  وقــال 
بــالــوزارة،  الخاصــة  واالحـتـياجات 
الـلـطـيـف،  عــبــد  عــصــام 
»تــم  انــه  صحفي:  ترصيح  يف 
مــن  االولــــى  الـدفـعـة  صــرف 
الـــرواتـــب املـتـراكـمـة لـلـمـعـني 
االعــاقــة  لـــذوي  املــتــفــرغ 
الــخــاصــة  واالحــتــيــاجــات 
 60 نسبتها  والبالغة  الفطر،  عيد  قـبـل 
منها  تبقى  ما  صـرف  وسيتم  باملئة، 
خالل  ستطلق  التي  الثانية  الدفعة  ضمن 
انـه  واضــاف  املقبلة«.   القليلة  االيام 
“تـم تقسيم عملية الـصـرف عىل دفعتني 
املشمولة  لالسماء  التدقيق  عملية  بسبب 
املاضية  لـالعـوام  املتفرغ  للمعني 
االعـداد  ولكون   ، و2018  و2017   2016
مستحقيها  إىل  منحها  اجل  ومن  كثرية 
الحقيقني«. وتابع عبد اللطيف ان “الوزارة 
الرواتب  لرصف  مكثفة  جهودا  بذلت 

الجهات  مع  التنسيق  خالل  من  املرتاكمة 
املعنية”، منوها بأنَّ “عملية رصف الدفعة 
االمــوال  تحويل  خـالل  من  تمت  االوىل 
ورفـع امللفات إلـى االدارة العامة ملرصيف 

الرافدين والـرشـيـد«.
وذكـر أن “الهيئة تتابع اوضـاع املعاقني 
الـوزارة  بيانات  قاعدة  ضمن  املسجلني 
لـلـشـمـول  الـوزارة  يناشدون  والذين 
بـراتـب املـعـني املـتـفـرغ لـدعـمـهـم 
مـاديـا ومعنويا”، عادا منظمات املجتمع 
ذوي  بدعم  اساسياً  “رشيكاً  املدني 
اإلعاقة، السيما أن الـوزارة تويل اهتماما 
كبريا لهذه الفئة وتسعى جاهدة لتحقيق 

مطالبها«. 
االعاقة  ذوي  هيئة  رئيس  واوضح 
واالحتياجات الـخـاصـة أنَّ “الــدائــرة 
االنـدمـاج  لتحقيق  مـنـهـا  وسـعـيـا 
مقرتحا  تـدرس  باملجتمع،  الفئة  لهذه 
ملــجــمــوعــة  نـــاد  إلنـــشـــاء 
مـــن ريــاضــيــي ذوي االعــاقــة 
عــن  فـضـال  بـالـهـيـئـة،  يـرتـبـط 
تعديالت  عىل  بالتصويت  االســراع 
مــازال  الــذي  االعاقة  ذوي  قـانـون 
ملجلس  الـعـامـة  االمـانـة  فـي 
ذوي  من  املستحق  شمول  مع  الــوزراء، 

االعاقة بالحماية االجتماعية«.

بغداد/ الزوراء:
طالبت منظمة طبيعة العراق املعنية بشؤون األهوار وزارة املوارد املائية بإطالق الحصة 

املائية املخصصة لألهوار والبالغة 5.7 مليار مرت مكعب.
وقال االستشاري يف املنظمة، جاسم األسدي: إن كميات مناسيب املياه يف األهوار اآلن 
مقارنة بالسنوات السابقة تعد جيدة، لكن تم رصد انخفاض خالل الـ 4 أيام بمعدل 
1 سم يوميا اآلن، ما يعني خسارة مرت بعمق األهوار العراقية خالل الـ 3 أشهر املقبلة 

)وهو موسم التبخر( إذا استمر الوضع بهذا الحال.
الفتا إىل: أن األهوار يف العراق شهدت تقلبات عديدة من الطبيعة ومن املناخ واإلنسان 

والتي تبلغ مساحتها الكلية يف تسعينيات القرن املايض 9650 كيلو مرت مربع.
الجوار  دول  هما  بعاملني  محكومة  املائية  واإلطالقات  العراقية  األهوار  أن  إىل:  وأشار 
وتوزيعات املياه بالداخل، حيث يتم حجز املياه من قبل مجتمعات محلية كما حصل يف 

النجف بالتزامن مع زراعة الشلب.
مساحات  وجود  بسبب  العام  هذا  األهوار  إىل  املياه  بوصول  مشاكل  حصول  مرجحا   

لزراعة الشلب يف النجف والديوانية.

بغداد/ الزوراء:

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات 

امس  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة، 

الثالثاء، االطاحة بـ )3( إرهابيني من 

ُمحافظتي  يف  داعش  عصابات  بقايا 

كركوك واألنبار.

وقال اللواء رسول يف بيان ورد »للزوراء«: 

انه »وبعد ُميض 24 ساعة عىل رضب 

حمام  يف  لإلرهابيني  األوكار  من  عدد 

العليل والتي ُقتل عىل أثرها )8( عنارص 

من داعـش، استمرت تشكيالت جهاز 

تطهري  بعمليات  اإلرهاب  ُمكافحة 

التكفريية،  العصابات  بقايا  من  املُدن 

قبضتهم  األبطال  رجالنا  احكم  حيث 

عىل )3( إرهابيني من بقايا العصابات 

)كركوك،  ُمحافظتي  يف  التكفريية 

واألنبار(«.

»التوجيهات  ان  اىل  رسول  ولفت 

املستمرة للقائد العام للقوات املسلحة 

الصعيد  عىل  إيجابية  نتائج  لها  كانت 

األمني«.

اإلرهاب  ُمكافحة  »جهاز  إن  واضاف 

الجبانة  التحركات  بدقة  ُيتابع 

ويجدد  اإلرهابية،  داعـش  لعصابات 

يف  كانت  أينما  اوكارهم  عهده برضب 

القريب العاجل«.

الرتبية النيابية تكشف عن مقرتحات لنهاية العام الدراسي احلالي
الوزارة: ستكون هناك جلسات قريبة للنظر جبميع املقرتحات

الصحة تهدد كل من يستهني بأهمية اللقاح وحتدد نسبة امللقحني

خبري أمين: حزام بغداد حباجة إىل جهد 
استخباري مكثف

القبض على متهمني بتجارة املخدرات يف ذي قار

ضبط شاحنة حتمل 20 طناً من احلنطة 
املمنوعة يف دياىل

اإلطاحة مبسؤول جتهيزات أوكار 
»داعش« يف جزيرة احلضر

اعتقال مبتز إلكرتوني هدد فتاة بنشر 
صورها يف بغداد

انقاذ 80 دومنا من احلرق يف صالح الدين

افتتحت مستشفى الشفاء يف برطلة بسعة 125 سريرًا العمل تستعد لصرف دفعة جديدة من 
رواتب املعني املرتاكمة

خمتص يطالب بإيصال احلصة املائية 
املخصصة لألهوار كاملة

اإلطاحة بـ 3 دواعش يف كركوك واألنبار

4امن ومجتمع www.alzawraapaper.com No: 7488   Wed   19     May    2021العدد:   7488    االربعاء    19   ايار     2021



www.alzawraapaper.com5 أسواق ومجتمع

كردستان تدعو لفتح أسواق بغداد بوجه فالحيها وحماصيلها.. وتهدد 

ارتفاع طفيف بأسعار الدوالر يف 
بغداد وكردستان

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1500 ديناراللنكي500 دينارالخيار

1000 دينارالتفاح500 دينارالبطاطا

1500 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

2000 ديناراملشمش1000 دينارالفلفل

1500 دينارليمون2500 دينارفاصوليا خرضاء

500 ديناررقي750 دينارباقالء

500 ديناربطيخ5000 دينارباميا

2000 ديناررمان1000 دينارالجزر

1250 ديناركيوي1000 دينارقرنابيط

1250 ديناركريب فروت 500 دينار لهانة

لوبيا 1000 دينارنارنج 3000 دينار 

2000 دينارالخوخ500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
ح�ذرت وزارة الزراعة، ام�س الثالثاء، 
م�ن “جف�اف قات�ل” خ�الل املوس�م 
الصيفي الحايل، داعية إىل تحرك عاجل 
للتف�اوض  العراقي�ة  الحكوم�ة  م�ن 
والتج�اري  السي�ايس  والضغ�ط 
ع�ىل الجان�ب الرتك�ي للحص�ول عىل 

املستحقات املائية للعراق.
وق�ال املتح�دث باسم ال�وزارة، حميد 
الناي�ف، يف ترصيح صحف�ي: “هنالك 
تناق�ص يف مناسي�ب املياه س�واًء من 
الجانب الرتكي الذي لم تكن له إجابات 
ج�ادة يف إط�الق مستحق�ات الع�راق 
املائية، كذلك هناك تناقص يف املناسيب 
م�ن الجانب االيراني ال�ذي قطع املياه 
عن دربندخان بشكل كامل وعن الزاب 
الصغ�ر بنسب�ة %75”، مش�دداً عىل 
ان “الح�راك م�ا زال لي�س يف املستوى 
املطل�وب م�ن الجانب العراق�ي يف هذا 

املجال”. 
واكد النايف ان”ه�ذه التناقصات هي 
حقيقي�ة وواقعي�ة، وهن�اك مخاوف 
ليس لدى ال�وزارة فحسب إنما جميع 
م�ن الشع�ب العراق�ي م�ن تناق�ص 
كمي�ات املي�اه”، مبدي�ا تخوف�ه “ ملا 
نالحظه يف دياىل قد دق ناقوس الخطر 
فق�د توقف�ت الكث�ر م�ن محط�ات 
الكهرب�اء، فض�ال عن محط�ات املياه 
للسكان، وبالت�ايل ان هذه التناقصات 
ه�ي حقيقي�ة وليست هن�اك مسألة 

مؤامرة او أمور مصطنعة”. 
وش�دد عىل ان “ الحكومة عليها اليوم 
ان تتخذ بعدا سياسيا يف هذا االتجاه ألن 
الجان�ب الفني ال يكفي يف التفاوض”، 
مبين�ا ان�ه” ال يمك�ن أن ن�رتك وزارة 
املوارد املائية وحدها، ويجب ان يدخل 
البعد السيايس وان فشل فيدخل البعد 

التجاري”. 
ولفت النايف اىل حجم التبادل التجاري 
“رضورة  ع�ىل  مش�دداً  تركي�ا،  م�ع 
استخدام�ه كوسيلة ضغط، خصوصاً 

ان هناك نسب�ة %70 من املياه تصلنا 
م�ن الجانب الرتكي، يف حني يصلنا من 
الجانب االيران�ي منسوب مياه بحدود 
ال��%20، وبالتايل النسبة األكرب تكون 
من تركيا حي�ث تستطيع هذه النسبة 
ان تنقذ الع�راق من خالل املفاوضات، 
لك�ن لألس�ف الشدي�د م�ا زال ح�راك 

التفاوض قليالً وال يلبي الطموح”. 
وأضاف “ اليوم نحن عىل أبواب الصيف 
وال�ذي ين�ذر بجف�اف قات�ل، نعم ان 
وزارة املوارد املائي�ة أوفت بالتزاماتها 

إلع�داد الخطة الصيفي�ة واعطتنا كل 
املساح�ات املزروع�ة ألن لديها خزينا 
مائي�ا، وهذا يدل ع�ىل ان وزارة املوارد 
استطاعت ترش�يد املي�اه واالستفادة 
منه�ا خالل ه�ذا الوض�ع”، منوهاً إىل 
أن “ وزارة الزراع�ة حت�ى يف الخط�ة 
الشتوي�ة تقل�ق يف حال استم�رار هذا 
الوضع عىل الح�ال نفسه ايضا سوف 

تتناقص نسب املياه”. 
واردف “الع�ام امل�ايض كان�ت الخطة 
الصيفي�ة عادي�ة، لك�ن يف ه�ذا العام 

تناقص�ت عما كان�ت علي�ه يف 2020 
بح�دود 100 أل�ف دون�م، وه�ذا أم�ر 
طبيعي تناغما مع قلة مناسيب املياه، 
وبالتايل فأن ما يهمنا اليوم هو ترميم 
الوض�ع والبدء بمحادث�ات واتصاالت 
رسيعة م�ن قب�ل الحكوم�ة العراقية 
إي�ران،  أو  ال�دول س�واًء تركي�ا  م�ع 
وكذل�ك سوريا من اج�ل الحصول عىل 

مستحقاتنا املائية”.
من جانب اخر، أعرب�ت وزارة الزراعة 
اقلي�م  حكوم�ة  يف  املي�اه  ومص�ادر 
كردستان عن املها ان تتخذ الحكومة 
االتحادية خط�وات فعلية لفتح ابواب 
العراقي�ة بوجه محاصيل  املحافظات 

فالحي كردستان.
وقال�ت زراع�ة االقلي�م يف بي�ان: انها 
واحتجاج�ات  مش�كالت  “أوصل�ت 
فالح�ي اقلي�م كوردست�ان اىل رئيس 
وزراء اقلي�م كردستان ولجنة الزراعة 
ووزارة  الن�واب  مجل�س  يف  واملي�اه 
زراع�ة يف الحكوم�ة االتحادي�ة بشأن 
منع تسوي�ق محاصيل فالح�ي اقليم 

كوردستان ملدن الوسط والجنوب”.
واض�اف البي�ان أن “ال�وزارة بانتظار 
خط�وات فعلي�ة لحل ه�ذه املشكالت 
به�دف فت�ح اس�واق الع�راق بوج�ه 
الفالحني واملحاصيل املحلية والتنسيق 
ب�ني الجانبني، وبالعكس فإنها ال تريد 
االضط�رار لخي�ارات أخ�رى، حس�ب 

تعبر البيان.

بغداد/ الزوراء:
دعا عض�و املجل�س االقتصادي العراق�ي، غدير 
العطار، امس الثالثاء، الحكومة إىل البدء بتشكيل 
“صن�دوق دع�م االستق�رار االقتص�ادي” لدعم 
الرشكات املتعثرة مالًي�ا بسبب األزمات املتواترة 

منذ عام 2019 ولغاية الوقت الحايل.
وق�ال العطار، يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” نسخة 
من�ه: ان “الحكوم�ة العراقية عليه�ا العمل عىل 
تشكيل صندوق يسمى “صندوق دعم االستقرار 
االقتص�ادي” يت�م تمويل�ه من بع�ض مفردات 

الدعم الحكومي”.
وأضاف أن “هذا الصن�دوق سيساهم بمساعدة 
الرشكات واملستثمرين واملنتمني للقطاع الخاص 
وإنقاذه�م من التعثر املايل بسب�ب األحداث التي 
اندلعت من�ذ ترشي�ن األول/أكتوبر ع�ام 2019 
وتالها انتشار جائحة كورونا واألزمة االقتصادية 
والسياسية”.وأشار إىل “رضورة إطالق مبادرات 
إقراضية للرشكات واملشاريع الصغرة املتوسطة 
ب�دون فوائد لتعزيز قابليتها ع�ىل البقاء والعمل 

االقتصادي”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعل�ن اتح�اد مص�دري التب�وغ 
الرتكي، امس الثالثاء، أن العراق 
ج�اء يف املرتب�ة الثاني�ة كأك�رب 
مستورد للتبغ م�ن تركيا خالل 

الربع األول من العام 2021. 
وقال االتح�اد يف بيان له اطلعت 
علي�ه “ال�زوراء”: ان “صادرات 
التب�غ الورقي ومنتج�ات التبغ 
الرتكي�ة انخفض�ت بنسب�ة 28 
يف املئة يف الرب�ع األول من العام 
2021  مقارن�ة بالفرتة نفسها 

من العام 2020”. 
ص�ادرات  “قيم�ة  ان  واض�اف 
 157 بلغ�ت  ومنتجات�ه  التب�غ 
ملي�ون دوالر من ش�هر كانون 

الثان�ي ولغاي�ة ش�هر اذار من 
الع�ام 2021، مقارن�ة ب� 218 
ملي�ون دوالر يف الربع األول من 

العام 2020”.  
وأش�ار البيان إىل أن “ثالث دول 
حصل�ت ع�ىل 50 باملائ�ة م�ن 

ص�ادرات تركي�ا م�ن تصدي�ر 
منتج�ات التب�غ ، احتل�ت إيران 
املرتب�ة األوىل ب��202 ومليوني 
دوالر والع�راق الثان�ي ب� 10.8 
املرتب�ة  يف  وإرسائي�ل  مالي�ني 

الثالثة ب� 8.7 ماليني دوالر”.

بغداد/ الزوراء:
نف�ط  خ�ام  اسع�ار  ارتفع�ت 
الخفيف والثقيل، امس  البرصة 
الثالث�اء، بالتزام�ن م�ع ارتفاع 

خامي برنت واالمريكي .
وارتف�ع نفط الب�رصة الخفيف 

املص�در آلسي�ا إىل 69.04 دوالراً 
سنت�اً   0.95 بمق�دار  للربمي�ل 
ي�وم  ع�ن   1.40% بنسب�ة  أو 

الخميس املايض.
فيما سجلت أسعار خام البرصة 
للربمي�ل  دوالراً   64.06 الثقي�ل 

بارتفاع بلغت نسبته 2.48%.
وسج�ل نفط الب�رصة الخفيف 
أعىل االسع�ار مقارنة بالنفوط 
األخرى لدول منظمة اوبك، حيث 
سج�ل الخ�ام العرب�ي الخفيف 
السعودي 67.85 دوالراً للربميل، 
وسجل مزيج مرب�ان اإلماراتي 
فيم�ا  للربمي�ل،  دوالرا   67.47
سجل مزيج سه�ران الجزائري 
وبل�غ  للربمي�ل،  دوالرا   67.85
سع�ر بوني الخفي�ف النيجري 
وجراس�ول  دوالرا،   67.98

االنغويل 68.65 دوالرا.
وكان�ت أسع�ار النف�ط العاملية 
ارتفع�ت امس ليصل خام برنت 
عن�د 69.73 دوالرا، وخام غرب 
 66.52 تكساس األمرك�ي عند 

دوالرا.

الزراعة حتذر من “جفاف قاتل” وتدعو إىل ضغط سياسي وجتاري على تركيا
مستشار حكومي: الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص أمر مهم

الذهب يواصل تعاظمه مع ضعف 
الدوالر وتقلبات التضخم

خبري يدعو لتشكيل “صندوق دعم 
االستقرار االقتصادي”

العراق ثاني أكرب مستورد للتبغ من تركيا

خاما البصرة اخلفيف والثقيل يسجالن صعودا طفيفا

الرافدين مينح أولوية لفئة يف 
قروض البناء والرتميم

بادية املثنى تنتظر املوافقات 
لتحويل أراضي الرعي لالستثمار

جلنة االقتصاد تشدد على ضرورة 
استثمار حقول الغاز

إدراج مشاريع خدمية يف ذي قار بـ 
27 مليار دينار

بغداد / نينا:
اك�د مستش�ار رئيس ال�وزراء للشؤون املالي�ة، مظهر محم�د صالح: ان 

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص امر مهم لتعظيم املوارد.
وق�ال مستشار رئيس الوزراء للش�ؤون املالية للوكال�ة الوطنية العراقية 
لالنب�اء /نينا/: ان نمط الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يأخذ حيزا 

يف االنتاج العاملي يبلغ قرابة 2٨٪ السيما الصناعي منه.
واضاف صالح: انه، ويف ظل هذه الرشاكة، فمن املمكن ان تتحول الرشكات 

العامة الخارسة اىل رشكات مشرتكة رابحة. 
وم�ن املق�رر ان يقر الربمل�ان قريبا قان�ون الرشاكة ب�ني القطاعني العام 

والخاص.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
واصلت أسعار الذه�ب مكاسبها، امس الثالثاء، مسجلة أعىل مستوى لها 
يف أكثر من ثالثة أش�هر ونصف، حيث عزز ضعف الدوالر األمريكي وتزايد 

الضغوط التضخمية جاذبية املعدن باعتباره وسيلة تحوط من التضخم.
وارتف�ع الذه�ب الف�وري 0.2 باملئ�ة إىل 1869.12 دوالرا لألوقي�ة بحلول 
الساع�ة 06:42 بتوقي�ت غرينت�ش بعد أن سجل أع�ىل مستوياته منذ 29 

يناير/ كانون الثاني يف وقت سابق من يوم امس.
وارتفع�ت العقود األمريكية اآلجلة للذه�ب 0.1 باملئة إىل 1869.90 دوالرا. 
وتراج�ع مؤرش ال�دوالر 0.2 باملئة مسج�اًل أدنى مست�وى يف أسبوع أمام 

منافسيه.
وقفزت الفضة ٪1.3 إىل 28.53 دوالرا، بعد أن سجلت أعىل مستوياتها منذ 
2 فرباير/ شباط يف الجلسة. وزاد البالديوم 0.3 باملئة إىل 2910.45 دوالرا، 

واستقر البالتني عند 1239.27 دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن مرصف الرافدي�ن، ام�س الثالثاء، من�ح أولوية ومفاضل�ة لفئة يف 

الحصول عىل قروض البناء والرتميم.
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت “ال�زوراء” نسخة منه: ان 
“ق�روض ال��50 مليون للبن�اء والرتميم تمنح للموظف�ني، وهناك اولوية 

ومفاضلة لحاميل املاسرت كارد يف الحصول عىل القرض”. 

بغداد/ الزوراء:
كشف�ت مديرية زراع�ة املثنى ع�ن أن املحافظة بانتظ�ار موافقة رئاسة 
الوزراء ملنح العتبتني الحسينية والعباسية أرض بمساحة مليوني دونم يف 

مناطق البادية الستغاللها يف قطاع االستثمار الزراعي.
وق�ال مدي�ر زارعة املثنى، عام�ر جبار، يف ترصيح صحف�ي: إن الحكومة 
املحلية خاطب�ت رئاسة ال�وزراء الستحصال املوافق�ات الخاصة لتحويل 
مليون�ي دون�م م�ن املساح�ات املخصص�ة للرع�ي إىل قط�اع االستثم�ار 

الزراعي.
وبني جبار: أن تلك املساحات تبلغ ٨.5 مليون دونم يف عموم مناطق البادية. 
مش�را إىل: أن إحال�ة ج�زء من تل�ك املساح�ات إىل أراض زراعية سيسهم 

بتنشيط االقتصاد املحيل وإيجاد فرص عمل جديدة ألبناء املحافظة.

بغداد/ الزوراء:
ش�ّدد رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، أحمد سليم الكناني، عىل 
رضورة استثم�ار حق�ول الغاز يف العراق لرف�د االستهالك املحيل وتقليص 

االستراد الخارجي.
وق�ال الكناني يف بي�ان تلقت “الزوراء” نسخة من�ه: إن “موضوع تطوير 
حق�ول الغاز مطروح منذ سنوات، لذلك يحت�اج العراق إىل إبرام عقود مع 
رشكات ك�ربى حتى تستطيع استخراج هذه الكميات الهائلة التي أكثرها 

لألسف تذهب هباًء منثوراً”.
وأض�اف أن “هذا االستم�رار يف استراد الغ�از من الخارج يج�ب أن ُيقلّل 
وتقلص العقود املربمة يف حال استخراج كميات يستطيع ان يستفيد منها 

العراق، وتستطيع أن تلبي الحاجة املمكنة الستهالك البلد”. 
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت عن خطط إليقاف حرق الغاز املصاحب 

للنفط الخام واستثماره بشكل كامل يف األعوام الثالثة املقبلة.
ويق�در خرباء اقتصاديون خس�ارة العراق ماليني ال�دوالرات يومياً بسبب 

احرتاق الغاز املصاحب.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت اإلدارة املحلية لقضاء الدواية شمال محافظة ذي قار عن إدراج عدد 
من املشاري�ع الخدمية االسرتاتيجية ضمن خطة صن�دوق إعمار ذي قار 

لعام 2021 بقيمة 27 مليار دينار.
وق�ال قائممقام القضاء، نعي�م السعيدي، يف ترصيح صحفي: إن من أهم 
املشاريع املدرجة لهذا العام تصميم وإنشاء السايد الثاني لطريق الشطرة 
� الدواي�ة م�ع كل متطلبات�ه مع جرس أم�ام متنزه األم�ر ومقرتباته مع 

طريق وجرس العترش الرابط بني الغراف والدواية.
 مش�را إىل: أن ه�ذه املشاري�ع م�ن ش�أنها التخفي�ف من معان�اة أهايل 

القضاء.  

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت أسعار رصف ال�دوالر بشكل طفيف، امس الثالث�اء، يف البورصة 

الرئيسية يف بغداد و اقليم كوردستان .
وق�ال مص�در إن بورص�ة الكف�اح والحارثي�ة املركزية يف بغ�داد سجلت 

148600 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
واش�ار املص�در اىٕل أن اسع�ار البيع وال�رشاء استقرت يف مح�ال الصرفة 
باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد، حيث بلغ سعر البي�ع 149000 دينار عراقي، 

بينما بلغت اسعار الرشاء 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أم�ا يف اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد ش�هدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل مائة دوالر، والرشاء وبواقع 

148000 دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد موقع “نرشة االعمار الدولية” )جي 
يس ار( الربيطان�ي أهمي�ة املحادث�ات 
العراقي�ة - االيرانية إلنشاء خط لسكة 
حدي�د ب�ني البلدين، مش�راً إىل أن هذه 
السك�ة ورغم قرص مسافته�ا إال أنها 
“ستحس�ن االتصاالت بش�كل كبر يف 
املنطقة االوسع من خالل ربط خطوط 
بالع�راق  الصين�ي  والطري�ق  الح�زام 

ويقرب ايضاً ايران من سوريا”.
وأوض�ح املوق�ع الربيطان�ي، املختص 
بأخبار مشاريع اإلعم�ار حول العالم: 
أن املحادثات بني الع�راق وإيران لبناء 
خ�ط سكة حدي�د بني مدين�ة البرصة 
الجنوبية وبلدة الشالمجة، عرب الحدود 
مبارشة، شارفت عىل االنتهاء، بحسب 
تغري�دة م�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي.
وذكر مكت�ب الكاظم�ي يف تغريدة له، 
الخمي�س، أن “املفاوض�ات م�ع ايران 
لبن�اء خ�ط سك�ة حديد ب�ني البرصة 
مراحله�ا  إىل  وصل�ت  والشالمج�ة 
النهائية، ووقعن�ا 15 اتفاقية ومذكرة 
تفاهم مع االردن ومرص بشان خطوط 

الطاقة واملواصالت”.
وبحسب تقرير املوقع الربيطاني، الذي 

اطلع�ت “الزوراء” ع�ىل ترجمته، فأنه 
عىل الرغم من أن الخط سيمتد ملسافة 
30 كيلومرتا فق�ط وتبلغ كلفته حوايل 
150 ملي�ون دوالر، إال أن�ه “سيك�ون 
خ�ط الس�كك الحدي�دي الوحي�د ب�ني 
االتصاالت بشكل  البلدين، وسيحس�ن 

كبر يف املنطقة األوسع من خالل ربط 
خط الح�زام والطريق الصيني بالعراق 

وتقريب ايران من سوريا”.
وأش�ار إىل أن تموي�ل امل�رشوع، ال�ذي 
واف�ق عليه مجل�س ال�وزراء العراقي 
مص�دره  امل�ايض،  نيسان/ابري�ل  يف 

اإليراني�ة،  مستضعف�ان”  “مؤسس�ة 
وهي مؤسسة خرية شبه حكومية.

وأض�اف أن�ه تم االع�الن ع�ن الخطة 
الت�ي بحث�ت لسن�وات عدي�دة، للمرة 
االوىل يف ترشي�ن الثاني/نوفم�رب العام 
2018، عندما أعلنت رشكة سكة حديد 

جمهورية إي�ران اإلسالمية انها تعتزم 
العمل لبناء خط بني املدينتني.

وك�ان موقع “املونيت�ور” االمركي قد 
ذك�ر وقتها أن “خ�ط السك�ة الحديد 
جزء من صفقة اع�ادة اعمار سوريا، 
ويع�زز السياح�ة الديني�ة ب�ني ايران 

والعراق وسوريا.
لك�ن وكال�ة االنب�اء االيراني�ة )ايرنا( 
نقلت عن السفر االيراني لدى العراق، 
اي�رج مسجدي، قول�ه: إن خط السكة 
الحدي�د يمكن ان يجع�ل العراق مركزاً 

اقليميا للمواصالت.
وأوض�ح السف�ر االيران�ي أن الع�راق 
يمك�ن أن يتح�ول إىل أح�د “اكرب دول 
العبور يف املنطقة”، مضيفاً أنه “يمكن 
ربط العراق بالصني عرب السكك الحديد 
للجمهوري�ة االيراني�ة وتعزيز اهميته 

االسرتاتيجية يف املنطقة”.
كما نقل عن السف�ر االيراني قوله ان 
خط السكة الحدي�د يمكن ان يؤدي إىل 
توسيع مرافق ميناء البرصة، موضحاً 
أن السفن الصغ�رة فقط يمكنها اآلن 
ان ترسو يف امليناء، لكن تطوير وتجهيز 
امليناء عىل طول جرف نهر اروند يمكن 
أن يغر الوضع، ويساع�د عىل ازدهار 

امليناء وحركة الرتانزيت يف العراق.

يوصل العراق بالصني ويقرب إيران من سوريا
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بغداد/ الزوراء
الزوراء  نادي  بملعب  العمل  يتواصل 
الف   16 سعة  بغداد  يف  الريايض 
متفرج والذي تنفذُه رشكة بلند باية 
اإلنجاز  نسبة  وصلت  إذ   ، اإليرانية 
عىل   ، جدا  متقدمة  مراحل  إىل   فيه 
االشهر  خالل  فيه  العمل  إتمام  أمل 
القليلة القادمة، وبصورة خاصة بعد 
الزيارات املتكررة للسيد وزير الشباب 
امللعب  إىل  درجال  عدنان  والرياضة 
وانهاء  املنفذة  الرشكة  مع  وتواصله 
االشكاالت التي تعطل مسرية العمل، 
واللوازم  املعدات  استقدام  اىل  وصوال 
بارسع  امللعب  بتجهيزات  الخاصة 

وقت ممكن . 
مدير  حمزة  نبيل  املهندس  ذلك  اعلن 
الدائرة  يف  االسرتاتيجية  املشاريع 
الهندسية ، واضاف ان العمل متواصل 
من  العام  الهيكل  يف  وساق  قدم  عىل 
جيد  بشكل  يسري  و  الجوانب،  جميع 
الحايل،  االسبوع  نهاية  االنتهاء  نحو 
التغليف  القادم  االسبوع  سيشهد  و 
بعد دخول املواد الخاصة ووصولها اىل 
موقع العمل مع املالك الفني الخاص 

امللعب واضح  اذ سيظهر شكل  بها،  
بالحمامات  يتعلق  وفيما   ، تماما 
نصبها  االن  يجري  الصحية،   واملواد 
اىل  نزوال  األعىل  من  ملحقاتها  مع 

االسفل.
اكتمل  العمل  ان  حمزة  واوضح 
بقطاعات عدة، أبرزها املبنى اإلداري، 
نصب  تم  كما  الالعبني،  تبديل  وغرف 
الثانوية  والسقوف  الخشبية  األبواب 
ومنظومات  التربيد  ومنظومات 
اعمال  عن  فضالاً  واملصاعد،  اإلطفاء 
، و زراعة  األُخرى  املرافق  االكساء يف 
الثيل  قص  و  بالكامل  امللعب  ساحة 

وإدامة مرشات السقي. 
الشباب  وزير  ان  بالذكر  جدير 
والرياضة عدنان درجال وعد جماهري 
الكرة ومن خالل منشور له قال فيه  
بصورة  الرياضية  الجماهري  نعاهد   ،
وجه  عىل  الزوراء  وجمهور  عامة 
من  جهدا  ندخر  لن  اننا  الخصوص 
باقرب  وافتتاحه  امللعب  انجاز  اجل 
جميع  استوىف  ان  بعد  ممكنة  فرصة 
الفنية  املالكات  وتوافر  املتعلقات 

الخاصة بالرشكة املنفذة.

العمل يف ملعب نادي الزوراء 
الرياضي يصل إىل مراحله األخرية 

بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ احمد جبار

الحدود  من  قاتال  فوزا  النجف  خطف 

عىل  أقيمت  التي  املباراة  يف   ،)1-2(

الجولة  لحساب  الدويل،  النجف  ملعب 

الـ31 من الدوري  املمتاز.

من  جيد،  بشكل  املباراة  الحدود  وبدأ 

الكرات  واستثمار  املنافذ  غلق  خالل 

املرتدة، التي أسفرت إحداها عن هدف 

الله  العاجي عبد  املحرتف  التقدم، عرب 

كويف، يف الدقيقة 39.

يف  التعادل،  هدف  النجف  وسجل 

لفتة،  أحمد  الالعب  عرب   ،48 الدقيقة 

ليسكنها  عرضية  كرة  استغل  الذي 

الشباك.

وضغط النجف بقوة من أجل اقتناص 

الدقيقة 89،  ذلك يف  له  الفوز، وتحقق 

خطف  من  أحمد  معني  تمكن  حينما 

إثر  رأسية  رضبة  من  قاتل،  هدف 

يف  الحدود  حارس  تأخر  عرضية،  كرة 

الخروج وإبعادها.

النقطة  إىل  النجف رصيده بذلك  ورفع 

60، ليقفز للمركز الثالث، بينما تجمد 

رصيد الحدود عند النقطة 23، يف املركز 

األخري.

نقاط  الوسط  نفط  فريق  وخطف 

البرصة،  نفط  أمام  الديربي  مباراة 

بملعب  هدفني  مقابل  أهداف  بثالثة 

الفيحاء.

بتسديدة  النتيجة  افتتح  البرصة  نفط 

 ،21 الدقيقة  يف  الحسن  عبد  وائل  من 

بهدف  رسيعا  عاد  الوسط  نفط  لكن 

التعادل يف الدقيقة 25 برأسية املحرتف 

األردني محمود زعرتة.

بدل  الوقت  من  الثانية  الدقيقة  ويف 

الوسط  نفط  مدرب  ُطرد  الضائع، 

عدم  عىل  لالعرتاض  شهد،  الغني  عبد 

ملست  بعدما  جزاء،  ركلة  احتساب 

الكرة يد مدافع نفط البرصة.

العارضة  ردت  الثاني،  الشوط  ويف 

الله  عبد  الوسط  نفط  ملدافع  تسديدة 

عبد األمري، ليعوضها رسيعا عبد األمري 

بهدف من رأسية يف الدقيقة 52.

جزاء  ركلة  عىل  الوسط  نفط  وحصل 

يف الدقيقة 90، سجل منها إياد سدير، 

ركلة  عىل  حصل  البرصة  نفط  لكن 

جزاء يف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 

الضائع، سجل منها أحمد زامل لتنتهي 

املباراة 3-2 لصالح نفط الوسط.

ورفع نفط الوسط رصيده إىل النقطة 

البرصة  نفط  رصيد  تجمد  فيما   ،53

عند 36 نقطة يف املركز 12.

يف مباراة ثانية، حقق أربيل فوزا مهما 

عىل ضيفه النفط بهدفني مقابل هدف 

يف ملعب فرانسو حريري.

استقالة جهازه  الذي عانى من  أربيل 

وتسمية  صالح،  لؤي  بقيادة  الفني 

تمكن  بديال،  مدربا  قادر  طه  الدكتور 

بشكل  وظهر  توازنه  عىل  الحفاظ  من 

جيد.

قهرمان  حيدر  الفريق  قائد  وسجل 

قبل   ،58 الدقيقة  يف  األول  أربيل  هدف 

بهدف  النتيجة  كريم  شريكو  يعزز  أن 

ثاٍن يف الدقيقة 81.

الدقيقة  يف  النتيجة  قلص  النفط  لكن 

الثالثة من الوقت بدل الضائع بواسطة 

املباراة  لتنتهي  رستيب،  أحمد  املهاجم 

بفوز أربيل 1-2.

يف  نقطة   35 إىل  رصيده  أربيل  ورفع 

رصيد  تجمد  فيما  الثالث عرش،  املركز 

النفط عند 40 نقطة يف املركز الثامن.

 بغداد/ محمد حمدي
أكَد مدير إعالم وزارة الشباب والرياضة 
إكتمال  الوهاب  عبد  موفق  الدكتور 
لبطولة  الخاصة  اللجان  جميع  عمل 
العرب للقوس والسهم التي ستنطلق يف 
بغداد  للمدِة من الرابع والعرشين حتى 
الحادي والثالثني من شهر آيار الجاري 
تسعة  وبمشاركِة  بغداد  العاصمة  يف 

منتخبات عربية . 
ستقام  التي  البطولة  أن  ا  مضيفاً
العربي  اإلتحادين  مع  بالتنسيِق 
والعراقي للعبة تنال دعم ومتابعة وزير 
الشباب عدنان درجال الذي يتابع معنا 
التفاصيل  وباقي  التحضريات  جميع 

األمثل،  بالشكِل  البطولة  إنجاح  بغية 
مشرياًا إىل أن املالك املتقدم يف الوزارة من 
املديرين العامني بارشوا عملهم فعلياًا يف 
إتحاد  رئيس  تام مع  بتواصٍل  البطولة، 
اللعبة سعد املشهداني فضالاً عن الزمالء 
الرياضية  للصحافة  العراقي  اإلتحاد  يف 
ورابطة اإلعالم املرئي وعدٍد من القنوات 
تَم عقد لقاء جمعنا مع  إذ   ، الفضائية 
رئيس إتحاد القوس والسهم ومدير قناة 
الرياضية العراقية واملدير الفني للقناة 
يف ملعب الشعب لإلطالع عىل املوقع من 
أجل تأمني نقل البطولة تلفازياًا وإكمال 

جميع احتياجات التغطية اإلعالمية . 
التي  البطولة  أن  الوهاب  عبد  وَبنيَّ 

املقبل  األسبوع  فعالياتها  ستنطلق 
ستكون محط أنظار اإلتحادين العربي 
طوكيو  ألوملبياد  مؤهلة  كونها  والدويل 
وحسَب   الوزارة  وستسخر    ،  2021
من  إمكاناتها   جميع  الوزير  توجيه 
يعكس  الذي  بالشكِل  إنجاحها  أجِل 
من  للعراق  الطيبة  والصورة  السمعة 
ناحيِة التنظيم واستقبال األشقاء بأعىل 
العراقي  اإلتحاد  مع  التنسيق  درجاِت 
تقتضيه  ما  والسهم، عىل وفق  للقوس 
الشعب  ملعب  تحديد  تَم  إذ  األنظمة 
املركزية  االحتفاالت  وساحة  الدويل 
ونهائيات  تصفيات  إلجراء  أماكن 

البطولة.

بغداد/ متابعة الزوراء

اليد،  بكرة  العراقي  االتحاد  اصدر 

كشوفات  تسليم  بشأن  تعليماته 

الالعبات الخاصة بالدوري النسوي.

وقال أمني رس االتحاد رياض عبد الرضا 

اكد  اليد،  لكرة  العراقي  “االتحاد  ان 

يف  مشاركتها  أعلنت  التي  األندية  عىل 

الدوري العراقي النسوي لكرة اليد للعام 

2021 بان اخر موعد الستالم كشوفات 

الالعبات هو يوم غد الخميس ”.

بأن  االندية  “بلغنا  بالقول،  واوضح 

بصورة  معززة  الكشوفات  تكون 

عن  يتخلف  الذي  والنادي  الالعبة، 

الفرتة  هذة  خالل  الكشوفات  إرسال 

سيتم استبعاده من القرعة ويعترب غري 

مشارك يف الدوري”.

البطولة  ناديااً سيشارك يف  ان 11  يذكر 

وهم مل من اربيل وفتاة النجف والكرخ 

وفتاة  الحسني  وشباب  واملهناوية 

ورسجنار  وزانكو  اربيل  وفتاة  كركوك 

وقلعة الرتكمانية وشهربان.

بغداد/ متابعة الزوراء

مصطفى  الصاالت  بكرة  الوطني  املنتخب  العب  أقر 

تصفيات  يف  تايلند  مواجهتي  صعوبة  بجاي، 

املونديال.

وصعب  منظم  التايلندي  “املنتخب  إن  بجاي  وقال 

املخاطر  محفوفة  ستكون  املواجهة  لذلك  املراس، 

وليست سهلة اطالقااً”.

اننا  إال  املباراة،  صعوبة  من  “بالرغم  انه  واوضح 

مستعدون ملواجهة تايلند وال يوجد يشء مستحيل يف 

كرة القدم، لذلك سنلعب من اجل رفع اسم العراق”.

ستقام  وتايلند  العراق  بني  الذهاب  مباراة  أن  يذكر 

من  الـ25  يف  االياب   اما  الحايل  الشهر  من   20 يوم 

نفس الشهر لتحديد املتأهل اىل كأس العالم.

وخرس املنتخب العراقي لكرة الصاالت، أمام نظريه 

املباراة  يف  واحد  هدف  مقابل  بهدفني  الفيتنامي 

ضمن  خورفكان  قاعة  عىل  جمعتهما  التي  الودية 

اىل  املؤهل  اآلسيوي  للملحق  املنتخبني  استعدادات 

نهائيات كأس العالم.

وظهر املنتخب الوطني بصورة أفضل عما كان عليه 

يف التجربة األوىل أمام املنتخب االماراتي، حيث حرَص 

مغايرة  بتشكيلة  اللعب  عىل  بعيوي  هيثم  املدرب 

ضمت خمسة العبني لم يشاركوا يف املباراة األوىل من 

أجل الوقوف عىل مستويات جميع الالعبني.

وقدَم املنتخب الوطني أداءاً جيدااً وتفوق فنيا وبدنيا 

عىل منافسه، يف املقابل استخدم املنتخب الفيتنامي 

أسلوب الضغط يف اللعب ونقل الكرات الرسيعة.

بعدها  األول،  الشوط  منتصف  يف  بالنتيجة  وتقدَم 

النصف  لينتهي  التعادل،  احرز منتخب فيتنام هدف 

األول من املباراة بهدف لكل فريق.

ويف الشوط الثاني افتقد املنتخب العراقي إىل الرتكيز 

يف التعامل مع الكرات السانحة التي توفرت لالعبني 

أمام املرمى الفيتنامي التي لو استغلت لكانت كفيلة 

بالخروج بغلة كثرية من األهداف، ليستثمر املنتخب 

الفيتنامي فرصةاً ويخطف الهدف الثاني الذي انتهت 

هدف  مقابل  بهدفني  منتخبنا  بخسارة  املباراة  به 

واحد.

عىل  اليومية  تدريباته  العراقي  املنتخب  وسيواصُل 

صالة نادي خورفكان الريايض، استعدادااً ملواجهتي 

منتخب تايلند يف العرشين والخامس والعرشين من 

شهر أيار الحايل

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدرب الكرخ ثائر أحمد  أنه لم 
يقف عىل املنطقة الفنية يف مباراة 
 2-2 بالتعادل  انتهت  التي  الطلبة 

وفاءا منه لناديه األم الطلبة.
وقال ثائر أحمد لنادي الطلبة دين 
معه  عشت  فقد  أعناقنا،  يف  كبري 
ومدربا  العبا  عمري  أيام  أجمل 

وعشت التتويج معهم«.
طيبة  عالقة  »تربطني  وأوضح: 
الوفية  وجماهريه  النادي  بشعار 
اللتزام  تدفعني  وبالتايل مشاعري 
الطلبة،  ضد  ألعب  عندما  الصمت 
الفنية  املنطقة  يف  الوقوف  وعدم 

عند مقابلته«.
أن  إىل  نفسه  الوقت  يف  وأشار 
ال  والعاطفة  حاليا  »االحرتاف 
يف  للتقصري  يدفعنا  أن  يمكن 

عملنا«.
جيدا،  للمباراة  حرض  أنه  وأكد 
يف  حتى  بالتعليمات  الالعبني  ومد 

اسرتاحة بني الشوطني.
وأضاف: »لكني أعتقد أني ال أقوى 

عىل الوقوف يف مواجهة الطلبة«.
الطلبة،  وضع  عىل  حزنه  وأبدى 
وال  عدو  يرس  »ال  إنه  وقال 

صديق«.
خّرج  الذي  النادي  »هذا  وأردف: 
كبرية  إنجازات  وحقق  نجوما 
الوضع  بهذا  يكون  أن  يمكن  ال 

يصارع من أجل تفادي الهبوط«.
الفريق ويبقى يف  وتمنى أن يوفق 

الدوري املمتاز ويتجاوز أزماته.
حراس  مدرب  أكد  جانبه  ومن 
أن  سالم  إبراهيم  الطلبة  مرمى 

الفريق لن يهبط للدرجة األوىل.
البقاء  وقال إن الطلبة سينجح يف 
وجماهرييته،  وعراقته  بتاريخه 

رغم الصعوبات التي يعيشها.
يعلم  الجميع  ان  سالم  ورصح 
بها  يمر  التي  الصعبة  الظروف 
أزمة  أن  شك  ال  الطلبة.  نادي 

الطلبة إدارية وليست فنية«.
وأكد: »كما أن العبي الفريق من بني 
األفضل عىل الساحة، لكن األزمات 
اإلدارية وتأخر املستحقات، عقدت 

الوضع النفيس املتدني لالعبني«.
وعدت  النادي  إدارة  أن  وأوضح 
الالعبني  مستحقات  برصف 

األسبوع املقبل.
نحو  توقف  فرتة  »هناك  وتابع: 
لإلدارة  فرصة  وهي  كامال،  شهر 
وإعادة  املالية  املشاكل  إلنهاء 
الثقة لالعبني، لتأكيد بقاء الطلبة 

يف الدوري املمتاز«.
الحايل  الفني  الجهاز  أن  إىل  وأشار 
يمتد  جسام  ثائر  املدرب  بقيادة 

عقده إىل نهاية املوسم املقبل.
إدارة  طالب  املدرب  أن  إىل  ولفت 
النادي برصف مستحقات الالعبني 

أو سريحل عن الفريق.
املستحقات  تأخر  أن  عىل  وشدد 
الالعبني  فقدان  يف  تسبب 

تركيزهم.

النجف يضيق اخلناق على املتصدر والوصيف واربيل يكسب نقاط مواجهة النفط
نفط الوسط يهزم نفط البصرة بثالثية

عبد الوهاب:  اللجان اخلاصة ببطولة العرب بالقوس والسهم اجنزت مهامها ثائر امحد : وضع النادي االنيق 
ال يسر عدوا وال صديقا 

احتاد اليد يصدر تعليمات بشأن تسليم كشوفات 
الدوري النسوي

العب منتخب كرة الصاالت مصطفى جباي يقر بصعوبة مواجهيت تايلند

6الرياضيالرياضي وفاة البطل الدولي ببناء 
االجسام ثائر صبحي

بغداد/ متابعة الزوراء
املستجد  كورونا  بفريوس  اصابته  جراء  صبحي،  ثائر  السابق  الدويل  البطل  تويف 
“البطل  ان  الواني  بناء االجسام هشام  االعالمي التحاد  املنسق  “كوفيد 19”.وقال 

الدويل ثائر صبحي، تويف جراء اصابته بفريوس كورونا املستجد”.
كان  املاضية حني  االيام  بشدة خالل  تدهور  لصبحي  الحيص  “الوضع  ان  واوضح 
ايام حزنااً  الحداد ثالثة  اعلن  ان “االتحاد  يخضع للحجر الصحي يف منزله”، مبينااً 
عىل وفاته”.يذكر ان صبحي حصل عىل عدة بطوالت محلية ودولية خالل مسريته 

الرياضية.

أصفر وأمحر
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أث�ار دي�ان لوفري�ن، املداف�ع السابق لليفرب�ول، الشك�وك حول 
مستقبل محمد صالح، نجم الريدز.

وزعم�ت العديد م�ن التقارير أن صالح يفك�ر يف مغادرة ليفربول 
يف املريكات�و الصيف�ي املقبل.وقال لوفري�ن، يف ترصيحات لشبكة 

“سك�اي سبورت�س”: “مستقب�ل ص�الح؟ ال يمكنن�ي 
التح�دث باسمه عن خططه، لكنني أعتقد أن مو مشابه 

يل”.
وأضاف: “إذا قرر صالح الرتكيز عىل يشء ما فإنه سينجح، 

وأظهر ذلك بالفعل من خالل تسجيل األهداف”.
وتابع: “لكن ال أحد يعرف أبًدا ما يمكن أن يحدث يف كرة 

القدم”.
وواصل: “أتمنى لصالح كل التوفيق، وآمل أن يفوز بألقاب 

عديدة م�ع ليفربول، لكن ك�رة القدم متغ�رية للغاية، لذلك 
دعونا نرى ما سيحدث”.

وأردف: “سنك�ون ع�ىل اتص�ال دائًم�ا، ألن ص�الح أكثر 
م�ن مجرد صدي�ق، يعلم أنه يمكن�ه االتصال بي 

يف الوق�ت الذي يري�ده والتح�دث عن كل 
يشء”.واختت�م: “حتى لو لم يلعب 

الفريق بشكل جيد، فإن صالح 
ق�ادر ع�ىل إظه�ار قدرات�ه 

الشخصية”.

ذكرت ش�بكة “سكاي سبورت�س” أن هاري كاين 
مهاج�م توتنهام أبلغ ناديه برغبت�ه يف الرحيل هذا 
الصيف إذ يأمل الدويل اإلنكليزي يف تحديد مستقبله 

قبل بطولة أوروبا الشهر املقبل.
ويرتبط كاين بعقد مع النادي املنتمي لشمال لندن 
حت�ى 2024 مما قد يعرقل أي خطوة محتملة من 
ناد آخر للحصول عىل خدمات الالعب البالغ عمره 
27 عاما وال�ذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون 

جنيه اسرتليني )141.42 مليون دوالر(.
وقال�ت ش�بكة سك�اي إن مانشس�رت 
سيت�ي  ومانشس�رت  يونايت�د 
وتشيليس عىل اتصال مع 

ممثيل كاين.
ويتناف�س كاي�ن 
سّج�ل  ال�ذي 
22 هدف�اً يف 
ي  ر و ل�د ا

ه�ذا املوسم ع�ىل الح�ذاء الذهبي، وه�ي جائزة فاز 
به�ا مرتني سابق�ا، مع املرصي محم�د صالح العب 
ليفربول الذي سجل 22 هدفا أيضا قبل مباراتني من 

النهاية.
وعّب كاين الشهر امل�ايض عن خيبة أمله لعدم فوزه 
بألقاب م�ع توتنهام رغم استم�رار الالعب البارز يف 

نيل الجوائز الفردية.
وأهدر توتنه�ام فرصة للفوز بأول ألقابه منذ 2008 
ح�ني خرس أم�ام مانشس�رت سيت�ي يف نهائي كأس 

الرابطة الشهر املايض.
وزادت التكهن�ات ح�ول مستقبل كاي�ن بعد تراجع 
توتنه�ام، الذي ك�ان يتصدر ال�دوري يف كانون األول 
/ ديسم�ب، يف الرتتيب بسبب سلسل�ة من العروض 

املخيبة أدت إلقالة املدرب السابق جوزيه مورينيو.
ويمل�ك توتنهام صاحب املركز الس�ادس برصيد 59 
نقطة فرصة ضئيلة إلنه�اء املوسم يف املربع الذهبي 

والتأهل لدوري األبطال املوسم املقبل.

كش�ف م�درب املنتخ�ب اإليط�ايل لكرة 
الق�دم روبرتو مانشيني ع�ن التشكيلة 
يف  للمشارك�ة  العب�اً   33 م�ن  األولي�ة 
نهائي�ات كأس أوروب�ا 2020 املق�ّررة 
يف الف�رتة ب�ني 11 حزيران/يونيو و11 
املقبل�ني، وضم�ت العب  تموز/يولي�و 
وسط باري�س سان جريم�ان الفرنيس 
مارك�و فريات�ي الغائب ع�ن املالعب يف 

الوقت الحايل بسبب اإلصابة.
وتع�ّرض فريات�ي إىل إصاب�ة يف الرباط 
الجانب�ي لركبت�ه اليمن�ى يف تدريب�ات 
فريق�ه مطل�ع الشه�ر الح�ايل أنه�ت 
موسمه معه، بعدم�ا أعلن ناديه غيابه 

لفرتة ترتاوح بني أربعة وستة أسابيع.
ويواجه فرياتي الذي ترك معسكر بالده 
يف آذار/م�ارس املايض الصاب�ة بفخذه 
األيرس وأصي�ب بفريوس كورونا، خطر 
الغياب عن العرس القاري للمرة الثانية 
عىل التوايل بعدما غاب عن كأس أوروبا 
2016 بسب�ب االصابة أيضاً، فيما غاب 
منتخ�ب ب�الده ع�ن نهائي�ات مونديال 

.2018
“واث�ق  بأن�ه  رصح  مانشين�ي  وك�ان 
تماًما” من أن فرياتي الذي يعتب عنرصاً 
أساسي�ا يف املنتخ�ب، سيك�ون جاه�زاً 
لخ�وض كأس أوروبا. وق�ال: “االصابة 

الت�ي تعرض لها ليس�ت سهلة ولكن ال 
يزال هناك شهر وأنا واثق تماماً”.

قبل انطالق نهائي�ات كأس أوروبا التي 
ستلع�ب إيطالي�ا مباراته�ا االفتتاحية 
ض�د تركي�ا بامللعب األوملب�ي يف روما يف 
11 حزيران/يونيو، ستخوض مباراتني 
دوليت�ني وديت�ني ض�د س�ان مارينو يف 
28 أيار/مايو يف كالي�اري، وتشيكيا يف 

الرابع من حزيران/يونيو يف بولونيا.
ويملك مانشيني، عىل غرار مدربي جميع 
املنتخبات املشارك�ة يف العرس القاري، 
مهل�ة حت�ى األول م�ن الشه�ر املقب�ل 
العتماد الالئحة الرسمية املكونة من 26 
العباً، كم�ا أنه بإمكانهم استبدال العب 
“يف حال�ة إصاب�ة أو م�رض خطريين” 
يف الفرتة بني األول م�ن حزيران/يونيو 

واملب�اراة األوىل له�م يف النهائي�ات، بعد 
تقديم شهادة طبية تؤكد ذلك.

دع�وة  م�ن  مانشين�ي  يتمك�ن  ول�م 
العبي تشيل�يس االنكلي�زي جورجينيو 
وإيمرسون باملي�ريي لخوضهما املباراة 
النهائي�ة ملسابقة دوري أبط�ال أوروبا 
ضد مانشسرت سيت�ي يف 29 أيار/مايو 

الحايل يف بورتو.
وكان�ت املفاج�أة الوحي�دة يف تشكيلة 
مانشيني استدع�اء مهاجم ساسوولو 
الواعد جاكومو راسبادوري )21 عاما(، 
فيما يغيب زميله يف الفريق فرانشيسكو 
كابوتو، وجن�اح روما نيكول�و زانيولو 
الذي تعرض إلصابة خطرية يف ركبته يف 

بداية املوسم.
وتلعب إيطاليا يف النهائيات يف املجموعة 
األوىل، وفضالً عن املباراة االفتتاحية ضد 
تركيا، تلتق�ي سويرسا يف 16 حزيران/

يوني�و وويل�ز يف 20 من�ه ع�ىل امللع�ب 
األوملبي أيضاً.

وهنا الالئحة األولية:
كراني�و  أليسي�و  املرم�ى:  لحراس�ة 
دوناروم�ا  وجانلويج�ي  )كالي�اري( 
)ناب�ويل(  مريي�ت  وأليك�س  )مي�الن( 

وسالفاتوري سرييغو )تورينو(.
 : ع ف�ا للد

ومانوي�ل  أتشريب�ي  فرانتشيسك�و 
التزاري )التسيو(، أليساندرو باستوني 
برياغ�ي  كريستيان�و  مي�الن(،  )إن�رت 
بونوت�ي  ليون�اردو  )فيورنتين�ا(، 
)يوفنت�وس(،  كييلين�ي  وجورج�و 
)ناب�ويل(،  لورنتس�و  دي  جوفان�ي 
أليسان�درو فلورنت�يس )باري�س سان 
جريمان الفرن�يس(، جانلوكا مانشيني 
وليون�اردو سبيناتسوال )روما(، رافايل 

تولوي )أتاالنتا برغامو(.
وستيفان�و  باري�ال  نيكول�و  للوس�ط: 
غايتان�و  مي�الن(،  )إن�رت  سين�يس 
براي�ن  )فيورنتين�ا(،  كاسرتوفي�يل 
كريستانت�ي )روم�ا(، مانويل لوكاتييل 
بيليغرين�ي  لورنتس�و  )ساسوول�و(، 
)روما(، ماتيو بيسينا )أتاالنتا برغامو(، 

ماركو فرياتي )باريس سان جرمان(.
)تورين�و(،  بيلوت�ي  أندري�ا  للهج�وم: 
)ساسوول�و(،  ب�رياردي  دومينيك�و 
وفيديريك�و  برنارديسك�ي  فيديريك�و 
كييزا )يوفنتوس(، فينتشنتسو غريفو 
)فرايب�ورغ األملاني(، تش�ريو إيموبييل 
)التسي�و(، لورنتس�و إنسين�ي وماتيو 
بوليتان�و )نابويل(، موي�ز كني )باريس 
س�ان جريمان(، جاكوم�و راسبادوري 

)ساسوولو(.

أك�دت صحيف�ة مون�دو ديبورتيف�و الكتالونية 
أن رئيس نادي برش�لونة خ�وان البورتا ومجلس 
إدارت�ه وضعوا بالفعل خارطة طريق للفريق بعد 

نهاية هذا املوسم.
وج�اء اإلخفاق األخري يف الدوري أمام سلتا فيغو، 
ليزي�د من آالم الكتالوني�ني، بعدما أضاعوا فرصاً 
عديدة للصدارة  واالق�رتاب من الثنائية، ما يعني 
حاج�ة الفريق لثورة حقيقية تبدأ باالعبني الذين 

“ال يمسون”.
وقالت موندو ديبورتيفو إن رونالد كومان، - الذي 
لديه سنة أخرى عىل عقده -، هو يف دائرة االنتقاد 
الكبى يف الن�ادي، يف البداية بسبب عدم تحقيقه 
الفوز عىل قطبي مدينة مدريد ريال وأتلتيكو، ثم 
بسب�ب الخسارة التي كانت نقطة تحول كبى يف 
مسار اللق�ب أمام غرناطة، وم�ا تالها من تعثر 
مؤلم ج�داً أمام ليفانت�ي، وأخ�رياً الخسارة عىل 

أرضية كامب نو ضد سلتا فيغو.
حصيل�ٌة تحتم ع�ىل البورتا الجل�وس طويالً مع 
كوم�ان، لتقيي�م النتائ�ج، ورسم معال�م املوسم 

القادم يف حال بقي املدرب الهولندي يف منصبه.
وتشري الصحيفة املقربة من النادي الكتالوني أن 
االنتق�اد ال يجب أن يكون موجه�ًا فقط للمدرب 
الهولن�دي: “ب�ل هن�اك أيًضا العب�ون ال يمكنهم 

االستم�رار يف برش�لونة أو عىل األق�ل ال يمكنهم 
االستم�رار يف امل�ردود ال�ذي يقدمون�ه”.

وأضافت الصحيف�ة: “بحسب مصادر قريبة من 
رئاس�ة النادي، ف�إن مييس ال يدخ�ل ضمن هذه 

املعادل�ة فخوان البورتا سيجدد عقد الكابتن بأي 
ثمن، ألن ذلك عىل املستوى الريايض وعىل مستوى 

التسويق واألعمال، يعتب رضورة قصوى”.
لكن إذا تركنا مييس جانباً، فهناك الالعبني القادة 

الذين فازوا بالكثري من األلقاب مع النادي، لكنهم 
محل انتقاد كبري ولو بنسب متفاوتة نذكر منهم؛ 
سريج�ي روبرت�و )29 عاًم�ا، ينته�ي عقده عام 
2022(، سريجي�و بوسكيت�س )32 عاًما، ينتهي 
عق�ده يف ع�ام 2022( وجريارد بيكي�ه )34 عاًما 

ينتهي عقده حتى عام 2024(.
وتقول الصحيفة إن إدارة البورتا مطالبة بتحليل 
أوضاع ه�ؤالء الالعبني س�واء يف تخطيط خروج 

مرشف لهم أو لتخفيض رواتبهم.
كم�ا أن ع�دداً آخر من غ�ري نجوم الص�ف األول 
يف برش�لونة تتطل�ع الجماهري لتحلي�ل وضعهم 
مع الفري�ق أمثال أومتيتي، كوتيني�و، بيانيتش، 

برايثويت...(.
وفيم�ا يتعل�ق بالفرن�يس غريزم�ان )30 عاماً( 
فقال�ت الصحيف�ة إن الالع�ب الذي يمت�د عقده 
حتى ع�ام 2024 ستق�وم إدارة البورتا بالتحدث 
معه، رغم تقديمه ملستوي�ات جيدة، “لكن األداء 
ل�م يرتِق ملا يتطلب�ه اللعب يف برش�لونة، دون أن 
ننىس أنه من ال�روري تخفيض كتلة الراتب”. 

وفقاً للجريدة.
يذكر أن غريزمان لعب ه�ذا املوسم يف 35 مباراة 
وسج�ل 12 هدف�اً وق�دم 7 تمري�رات حاسمة يف 

الدوري اإلسباني.

7الرياضي
اعالم الكرتوني

فرياتي يعزز التشكيلة األولية إليطاليا

صحيفة موندو ديبورتيفو ترسم خارطة الطريق يف برشلونة

قال بي�ب جوارديوال مدرب مانشسرت سيت�ي إنه يأمل أن يكون 
املهاجم سريجيو أجوي�رو جاهزا لخوض آخر مباراة مع النادي 
يف ستاد االتح�اد عندما يستضيف إيفرتون يف الدوري اإلنجليزي 

املمتاز، يوم األحد املقبل.
ومن املنتظر أن يرحل أجويرو الهداف التاريخي لسيتي يف نهاية 
املوس�م الجاري بع�د انته�اء عقده.وغاب املهاج�م البالغ عمره 
32 عام�ا عن الفوز 3-4 عىل نيوكاس�ل يونايتد، وسيغيب أيضا 
عن مواجهة برايت�ون آند هوف ألبيون.وقال جوارديوال: “يعاني 
سريجيو من إجهاد ويشعر بألم بسيط يف عضالت ساقه وفخذه 
لكنها ليست مشكلة كبرية”.وأضاف: “شعر بيء ما قبل مباراة 
نيوكاس�ل )يوم االثنني املايض( ولم يكن جاه�زا. لكن أتمنى أن 
يكون الئق�ا للعب أمام إيفرتون”.وسيلع�ب سيتي مع تشيليس 
يف نهائ�ي دوري أبط�ال أوروب�ا يف 29 مايو/ أي�ار يف بورتو لكن 
جواردي�وال أكد أنه ال مجال للعواطف عند اختيار التشكيلة حتى 
مع املهاج�م صاحب التاريخ الطوي�ل أجويرو.وقال جوارديوال: 
“يف الوقت الحايل هو مصاب. حتى يساعدنا عىل تسجيل األهداف 
فهو يف حاجة إىل اللعب. لكن هذه املباراة النهائية لدوري األبطال 

وسأتخذ أفضل قرار ممكن للفوز بهذه املباراة”.

أث�ار يوفنتوس الجدل حول مصري البتغايل كريستيانو رونالدو، 
نجم الفريق، خالل املوسم املقبل.

وزعم�ت العديد من التقارير أن رونال�دو يرغب يف الرحيل خالل 
الصيف املقبل، وال يريد إكمال عقده الذي ينتهي يف صيف 2022.

ونرش يوفنتوس صور قميصه الجديد للموسم املقبل عىل موقعه 
الرسمي.

وتص�درت صور باولو ديب�اال وويستون ماكين�ي وماتياس دي 
ليخت وردريجو بنتانكور خب اإلعالن عن القميص الجديد.

وأخف�ى يوفنتوس صورة رونالدو بالقميص الجديد من الظهور 
بالخب الرئييس، رغم أن الالعب البتغايل يعد النجم األول للسيدة 

العجوز.

جوارديوال عن أجويرو: ال جمال 
للعواطف يف تشكيلة نهائي األبطال

يوفنتوس يضاعف اجلدل حول 
مصري رونالدو

كاين أبلغ توتنهام برغبته يف الرحيل

مفكرة الزوراء

لوفرين يثري الشكوك حول مستقبل صالح

برشلونة يتجه للتخلي عن كومان
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أك�دت الصح�ف الكتالوني�ة أن 
برش�لونة بات يف طريقه للتخيل 
ع�ن خدم�ات امل�درب الهولندي 
ال�ذي  كومان.كوم�ان  رونال�د 
توىل مهام تدري�ب الفريق بداية 
املوسم ب�ات عىل وش�ك الرحيل 
يف  الصح�ف  أش�ارت  حسبم�ا 
كاتالوني�ا بعد أن فقد برش�لونة 
فرصة التتويج بلقب الليغا حيث 
تعث�ر يف أرب�ع م�ن آخ�ر خمس 
مباري�ات كان آخره�ا الخسارة 
أمام سيلتا فيغ�و بهدف الثنني.

هذا وخ�رج البارسا م�ن دوري 
األبط�ال من رب�ع النهائ�ي ولم 
يحظ سوى بلقب كأس امللك هذا 
املوسم.وكش�ف تقري�ر صحفي 
إسبان�ي، ع�ن مفاج�أة بش�أن 
املدرب املرشح لخالفة الهولندي 
برش�لونة. يف  كوم�ان  رونال�د 

وزعمت العديد م�ن التقارير أن 
كومان سيغادر برشلونة، عقب 
خ�روج الفري�ق م�ن املنافس�ة 
اإلسبان�ي  ال�دوري  لق�ب  ع�ىل 
بش�كل رسمي.ووفق�ا لبنامج 
ف�إن  اإلسبان�ي،  الشرينجيت�و 

خوان البورتا، رئيس برش�لونة، 
معجب باألملان�ي يورجن كلوب، 
م�درب ليفربول، ويري�د التعاقد 
معه لقيادة الفريق.وأش�ارت إىل 
أن الصفق�ة ستك�ون أسهل، إذا 
فشل ليفربول يف التأهل إىل دوري 
أبط�ال أوروب�ا، بنهاي�ة املوسم 
ليفرب�ول،  الجاري.ويحت�اج 
الفوز يف آخ�ر مباراتني بالدوري 
اإلنجلي�زي املمتاز، لحسم تأهله 

إىل دوري األبطال.

كل�وب،  اس�م  أن  يذك�ر 
ل�م ي�درج خ�الل األيام 

لخالف�ة  املاضي�ة 
تدور  فيم�ا  كومان، 

ت  ش�يحا لرت ا
تش�ايف  ح�ول 

 ، ي�ز ند نا هري
م�درب الس�د 
 ، ي لقط�ر ا
ونجم البسا 

السابق.



الرباط/متابعة الزوراء: 
تمّيزت الصحافة املكتوبة املغربية تاريخياً بالسمة 
السياسي�ة، وظل استم�رار إصدار الصح�ف رهيناً 
بتموجات الواقع السيايس، الذي أفرز تقليداً تمثل يف 
الرتابط الحتم�ي بني مصري الصحيفة ومآل الحزب 
السي�ايس الناطق�ة باسم�ه، وه�و ما جع�ل حياة 
هذه الصح�ف رهينة بمالبسات الحي�اة السياسية 

والحزبية.
وعىل خ�الف البلدان الغربية، الت�ي اهتدت إىل إلغاء 
الصح�ف الحزبي�ة من�ذ عق�ود م�ن الزم�ن، ف�إن 
غالبية الهيئات السياسي�ة املغربية ظلت محتفظة 
بمنابره�ا الت�ي ش�كلت يف امل�ايض عناوي�ن كبرية 
لتاري�خ الصحاف�ة باملغ�رب. يف ظ�ل ه�ذا الواق�ع 
أصبحت دراسة تاريخ أي حزب مغربي، تتطلب من 
الباح�ث أساس�اً دراسة مسار صحافت�ه، وارتكازاً 
ع�ىل العالق�ة التاريخي�ة والعضوي�ة ب�ني الح�زب 
والصحيفة، وه�و ما أفرز جدلي�ة غاية يف اإلحكام 
ب�ني الطابع�ني الصحف�ي والسيايس، كم�ا جاء يف 
كتاب »مجمل تاري�خ املغرب«، للمفكر املغربي عبد 
الله الع�روي. وبذلك ارتبط�ت الصحافة املغربية يف 
مجمله�ا بالفض�اء السي�ايس من جه�ة، وبالعمل 

الحزبي من جهة ثانية.
لق�د ظلت وظيفة هذه الصحاف�ة محكومة بدرجة 
أوىل بمنط�ق الرصاع السيايس بني النخب، وبهيمنة 
حزبية مشددة عىل الصحافة. وكانت األولوية، منذ 
الحص�ول ع�ىل االستق�الل إىل غاي�ة منتصف عقد 
التسعيني�ات من القرن امل�ايض، تعطى للعالقة بني 
الحزب وأعضائه عىل حساب العالقة بني الصحيفة 
والقراء. أي صحافة تخاطب املناضلني، وتنقل لهم 
تعليمات الحزب، وفق تصّور هذا األخري لحاجياتهم 
اإلعالمي�ة، ب�دالً م�ن صحيف�ة موجه�ة للجمهور 

الواسع.
فإذا ك�ان ارتباط الجريدة بالح�زب يحد نسبياً من 
حريته�ا وحرية صحفييها لدفعه�ا لتكييف خطها 
التحري�ري م�ع توجهات الح�زب وعقيدت�ه، إال أن 
الحدي�ث ع�ن الصح�ف اململوكة ألح�زاب سياسية 

أو ع�ن مستقبله�ا، ال يمك�ن أن يك�ون موضوعياً 
ورصين�اً م�ن دون استحض�ار السي�اق السي�ايس 
واملهني والتاريخ�ي للمغرب. وبالتايل، هنا ال بد من 
تحليل املوضوع ضمن مقاربة شمولية بال خلفيات 
مسبق�ة أو أحكام جاه�زة، أو أطروحات ماضوية 
باتت اليوم عقيمة، حسب ما يرى محتات الرقاص، 
مدير ن�ر جريدتي »بي�ان اليوم« باللغ�ة العربية 
و»البيان« باللغة الفرنسية، التابعتني لحزب التقدم 
واالش�رتاكية املع�ارض )الشيوعي سابق�ًا(. يعود 

تاريخ صدور الصحيفتني إىل عام 1972.
ويف ترصي�ح ل�»ال�رق األوسط« أوض�ح الرقاص 
- وهو أيضاً عض�و يف املكتب التنفي�ذي للفيدرالية 
املغربية لنارشي الصح�ف أن مقاربة هذا املوضوع 
يف  نفسه�ا  »ليس�ت  املغربي�ة  للحال�ة  بالنسب�ة 
جغرافيات إعالمية وسياسية عربية أخرى«، معرباً 
عن اعتقاده بأن »عدداً من املتكلمني يف هذا املوضوع 
ببالدن�ا، لم يطلع�وا عىل صحيفة حزبي�ة منذ عقد 
الثمانينيات من القرن املايض. وبالتايل، فمقاربتهم 
للموض�وع تبق�ى منج�رة ل�ذات األدوات التحليلية 

السابق�ة، ومعتقلة يف قوال�ب الزمن السيايس الذي 
مىض«.

و ذك�ر الرقاص بأن عدداً م�ن صحف األحزاب التي 
ال ت�زال صام�دة يف الساح�ة حتى الي�وم، وضمنها 
»البي�ان« و»بيان اليوم«، ش�هدت تح�والت كثرية، 
يف األش�كال ويفيِ املضام�ني، مش�دداً ع�ىل »رضورة 
استحضار كل هذه التح�والت الهيكلية واألساسية 

يف سياق التحليل«.
وأردف قائ�اًل: »نح�ن نعم�ل اليوم ضم�ن مقاولة 
صحفي�ة تصدر صحفاً مكتوب�ة أو إلكرتونية. ولم 
يعد األمر يتعلق بنرات حزبية تنجز داخل املقرات 
الحزبية م�ن طرف مناضلني متطوع�ني. واملقاولة 
الي�وم ُتدار ضمن رشوط أي رشكة خاصة، وتواجه 
الصعوبات، وتعمل ب�أدوات القطاع الخاص ذاتها، 
وتع�رض منتوجه�ا للس�وق تماماً كم�ا يفعل كل 

املقاولني«.
إال أن ه�ذه الصح�ف العريق�ة، يف نظ�ر الرق�اص، 
»مطالب�ة يف الوقت ذات�ه باالستم�رار والتطور من 
داخل نموذج اقتصادي ومقاوالتي حديث وعرصي، 

خاص�ة أن العمل املهني اليوم�ي ال يظهر أن هناك 
أي فرق ب�ني صحف، يمك�ن تسميته�ا سياسية، 
وأخرى خصوصية، بحكم ملكيتها. ذلك أننا جميعاً 
نبح�ث عن األخبار ونعالجه�ا ونعرضها للجمهور 
يف الت�زام وتقي�د بقواع�د املهن�ة وأخالقياته�ا«، 
فضالً عن أن الصحفيني »ه�م أنفسهم وال لوجود 
لصحفيني للصحف الحزبية فقط وآخرين للصحف 

الخاصة«.
ويتاب�ع مدير ن�ر صحيفت�ي »البي�ان« و»بيان 
اليوم« أن عالقة الحزب السيايس نفسه بصحيفته 
ل�م تعد كما كانت من قبل، ب�ل صارت تدبر ضمن 
آلي�ات التعاقد وأحكام قوانني الركات. ويشري إىل 
أن م�ا يقتضيه قانون الصحافة من رشوط ترسي 
راهناً ع�ىل كل املهنيني واملؤسس�ات اإلعالمية من 
دون استثن�اء. غري أنه يستدرك قائ�اًل: »قد تكون 
الصح�ف السياسي�ة ملتزم�ة بثواب�ت سياسي�ة 
وفكرية مح�ددة، وال تتناقض معه�ا... ولكن ذلك 
يمكن إدراجه ضمن مقتضي�ات خطها التحريري، 
وهو ما يفرتض مبدئياً أنه يميز كل صحيفة بغض 
النظر عن مالكه�ا أو الجهة النارشة لها«. ثم يذكر 
أن صحفاً خاصة بدورها تتقيد ب�»خطوط حمراء« 
ال تتجاوزه�ا، س�واًء يف العالق�ة م�ع املواضي�ع أو 
األشخاص أو اتجاه املمّولني والسلطات السياسية.

وم�ن ثم، يتس�اءل »أال يمكن اعتب�ار هذه الصحف 
الخاص�ة ج�داً، يف ه�ذه الحال�ة، ق�د تحول�ت إىل 
مطبوعات تنت�رص لجهة سياسي�ة أو سلطوية أو 

اقتصادية محددة؟«.
محت�ات الرق�اص ي�رى أن الصح�ف املغربية كلها 
تواج�ه اليوم تحدي�ات استمرارها »وه�ي مطالبة 
بصياغة نموذج اقتص�ادي جديد لتدبري منظومتها 
كله�ا. والتمييز هنا ب�ني الصحف، بحس�ب الجهة 
النارشة له�ا، يعترب منهجية غ�ري مجدية إطالقاً«. 
ويعرّب ع�ن اعتقاده ب�أن املغرب بحاج�ة ماسة إىل 
صحافة ممتلكة لوضوح موقفها السيايس، ولديها 
املصداقية التاريخية والسياسية واملهنية واألخالقية 
الالزم�ة، وذلك لكون الصحف الحزبية التي تطورت 

وتغريت كثرياً الي�وم بإمكانها تجسيد هذا النموذج 
لصحاف�ة سياسي�ة وطنية ج�ادة ورصينة تواكب 

ديناميات الوطن وتنترص لقضاياه األساسية.
مدع�وة  الب�الد  إن  الق�ول  إىل  الرق�اص  ويخل�ص 
بدوره�ا لالنفت�اح أكث�ر وتمتني تحوله�ا وتأهيله، 
ولكن يف الوقت نفس�ه مدعوة أيضاً لبلورة مخطط 
الصحاف�ة  بقط�اع  للنه�وض  كب�ري  اسرتاتيج�ي 
املكتوب�ة واإللكرتونية بشكل ع�ام وتنمية القراءة 
وسط الجمهور والشباب، وإسناد مقاوالت القطاع 
لتعزي�ز استقراره�ا املادي واالقتص�ادي، ولتطوير 
منتوجها املهني، وتقوية دورها يف املجتمع، وهذا يف 
نظره هو »تحدي املرحلة يف مهنتنا اليوم باملغرب«.

ع�ىل صعي�د آخ�ر، يقول عب�د الجب�ار الراش�يدي، 
الباح�ث يف اإلع�الم واالتصال، يف لق�اء مع »الرق 
األوس�ط« إن الصحاف�ة الحزبي�ة »لعب�ت بالفع�ل 
أدواراً طالئعي�ة يف تحرير الوط�ن واملواطن، وكانت 
املعرب األمني عن الحركة الوطنية التحررية املغربية. 
كذل�ك ساهمت خ�الل مرحلة االستق�الل يف توطيد 
الديمقراطي�ة والحري�ات العامة وحق�وق اإلنسان 
بالبالد... رغم مختلف أشكال التضييق واملحاكمات 
التي تعرضت لها«. إال أنه يضيف أنها »تناضل اليوم 
م�ن أجل البقاء يف ظل املتغريات املتسارعة املرتبطة 
بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتكيف مع متطلبات 

العرص الرقمي«.
ويعت�رب الراش�يدي، وه�و أيض�اً مس�ؤول اإلعالم 
وعض�و اللجن�ة التنفيذي�ة لحزب االستق�الل الذي 
يصدر صحيفت�ي »الَعلَم« باللغ�ة العربية )أسست 
ع�ام 1946( و»لوبينيون« باللغ�ة الفرنسية )عام 
1964(، أن من بني مميزات الصحافة الحزبية »أنها 
ظل�ت عصّية ع�ىل التطويع أو االخ�رتاق ملا تمتلكه 
م�ن حصانة سياسية وآيديولوجي�ة، وهذا، يف حني 
أصبح�ت سلطة امل�ال و»لوبي�ات« االقتصاد تلعب 
اليوم دوراً متصاعداً يف صناعة اإلعالم والرأي العام 
وامت�الك وسائ�ل اإلعالم. وهذا يش�كل - يف نظره - 
»خط�راً ع�ىل حرية الصحاف�ة وع�ىل الديمقراطية 

بشكل عام«.)املصدر/الرق االوسط(
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عالقة الحزب السياسي بصحيفته لم تعد كما كانت من قبل

الصحافة احلزبية يف املغرب... صمود وسط أعاصري التحول

القاهرة/متابعة الزوراء: 
يف خط�وة تث�ري الكث�ري م�ن التس�اؤالت حول 
مستقب�ل الصحاف�ة الرقمي�ة، ق�ررت وكالة 
»روي�رتز« منتص�ف أبري�ل )نيس�ان( املايض، 
إطالق خدمة مدفوعة، تتوجه مبارشة للقارئ 
املتخص�ص، لتك�ون بذلك هي امل�رة األوىل منذ 
تأسي�س الوكالة ع�ام 1851 الت�ي تغري فيها 

نموذج العمل الخاص بها.
وي�رى متخصصون يف اسرتاتيجي�ة »رويرتز« 
املستحدث�ة جملة من الدالالت واملؤرشات حول 
مستقبل الصحافة الرقمية، أهمها أن »وكاالت 
األنب�اء م�ا ع�ادت تعتمد كلي�اً ع�ىل الكيانات 
الصحفي�ة أو غ�رف األخبار لتك�ون املستهلك 
الوحي�د ملنتجاته�ا الصحفي�ة، ال سيما وسط 
األزمات املادية التي تعاني منها الصحافة منذ 

ظهور منصات التواصل االجتماعي«.
»رويرتز« كشفت عن اسرتاتيجيتها الجديدة يف 
بيان ن�ر عىل موقعها الرسم�ي فأعلنت أنها 
»تعت�زم تقديم خدمة صحفية راقية تستهدف 
قارئ�اً متخصصاً يتوق إىل معلوم�ات وبيانات 
دقيقة، ولذا سيكون ع�ىل استعداد لدفع مبلغ 

34.99 دوالر شهرياً«.
مقارنة بالخدمات الصحفية املدفوعة، يعد هذا 
املبلغ كبرياً نسبياً، فمثالً، ال يتخطى االشرتاك يف 
خدمة »آبل« لألخبار، الذي يضم عدداً كبرياً من 
الصحف واملواقع واملجالت البارزة 10 دوالرات. 
لك�ن »روي�رتز« تربر قيم�ة االش�رتاك وتشدد 
عىل أن الغاية »جذب ق�ارئ متخصص يسعى 
للحص�ول ع�ىل مستوى أعم�ق م�ن التغطية 
والبيان�ات الخاصة بقطاع�ات الصناعة، التي 
تشم�ل القانون واألعم�ال املستدامة والرعاية 

الصحية والسيارات«.
فتحي أبو حطب، املدير العام السابق لصحيفة 
»املرصي الي�وم« اليومية الخاصة بمرص، يرى 
أنه »ج�رت العادة عىل أن يس�ري نموذج العمل 
الصح�ايف، أو نموذج نقل األخب�ار، من وكاالت 
األنب�اء إىل الصح�ف ث�م إىل الق�ارئ، وبالفعل 
ظلت لسنوات وكاالت األنباء ال تتعامل مبارشة 
م�ع الق�ارئ، حت�ى ظه�ور وسائ�ل التواصل 
االجتماعي. وحينذاك بدأ يلوح يف األفق منافس 
جدي�د، وربم�ا مح�رك مستح�دث دخيل عىل 

نموذج عملية نقل األخبار«.
ويضي�ف أبو حط�ب ل�»ال�رق األوسط« أنه 
»حت�ى بع�د دخول الصح�ف يف أزم�ات مالية، 
بسب�ب انخف�اض التوزي�ع، وارتب�اك حرك�ة 
اإلعالن�ات التي باتت دخل رشيك فيها املنصات 
الرقمية، كانت وكاالت األنباء بعيدة عن التهديد؛ 
بل دعونا نق�ول إن الوك�االت العاملية حصدت 
نتاج ارتباك الصحف، ألنها كانت البديل العميل 
واملوثوق فيه للصحف�ي«. ويتابع »هنا، أتذكر 
كي�ف تمكنت وكال�ة مثل )روي�رتز( أن تتحىل 
باملرونة يف التعامل مع املوقف، وتقديم محتوى 
أكثر تنوعاً، ش�مل الصحة واملنوعات والرتفيه، 

بعدما كانت السياسة واجهتها األبرز«.
من جهة ثانية، يق�ول مراقبون إن »)رويرتز( 
اتجهت نحو القارئ، ربم�ا لتحميه من ارتباك 
أو الستقطاب�ه كمستهل�ك مب�ارش  املشه�د، 
للمحت�وى«. ويف ع�ام 2011 أطلقت »رويرتز« 
مروع »أصوات مرصية« للصحافة الرقمية. 
ووفق أبو حط�ب فإن »تجربة أصوات مرصية 

تستح�ق كل التقدير، كم�ا أن دخول )رويرتز( 
يف إنت�اج املحت�وى ك�ان ق�راراً ش�ديد الذكاء. 
ولك�ن دعونا نبقى عىل يقني من أن املؤسسات 
الدولية ال تأخذ أي خط�وة اعتباطاً، ودائماً ما 
تكون ُخطاها حلقة ضمن رؤية موسعة، ومن 
هن�ا أتص�ور أن )رويرتز( يف ذل�ك الوقت كانت 
تتق�رب للقارئ مبارشة، ألنها ترى فيه مالذها 

إن لم تتمكن الصحف من حل أزماتها«.
حس�ب املراقب�ني ف�إن »م�روع )رويرتز( يف 
الصحاف�ة املب�ارشة - أي )أص�وات مرصي�ة( 
- انته�ى ع�ام 2017؛ لكن املؤك�د أنها حققت 

الغرض وملست نبض السوق من خاللها«.
أبو حط�ب يش�ري إىل أن »قرار إنت�اج املحتوى 
من�ذ 11 سنة، كان تمهيداً للتحول الذي نتابعه 
اآلن... تقدي�م خدمة مدفوعة للقارئ مبارشة، 
ه�و تغي�ري يف الخط�ة ولي�س تراجع�ا، فبذلك 
أصبح�ت الوكال�ة أكث�ر استجاب�ة التجاهات 

السوق الصحفية«.
عودة إىل بي�ان »رويرتز« ال�ذي يعلن عن جعل 
خدمتها مقابل اش�رتاك ش�هري، فإنه يوضح 
أن »املحت�وى الجدي�د سُيتاح للق�ارئ باملجان 
عن�د تصفح 5 قصص إخبارية، ثم يتعني عليه 
ترك بياناته لالشرتاك إذا كان يريد االستمرار«. 
وهن�ا يعت�رب الخ�رباء واملتخصص�ون أن »هذا 
النموذج كقيمة مالية، له دالالت، ألن )رويرتز( 
بقراره�ا ه�ذا وتحديد قيمة اش�رتاكها حددت 
منافسيها«. ويقول أبو حطب إن »)رويرتز( ال 
تخطط ألن تصبح نارشاً تقليدياً، وإال أصبحت 
منافس�اً للصح�ف، ولي�س رشيك�اً يف عملي�ة 
نق�ل األخبار... إنه�ا تضع جمي�ع االحتماالت 
لالستمرار؛ بل وتصن�ف الخدمة املدفوعة التي 
تقدمها بالجودة والتمي�ز، إذ تنافس نموذجي 
خدمت�ي )بلوم�ربغ( و)وول سرتيت جورنال( 

اللتني لهما قيمة االشرتاك نفسها تقريباً«.
يف السي�اق ذات�ه دلل�ت »روي�رتز« ع�ىل ه�ذا 
التحليل؛ بل وذكرته نصاً من خالل البيان الذي 
أعلنت م�ن خالله تفاصيل الخدم�ة املدفوعة. 
وقال ج�وش لندن، كبري مس�ؤويل التسويق يف 
»رويرتز«، رئيس قسم املتخصصني يف الوكالة، 
إن »م�ا يح�دث اآلن ه�و أكرب تح�ول رقمي يف 
)روي�رتز( منذ عقد من الزم�ان«. يف حني علق 
الصحفي الهولندي، يوست شخفرس، مراسل 
 Nederlands Dagblad داغب�الت«  »نيدرالندز 
الرقم�ي املتخص�ص  الهولندي�ة، والصحف�ي 
يف الوسائ�ط املتع�ددة لدى صحيف�ة »تروف« 
Trouw ل�»الرق األوسط« قائالً إن »عدداً من 
الوكاالت الدولية تق�دم بالفعل أخبارا مجانية 
للقارئ عىل ش�اكلة )رويرتز( و)إيه بي(؛ لكن 
بالطب�ع ال تتي�ح جميع منتجاته�ا الصحفية. 
اليشء الوحيد الذي يتغري اآلن، هو أنه بالنسبة 
لجماهري املحددة، سيقدمون خدمات ببيانات 
إضافي�ة مدفوع�ة«، موضح�اً أن�ه »ال ينصب 
تركي�ز الوكالة الت�ي تغطي العال�م بخدماتها 
اإلخبارية عىل القارئ العادي، ويتضح ذلك من 
السع�ر املخصص للخدمة، نظراً ألن االش�رتاك 
عرب اإلنرتنت يف صحيفة مثل )نيويورك تايمز( 
أو )واش�نطن بوس�ت( أو أي صحيف�ة ب�ارزة 
تقدم خدمة رقمية مدفوعة بمقابل أقل بكثري 
م�ن ذل�ك، لذل�ك ال أرى فيما يح�دث منافسة 

مهددة للصحف«. )املصدر/الرق االوسط(

»االشرتاكات املدفوعة« تثري التساؤالت 
عن مستقبل الصحافة الرقمية

باريس/متابعة الزوراء:
ينهم�ك اإلعالم الفرن�ي بتغطية األحداث 
الجاري�ة يف فلسط�ني، س�واء ك�ان مرئياً 
أم مكتوب�اً، لك�ن م�ن دون أن ترتقي هذه 
التغطية إىل مستوى الحدث ودموية الحملة 
العسكرية التي يشنه�ا الجيش اإلرسائييل 
ضد قطاع غزة منذ أيام، فُيخترص املشهد، 
حت�ى م�ن قب�ل أكث�ر الصح�ف رصانة يف 
فرنس�ا، بأنه “غ�ارات إرسائيلي�ة رداً عىل 
إط�الق مجموعات مسلح�ة صواريخ عىل 
إرسائي�ل”، مث�ل م�ا كتب�ت “ليرباسيون” 
و”لومون�د” عىل سبيل املثال يف األيام األوىل 

للتصعيد.
تبسيط املشه�د من خالل تنميق املفردات، 
وتهذيب السل�وك اإلرسائييل بتلوين صورة 
املشه�د الدموي، بدا جلياً خالل األيام األوىل 
من تصاعد األح�داث يف فلسطني يف وسائل 
اإلع�الم الفرنسية، إذ ك�ان يمكن االكتفاء 
بق�راءة صحيف�ة واحدة ملعرفة م�ا كتبته 
باقي الصحف، لكن بضعة أحداث ستكرس 
هذا التغايض عن حجم الكارثة الواقعة عىل 

الطرف الفلسطيني، وخصوصاً يف غزة.
كان قصف الطائ�رات الحربية اإلرسائيلية 
ل�ربج الج�الء، ال�ذي يض�م مكات�ب قناة 
“أسوش�ييتدبرس”،  ووكال�ة  “الجزي�رة” 
تط�وراً هام�اً أح�دث صدم�ة وحال�ة من 
يف  األح�داث  تغطي�ة  لسياس�ة  املراجع�ة 
فلسط�ني من قب�ل بعض وسائ�ل اإلعالم، 
واسهم بها أكثر إعالن مدير وكالة “فرانس 
ب�رس” لل�رق األوسط وش�مال أفريقيا، 
سيلفان استيبال، قرار الوكالة باستضافة 
الجزي�رة والوكال�ة األمريكي�ة يف مكات�ب 

الوكالة الفرنسية يف غزة.
بع�د التصعيد األخ�ري منذ قص�ف املكاتب 
اإلعالمي�ة ومشاه�د الغ�ارات العنيفة ليل 
األحد-االثن�ني، ظه�رت حال�ة تماي�ز بني 
الصح�ف الفرنسي�ة، دفع�ت ع�دداً منه�ا 
إىل الخ�روج م�ن دائ�رة تبسي�ط األحداث 
وحرصه�ا ب�ني “صواريخ تطل�ق من غزة 

ورد إرسائييل للدفاع عن النفس”.
وأفردت صحيف�ة “ليرباسيون” صفحتها 

األوىل، ي�وم االثن�ني، للحديث عم�ا أسمته 
الغ�ارات  “ج�راء  غ�زة  يف  الرع�ب  “ليل�ة 
اإلرسائيلي�ة األخ�رية، وأج�رت مقابلة مع 
عائلة هن�اك، أوضح�ت فيه�ا أن األطفال 
“يعيش�ون حال�ة م�ن الرع�ب، ويضعون 
أيديه�م عىل آذانه�م حتى عندم�ا ينامون 
لشدة خوفهم من الصواريخ اإلرسائيلية”.

أم�ا صحيف�ة “ليومانيتي�ه” فق�د ذهبت 
أبع�د يف الج�رأة بالحديث ع�ن االنتهاكات 
اإلرسائيلي�ة، وعنون�ت غالف ي�وم االثنني 
ب�”حياة الفلسطينيني مهمة”، مستوحية 
العن�وان من الحملة األخ�رية التي انطلقت 
ح�ول العال�م “حي�اة السود مهم�ة” بعد 
حادثة مقتل األمريكي، جورج فلويد، خنقاً 

عىل يد رشطي أمريكي.
يف م�وازاة ذل�ك، ك�ان لنجاح نح�و 4 آالف 
حظ�ر  ق�رار  بتح�دي  فرن�ي  متظاه�ر 
للفلسطينيني  داعم�ة  السلطات تظاه�رة 
كب�ري  دور  امل�ايض،  السب�ت  باري�س،  يف 
بفرض نقاش املوضوع عىل وسائل اإلعالم 
الفرنسية بص�ورة أكثر جدية، فعبثاً بحث 
بعض املحلل�ني واملراقبني الداعمني للرواية 
اإلرسائيلية عن ش�عارات معادية للسامية 
خ�الل التظاهرات، م�ا جع�ل مقاربة هذا 
الح�دث تنطلق من س�ؤال حرية التعبري يف 
بلد الحريات وحقوق اإلنسان والرقابة التي 
حاول�ت أن تمارسه�ا السلط�ات، وجعلها 

مح�ل انتق�اد كبري م�ن قبل ق�وى اليسار 
ونشط�اء مستقل�ني، فض�اًل ع�ن مرتادي 

وسائل التواصل االجتماعي.
التواص�ل  وسائ�ل  مستخدم�و  ضغ�ط 
االجتماعي أت�ى بثماره كذلك، إذ مع إعالن 
وزي�ر الداخلية الفرنسي�ة جريالد درمانان 
موق�ع  امت�أل  السب�ت،  تظاه�رة  حظ�ر 
“تويرت” بتغريدات لشب�ان يدعون لتحدي 
ق�رار السلطات، وهو ما ك�ان واضحاً عىل 
األرض، إذ كان�ت الغالبي�ة الساحق�ة من 
املشاركني يف تظاه�رة باريس من رشيحة 
الشب�اب ويف مقدمته�م الط�الب، ما جعل 
مح�اوالت وصمه�م بأنه�م متحزبون من 
اليس�ار الراديك�ايل وجماع�ات عنف، عىل 
م�ا جرت الع�ادة مع كل تح�رك اجتماعي 
أو احتجاج�ي ضد ق�رارات حكومية، أمراً 
مستحيالً، خصوصاً وأن تحركاتهم انتهت 
من دون ح�وادث تذكر برغ�م العنف الذي 

مارسته الرطة لتفريق املحتجني.
وبحس�ب الحج�ة الرسمية الت�ي يسوقها 
وزي�ر الداخلية لحظر التحرك�ات الداعمة 
لفلسط�ني يف فرنس�ا، ف�إن السلط�ات ال 
تري�د “انتقال الن�زاع من ال�رق األوسط 
إىل األرايض الفرنسي�ة”، لكن هذا “النزاع” 
يب�دو أن�ه موج�ود بالفع�ل ع�ىل وسائ�ل 
التواص�ل االجتماعي بني الفرنسيني، فضد 
املسّوقني للرواي�ة اإلرسائيلية عن “إرهاب 

الفلسطيني�ني ض�د اإلرسائيل�ني”، تأخ�ذ 
املنش�ورات التي تفّند أرقام جولة التصعيد 
الحالي�ة أهمية أكرب ل�دى املعسكر املدافع 
ع�ن حق�وق الفلسطينيني، والالف�ت أنها 

نقاش حي ومستمر يف صفوف الشباب.
“إذا استحقت حادثة ش�اريل إيبدو الوقوف 
دقيق�ة صمت، فإن ما يح�دث يف فلسطني 
يستح�ق أن نصمت إىل األب�د”، كتب محمد 
ه�ذه التغري�دة ع�ىل “تويرت”، لتن�ال أكثر 
م�ن 5 آالف إع�ادة تغري�د وقرابة عرين 
أل�ف إعجاب، م�ا جعلها تتص�در منصات 
أخ�رى مثل “إنستغرام” و”سناب ش�ات” 

و”فيسبوك”.
ومن املعروف يف فرنس�ا أن موقع “تويرت” 
يع�د املك�ان املفّض�ل لريح�ة الشب�اب 
واملراهق�ني للتعب�ري عن رأيه�م من خالل 
السخرية من أحداث تدور يف بلدهم بشكل 
خ�اص؛ وإذا كان�ت وظيف�ة ه�ذه املنصة 
إخبارية بالدرجة األوىل بالنسبة للصحفيني 
ومتتبع�ي األخبار، إال أن هذه الريحة من 
املجتمع يف فرنسا تستخدمها عىل طريقتها 
الخاصة، واألحداث يف فلسطني تسيطر منذ 

أيام عىل ما يكتبونه.
وإىل جانب تظاهرات فرنسا، كانت هتافات 
املحتج�ني يف أملاني�ا وهولن�دا وبريطاني�ا، 
ُتسمع بقوة من خالل إعادة نرها بكثافة 
من قبل مستخدمي “تويرت” و”إنستغرام” 
الفرنسيني، مع استنكارهم صمت باريس 
ي�وم  تظاه�رة  بحظ�ر  الرط�ة  وق�رار 
السب�ت، ما دف�ع الصحفي�ة الفرنسية يف 
 ”+AJ”املوق�ع اإلخباري “بون�دي بلوغ” و
إىل  كتف�ي،  وداد  الفرنسي�ة،  بنسخته�ا 
ن�ر مجموعة م�ن الصور ع�ىل حسابها 
ملتقط�ة  ص�وراً  تض�م  “إنستغ�رام”  يف 
لتظاهرات سلمية من العواصم األوروبية، 
مع اسم كل دول�ة وكيف تمكن الناس من 
التعبري عن رأيه�م بحرية، وعبارة “العار” 
عىل صورة من تظاهرة باريس تظهر شاباً 
سقط ع�ىل األرض بعد إصابته بمدفع املاء 
الذي استخدمته الرطة الفرنسية لتفريق 

التظاهرة.

فلسطني... بني تبسيط اإلعالم الفرنسي ودعم مستخدمي التواصل االجتماعي

واشنطن/ا.ف.ب:
م�ن املرتق�ب أن تعل�ن رشك�ة 
العمالقة  األمريكي�ة  االتص�االت 
اندم�اج  ت�ي”،  أن�د  ت�ي  “إي�ه 
رشكتها الفرعية “وورنر ميديا” 
الت�ي تملك محطتي “يس أن أن” 
و”إت�ش ب�ي أو” التلفزيونيتني، 
“ديسكوفريي”  مجموع�ة  م�ع 
ش�بكة  مالك�ة  اإلعالمي�ة، 
“يوروسبورت” وسواها، عىل ما 

ذكرت صحف أمريكية.
وم�ن املتوق�ع أن يك�ون الكيان 
الجدي�د مملوك�اً ل�”إي�ه تي أند 
وفق�اً  و”ديسكوف�ريي”،  ت�ي” 
للمعلومات إياها، إال أن الصحف 
به�ذا  تفاصي�ل  أي  تذك�ر  ل�م 

الشأن. 
وم�ن ش�أن ه�ذه الصفق�ة أن 
تنت�ج عمالقاً إعالمي�ًا قادراً عىل 

منافسة منصت�ي البث التدفقي 
“نتفليك�س” و”ديزن�ي بالس” 

اللت�ني سج�ل ع�دد املشرتك�ني 
فيهما زيادة كبرية.

إال أن التباط�ؤ يف نم�و منص�ة 
إمرباطورية “ديزني” بني كانون 

الثاني/يناي�ر وآذار/مارس أثار 
يف  وتسب�ب  املستثمري�ن  قل�ق 
انخفاض سع�ر سهم املجموعة 

األسبوع الفائت.
وكانت “إيه تي أند تي” استحوذت 
عىل “تايم وورنر” العام 2018 يف 
مقابل 80 ملي�ار دوالر ، وسّمتها 
“وورنر ميديا” التي تمتلك “إتش 
أو” واستديوه�ات “وورن�ز  ب�ي 
ب�راذرز” وقن�وات كاب�ل أبرزه�ا 

“يس أن أن”.
أما “ديسكوفريي” فلديها قنوات 
يف 220 دول�ة، وفقا ملوقعها عىل 

شبكة اإلنرتنت.
وحققت رشك�ة “وورنر ميديا” 
ملي�ار   30,4 قدره�ا  إي�رادات 
دوالر الع�ام 2020، فيما حققت 
“ديسكوف�ريي” 10,7 ملي�ارات 

دوالر.
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No: 7488   Wed    19     May    2021العدد:   7488    االربعاء    19    ايار     2021



آراء
www.alzawraapaper.com9

وعلدُت زميلي الكاتلب عملر علي 

حيلدر ، ان كتابله االثلر ) مذكرات 

شليخ جامع ( سيكون من اولويات 

قراءاتلي يف عطلة عيلد الفطر ، وقد 

ندملُت على وعلدي ، ليلس بسبب 

ضخامة الكتلاب ) 706 ( صفحات 

يف طباعلة انيقلة جلدا ملن الحجم 

وسعلة  لفيلض  انملا   ، املتوسلط 

املعلومات والصور االجتماعية التي 

عصفلت يف العلراق خلالل االحتالل 

االمريكلي يف العلام املحصلور بلن 

… 2004 / 2003

بدأت يف قلراءة الكتاب ، ويف عقي 

الباطلن ، انه مجلرد كتاب يهدف 

اىل تنفيس الكاتلب عن مشاعره 

يف  اعرتتله  التلي  والضغوطلات 

لكنلي   ، لالحتلالل  االول  العلام 

وجلدُت مذكلرات يوميلة مهملة 

ضمت العديلد من األحلداث التي 

قلد تصبلح ذكلرى عميقلة االثر 

يف املستقبلل ، سطرهلا قلم باذخ 

العذوبة والذكلاء .. لقد اخذ مني 

الكتلاب قلراءة استملرت ثالثلة 

ايلام ، سحلت فيهلا يف كواليلس 

عاللم ، خفي ، غريلب ، هو عالم 

شليوخ الجوامع ، يف يومياتهم .. 

فشيلخ الجامع كملا يحدثنا عنه 

الكاتلب ” منظوملة كامللة ملن 

الشخصيلات بحكلم مسؤولياته 

بلن الناس ، فهو إمام جماعات ، 

وخطيب ُجُمعات ، وقائد مسرات 

زواج  وعاقلد  نسلاء  وخاطلب   ،

وخاتلم علزاء ، وحلالل مشلاكل 

وفاكهة مجالس ، وموجه أرسي ، 

وامن مخزن ، وموزع مساعدات 

، وقابض معونات ، وُمفرس أحالم 

، ومعاللج نفيس وراقي من العن 

والسحلر والحسلد ، وطارد للجن 

والشياطن من الجسد ، ويفتي يف 

الفقله والعقائد ، وبعضهم يفتي 

حتى يف علوم السياسة واالقتصاد 

والطب والفلك وعلوم الفضاء ! ”

يف مذكراتله ، كلان صادقلاً ، وهلو 

يلرسد األحلداث التلي وقعلت معه 

واملشاعلر التلي أحّس بهلا دون أن 

ُيخفي شيًئا من الحقيقة ، لم اجده 

خائفاً ملن األحكام التي قد يطلقها 

عليله اآلخلرون ، ومن احلدى صور 

مذكراتله قولله ” ان شليخ الجامع 

) مستلودع ارسار( ينفلس النلاس 

عنده همومهم ، ويبثون له ما يثقل 

عليهلم من شلجونهم ، املا ارسار 

بعلض البيلوت التي كانلت تعرض 

عّي ، فحلدث وال حرج ، تحرتق من 

هولها املعلدة ويطر منهلا العقل ، 

وهلي ارسار ال يمكن ان ابوح بها ال 

لصديق قريلب ، وال لصاحب حبيب 

، وستبقلى يف صدري ، وتدخل معي 

قلري ، وليتنلي انساهلا فأرتاح او 

اتركهلا فتنلزاح ، يلا لهلذه البيوت 

كلم تخفي ملن مصائلب ، ويا لتلك 

الجلدران ، كلم تسرت ملن عجائب ، 

بعد سرت الله سبحانه ..”

الخطبة االوىل ..

يف مقدمته ، التي اسماها ” الخطبة 

االوىل ” يقول عن ملا احتواه كتابه 

) هلذه الصلور التلي بلن ايديكلم 

ستنبلض بالحيلاة اليلوم ، مع انها 

التقطلت يف اعوام امللوت ، اخرجتها 

لكم ملن صناديلق الذاكلرة قبل ان 

يحولهلا الزمان اىل ركلام ، وقبل ان 

تندثلر اىل االبد شلخوص بعض من 

كان جزءا من ذللك الحدث ، راغبن 

او ُمرغمن .. (

الصور التي يتحدث عنها املؤلف 

، هلي صلور اجتماعيلة يرويها 

للتاريخ عن مدة حرجة عشناها 

من تاريخ العراق ، ومىض عليها 

اليوم اكثر من 18 عاما ، وتروي 

فلرتة ) 2003 / 2004 ( وقبلها 

وبعدهلا بقليلل .. وهلي صلور 

لن ُتفهلم بمعزل علن مرسحها 

وشلخوصها واحداثها وزمانها ، 

فال هي تصلح للفهم عى مرسح 

اليوم ، وال ما يحدث اليوم يصلح 

للفهم عى مرسح االمس ..

وبلود ومحبلة ، يقلول املؤلف يف 

خطبتله االوىل ، ألهلله يف وطنله 

العراق ، تذكروا وال تنسوا انكم يف 

مركب واحلد ، وعدوكم ال يفرق 

يف أذاه بلن ويف وخائن ، ورشيف 

وماجن ونقي وشائن ..

الكتلاب حملل عنلوان ) مذكلرات 

شليخ جامع ( لكن محتوياته ، هي 

اوسلع من ذللك بكثلر ، حيث ضم 

قلراءات فلسفية ودينيلة وتاريخية 

لواقع العلراق يف مراحله املعارصة ، 

وايضا شلمل فصال مهملا بعنوان ) 

الشيخ الصحايف ( علن حياة املؤلف 

يف املجلال الصحلايف ، وعلن ارستله 

الكريملة ، السيملا ابيله صديقنلا 

الجميل الزميلل ” عي حيدر” طيب 

اللله ثراه ، وشلقيقه زميلنا مرشق 

عي .. لكن ملن املؤسف ان الحيز ال 

يسع هنا ، للكتابة عن كافة ما جاد 

به قللم الكاتب من معلومات مهمة 

، واستقلراءات جديلرة باإلشلارة ، 

واظن ان من املفيلد ان يطلع عليها 

قارئ الكتاب .

من هو شيخ الجامع ..؟

يخرنلا الكاتب ، عن شليخ الجامع 

، كملا يراه هلو ، وليس كملا يراه 

الناس الذين يصفه بعضهم كجريل 

، وبعضهلم كإبليلس ، وبن جريل 

وابليلس عاللم كامل ملن القصص 

التلي يقصونها عن هذه الشخصية 

) شليخ  .. فيقلول عنله  الجدليلة 

الجاملع ، هلو شلخصية تختارها 

االوقلاف او متولو املساجلد للقيام 

بأمورهلا .. هو موظلف يف االوقاف 

وشيخ جامع بن الناس ، ُيصي يهم 

املكتوبلات ، وُيقيم بهلم الُجمعات ، 

وينصحهلم يف العبلادات واملعامالت 

( ثلم يضيف ) حظلي الشيخ بإرث 

تاريخلي ، فيه الجميلل ، فهو يعلم 

النلاس الخلر ، وتستغفلر له حتى 

حيتلان البحر ، وفيله القبيح ، فهو 

مرضب املثلل يف أكل الوالئم والعقل 

البليلد النائلم ، وال ادل عى ذلك من 

انتفاخ كرشله ، وقلة قرشه وخراب 

عشه وضياع عرشه!(

ويلفلت الكاتب نظرنا ، اىل جزئية يف 

حياة شليخ الجاملع ، بالقول انه ال 

يجوز له ان ينلام ، فهناك من يأتيه 

دائملا حتى يف اوقلات العورة الثالث 

، بلال فلرق بن صيلف او شلتاء او 

حرب او سالم ربملا ليستفتيه أمرا 

او ان يحلل عنده ضيفلا وقد يأتيه 

أحدهم بعد الثانية والنصف صباحا 

، ويطلرق بابه كالرشطلة ، وعندما 

يخرج عى الطارق فزعاً وهو يقول : 

منو ؟ يأتيه الجواب رسيعا ” شيخنا 

عندك تابوت ”

الكتاب ، فيه من االرسار ما يسحبك 

لقراءتله بنهلم وشلوق ، وفيه من 

الشواهلد واالسملاء والحلوادث ما 

يثر العجب واالستغراب .. انه كتاب 

جاملع ، عن شليخ الجامع ، انصح 

بقراءته .. فهو بمثابة دليل ميداني 

، مدعلم  ، وراق  بأسللوب مبسلط 

باألمثللة العملية املعاشلة اشلك ان 

احدا تطلرق اليها وقلد عمل املؤلف 

على أن يبلدأ كل فصلل يف كتابله ، 

بأمثلة واقعية ..ولسًت مبالغاً بقويل 

ان الكتاب ، الذي اعتمد عى مذكرات 

شخصية ، واستند عى 317 مصدرا 

رصينلا ، وعلى 20 صحيفة ومجلة 

، يمكلن ان يكون مفتاحلا لدراسة 

اكاديميلة .. انله بانوراملا عراقية 

بامتيلاز ، فكلم نحتلاج اىل مثل هذا 

الجهد املجتمعي .

تحياتي لشيخ الجامع والصحفي 

الالمع عمر عي حيدر .

كاتب وصحفي عراقي

زيد احللي

      للم يستطلع العلراق ان يشلق 
فلور   2003 العلام  بعلد  طريقله 
تبلدل نظلام الحكلم الشملويل فيه 
واستبدالله بسلطة االئتالف املؤقت 
او سلطلة االحتلالل  قبلل ان يجلد 
يتالحلم فيه  أيديولوجيلاً  مخرجلاً 
يف  الجديلد  االقتصلادي  بنيانله 
حاضنلة السلوق الدوليلة وضمان 
آليلات عملها التلي تسهل االندماج 
يف النظلام االقتصلادي والسيلايس 
اللدويل . فالعومللة  التلي تلرى  يف 
السياسيلة )الدولة- السوق  البنية 
الليلرايل ( املرتكز و البديل الذي هو 
المحلال ) للدولة -االمة( هو رشط  
اللرضورة  قبلل ان يتبللور شلكل 
الدولة القادم للبالد ووصف بنيانها 
السيايس.فهناك  تضاد إيديولوجي 
بن استمرار شلكل )الدولة -االمة(

يف العلراق الذي افلرغ من مقومات 
الشموليلة  االقتصاديلة  السلطلة 

وأقحلم  املركزيلة   والدكتاتوريلة 
بسلطة االئتلالف املؤقت)االحتالل(

وبلن التطلع نحو بنلاء مؤسسات 
الدولة الديمقراطية الحديثة وتوليد 
سلطلة قادرة يف الوقلت نفسه عى 
حماية تللك الدولة -االمة بتكوينها 
السيلايس واالثنلي  وتمتللك  قدرة 
االقتصلادي   النظلام  االندملاج  يف 
الدويل)العومللة( كملا نوهنلا آنفاً. 
فالديمقراطية السياسية واالندماج 
يف العوملة اصبحا بأمس الحاجة اىل 

تخطي )عقلدة الثاللوث املستحيل 
– trilemma ( يف النظلام السيايس 
 Daniالدويل كما يراها واالقتصادي 
Rodrik استلاذ االقتصاد السيايس 
يف جامعة هارفلرد .فمن املستحيل  
،عى اي بلد نامي طريف يف منظومة  
االقتصلاد العامللي مثل العلراق ،ان 
اوالً  ديمقراطلي  بنظلام  يتمتلع 
وبنيانه السيايس يقوم  عى اساس) 
الدولة- االملة( ثانياً وهو يتطلع يف 
الوقت نفسه اىل االندماج يف النظام 

االقتصادي اللدويل آخراً، وعى وفق 
تلك )الثالثيلة املستحيلة( التحقيق 
.إذ تلرى العوملة يف تكويلن البنيان 
الديمقراطلي والسيما يف  السيايس 
العاللم الثاللث بمثابلة تعبر عن) 
فيدراليات( صغرة او جزئية تؤدي 
وظائفهلا السياسيلة داخل مكون 
)الدولة-السلوق( وليلس )الدولة-

االملة( وحسب متطلبلات التالحم 
االقتصلادي اللدويل العابلر لسيادة 
االملم. وبهلذا فقلد اصطلدم بناء 

الدوللة السيلايس يف العلراق ، الذي 
شليد اساسلاً عى مفهلوم )الدولة 
-االمة(منلذ العلام 1921 ،بلرشط 
اللرضورة الذي يلرى يف بناء الدولة 
يف منظومة االمم الطرفية املندمجة 
بالسلوق العاملية العابلر للسيادة ، 
هلي محظ  )فيدراليلات( سياسية 
داخل نظلام السوق اللدويل بعد ان 
تأخذ شكالً ديمقراطياً تتوافق فيه 
الليراليلة السياسية ملع الليرالية 

االقتصادية.  

    

ل » … قبلل سنوات ، حرَص الَعم عالوي عى 
النهوض ُمّبِكراً ، وتّوجَه اىل مركز االقرتاع يف 
الثامنلة والنصف صباحاً ، كلي ُيديل بصوته 
يف االنتخابلات . فوجَد بضعلة أنفاٍر سبقوه 
اىل الحضلور ، فتمعَن يف وجوه النساء َملِياً . 
وضع إشلارات عى ورقة التصويت ، كيفما 
اتفلق ، فلم يُكن يف الواقلع ُمهتماً كثراً ِبَمْن 
سيفلوز أو َملْن سيخلرس ، فقد بلاَت يدرك 
أن ُجلُّهلم من نفس الطينلة البائسة . وضع 
ورقتله يف الصندوق . ثم سلأَل املسؤول عن 

القاعة :
    ُلطفلاً ياوللدي .. أريلد أن أتأَكلد هلل أن 
زوجتي أدلْت بصوتها أم ال ؟ أجابُه املسؤول 
ُمبتِسماً : وملاذا ال تسألها أنَت بنفسك ياحاج 
؟ أم َتراكملا زعالَنن من بعض وال تتحدثان 
معلاً هه هه هه ، ثم سألُه عن االسم الثالثي 
لزوجتله ، كتبله على ورقة وتوجلَه اىل أحد 

املناِضد وَقلَب صفحات أحد السجالت ثم عاد 
بعد دقائق قائالً : نعم أيها الحاج ، يبدو أنها 

أشطر منك ، فلقد سبَقْتك اىل التصويت .
    قلاَل الَعم عالوي وعالمات االكتئاب بادية 
عليِه : ياُبَني … زوجتي ماتْت منذ 15 سنة ، 
لكنها تحرض ُكل أربع سنوات وُتديل بصوتها 
ثم تعود . وحرضُت اليوم ُمبِكراً ّعلني أجدها 
هنا ، فلقد اشلتقت إليهلا ! . عى أية حال .. 

ملع السالملة » .!
    مسكٌن الَعم عالوي حقاً … فلقد أضَعَفْتُه 
سنلن العملر الطويللة وأرهَقْتلُه الوحلدة 
أن  ُمتيقنلن  أخلروُه  فلقلد   … والَشلوق 
املرحومة زوجته ، قد شاركْت يف االنتخابات 
األوىل والثانيلة أيضلًا وهلا هي قلد سبَقْته 
يف االنتخابلات الحاليلة أيضلاً … لكلن ملا 
الفائلدة ، يبدو أن األموات ُيغلادرون ِبُمَجرَد 
انتهائهلم ملن التصويت وال يبقلون هناك . 
قبلل أن يغاِدر أخره أحلد العاملن يف املركز 
: أيهلا الَعم علالوي … ال تتعب نفسك … ان 
تصويت زوجتك وأمثالها ، يجري يف الساعة 
السادسلة صباحاً ، أي قبلل فتح باب املركز 

بساعلٍة كامللة .. ولهلذا للم ُتصادفهلا ! .
    الَعم عالوي ، ّقَرَر أن ال يشرتك يف االنتخابات 
القادملة ، ألنلُه يلأَس تماملاً ملن مالقلاة 
املرحوملة التي تحرُض باكلراً وُتغادر رسيعاً 
... إذ كملا يبلدو ان التعليملات الصارمة ال 

تسمح لها للبقاء اىل حن فتح باب املركز .
..……………    

    2 ل حَن ذهابه الستخراج البطاقة الوطنية 
املوَّحلدة ، كلان أحلد األسئلة التلي سألوها 
لشلرزاد : هلل واللدك ووالدتلك عائشان أم 
متوفيلان ؟ إجاَب ُمستغرِباً : أنهما متوفيان 
منذ زملٍن بعيد ، فوالدي متوٍف منذ أكثر من 
خمسن سنة ووالدتي منذ اربعن سنة . قال 
املوَظلف : لكن السجالت عندنلا تقول أنهما 
اليزاالن عى قيلد الحياة .. فكما يبدو أنك لم 

ُتراجلع كي » ُتميتهما » رسمياً ! . قال : وما 
العملل اآلن ؟ أجلاب : هذه تحتلاج معاملة 
طويللة … أنصحك ان تلرتك األمر عى حاله 
.. استخلرج بطاقتك ، ثلم عالج املوضوع يف 

وقلٍت آَخلر . فاستملع اىل نصيحتله .
    ومنلذ ذلك الوقت ، فلأن املرحوَمن والديه 
، يقوملان بواجب االنتخلاب كل أربع سنن 

حسب األصول ! .

الرئاسلة  باسلم  الناطلق  تحلدث 
الفلسطينية نبيلل أبو ردينة مساء 
األحلد نحو نصلف ساعلة إىل قناة 
»الجديلد«. وقلد علر بوضوح عن 
مرارتلن: األوىل، املأسلاة الواقعلة، 
املنفرد  والثانية ترصف »حملاس« 
وكأن ال وجلود للسلطلة أو لسائر 
خلالل  ملن  الفلسطينيلة  القلوى 
التحريلر. ووّجه تلميحات  منظمة 
الذعلة، ليلس ملن شلأننا نقلهلا 
وتكرارهلا، لكنهلا تلدل على عمق 
االختلالف بن رام اللله وغزة حول 

وسائل وسبل املواجهة.
ملرة أخلرى، القضيلة التلي توحد 
الفلسطينيلن.  تقسلم  العاللم، 
وملرة أخلرى تتحلول القضية من 
مواجهة مع إرسائيلل إىل تجاذبات 
بن العرب، مضافاً إليهم يف املرحلة 

األخلرة، إيلران. إرسائيلل أيضاً يف 
نتنياهلو  شلديد.  انقسلام  حاللة 
يستخدم قصف غزة للنجاة بجلده 
السيايس، أو حتى البقاء يف الحكم، 
لكن النتيجة واحلدة، وهي أن غزة 
والفلسطينيلن وفلسطن، هم من 

يدفعون الثمن، أوالً وأخراً.

ال أحد يعرف متلى وكيف سينتهي 
غلزة  تسويلة  وتتوقلف  العلدوان 
بلاألرض، لكلن األكيلد أن الفريلق 
األضعلف يف اللرصاع هو ملا يعرف 
بل»املجتملع اللدويل« وأداء مجلس 
األملن. وسلوف يظل كذللك ما دام 
يعملل بموجلب نظلام استعماري 

صبياني سخيلف هو الفيتو، سواء 
هدد به األمركيون أم الروس.

كل فريلق يريلد ملن مأسلاة غزة 
شليئاً ملا. نتنياهلو يريلد بقائيته 
السياسيلة مهما كان الثمن. وقبله 
ثبت أن الرئيسن ليندون جونسون 
نيكسلون عملال على  وريتشلارد 

تأخلر الحسلم يف حلرب فيتنلام، 
ألسبلاب انتخابية. كلان مهماً عدد 
املقرتعن ال أعداد القتى والضحايا. 
و»حملاس« تريد أن تقول إن القوة 
العسكريلة عندهلا ال يف رام اللله. 
وإيلران تريلد أن تقلول إن العلرب 
اختلاروا السالم، بينملا هي ال تزال 
يف معركلة املفاوضلات ملع أمركا 
العقوبلات،  ملأزق  ملن  للخلروج 
لكن مهملا كانت الرغبلات واآلثار 
الجانبية، يظل الشعب الفلسطيني 
هلو املسأللة. وال حلول ملن دونه 
ومن دون إرادتله. والقضية ليست 
صفقة، بل قضية وبرش وحقوق ال 

مّنة فيها.
تخلوض غزة حربلاً غلر متكافئة 
يف وجله آللة طاغيلة، وال يستطيع 
اآلخلرون أن يمدوهلا بأكثلر ملن 
املظاهلرات، أو البيانلات والخطب، 
لكن الشعب الفلسطيني يدرك اآلن 
أنله مهما كلان التقصلر العربي، 
فإن االبتعاد علن العرب كان خياراً 
الفلسطينلي  »القلرار  مترسعلًا. 
املستقل« يشء والخروج من اإلطار 
العربي يشء آخر. ال حياة لفلسطن 
خلارج عروبتهلا، مهملا عانت من 
األنظملة يف امللايض؛ فالشعلوب ال 
تزال تهلب من أجلها عند كل محنة 

ومنعطف.
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 تعلد فيتاملن أو مكملات 
الحديلد ملن األملور املهلم 
تناولهلا يف بعلض الحلاالت 
كيلف  ولكلن  الصحيلة، 
نعرف مدى حاجلة الجسم 

لتناولها؟ 
يعلد فيتاملن الحديد مهًما 
يدخلل  إذ  للجسلم  جلًدا 
العمليلات  ملن  العديلد  يف 
رضوري  فهلو  الحيويلة 
لكريلات الدم الحمراء ونقل 
األكسجن إىل أنحاء الجسم 
تنلاول  حلاالت  املختلفلة، 

فيتامن الحديد.
 اإلصابة بفقر اللدم الناتج 

عن نقص الحديد
هذه اإلصابلة تحدث عندما 
تكلون مستويلات الحديلد 
الحملراء  اللدم  خايلا  يف 
منخفضلة، األمر الذي يقلل 
من كفاءة عملل خايا الدم 
الحمراء وإيصال األكسجن 

إىل أنحاء الجسم
أعلراض اإلصابة بفقر الدم 
الناتلج علن نقلص الحديد 

تتمثل يف:
 التعب والضعف العام

 الدوار
 صعوبة يف الرتكيز

 الحمل
بشلكل عام تحتلاج النساء 
إىل تنلاول 18-15 ملليغرام 
ملن الحديلد يومًيلا، لكلن 
هلذه  للحواملل  بالنسبلة 
الكمية ترتفع أكثر لتصل إىل 
27 ملليغرام تقريًبا، ويعترب 
الحصلول على مستويلات 
جيلدة ومناسبة من الحديد 
خال فلرتة الحملل تضمن 
حصوللك على حملل سليم 

وجنن سليم أيًضا
 لديك طفل

حلاالت  يف  هنلا  املقصلود 
فأنت  الطبيعيلة  الرضاعلة 

تحتاجلن إىل كمية أعى من 
الحديد وذلك وفًقا لتوصيات 
الطبيب، كملا أنه بعد بلوغ 
الستلة أشلهر من  الطفلل 
عملره من اللروري البدء 
يف تقديلم األطعمة الصحية 
الصلبلة التلي تحتلوي عى 

الحديد له
أن  بالذكلر  الجديلر   وملن 
عليك استشارة الطبيب قبل 
اتخلاذ قلرار إعطلاء طفلك 

خلال  الحديلد  مكملات 
الدورة الشهرية

يف فلرتة الحيلض يستنزف 
الجسم مخزونه من الحديد، 
بالتحديلد  السبلب  ولهلذا 
تعاني النساء من خطر أكرب 
لإلصابلة بفقر الدم مقارنة 
فلرتة  وخلال  بالرجلال، 
الحيلض وإن كنلت تعانن 
ملن حيلض غزيلر قوملي 
فقلد  الطبيلب  باستشلارة 

يصلف لك مكملات الحديد 
الرورية لجسمك

التماريلن  ممارسلة   
الرياضية

الحصلة  لجمعيلة  وفًقلا 
النسائيلة األمريكيلة فلإن 
تكلن  الرياضيلات  النسلاء 
أكثر عرضة لإلصابة بنقص 
الحديد، إال أن السبب الدقيق 
وراء ذللك غري معروف بعد، 
وبالتايل الرتكيلز عى تناول 
األطعملة الغنيلة بالحديلد 
يعلد أملرًا رضورًيلا لهؤالء 
النساء، كما ملن املمكن أن 
يقوم الطبيب بوصف بعض 

مكمات الحديد لهن
 حاالت أخرى

هنلاك بعض الحلاالت التي 
من الروري أن يتم خالها 
الحديلد،  فيتاملن  تنلاول 

والتي تشمل ما يأتي
 فقدان الدم بصورة متكررة 

أو نقل الدم املتكرر
 تنلاول بعلض األدوية التي 
تعيلق امتصلاص الحديد يف 
الجسم مثل تلك املستخدمة 

لحرقة املعدة ومشاكلها
 اإلصابلة بقصلور االنتبلاه 

وفرط الحركة
مصادر فيتامن الحديد

بعد معرفة أبرز الحاالت التي 
تستدعلي تنلاول فيتاملن 
الحديلد، ملن املهلم معرفة 
بالحديلد  الغنيلة  األغذيلة 
والرتكيز على تناولها وهي 

تشمل ما يأتي
بأنواعهلا  البقوليلات   

املختلفة
والحبلوب  املكلرات   

الكاملة
وباألخلص  الخلروات   

الورقية الخراء الفطر
الفواكه

 حليب جوز الهند

إن السلؤال الذي يطرحه العديلد من األهايل قبل 
إطاق أي اسم عى طفلهم املنتظر هو التايل: هل 
االسم الذي سأختاره لطفيل سيؤثر يف حظوظه 
املستقبليلة يف الحياة؟ االجابله عى هذا السؤال 

الدقيق يف هذا املقال.
هل كنلت تعلمن أن األسماء تؤثر يف شلخصية 
الفرد وبالتايل عى حظوظله يف الحياة أكثر مّما 
تظنن؟ فقلد أجريت العديد ملن األبحاث حول 
هلذا املوضوع وتبلن أن تأثري االسلم كبري عى 
مستقبل كّل شلخص مّنلا. اكتشفي كيف فيما 

ييل:
األسملاء سهلة اللفظ: أشلارت دراسات حديثة 

أجريت يف نيويلورك إىل أن الشخص الذي يحمل 
اسماً سهل اللفظ يتمتع بحظوظ أكرب من غريه 
للوصلول إىل مراكز أعى يف مجال العمل. كما أّنه 
إجتماعلي ويتقرّب منله العديد ملن الزماء إذ 
يسهل عليهم لفظ اسمله ومناداته ملساعدتهم 

بعمل ما. 
األسملاء الغريبلة: أشلارت بعلض الدراسلات 
الحديثة إىل أن األسماء الغريبة ال تتمتع بحظوظ 
قوية يف مجال العمل. فقد يستبعد رؤساء العمل 
توظيف أشلخاص يحمللون أسملاء غريبة، ال 

توحي بالجدية واملسؤولية.
إن  والبنلات:  للصبيلان  املشرتكلة  األسملاء 

األشلخاص الذيلن يحمللون اسملاً مشرتكلاً 
للصبيان والبنلات يتعرّضلون للسخرية أكثر 
ملن غريهلم يف السنلوات األوىل ملن املدرسة. 
هذا ما قد يؤثر سلباً يف شلخصيتهم ويجعلهم 

يفقدون الثقة بأنفسهم.
األسملاء  إن  القديملة:  التقليديلة  األسملاء 
قلد تزعلزع ثقلة  القديملة جلّداً  التقليديلة 
الشخص بنفسه باألخص إن تعرّض للسخرية 
يف طفولتله. فالشخلص اللذي يحملل اسملاً 
قديملاً يوحي لآلخريلن بأّنه غلري متأقلم مع 
مجتمعه. هذا ما قد يؤثر يف حظوظه يف حياته 

اإلجتماعية والخاصة مثل الزواج وغريها...

العاقلة الزوجية هي رباط متن عى 
الرشيكلن أن يحرصلا كل الحلرص 
عى إبقاء عقدة هلذا الرباط بينهما، 
بيد أن ثمة أمور قد يغفل الطرفان أو 
أحدهما عن تأثريهلا السلبي واملدمر 
على هذه العاقلة، من بينهلا املزاح، 
فامللزاح وإن كان مطلوبلاً ومتعارفاً 
عليله بلن األزواج، إال أن بعض أنواع 
امللزاح قد تكلون هداملة للعاقة بن 
الطرفلان  يلدرك  للم  وإن  الزوجلن 

تأثريها يف البداية.
يف السطور التاليلة نتطلع عى بعض 

املزاح املفسد للعاقة الزوجية.
بداية امللزاح من األملور املستحبة يف 
العاقلة، والتي تكلون مطلبلاً هاماً 
لدوام الود واملحبة بن الزوجن سواء 
يف عاقتهلا الحميملة الخاصلة أو يف 
حياتهملا االجتماعية عموملاً، إال أن 
هنلاك ممنوعلات يف امللزاح البلد من 

الحذر منها، وهي:
1. املزاح بالطلاق واالنفصال والبعد 
امللزاح  إىل  يلجلأ  البعلض  والخفلاء: 
بالطلاق، وهلذا األمر كفيلل بتدمري 
الزوجلن،  عنلد  باألملان  الشعلور 
واألملان أول وأهم الحاجات النفسية 

التي يبنى عليها بيت مستقر وسعيد 
ويفكر يف مستقبل جيد له، أما إذا ُفقد 
اإلحسلاس باألمان، فسيكلون البيت 

واهناً كبيت العنكبلوت مهزوزاً وغري 
مطمنئ، لذا عى الزوجن حذف كلمة 
“الطاق” نهائياً ملن قاموس الكام 

حتلى ولو على سبيل امللزاح، فكثرة 
جريلان كلملة الطلاق على اللسان 
التفلوه  العاديلة يجعلل  يف األوقلات 

بهلا سهلًا، وخصوصاً عندملا يفقد 
اإلنسان لجام لسانه أثناء انفعاله أو 
غضبله، فيقع الطاق والعياذ بالله يف 

ملح البرص.
2. امللزاح البديل عن كلمات اإلعجاب: 
ملن األملور التلي يقلع فيهلا بعض 
األزواج االمتنلاع علن إبلداء اإلعجاب 
والتغزل بالزوجلة من منطلق “لو لم 
أكلن معجباً ما تزوجتك”، “كنت غبياً 
ووقع الفلأس باللرأس”، “آه لو عاد 
الزملان”، وغريها من امللربرات التي 
تقال مزاحلاً وسخرية، إال أن تأثريها 
يكلون سلبيلاً، حيث يحتلاج األزواج 
مازاللوا مرغوبلن  بأنهلم  للشعلور 
ومثريين لإلعجاب حتى يف ظل عاقة 
زوجية بها مودة واستقرار، فالشعور 
باإلعجاب يشبع حاجة دفينة وغروراً 
معيناً يف اإلنسان ال يشبعه اإلحساس 
بالود واإلخاص واالستقرار الزوجي، 
ودائملاً يحلب اإلنسلان ملن يشبلع 
غلروره، وهلذه الحاجلة إن للم يتلم 
العاقلة  يف  الرشيلك  ملن  إشلباعها 
تصبح العاقلة بينهما باهتة ناقصة 
فاقلدة للمتعة، وقد يقع خطر البحث 

عن اإلعجاب لدى طرف آخر ثالث.

10واحة
بعض املزاح يؤثر سلباً يف العالقة الزوجية!

حنو مستقبل افضل...هلم
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قلد تستغربن اكتشافلك لجانب 
جديلد ملن شلخصيتك بعلد أن 
أصبحت أّماً وهو عصبيتك! فأنت 
لم تكوني شلخصية عصبية من 
قبلل، أو ربما كنت ولكن األمومة 
وخاصلة  عصبيتلك،  ملن  زادت 
عندملا يصبلح طفللك يف عملر 
الروضة، ويبلدأ بمحاوالت إثبات 
املشكللة  وتتفاقلم  شلخصيته. 
شليئاً فشيئاً كما تبدئن بفقدان 
وعلى  الوضلع  على  السيطلرة 
ردود أفعاللك. ولكلن نعرّفك هنا 
يف البدايلة عى أسبلاب عصبيتك، 
فمعرفتك السبب سيساعدك عى 
التخيل تدريجياً عن هذه العصبية 

والتوصل إىل الهدوء:
-تنظرين لألمور نظرة شخصية: 
أنلت هنا تحكملن عى ترصفات 
ألنلك  منهلا؛  وتغضبلن  طفللك 
تتصوريلن أنه يعانلدك ويتقّصد 
إزعاجلك. وملن الخطلأ جلداً أن 
تأخذي ترصف طفلك واختياراته 
على أنه أمر شلخيص يتعلق بك. 
عليلك أن تقتنعي بأنه شلخصية 
مستقلة. قبل أن يتصاعد غضبك 

ملن سلوكله، حلاويل أن تتمّهيل 
وتفكلري قلياً بسبلب الغضب، 
فهل أنت غاضبة منه ألنه لم ينّفذ 
طلبك؟ الحل ليلس بغضبك عليه 
والخوف منك، بلل باالستمرارية 
وتحسن السلوك والتدريب عليه.

- تطلعاتك كبرية: كوني واقعية يف 
تطلعاتك وراعي املرحلة العمرية 

لطفللك، فا تتوقعلي من طفلك 
ذي أربعة األعوام أن يترصف كما 
لو كان طفاً ذا سبعة أعوام، وإن 
لم يفعل، تغضبلي! انتبهي لعمر 
طفللك وقدراته؛ كلي ال تتوقعي 

منه ما ال يستطيع ترصفه.
واستعلادة  للراحلة  -تحتاجلن 
طاقتلك: كونلك أملاً فتضحياتك 

كثلرية؛ للذا حلاويل أن يكلون يف 
جدولك اليوملي مساحة لك، ولو 
لفرتة قصرية بعيدة عن األطفال 
واملسؤوليلات، مساحلة هادئلة 
وتوازنلك،  طاقتلك  تستعيديلن 
واألفكار كثلرية، فإن لم يستطع 
زوجلك أو إحلدى قريباتك رعاية 
األطفال ملدة نصلف ساعة حيث 

فحلاويل  فيهلا،  أنلت  ترتاحلن 
أن يكلون نلوم أطفاللك باكلراً 
واستثملري الوقت بيشء يخصك 

خالياً من املهام واملسؤوليات.
-يفلت منك زمام األمور: أسباب 
فقدانك السيطلرة عى ترصفات 
طفللك قد يعود لكونلك متشددة 
وصارمة، أو على العكس تماما 
ترتكلن األمور على سجيتها، أو 
كونلك ال تواظبن على استخدام 
إسرتاتيجية معينة يف تربيتك. لذا 
حاويل أن تمسكلي بزمام األمور 
وتوازنلي يف ترصفاتلك محّكملة 
عقلك وعاطفتك فا يغلب حنانك 

وال رصامتك.
-زيلادة توتلرك: أسبلاب توترك 
قد تكلون كثرية ومتعلددة، وقد 
تشمل مشلاكل عائلية أو مادية، 
متعلقلة،  أملور  بسبلب  قللق 
واألسبلاب كثرية، لكن تذكري أن 
أطفالك ليسوا سببلاً لهذا التوتر 
وليلس ذنبهلم تحملل أي ضائق 
تمريلن به، اجعيل منهم ملجأ لك 
ومتنفساً يخفلف عنك، ال يزيدك 

توتراً.

من املعروف أن الثاجة ليست فقط لتربيد الطعام 
وتخزنيله، إنما قد تتحول إىل مركز لألمراض إذا لم 
تهتم بها السيدة بشكل دوري للتقليل من األرضار 

عى صحة العائلة.
ترتكلب العديد ملن السيدات بعلض األخطاء التي 
توفلر بيئة جيدة إلنتقلال الجراثيلم والبكترييا إىل 
داخلل الثاجلة والطعلام، لذللك نقلدم للك بعض 
النصائلح البسيطلة والحللول الريعلة ملنع هذه 

األرضار:
حاويل أال تكلون الثاجة ممتلئة باألطعمة ألن ذلك 
يعيق انتشلار الهواء البارد، األمر الذي قد يؤدي إىل 

نمو البكترييا برعة أكرب.
تلرى العديلد ملن السيلدات أن مكلان البيلض يف 
البلاب مناسلب ويوفر مكلان، لكن هنلاك بعض 
املشاكل فالباب أحر جلزء يف الثاجة مما يؤدي إىل 
خطلر الحصول على البكترييا يف الثاجلة، كما أن 

بلاب الثاجة ليس مكلان آمن ألن درجلة الحرارة 
فيله متقلبة كلملا تم فتحه وإغاقله، لذلك حاويل 
تخزين البيض يف أبرد جلزء من الثاجة لكبح نمو 

البكترييا.
ال ترتكلي اللحلوم تلذوب يف الثاجلة ألن البكترييا 
تتكاثر برعة وتؤثر يف باقي املحتويات املوجودة.

ال ترتكلي بقايلا الطعلام مكشوفة داخلل الثاجة 
بلل استخدملي دائملاً عللب محكمة الغللق حتى 
ال تتسبلب يف إنتقلال الجراثيم املسببلة لألمراض، 
وبصفة خاصة اللحوم النيئة كي ال تصل القطرات 
التي تسقط منها إىل األطعمة األخرى وهي تحتوى 

عى العديد من الجراثيم الضارة.
ملن املهلم تفقد الثاجلة كل بضعة أيلام وإخراج 
بقايلا الطعلام الفاسلدة منها ورميها على الفور 
وتنظيف املكلان بالكامل حتى ال تنتقلل الجراثيم 

املوجودة فيه.

املكوّنات
بسكويت شاي، مجروش - 250 غرام

حليب - ربع كوب
قشطة - ربع كوب

كاكاو بودرة - ملعقتان كبريتان
سكر - ربع كوب

زبدة - 50 غرام
شوكوالتة قابلة للدهن - ربع كوب

طريقة العمل
- يف وعلاء، ضعلي القشطلة والحليلب. أخلطي 

املزيج حتى يتجانس
 أضيفلي السكر والكاكلاو. غستملري بالخلط 

حتى يصوب السكر 
 أضيفلي الشوكوالتلة القابللة للدهلن. أخلطي 

املزيج حتى يتجانس

حتلى  املكونلات  قلّبلي  البسكويلت.  أضيفلي   
تتداخل 

 غلّفلي قالب الكيك بورق قصدير. أضيفي مزيج 
البسكويت

 أدخيل القالب إىل الثاجة حتى يجمد الحى
 قّدمي الحى بارداً عى سفرتك 

إلصابلة  الجسلم  تعلرض  عنلد 
يعطي إشلارة للملخ ليبدأ املخ يف 
إرسال االشلارات التي تساعد يف  

إعادة خايا جديدة.
 وذكلرت الدكتورة  ريتلا عثمان 
أن هلذا ما يحدث عنلد استخدام 
الديرماروللر حيلث تبلدأ يف فتح 
ثقلوب يف الجلد وهو ملا يساعد 
يف إعادة انتلاج الخايا من جديد 

ويمنح البرشة حيوية ونضارة.
وتشلري طبيبة الجلديلة اىل انه يف 
حاللة استخلدام الديرماروللر يف 
العيادات يتم تمريرها عى الوجه 
بحجم سنون محددة تختلف عن 
التي يمكلن استخدامها يف املنزل  
مع وضع سريم يحتوي عى مواد 
تساعد يف تحقيق أقىص استفادة 
للبلرشة أما الديرمارولر التي يتم 
استخدامها يف املنزل والتي تعتمد 
عى حجم سنون محددة وتعتمد 
عى طلول 1 سنتيمرت لاسرتتش 

ماركس
أنواع الديرمارولر:

ريتلا  الجلديلة  طبيبلة  تشلري 
عثملان إىل أن نلوع السنون التي 
تعتمد عليهلا الديرمارولر يعتمد 
وأن  االستخلدام  طبيعلة  على  
الديرماروللر التلي تستخلدم يف 
عيلادات املتخصصن تختلف عن 

التي يمكن استخدامها يف املنزل
واستخلدام الديرماروللر ال يقف 
فقلط عنلد نتائجله يف تنشيلط 
الدورة الدمويلة بل يمنح فرصة 

عظيملة الستفلادة الجللد ملن 
امللواد التلي توضلع عليله بعلد 
ملادة  خاصلة  الديرماروللر، 
الهايلورنيلك اسيد واملسئولة عن 
تجديلد خايا البلرشة وظهورها 

بمظهر حيوي تملؤه النضارة
بحملض  البلرشة  ودهلان 
الهايلرونيلك اسيلد بعلد الديرما 
روللر  فهو قلادر على تحمل ما 
وزنله  ضعلف   1000 إىل  يصلل 
الجزيئي يف امللاء. يخرتق حمض 
الهيالورونيك الجللد ويربط املاء 
بخايلا الجلد ، مملا يغمر جميع 
طبقلات الجللد برطوبلة قيملة 
ومجددة، ويجعل البرشة تحصل 

عى الرتطيب الازم لها.
فوائد الديرمارولر

تعمل الديرما روللر عى تحسن 
الشبلاب  حلب  نلدوب  مظهلر 
بفعالية عالية، وتريع شفائها، 
امتصلاص  تعزيلز  إىل  إضافلًة 
العلاج املوضعي الخلاص بالحد 
من مشكلة حلب الشباب، ولعل 
هلذه النقطلة ملن أشلهر فوائد 

الديرما رولر للبرشة.
تعملل الديرما روللر عى تريع 
شفاء الندوب واختفائها كلياً من 

سطح الجلد.
ُتسهلم الديرملا روللر يف شلفاء 
وتعزيلز  الجلديلة،  التصبغلات 
الطبيلة  املستحلرات  وصلول 
إىل  البلرشة  بتفتيلح  الخاصلة 

طبقات أعمق من الجلد.

سلوكيات 

نصائح طبية

ختلّي عن العصبية واعيدي اهلدوء ألمومتك

للسيدات فقط.. احلاالت اليت تتطلب تناول مكمالت احلديد

لطلة ابهى...

كل ما تودين معرفته عن آلة 
اجلمال ..الديرمارول

ما تأثري اسم طفلك على حظه يف احلياة؟
كل يوم معلومة

تدبري منزلي

املطبخ ..

الثالجة مكان مثالي لتكاثر اجلراثيم.. كيف حتافظني على نظافتها؟

حلى بالبسكويت سهل وسريع
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أنا أحب شخصاً أجمل مني كثرياً 
بس  يحبني،  أنه  أخربني  وهو 

أخاف عندما نتزوج يعايرني.
الحل والنصائح:

يل  أوضحت  لو  أتمنى  كنت   -
وهل  الشاب،  وعمر  عمرك،  عن 
للزواج؟  يؤهلكما  سن  يف  أنتما 
وما هو عمله وعملك؟ فكل هذه 
ما  فهم  عىل  تساعد  املعطيات 
يساعد  ما  حقيقة،  به  تشعرين 

عىل اقرتاح حل أو نصيحة.
مشكلة  هناك  ليس  عموماً   -
فالجمال  الجمال،  تفاوت  يف 
عموماً أيضاً أمر معقد، واختلف 
تحديًدا  لنشهد  علماؤه،  حوله 
حقبة  كل  يف  مختلفاً  وتوصيفاً 
الغالب هو ما  أن  إال  الزمن،  من 
روح  نرش  من  الجمال  يحققه 
الرضا والراحة والبهجة عىل من 

يراه.. ولكن!!
أتوقف  ما  هي  الـ)لكن(  هذه   -
عنده أنه من األفضل االبتعاد عن 
التفاوت،  هذا  وتجاهل  املقارنة، 
إال أن ما يجعلني أتردد هو خوفك 
من أن يعريك؟ فلماذا يخطر لك 
من  هو  الشاب  هذا  وهل  هذا؟ 

النوع الذي يتباهى ويعاير؟؟
فابتعدي،  كذلك  األمر  كان  إذا   -
يف  خفياً  هاجساً  كان  إذا  أما 
الوضع  هذا  مع  فتعاميل  داخلك 
تملكينه  ما  وحددي  بواقعية، 
وإيجابية،  جيدة  مواصفات  من 
وما يملكه هو باملقابل، فجمال 

الوحيد،  املقياس  ليس  الشكل 
بينكما  توازناً  وجدت  فإذا 
وما  وامليزات  الخصال  لجهة 
اآلخر  يكمل  أن  ألحدكما  يمكن 
بارئك،  عىل  فاتكيل  خالله  من 
الخطوة  هذه  عىل  وأقدمي 
يراك  يجعله  أن  الله  وادعي 
أجمل الجميالت، وثقي أن الحب 
الحسنة هي  والنوايا  والتعاطف 
الجمال  الباقية يف عالقاتنا، وأن 
يعيش فرتة محددة من  الشكيل 
الجمال  يتنامى  فيما  الزمن، 
والخلق  الروح  جمال  أي  اآلخر 
إىل  والتقوى  واإليمان  الحسن 
أجمل  من  صاحبه  ليجعل  األبد 
أو  شبابه  يف  سواء  الله  خلق 
فاسعي  شيخوخته،  أو  كهولته 
الله  يحبه  الذي  الجمال  هذا  إىل 

عز وجل يف عباده.

الطرق  من  العديد  القرون  عرب  هناك  كان 
ملحاولة استكشاف شخصية ما يف ملحة واحدة. 
أجزاء  بعض  تكشف  املعتقدات،  لهذه  ووفقاً 

الجسم عن الخصائص الفريدة لألشخاص.
خالل  من  السمات  من  العديد  تحديد  تم  وقد 
علما  يعترب  هذا  وكان  الجمجمة.  قياس 
يعتقدون  الناس  كان  كما  ذاته.  بحّد  كامال 
كان  إذا  ما  تحّدد  قد  العينني  بني  املساحة  أن 

الشخص فناناً أم ال.
الشخصية  بني  يربط  املعتقدات  هذه  أحد   
يركز  اليوم  اليدين.  أظافر  وشكل  وحجم 
الناس عىل شكل األظافر، وقد أخذ األوروبيني 

هذه الطريقة من آسيا.
إليك تفسري شخصيتك وفقا لشكل أظافرك.

الشكل رقم 1 األظافر الطويلة بشكل عمودي: 
أنِت شخصية هادئة ذو خيال واسع ومبدعة 
عىل  الصفات  هذه  تنطبق  وقد  ودقيقة. 

الجميع.

حكيمة  أنِت  كبرية:  أظافر   2 رقم  الشكل 
وذكية تشعرين باالنزعاج بسهولة. أنِت دائماً 

صادقة وتعطني نصائح جيدة.
أو  مستديرة  أظافر  و4   3 رقم  الشكل 
ومتفائلة  عاقلة  شخصية  أنِت  بيضاوية: 
وفريدة ومتساهلة. لديِك الكثري من األصدقاء 

أنِت  حياتك.  تشغل  التافهة  األمور  تدعني  وال 
تعيشني وفقاً لقواعدك الخاصة.

زعيمة  أنِت  املربعة:  األظافر  رقم5  الشكل 
مع  حساسة  أنِت  وقوية.  وشجاعة  وذكية 
زعيمة  أنك  االنطباع  تعطني  ولكنِك  أصدقائك 

جدية وقوية.
مثلث:  شكل  عىل  أظافر  و7   6 رقم  الشكالن 
ومبتكرة  للكمال  تسعني  ذكي  شخص  أنِت 
وأصيلة. يعجب بِك األشخاص من حولِك ألنك 

تفكرين بشكل أرسع من اآلخرين.
أنِت  لوزي:  شكل  عىل  أظافر   8 رقم  الشكل 
ودودة ودافئة، وتقاتلني دائماً من أجل ما هو 

صواب كما أنِك لطيفة جداً.
الشكل رقم 9 أظافر عىل شكل منحرف: أنت 
ولديك  ومنتجة  ومتحمسة  دائما  مستعدة 
األجل.  وطويلة  كبرية  أهدافِك  عايل.  تركيز 
بِك  املحيطني  اآلخرين  عىل  إيجابي  تأثري  لك 

وترفعني معنوياتهم.

عـاش يف أحد األيـام مزارع كسول لـم يكن يحّب العمـل يف الحقول 
وال يستمتـع به. حيث كان يقيض أّيامه مستلقًيا تحت ظّل شـجرة 
كبـرية. يف أحد األيام وبينما كـان مسرتخًيا تحت الشجرة، رأى ثعلًبا 
يطـارد أرنًبا. وفجأة سمع صوت اصطدام قّوي. لقد اصطدم األرنب 
بجـذع الشجرة ومات يف حينهـا. أخذ املزارع يف الحـال األرنب املّيت، 
تارًكـا الثعلـب مغتاًضـا، وذهب إىل منزلـه، فذبح األرنـب وأعّد منه 
عشـاًء لذيًذا، وباع فـروه يف السوق يف اليوم التـايل. فّكريف حينها مع 
نفسه: “لو استطعـُت الحصول عىل أرنب هكذا كّل يوم، فلن أضطّر 
للعمل مجّدًدا يف الحقل.” وهكذا، ذهب املزارع يف اليوم التايل إىل نفس 
الشجـرة واستلقى تحتها منتظرًا ارتطام أرنٍب آخر بها. خالل يومه 

رأى عّدة أرانب بالفعل، لكّن أيًّا منها لم يرتطم بأّي شـجرة، بالفعل 
ما حدث معه يف اليوم السابقة كان صدفة نادرة الحدوث حًقا. لكنه 
فّكـر قائالً: “أوه ال بأس، ال زال أمامي فرصـة أخرى غًدا!” واستمّر 
األمر عىل هذا النحو لعّدة أيام وأسابيع وأشـهر، فأهمل بذلك حقله، 
وبقـي مستلقًيا بانتظـار انتحار األرنب. مّمـا أدى إىل نمّو األعشاب 
الضـاّرة يف الحقل وفساد املحاصيل، وتضّور املـزارع جوًعا يف نهاية 
املطـاف، ألنـه لم يجد ما يأكلـه، ولم يتمّكن من اصطيـاد أّي أرنب. 
العـربة املستفـادة من القصـة: ال تضّيـع وقتك يف انتظـار الفرص 
الجيـدة أن تطـرق بابك دون أن تفعل شـيًئا. ال تسلّـم حياتك للحظ 

دون أن تعمل بجّد لتحقيق النجاح.
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مهنيـاً: الخطـوط جّيدة لالنطـالق والتدقيـق والبحث ثم 
اإلنجـاز. ال تقف مكتوفاً تراقب الحياة تمّر امامك، بل قاوم 

لتنال حقوقك وتحصل عىل ما هو ملك لك
عاطفيـاً: بعيداً عن البيـت تعيش حالة غري متوقعـة قد تكون يف 

مصلحتك، أحد منتقديك السابقني يبدي اهتماماً بكسب صداقتك
صحياً: انتبه إىل وضعك الصحي، فأنت تحب األكل الدسم وال تحسب 

حساباً للعواقب

مهنياً: تحتفل بمناسبات سعيدة وتشعر بالحرية، 
وتتخلّص من قيد، وتحاول االنطالق بمرشوع كبري 

فريد من نوعه
عاطفيـاً: اللعب بالنار خارج إطـار العالقة بالرشيك قد 

يؤدي بك إىل مشكالت كبرية لن تكون عابرة 
صحياً: حاول ان تجد أوقاتاً للراحة حتى لو كانت انهماكاتك 

كثرية، فالعمر ينتهي والعمل ال ينتهي

مهنيـاً: تميـل إىل االنسحـاب والذهـاب إىل العمل 
وحيـداً، وتجـد نفسـك مجـرباً عـىل املواجهـة إذ 

اضطررت إىل ذلك
عاطفياً: عالقتك بالعائلة وبمـن تحب تستعيد هدوءها، 

وتجد نفسك حارضاً دائماً لتقديم أي مساعدة تطلب منك
صحيـاً: مـن املحتمل أن حظـك ييكون حليفـك ويضمن لك 

التحيل بالصحة الكاملة وباتزان نفيس كبري

مهنياً: الحظ املمتاز يكون حليفك قريباً، وهذا ما 
يغرّي االتجاهات نحـو األفضل بعد سلسلة تعثرات 

غري مربّرة 
عاطفيـاً: تعيد النظـر يف عالقتك بمن تحـب، بعد إهماله 

فرتة من الوقت لكن قرارك بشأنه ال يزال غري محسوم 
صحياً: كن نشيطاً متفائالً وابتسم للحياة كي تبتسم لك

مهنياً: تعطـي جهودك نتائج جيدة عىل الرغم من 
الضغوط التي أّخرتك يف اآلونة األخرية 

عاطفيـاً: بإمكانك تسوية املشـكالت وإيجاد الحلول 
للنزاعات التي تطورت أخرياً مع الرشيك 

صحيـاً: تمنح نفسك بضعـة أيام راحة للتخلـص من أعباء 
الحياة العملية واالستمتاع بأجواء تفتقدها منذ مدة طويلة

مهنياً: تساهم شـعبيتك يف دعمك اذا كنت تريد الرتشح 
ملنصب او موقع اجتماعي او سيايس

عاطفيـاً: تشهد حياتـك العاطفية تطـوراً ملحوظاً، وتجد 
متعة يف التعرف إىل أشخاص جدد

صحيـاً: ضغوط العلم تجعلك عرضة لتوتـرات عصبية، وتشعرك 
بأنك غريب عن أهلك وعائلتك

مهنيـاً: ترسم مشاريـع ذات صلـة باستثمارات 
مالية تعود عليك باملزيد من األرباح

عاطفياً: تظهر بعض االنفعاالت واملشاعر الجياشـة 
التي تريح األجواء وال تثري االضطرابات والحساسيات

صحياً: ليس الوقت مالئماً للوم نفسك عىل األخطاء السابقة، 
بل للتعقل والروّية

مهنيـاً: لن تكتفـي بموقعك الحـايل، وقد يصل بك 
الركـود اىل درجـة الخمول الكامـل ورّبما التقصري 

والتغّيب عن العمل 
عاطفيـاً: تسعى إىل املزيـد من االستقالليـة وتبحث عن 

الحرية الكاملة، لذا من الصعب التقّيد برشيك معنّي 
صحيـاً: تهتـم بصحتك وتعتنـي بنوعية غذائـك، وقد تشكو 

زيادة يف الوزن

مهنيـاً: تعرف قطيعة أو فراقـاً أو ظروفاً صعبة تؤّدي 
إىل الفتـور يف الروابط، لذلـك أدعوك إىل اتخاذ كل التدابري 

لحماية مصالحك
عاطفيـاً: تجد نفسك محاطـاً بأصدقاء محبني، يكّنون لك كل 

الحب واملودة، ويسود عالقتك بالعائلة التفاهم املتبادل
صحيـاً: تشعر بالتفـاؤل ما ينعكـس إيجاباً عـىل وضعك الصحي 

ككل

مهنيـاً: باستطاعتـك تحقيـق املستحيـل إذا كنت 
صاحـب إرادة وتصميـم، ويكـون تـرددك يف غـري 

مصلحتك 
عاطفياً: ثقتـك العالية بالنفس تثري إعجاب الرشيك بك، 

فيقف إىل جانبك ملؤازرتك يف جميع خطواتك 
صحياً: نوم الساعات املطلوبة ضمان لبدء يوم جديد بنشاط 

وحيوية

مهنياً: حوافز جديدة يف العمل تجعلك أكثر حماسة 
ونشاطاً، وبانتظارك العديد من فرص النجاح عىل 

غري صعيد
عاطفيـاً: تحل مـع الرشيك الكثـري من األمـور العالقة 

بينكما، واالختالف يف وجهات النظر بينكما يخف تدريجياً
صحياً: ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش االنزواء 

بنفسك للتخلص من متاعبك

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: ال تتأفـف مـن الضغـوط والواجبات، وال 
تؤّجـل املهاّم الصعبـة واملعّقدة اىل وقـت آخر وال 

تخاطر بعملك
عاطفيـاً: ُكن عىل قدر من املسؤوليـة تجاه الرشيك، وال 

تدع الشكوك تتسلل إىل حياتكما العاطفية
صحياً: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك 

بكل ثقة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

بيـربس  الظاھـر  بقيـادة  املسلمـون   -  1268
ينجحـون باسـرتداد مدينـة أنطاكيـة مـن يـد 

الصليبيني بعد أن ظلت بأيديھم ملدة 170 سنة.
1502 - كريستوفـر كولومبوس يقـوم برحلته 

الرابعة واألخرية عرب املحيط األطليس.
1798 - الحملـة الفرنسية عىل مرص تتحرك من 
مينـاء تولون بقيـادة نابليون بونابـرت باتجاه 

مرص.
1953 - اللـواء محمـد نجيـب يشـكل حكومته 

الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.
1956 - بدايـة إرضاب الطلبـة الجزائريني، الذي 
دعا إليه االتحاد العام للطلبة املسلمني الجزائريني 

لإلتحاق بثورة التحرير الجزائرية.
1965 - سوريـا تعلن عـن إعدام الجاسوس إييل 

كوھني.
- 1973التوقف عن تداول ریال قطر ودبي يف كل 

من اإلمارتني.
تأسيس مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

تحت مسمى مجلس النقد.
1989 - إرسائيل تعتقـل مؤسس حركة حماس 

الشيخ أحمد ياسني.

1990 - القـوات السوفيتيـة تنسحـب من أكرب 
قاعدة عسكرية يف املجر.

2001 - مقتل الفالحة الصينية »سن زونجھوا« 
عىل يـد السلطـات الصينية لرفضھـا الخضوع 

لعملية تعقيم ملنعھا من اإلنجاب.
2004 - بدء محاكمة الجنود األمريكيني املتھمني 
بإسـاءة معاملة املعتقلني العراقيني يف سجن أبو 

غريب.
2009 - تشكيـل حكومـة فلسطينيـة جديـدة 
يف الضفـة الغربيـة برئاسـة سالم فيـاض، وقد 
قاطعت كتلـة حركة فتـح يف املجلس الترشيعي 
الفلسطيني الحكومة، بينما قالت حركة حماس 
بـأن الحكومـة غـري رشعيـة وأن تشكيلھا يعد 
تخريبـا متعمـدا للحـوار الوطنـي الفلسطيني 
وتھديـدا ملستقبـل الحـوار وتؤكد عـدم التعامل 

معھا.
2016 - الخارجيـة املرصيـة تعلـن رسميـاً عن 
تحطـم طائـرة مرص للطـريان رقـم 804 قبالة 

السواحل اليونانية وعىل متنھا 66 راكباً
2018 عقد زفـاف األمري ھـاري وميغان ماركل 

وإعالنھما زوجاً وزوجة يف اململكة املتحدة.

acebook من الفيسبوك

مشاركات القراء
العيُد أغنيٌة وقبلُة عاشٍق 

وصبيٌة في عطرها تتأرجُح 

العيد ضحكُة قلبِك وضياؤُه 

وقصيدٌة غّناُء ال تتوّشُح 

العيُد شمٌس من حكايا ثغرها 

وعليِه آثارُ األصابِع مترُح  

غّمازة اخلدين بحٌر هائُج

وبه اشتياقي من جديٍد يسبُح  

يا لوَن عينيها وسحَر جفونها 

والعيد جاء بقلِبها يتمّسُح 

قلبي إليها قد صبا فّتانًة 

أضناُه عشٌق ال يزاُل يُبرُِّح 

فالصدرُ مثل النهِر الَن بقلبٍة

وأنا لها ظاٍم وليلَي يجرُح 

دنيا تضجُّ وغيرها ال أرتضي

وخياُل شعري في هواها 

يسرُح

دنيا علي احلسني 

أيا صاحبة العبق الفتان

حباك به الرحمن

على الُبراق مر بك العدنان

فهل بعد هذا شرف من املنان

سّماِك القدس في األزل قبل األزمان

وستبقني قدسا في كل زمان

من القدوس لك أمان

على حفنة من فنٍت لذي فّتان

ستفنى كّلها، كل شيء بأوان

املسجد األقصى عني العنوان

والبّينة لنا من القرآن

مهما طال وجتبر الطغيان

لك يا قدس مّنا كل العشق بإتقان

وفي القلوب الصّديقة جّم حب بإحسان

شهداؤك آللئ ترصع التيجان

ولتاج قّبتك الذهبي

يسافر الياقوت في امللكوت، فسيح فضاء بال مكان !!

هم عند ربِك أحياء، روح وريحان

شموخ وعزة وطيب قرب من احلّنان

ما كان لعشاقك في أنهار الشهد إال الذوبان

فيصير قطر خمرهم نًدى بكل األكوان

طيب ذكًرى بدار الفناء

وللّدارُ اآلخرُة أطيب، جّنات بعد عسر امتحان

 اقصْد، تفزْ بالفراديس من اجلنان
َ
نعم التجارة ! اهلل

مرمي الراشدي

اململكة املغربية

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

قصة وعربة

هو أمجل مين!

أبرز مزاياِك من شكل أظافرك

انتظار الفرص

كلمات متقاطعة صــــورة و حــــدث

No: 7488   Wed    19     May    2021العدد:   7488    االربعاء    19    ايار     2021

أكرب قرص فالفل يف العامل يدخل غينيس!

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

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 

دبي / الزوراء :
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جومانا مراد: فيلم «يوم 13» فكرته ترتقي للرعب 

أطلق )اليوتيوبر( السوري أنس مروة وزوجته 

برنامج  عىل  قناتهم  عرب  فيديو  املالح  أصالة 

ما  متابيعنها  عدد  يصل  والتي  )يوتيوب(، 

يقارب 12 مليون متابع حول العالم.

وحمل املحتوي الذي تناوله الفيديو والذي تم 

تصويره يف والية كاليفورنيا األمريكية، دعما 

للقضية الفلسطينية لكل املواطنني األمريكيني 

يف املنطقة، من خالل توزيع املثلجات باملجان 

كرسالة محبة من الشعب الفلسطيني.

ألف مشاهدة  الفيديو ما يقارب 900  وحقق 

األوىل من نرشه، نرصة  األربع ساعات  خالل 

املحبة  رسائل  وتوصيل  الفلسطينية  للقضية 

والسالم حول العالم.

العديد  مؤخرا  الفلسطينية  الساحة  وتشهد 

قوات  اعتداء  نتيجة  التصعيد  جوالت  من 

االحتالل اإلرسائييل عىل مواطني الشيخ جراح 

غزة  قطاع  استهداف  اىل  وصوال  القدس،  يف 

بالصواريخ والتي عىل إثرها، أدت إىل استشهاد 

يقارب 212 شهيدا، منهم 61 طفال و36  ما 

سيدة و 16 مسنا.

الهاوية  إىل  اإلنسان  الطمع  يقود 

ضياع  إىل  به  ُيفيض  وقد  حيناً، 

العمر أحياناً، لدرجٍة قد تبوء معها 

تصدّع  ما  ترميم  إلعادة  محاوالته 

بعد  ذلك  جاء  إن  سّيما  ال  بالفشل، 

فوات األوان.. فكيف إذا فقد أحدهم 

20 عاماً من عمره وراء القضبان!.. 

إىل  العائد  نوح،  حكاية  هي  هذه 

»يجيب  مسلسل  يف  مجدداً  الحياة 

الله مطر« من كتابة عيل الدوحان، 

وإخراج سائد بشري الهواري، والذي 

 .MBC1 يعرض عىل

من  نوح  بخروج  الحكاية  تبدأ 

السجن مقرراً العودة إىل بيته وابنه 

عنه  تخلنّي  اللواتي  وبناته  الوحيد 

ووضعن  عليه  الحكم  صدور  عند 

أيديهن عىل أمواله.. تقع املفاجأة 

عندما يعود نوح إىل منزله القديم 

الذي  وابنه  زوجته  ليجد  املتهالك، 

أصبح رجالً يعيشان عيشة الفقر 

كل  عىل  ابنتاه  استولت  أن  بعد 

يعرف  ال  ابٍن  بني  وما  يملك..  ما 

أخربته  أن  بعد  شيئاً  والده  عن 

عرشين  منذ  تويف  قد  بأنه  والدته 

عاماً، وإحباط سببه ضياع العمر 

واملال سدى، يقرر نوح أن يخوض 

املسلوب  ماله  السرتجاع  حرباً 

املشاكل  من  العديد  مواجهة  يف 

فشيئاً  شيئاً  يبدأ  فيما  والعراقيل، 

بإدراك حجم التحوالت التي طرأت 

عىل حياته. 

االجتماعية  القضايا  العمل  يتناول 

وهو  السوداء،  الكوميديا  بطريقة 

أحمد  عرفات،  زهرة  بطولة:  من 

السلمان، ميس قمر، شهد الياسني، 

عبد  الهادي،  شوق  البلويش،  مرام 

الله،  عبد  يعقوب  الطراروة،  الله 

وآخرين  العيل،  روان  حمدان،  هدى 

الدوحان،  عيل  تأليف  من  وهو 

وإخراج سائد الهواري.

يعرض مسلسل »يجيب الله مطر« 

عىل MBC1، من األحد إىل الخميس 

03:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 

06:00 مساًء بتوقيت السعودية.

شاحنة احلب باسم فلسطني.. تنطلق يف شوارع كاليفورنيا

رجٌل يعيد اكتشاف حياته بعد 20 عاماً وراء القضبان يف »جييب اهلل مطر«

الخشاب،  سمية  املرصية،  الفنانة  وجهت 

غراندي  أريانا  العاملية  للنجمة  تهنئة  رسالة 

وذلك  غوميز،  دالتون  من  زواجها  بمناسبة 

التواصل  موقع  عىل  الخاصة  صفحتها  عىل 

وكتبت  االجتماعي. 

العربية  باللغة  سمية 

يا  قائلًة:”مربوك 

وأضافت:  حياتي”، 

 congratulatios«

.»on ur marriage

التعليق  وأثار 

كتبته  الذي 

واسعاً  جدالً  سمية 

املتابعني  وسخرية 

إستخدامها  بسبب 

التحدث مع  يف  العربية  اللغة 

لقولها  باإلضافة  العاملية،  النجمة 

من  وكان  “حياتي”. 

حتى  “اوف  التعليقات 

تفهم  ماراح  اريانا 

كاتبته  سمية  اليل 

واسلوب  كالم 

بس  مرصي 

بانقليزي”، “انو 

هنن رفقات«.

أريانا  أن  يذكر 

ودالتون  غراندي 

يف  تزوجا  قد  غوميز 

عىل  إقترص  بسيط  حفل 

العائلة واالصدقاء.

تحقيق  عدم  فبعد  املوسم؛  هذا  يالحقها  الحظ  سوء  أن  يبدو 
مسلسلها الرمضاني األخري »لحم غزال« النجاح املطلوب 
يف املوسم الرمضاني املايض، قد تواجه غادة عبد الرازق 

أزمة جديدة، ولكن بخطوتها السينمائية املقبلة.
رغم ان غادة عبد الرازق أنهت تصوير بعض مشاهدها 
الذي   »9 »حفلة  الجديد  السينمائي  فيلمها  أحداث  داخل 
بعد  السينمائية  الساحة  إىل  به  تعود  أن  املقرر  من  كان 
من  بالعمل  تطيح  قد  ازمة  الفيلم  يواجه  سنوات،  غياب 
املوسم السينمائي الجديد، فبعد ان كان من املفرتض ان يبدأ 
استئناف تصوير املشاهد الباقية من الفيلم فور انتهاء إجازة عيد 
القادم، فوجىء  للعرض يف موسم عيد األضحى  الفطر ليكون جاهزاً 
صناع العمل بتأجيل التصوير للمرة الثانية، حيث علم ان الجهة 
املنتجة لم تحدد موعداً جديداً للتصوير بسبب االزمات املادية 
التي تمر بها الرشكة والتي منعتهم من استكمال تصوير 

العمل.
شخصية  خالله  من  تجسد  غادة  أن  بالذكر  الجدير 
الباليه،  لتعليم  باليه معتزلة تؤسس مدرسة  راقصة 
الجهة  ان  يرتدد  اإلنجاب.كذلك  عدم  من  وتعاني 
من  خوفاً  أيضاً  التصوير  تأجيل  قررت  املنتجة 
عدم تحقيق اإليرادات املطلوبة بشباك التذاكر 
معروفة  غادة  أن  خاصة  عرضه،  وقت 
صعيد  فقط.عىل  الدرامية  بجماهرييتها 
إجازة  الرازق  عبد  غادة  تقيض  آخر، 
التصوير  مدير  زوجها  برفقة  قصرية 
هيثم زيتنا يف لبنان بعد إنهاء تصوير 
الرمضاني  مسلسلها  يف  مشاهدها 

»لحم غزال« الذي ُصّور هناك.

مسية اخلشاب تتعرض للسخرية من متابعيها 

غادة عبد الرازق تواجه 
مشكلة جديدة

الزوراء / دبي / ظافر جلود:
بعد أن حقق الفنان اإلماراتي الكوميدي، 
جمعة عيل، النجاح تلو النجاح يف أعماله 
القوي  بحضوره  األخرية  التلفزيونية 
بل  فقط،  اإلمارات  يف  ليس  الدراما،  يف 
مجلس  دول  كل  إىل  وصلت  شعبيته  إن 
نتاجه  آخر  بعد  الخليجي،  التعاون 
تألقه  اثر   ،2021 الرمضاني  الدرامي 
قام  الذي  حلو«،  »حامض  مسلسل  يف 
اإلماراتي  الفنان  صديقه  مع  ببطولته 

الكوميدي عبدالله زيد.
املسلسل  نجاح  املتوقع  من  كان  فقد 
جودة  بسبب  املحيل،  الجمهور  وتفاعل 
كتابة النص، فقد أبدع عبدالله زيد يف جعل 
اجتماعية  شعبية  أبعاد  ذات  الحلقات 
قدما  انهما  خاصة   ، املتلقي  من  فربيبة 
العام املايض يف رمضان 2020 مسلسلني 

هما »بنت صوغان، وخاشع وناشع«.
عيل:  جمعة  الكوميدي،  الفنان  يقول 
ثاٍن  جزء  »هو  حلو  »حامض  مسلسل 
ملسلسل »خاشع وناشع« الذي قدم العام 

أّما بخصوص  املايض عرب تلفزيون دبي، 
أمر  فهو  حلو،  حامض  إىل  االسم  تغيري 
حيث  املنتجة،  والرشكة  للمنتج  يعود 
قريبا،  باملرسح  نقدمه  أن  املمكن  من 
جمهورنا  نستقطب  بدأنا  اننا  السيما 
املحيل والخليجي بعد الجفاء الطويل عن 
متابعته نجومه يف املرسح أو التلفزيون .

كواليس  عن  جمعة  الكوميدي  ويضيف 
تم   : فيقول  التصوير،  تم  وأين  التصوير 
تصوير املسلسل يف رأس الخيمة، وواجهنا 
عىل  للحفاظ  الصعوبات  من  الكثري 
التباعد، يف ظل وجود طاقم فني وممثلني 
للتصوير  األوىل  اللحظة  ومنذ  كبريين... 
أمام  للمشاركني  كامل  فحص  عمل  تم 
الكامريا وخلفها، وبعد ظهور النتائج تم 

التصوير.
طاقم  معنا  كان  ذلك  إىل  إضافة  مبينا: 
دوري  بشكل  املشاركني  لفحص  طبي 
خصوصاً  الجميع،  سالمة  عىل  للحفاظ 
أن املسلسل يشارك فيه ممثلون وفنيون 
من كل الفئات العمرية ومن كبار السن، 

وقبل التصوير كان كل املشاركني يرتدون 
أن يعلن املخرج بدء  كماماتهم، وبمجرد 

التصوير يتم إبعاد الكمامة.
»حامض  مسلسل  ممثلو  أما  واضاف: 
املرسح  نجوم  من  جميعا  فهم  حلو« 

صالح  عبدالله  مثل  اإلماراتية  والدراما 
ومن  سعيد،  ومحمد  الجفايل،  عبدالله 
مملكة البحرين الفنانة الكوميدية سلوى 
»حامض  مسلسل  يف  وكانوا  بخيت، 
الذين  الشابة  الوجوه  اىل  إضافة   ، حلو« 

كبري  بشكل  موهوبني  جميعهم  كانوا 
ويحتاجون إىل الفرص التي تربز قدراتهم 
الفنية، وقد حاولنا أنا وعبدالله زيد،  منتج 
املسلسل ومؤلفه، أن نعطي الشباب الذين 
لم يحصلوا عىل فرصة أن يشاركونا، لكي 

يتعرف عليهم الجمهور أكثر.
ثنائيا  تشكل  باتت  التي  عالقته  وعن 
زيد  أنا وعبدالله   : قال  زيد،  الله  عبد  مع 
ومنذ  الفني،  الوسط  خارج  أصدقاء 
التمثيل  بدأت  إذ  الفن،  يف  نعمل  طفولتنا 
وعبدالله  عاما   13 عمري  كان  منذ 
كذلك، ودائماً ما يخربنا الناس بأن هناك 
انسجاماً بيننا منذ أول عمل قدمناه معاً، 
املرسح  يف  كيمياء مشرتكة  لدينا  أن  كما 
أو التلفزيون، وال نستطيع االستغناء عن 
اعتقد  بالنسبة يل فعبدالله زيد  بعضنا... 
أعمال  له  ولكن  كممثل،  أسطورة  انه 
األعمال  من  الكثري  كذلك  ولدّي  بمفرده، 
التي قدمتها وحدي بدون عبدالله، لكننا 
»قوة  نكون  مشرتكاً  عمالً  نقدم  عندما 

خارقة«.

بمقدار 444 مليار دوالر 

جهاز ياباني “يرصد” سالالت 
كورونا المتحورة

روسيا تطور نوعا جديدا من 
األقمار الصناعية

نجوم العالم يرفعون راية فلسطين وينددون 
باعتداءات إسرائيل

زيندايا تطلب من الـ94 مليون متابع أن يدعموا غزة 
أعلن�ت وح�دة تابعة لرشك�ة “فوجي فيل�م هولدنغ�ز” اليابانية أنها 

تس�تطيع صن�ع أجهزة ق�ادرة عىل رصد س�الالت ف�ريوس كورونا 
املتحورة، الفتة إىل أن ذلك س�يتم خالل شهر تقريبا، وذلك استجابة 
ملخاوف بشأن انتشار س�الالت أكثر عدوى من الفريوس.وصنعت 
وحدة “فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب” جهازا يمكنه رصد 

س�اللة الف�ريوس “ L452R” التي اُكتش�فت ألول مرة يف الهند 
وكاليفورنيا، وظه�رت يف طوكيو يف اآلونة األخرية.كما صنعت 
أجه�زة يمكنها رصد س�اللتني من الفريوس، اس�تخدمتهما 
س�لطات الصحة العام�ة كأجهزة إنذار مبك�ر من اتجاهات 
العدوى.وق�ال املدير الع�ام لعمليات علوم الحي�اة، كونياكي 
أوكاموتو: “من املهم للغاية السيطرة عىل السالالت املتحورة 

يف املراحل األوىل من انتش�ارها”، وفق م�ا ذكرت وكالة روترز.
وأض�اف أن الرشك�ة “تركز عىل الس�وق الياباني�ة، لكنها تتطلع 

لتصدير أجهزتها وفقا للطلب وللرشوط التنظيمية يف البلدان األخرى”.

تخطط بعض الرشكات الروس�ية إلطالق أقم�ار صناعية من نوع 
خاص مهمتها تأمني تبادل البيانات بني األقمار األخرى يف مدارات 

 RUVDS األرض.وقال نيكيتا تس�ابلني، الرشيك اإلداري لرشكة
الروس�ية املتخصصة يف مجال الخدمات الس�حابية: “تتعاون 

RUVDS م�ع Orbital Express الروس�ية لتطوي�ر نم�اذج 
جدي�دة من أقم�ار االتصاالت وأنظمة إلط�الق هذه األقمار، 

أول نم�وذج له�ذه األقم�ار من املف�رتض أن يت�م إطالقه 
نهاي�ة الع�ام القادم”.وأش�ار تس�ابلني إىل “أن األقم�ار 

الجديدة ستس�اعد عىل خلق ش�كل من أش�كال  تبادل 
البيان�ات ب�ني األقم�ار الصناعية األخ�رى يف الفضاء 

عرب الخدم�ات الس�حابية، وأن العمل ع�ىل األنظمة 
اإللكرتوني�ة الخاصة بتلك األقمار بدأ العام الجاري 
ومن املفرتض أن تخضع ه�ذه األنظمة الختبارات 

م�ا قبل الطريان نهاية الس�نة الحالية، وبداية العام 
املقبل ستخترب األنظمة داخل هياكل األقمار الخاصة بها”.

يواص�ل نج�وم العال�م دع�م القضي�ة 
الفلس�طينية م�ن جميع أنح�اء العالم، 
لوق�ف العنف اتج�اه األطفال والنس�اء 
الذي يقوده جي�ش االحتالل اإلرسائييل، 
وعىل مدار األي�ام املاضية، وأعلن الكثري 
من عمالقة التمثيل يف العالم انضمامهم 
لدع�م الق�دس وإدانة اعت�داءات جيش 

االحتالل اإلرسائييل.
وانضم�ت النجمة العاملية، ألبا فلوريس، 
صاحب�ة ش�خصية طوكيو الش�هرية يف 
مسلس�ل La Casa De Papel، لقائم�ة 
نجوم العالم الذين أعلنوا دعمهم للقدس، 
ون�رشت ص�ورة لعلم فلس�طني وكتبت 
تغريدة عرب حس�ابها الش�خيص بموقع 
تويرت، قائلة: “ال يوجد مربر لتلك املجزرة، 

كل دعمنا للشعب الفلسطيني”.
ليب�ا،  دوا  العاملي�ة،  النجم�ة  وس�اندت 
الشعب الفلس�طيني بحربه مع الجيش 
حس�ابها  ع�ىل  كتب�ت  إذ  اإلرسائي�يل، 
الخ�اص: “ه�ذة ليس�ت قضي�ة دينية. 
هذا انتهاك لحقوق اإلنس�ان األساس�ية 
لس�نوات عدي�دة، لق�د ول�د االطفال يف 
ارواح  الحري�ة،  يعرف�ون  وال  احت�الل 
فق�دت وأرس تفرقت، اوقف�وا االحتالل، 

حرروا فلسطني”.
إشارة إىل أن دوا ليبا هي مغّنية ومؤلّفة 
أغ�اٍن إنكليزية من أصوٍل ألبانية، عملت 
لفرتة قص�رية كعارضة أزياء، ثّم وّقعت 
عق�ًدا م�ع مجموع�ة وارن�ر ميوزي�ك 
يف  األّول  ألبومه�ا  وأص�درت   ،2015 يف 

.2017
للت�ربع  الدع�وات  املش�اهري  ب�دأ  كم�ا 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  واملس�اعدة 
االجتماعي، ومنهم النجمة زيندايا، التي 
أعلن�ت تضامنها مع فلس�طني وطلبت 
م�ن متابعيه�ا، الذين يتخط�ى عددهم 
ال��94 ملي�ون عرب صفحته�ا الخاصة، 

مساعدة فلسطني والتربع لغزة.
الش�عب  ملس�اندة  العال�م  وناش�دت 
الفلس�طيني، ودعمه باألدوية وغريها، 
الظ�روف  ه�ذه  يف  الحي�اة  ملواصل�ة 

الصعبة.
ُيذكر أن زيندايا عرفت ش�هرة واس�عة، 
قن�اة  مسلس�ل  يف  ش�اركت  أن  بع�د 
“ديزن�ي”، حت�ى أصبحت اليوم أش�هر 
ممثالت هوليوود، ولها ستايلها الخاص، 
وأغنياتها حققت نجاحاً الفتاً عىل الرغم 

من صغر سنها.

توصل�ت التط�ورات البحثية لدى 
فري�ق بحث�ي إلعداد نم�وذج أويل 
لرشيحة عضوي�ة تعمل كواجهة 
عصبية إلعادة وظائف الش�بكية 
املفق�ودة ل�دى املكفوف�ني، م�ن 
خالل الض�وء يف محيطها، وبدون 

استخدام مصدر للطاقة.
وصم�م الفريق البحثي من املركز 
املجه�ري  للفح�ص  األس�رتايل 
والتحليل الدقيق وقس�م الهندسة 
امليكانيكية والكهربائية يف جامعة 
س�يدني األس�رتالية، رشيحة من 
أشباه موصالت كربونية عضوية 
متع�ددة األلوان، حيث تس�تخدم 
الض�وء املمت�ص م�ن محيطه�ا 
التي  إلط�الق الخالي�ا العصبي�ة، 
إىل  الع�ني  م�ن  اإلش�ارات  تنق�ل 
لتعم�ل بمثابة ش�بكية  الدم�اغ، 
ب�رص  الس�تعادة  اصطناعي�ة 

املكفوفني يوماً ما.
وق�ال )ماثي�و جريفي�ث( املؤلف 
الرئي�س يف البح�ث:” إن التقني�ة 
يمكن طباعتها بطريقة منخفضة 
التكلف�ة كطباع�ة الجرائ�د، مع 

لفها وضغطها برسعة عالية”.
وب�ني أن البح�ث يه�دف لتوف�ري 
ح�ل طب�ي حي�وي ألولئ�ك الذين 
يعانون من العم�ى جراء أمراض 
 ،)RP( التهاب الشبكية الصباغي

والضم�ور البقعي املرتبط بالعمر 
الثان�ي  الس�بب  وه�و   ،)AMD(

لحدوث العمى يف العالم.
التقني�ة عىل  الباحث�ون  واخت�رب 
خالي�ا عصبية من نخاع ش�وكي 
ق�ال  حي�ث  ف�ران،  وعي�ون 
جريفيث:” ل�م تنُج ه�ذه الخاليا 
فحسب، فقد نمت وحافظت عىل 

وظائفها العصبية”.
ويأم�ل الفريق البحث�ي أن تطبق 
هذه التقنية يف النهاية، كنوع من 
الواجه�ات العصبي�ة، الس�تعادة 
إلصاب�ات  الحس�ية  الوظيف�ة 
النخاع الشوكي وأمراض التنكس 

العصبي..
ح�دوث  أن  الباحث�ون:”  وأف�اد 
إنهاك أو فش�ل يف وظائف الخاليا 
العصبية يمكن أن يس�بب العمى 
والصمم، وأمراضا ليس لها عالج، 
مثل باركنس�ون وال�رصع، حيث 
يمك�ن للواجه�ات العصبية عالج 
الخلل يف وظائف الخاليا العصبية، 
وإع�ادة برمجة الخالي�ا العصبية 

من جديد”.
ويأم�ل الفريق البحثي أن يتحقق 
ذلك يف تقنيتهم باستخدام الضوء 
فق�ط، مم�ا يفت�ح آفاًق�ا مثريًة 
ملس�تقبل التكنولوجي�ا الحيوي�ة 

اإللكرتونية.

شريحة عضوية مبتكرة لعالج 
المكفوفين

  

تغريدات

اياد عالوي

محمد صبحي

اصدقائي زمالئي بعد تفكري بهدوء 
ــررت اعتزل الفن  وتركيز كتري ق
ــرايف له على مدى  نهائيا بعد اح
40 عاما قدمت فيه اعمال حمرمه 

سيتذكرها التاريخ وداعاً.

ــع فخامة  ــي م ــال هاتف ــالل اتص ــدت خ اك
ــود عباس على موقفنا الثابت  الرئيس حمم
ــطينية ووقوفنا  ــة الفلس يف نصرة القضي
ــرعية  ــطني ودعمنا للش ــا يف فلس ــع اهلن م
ــادل  الع ــالم  الس ــق  وحتقي ــطينية  الفلس
ــا وان هنالك اطرافاً  ــامل والدائم. كم والش

حتاول االيقاع بشعبنا واهلنا يف فلسطني.
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صفعة القرن

هامش

وكأن  بدا  ترمب،  دونالد  السابق،  األمريكي  الرئيس  إدارة  أواخر  يف 
واملسلمني  العرب  قضية  إنها  يفرتض  التي  الفلسطينية  القضية 
األوىل أو املركزية مثلما هو الخطاب السيايس واإلعالمي املتداول منذ 
سمي  ما  عرب  التسوية  مراحل  أخطر  دخلت  قد  الزمن،  من  عقود   7
الفلسطيني،  الرئيس  التي رسعان ما أطلق عليها  القرن«  ب�«صفقة 
محمود عباس، تسمية »صفعة القرن«.. كانت إدارة ترمب قد حاولت 
تهيئة األذهان من أجل قبول هذه الصفقة برغم قيام واشنطن بنقل 
سفارتها من تل أبيب اىل القدس وهو اإلجراء الذي لم يقدم عليه أي 
سبق  من  كل  أن  برغم  قرن  ربع  من  أكثر  منذ  سابق  أمريكي  رئيس 
تر  لم  التي  الصفقة  تلك  مع  وبالتزامن  إلرسائيل..  مؤيدا  كان  ترمب 
النور عمليا بعد رفض الفلسطينني سواء كانوا يف الضفة أم القطاع، 
ما بدا إنه إغراءات مالية ثمنا لقبولها، فقد حاولت تلك اإلدارة فرض 
أمر واقع عرب عمليات تطبيع أجرتها بني الكيان الصهيوني وعدد من 

الدول العربية.
البيت األبيض من جمهورية مؤيدة إلرسائيل  عندما تغريت اإلدارة يف 
اىل ديمقراطية ليست أقل تأييدا لها إال يف بعض التفاصيل التي تتعلق 
القضية  حل  لكيفية  الديمقراطي  الحزب  يف  اليساري  الجناح  برؤية 
الفلسطينية، لم يكن هناك من يتوقع أن مفاجأة مدوية يمكن أن تقع 
عىل صعيد القضية الفلسطينية.. الحماس بات أقل عىل صعيد صفقة 
بايدن يف ملف  إدارة  إنهمكت  أن  التطبيع، السيما بعد  أو حتى  القرن 
املشاكل  عن  ناهيك  النووي،  امللف  يخص  فيما  إيران  مع  املفاوضات 
الوزراء  السياسية داخل إرسائيل والقسم األكرب منها مرتبط برئيس 
يف  إنتخابات  خامس  بسببه  أجريت  الذي  نتيناهو  بنيامني  اإلرسائييل 
غضون أقل من سنتني، األمر الذي جعل كل األنظار تتجه نحو فينا، 
حيث مايظهر من نتائج عىل صعيد املباحثات هي التي يمكن أن تحدث 

تغيريا يف الخريطة برصف النظر إن كان هذا التغيري جذريا أم جزئيا.
كانت  التي  غزة  من  جاءت  الجميع  يتوقعها  يكن  لم  التي  املفاجأة 
تعد  لم  الفلسطينية  القضية  أن  يتوهم  كان  من  لكل  صفعة  بمثابة 
تشكل األولوية التي كانت عليها سواء يف الذهن العربي أواإلسالمي.. 
الكيان الصهيوني دكت أهم وأخطر معاقله،  التي طالت  فالصواريخ 
الدرع  أو  الحديدية  القبة  أنهت ما كان يسمى  إنها  ذلك  واألخطر من 
الرضبات  هول  أمام  تماما  إنكشف  ما  رسعان  الذي  الصاروخي 
الصاروخية التي غرّيت املعادلة.. فالكيان اإلرسائييل بدا مرتبكا للمرة 
األوىل ربما منذ حرب عام 1973. كما ان املجتمع الدويل أخذ ينظر اىل 
وإنما يف سياق  التسوية،  معادلة  بموجب  ليس  الفلسطينية  القضية 
جديد عرب معادلة الصواريخ التي كان الداخل اإلرسائييل يف مأمن منها. 
اىل  تراجعت كثريا  القرن  بما سمي صفقة  املرتبطة  املساعي  ان  كما 

الوراء، بعد أن وجهت غزة صفعة لتلك الصفقة.

محزة مصطفى


