
بغداد/ متابعة الزوراء:
فاينانـس“  ”غلوبـال  مجلـة  كشفـت   
املختصـة بتصنيـف دول العالـم عن أن 
العراق احتل املرتبـة 115 يف قائمة أغنى 
دول العالـم للعـام 2021، مرتاجعـا 32 
مركزا عن عام 2020 .ووفقاً لإلحصائية 
التي نرشتها مجلـة ”غلوبال فاينانس“ 
فأن ”العـراق احتل املرتبة 115 من اصل 
194 دولـة مدرجـة بالجـدول من حيث 
نصيـب الفرد مـن إجمـايل الناتج املحيل 
اإلجمـايل وفقاً لتعـادل القـوة الرشائية 
مرتاجعـا  دوالر   10.003 بلـغ  بنصيـب 
32 مركـزا عـن عـام 2020 الـذي كـان 
يحتـل املركـز 83“.واضافـت أن ”بعض 
البلدان الصغـرية جداً والغنيـة جداً مثل 
لوكسمبورغ وسنغافـورة وهونغ كونغ 
استفـادت مـن وجـود قطاعـات مالية 
وأنظمـة رضيبية متطـورة فيها تساعد 
يف جذب االستثمـارات األجنبية واملواهب 
املهنية، يف حـني أن دوالً أخرى مثل قطر 

وبروناي تتمتـع باحتياطيات كبرية من 
الهيدروكربونـات أو غريهـا مـن املوارد 
الطبيعية املـدرة لألرباح“.وعاملياَ، جاءت 
لوكسمبـورغ باملركز األول كأغنى دولة، 
تلتها سنغافورة، ثم إيرلندا ثالثاً، فقطر، 
ثـم سويرسا، تلتها النرويـج سادساً، ثم 
أمريكا، فربونـاي ثامناً، وجـاءت هونغ 
كونغ تاسعاً، والدنمـارك عارشاً.وعربيا 
والرابعـة  االوىل  باملرتبـة  قطـر  جـاءت 
عامليا تليها اإلمـارات، ثم البحرين ثالثا ، 
فالسعودية رابعا، والكويت خامسا ومن 
ثم جـاءت عمان سادسـا ومرص سابعا 
ولبنـان ثامنـا ومن ثـم جـاءت الجزائر 
باملركـز التاسع واالردن عـارشا وتونس 
باملرتبة 11 والعراق باملرتبة 12“.واستند 
تصنيف املجلة إىل أحدث األرقام والبيانات 
الصادرة عـن صندوق النقد الدويل لشهر 
أبريـل/ نيسـان الـذي يحتسـب إجمايل 
الناتج املحيل وفقاً لتعادل القوة الرشائية 

باألسعار الجارية للدوالر.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امس األربعاء، حرص الحكومة عىل دعم 
الزراعة وتطويرها، وفيما وجه الجهات 
املعنيـة بتذليـل العقابـات كافـة التـي 
تواجه الفالحـني، لفت إىل أن االنتخابات 
هـي التي تغـرّي الوضـع لألحسن وليس 
السالح.وقـال الكاظمـي، يف كلمة خالل 

لقائـه عدداً مـن خريجي كليـة الزراعة 
والفالحـني يف محافظة واسـط، يف بيان 
”أرض  إن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  ملكتبـه 
الرافديـن مهـد تطـور الزراعـة ومنشأ 
أقدم الحضارات النهرية، وأسالفكم هم 
من أسسوا الزراعـة وتقنياتها وفنونها، 

والعراق أرض السواد لخصوبة أرضه“.

فيينا/ متابعة الزوراء:
تأكيدا عىل صعوبة امللفات العالقة يف 
محادثـات فيينا حول االتفاق النووي 
اإليراني، شـدد مصـدر أوروبي رفيع 
يف ترصيحـات صحفية عـىل أن هناك 

تقدمـا يف املحادثات بجولتها الرابعة ، 
لكنه أشار ”ما زلنا بعيدون عن تحقيق 
اخرتاق“.وأضاف يف ترصيحات، امس 
أن هنـاك  العربيـة“:  لــ“  األربعـاء، 
حاجة لقرارات سياسية يف واشـنطن 

وطهـران للميض قدمـا يف املحادثات، 
الفتـا إىل أنـه من املقرر إطـالق جولة 
محادثـات خامسة خـالل أيام.وكان 
رئيس الوفد اإليراني، عباس عراقجي، 
قـال، يف وقـت سابق، لوسائـل إعالم 

إيرانيـة، إن الجولـة حققـت تقدمـا 
مهمـا، ولكن مـا زالت هنـاك قضايا 
عالقة يتعـني اتخاذ قـرارات بشأنها 
يف العواصم. كما أضاف: ”لقد شهدنا 
تقدًما جيًدا خالل األسبوعني األخريين 

من الجولة الرابعة، ولكن ال تزال هناك 
بعض القضايـا الرئيسية التي تحتاج 
إىل مزيـد من االستكشـاف والبحث يف 

العواصم.

غزة/ متابعة الزوراء:
أفاد التقرير الوطنـي الفلسطيني الرتاكمي بأنه 
من ٧ مايو الجاري حتى تاريخ امس (١٩ مايو)، 
الساعة ١ ظهرا بالتوقيت املحيل، بلغ عدد «ضحايا 
العدوان اإلرسائييل ٢٤١ شهيدا والجرحى ٧٨٠٢» 
.وقال التقرير إن «عدد الشهداء يف الضفة الغربية 
بلغ ٢٦ شهيدا، بينهم ٤ أطفال»، الفتا إىل أن عدد 
الجرحـى يف الضفة بلـغ ٥١٦٤ جريحا».وأوضح 
أنـه «يف غزة، ارتفع عـدد الشهداء ليصل إىل ٢١٩ 
شـهيدا، بينهم ٦٣ طفـال و ٣٦ سيدة»، وأن عدد 
الجرحى يف هذا القطاع بلغ ١٥٣٠ جريحا».وعن 

أعداد الجرحى والقتىل يف القدس، أشـار التقرير 
الوطني الفلسطيني الرتاكمي إىل «شهيد واحد و 
١١٠٨ إصابـات»، مضيفا أنه «نقل ملراكز العالج 
من هذه املدينة ٤٨٩ مصابا، بينهم ٦٠ إصاباتهم 
خطرية، ونحـو ٢٠٤ متوسطة، و٢٢٣ طفيفة».
القـوات اإلرسائيليـة عـدداً  واطلقـت مدفعيـة 
مـن القذائف الدخانيـة والفسفور فـوق منازل 
املواطنـني يف منطقـة بـرئ النعجة.فيمـا أطلقت 
باملقابل دفعات مـن الصواريخ عىل املستوطنات 
املحيطة بغزة وجنوب عسقالن، سقطت ٧ منها 
يف مستوطنـات حدوديـة أدت إىل أرضار ماديـة.

كذلـك سقط صاروخ أطلق من غزة عىل مبنى يف 
أسـدود، ودوت صفارات اإلنـذار جنوب إرسائيل، 
مضيفا أن صفارات اإلنذار تدوي يف رشق حيفا 
ويف الجليـل شـمال إرسائيل.مـن جهتـه، أعلن 
الجيـش اإلرسائييل توسيع هجماته عىل أهداف 
إىل الجنوب وسط استمرار إطالق الصواريخ من 
القطاع. وقال إنه قصف أهدافا حول بلدتي خان 
يونس ورفح، حيث شاركت ٥٢ طائرة يف قصف 
٤٠ هدفا تحت األرض عىل مدى ٢٥ دقيقة.كما 
أوضح أنـه حاول تصفية قائـد كتائب القسام 
محمـد ضيف مرتني منـذ بداية القتـال يف غزة 

لكنه تمكن من النجاة. وأضاف املتحدث باسمه 
الجيـش أن قواته عملت عىل اغتيـال ما ال يقل 
عـن سبعة من كبـار مسؤويل حمـاس، أصيب 
بعضهم بجروح.وأكد أن طائرات حربية أغارت 
عىل مناول لقيادات يف حماس، من بينهم منزل 
رئيس االستخبارات العسكرية بالحركة أسامة 
طبـش يف خان يونس.فيمـا نقلت وسائل إعالم 
فلسطينية أن غـارات إرسائيلية دمرت صباحا 
منـزل القيـادي بحماس عطـا لله أبـو السبح 

وسط رفح.

بغداد/ الزوراء:
نفت وزارة الرتبية ما نرش بشأن احتساب 
درجـة نصـف السنـة كنتيجـة نهائيـة 
وتحديد مواعيد االختبارات واالمتحانات، 
مرتقبـاً  اجتماعـاً  أن  إىل  أشـارت  فيمـا 

سيعقد االسبـوع املقبل حول انهاء العام 
الـدرايس .وقـال املتحدث باسـم الوزارة، 
حيـدر فـاروق، يف ترصيح صحفـي : ان 
«مـا نرش بشـأن احتسـاب درجة نصف 
السنـة كنتيجـة نهائية وتحديـد مواعيد 

االختبارات واالمتحانات، هي اخبار عارية 
عـن الصحة»، مبينـا ان «االسبوع املقبل 
سيشهـد اجتماعا لتبـادل وجهات النظر 
والوصـول اىل آليـة انهاء العـام الدرايس، 
وتحديث جـداول االمتحانـات النهائية».

واضاف ان «ابواب وزارة الرتبية مفتوحة 
للنقاشـات مـع لجنـة الرتبيـة النيابيـة 
التي تمثـل السلطة الترشيعيـة كما انها 
مفتوحة ايضا لنقابة املعلمني»مشريا اىل 
انه «اليمكن الرتشيح والتكهن بالقرارات 

التـي ستصـدر كـون املوضـوع مرتبطا 
باملوقـف الوبائي وقـرارات اللجنة العليا 
للصحة والسالمـة، الن الظرف استثنائي 

والقرارات قابلة للتغيري». 
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بريوت/ متابعة الزوراء:
بعد أن أطلق ترصيحات مسيئة بحق دول الخليج تقدم وزير 
الخارجية اللبناني يف حكومة ترصيف األعمال، رشبل وهبة، 
بطلب للتنحي، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية، امس األربعاء، 
أن الرئيـس ميشال عون وّقع مرسوما بتعيني وزيرة الدفاع 
يف حكومـة ترصيف األعمـال، زينة عكـر، يف منصب وزيرة 
للخارجيـة واملغرتبـني بالوكالـة، خلفا لرشبـل وهبة الذي 
قـدم استقالته.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، يف بيان، أن رئيس 
الجمهوريـة ميشال عـون استقبل، صباح امـس األربعاء، 

وزير الخارجيـة واملغرتبني، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه 
من مسؤولياته الوزارية.ونرش موقع الرئاسة اللبنانية عىل 
”تويرت“ بيانا تحدث فيه الوزير رشبل وهبة من بعبدا، جاء 
فيه: ”يف ضـوء التطورات الخـرية واملالبسـات التي رافقت 
الحديـث الـذي أدليت بـه اىل احـدى املحطـات التلفزيونية، 
وحرصـا مني عىل عدم استغالل مـا صدر لالساءة اىل لبنان 
واللبنانيـني، ترشفت بمقابلة فخامة الرئيـس وقدمت اليه 

طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية“.

بغداد/ الزوراء:
تراجعـت أسعـار النفط، امـس األربعاء، 
بفعل تجدد املخاوف من انخفاض الطلب 
مـع ارتفـاع حـاالت اإلصابـة بفـريوس 
كورونـا يف آسيـا، باإلضافـة إىل املخاوف 
من ارتفـاع التضخم يف الواليـات املتحدة.
وانخفضـت العقود اآلجلـة لخام ”برنت“ 
دوالر   67.98 إىل  باملئـة   1.1 بنسبـة 
للربميـل، بحلول الساعـة 04:52 بتوقيت 
غرينتـش. وكانت قد تراجعـت 1.1 باملئة 
عند التسوية أمـس الثالثاء بعد ارتفاعها 

لفرتة وجيزة ألكثـر من 70 دوالرا يف وقت 
سابق من الجلسة.وهبطت العقود اآلجلة 
للخام األمريكي ”غرب تكساس الوسيط“ 
بنسبة 1.2 باملئة إىل 64.72 دوالر للربميل، 
وذلـك بعدما فقدت 1.2 باملئة أمس االول.

وارتفاع خام ”برنت“ الثالثاء إىل 70 دوالرا 
كـان مدفوعا بالتفـاؤل حيـال استئناف 
املتحـدة  بالواليـات  اقتصاديـة  أنشطـة 
وأوروبا، وهما من أكرب مستهلكي النفط 

يف العالم.

@Ú„åaÏæa@çv«@áèÌ@Â€@¡–‰€a@ b–mäaÎ@äb‰ÌÜ@pb„ÏÓ‹Ìãm@5@Ä€a@påÎb§@‚ãó‰æa@ãËì€a@paáˆb«@Z@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
@äb‰Ìá€a@›ib‘fl@ä¸Îá€a@“ãñ@ã»é@7ÓÃn€@b†ãí@pÜáy

الزوراء/ حسني فالح:
كشفـت اللجنـة املاليـة النيابيـة عن 
عائـدات العـراق املالية مـن صادرات 
النفـط للشهـر املنـرصم تقـدر بـ 5 
تريليونـات دينـار، وفيمـا استبعدت 
سد عجـز موازنة 2021 عند استمرار 
االسـواق  النفـط يف  اسعـار  ارتفـاع 
العاملية، حددت رشطا لقيام الحكومة 
بتغيـري سعـر رصف الـدوالر مقابـل 

الدينار.
وقـال عضـو اللجنـة، النائـب جمال 
ان  لـ“الـزوراء“:  يف حديـث  كوجـر، 
عائـدات العراق املاليـة لشهر نيسان 
املـايض تجـاوزت الــ 5 تريليونـات 
دينـار، وعند رضب هـذا الرقم يف 12 
شـهرا سيكـون الناتج اكثـر من 60 
تريليون دينـار وهذا اقل من مجموع 
املوازنـة املخمنـة. الفتـا اىل ان عجـز 
موازنة 2021 كبري وال يمكن تغطيته 
بسهولة.واضاف: ان هناك نوعني من 
العجـز، أحدهما يف التخطيـط ويبلغ 
نحو 30 تريليون دينـار، والثاني يعد 
عجـزا حقيقيـا حيث ال يعـادل حجم 
العائدات حجم اإلنفاق. مستبعدا سد 
العجز املايل بعـد ارتفاع اسعار النفط 
العاملية.وتابـع: ان تكاليف استخراج 
النفـط عاليـة جـدا والتي رصـد لها 
باملوازنـة مبلغ يقدر بــ 16 تريليون 

دينار، فضال عن مستحقات الرشكات 
العاملة يف الحقول، حيث يذهب بنحو 
17 دوالرا مـن كل برميل يستخرج اىل 
هذا الغرض، ما يعني ان ارتفاع اسعار 
النفط عنـد الـ 65 دوالرا ال يمكن سد 
العجز املـايل يف موازنـة 2021  والذي 

يقـدر بــ 30 تريليـون دينار.وبشأن 
سعر رصف الدوالر مقابل الدينار، اكد 
كوجـر: ان السعر ثابـت لكونه اقر يف 
موازنة 2021، ولكن يمكن للحكومة 
تغيريه يف حـال ارتفعت اسعار النفط 
مستويـات  اىل  العامليـة  االسـواق  يف 

كبرية جدا تصـل اىل 90 او 100 دوالر 
اعـداد  للحكومـة  للربميـل، فيمكـن 
موازنـة تكميليـة تحدد فيهـا السعر 
الجديد للـدوالر، وهذا االمـر مستبعد 
تمامـا يف ظـل املعطيـات الحالية.اىل 
ذلـك، اكد الخبـري االقتصـادي، احمد 

املاجدي، ان الوضع االقتصادي الحايل 
يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومة 
حديـث  يف  املاجـدي  والربملان.وقـال 
لـ“الـزوراء“: ان االزمـة املاليـة التي 
مـرت بالعـراق تتطلب وجـود حلول 
جذريـة ملعالجة امللفـات االقتصادية. 
مبينـا ان الحكومـة قدمـت الورقـة 
البيضاء إال انها تصطدم بالترشيعات 
القانونيـة فهـي تحتـاج اىل ترشيـع 
بعض القوانني لغـرض تطبيقها عىل 
ارض الواقع.وشدد الخبري االقتصادي 
القطاعـات  تفعيـل  رضورة  عـىل 
االقتصادية االنتاجيـة وعدم االعتماد 
الكيل عىل النفـط، لكونه مصدرا غري 
ثابـت وقد يؤدي اىل انهيـار اقتصادي 
يف حـال انخفاضـه، كمـا حصـل يف 
ان  اىل:  السابقة.واشـار  الفـرتات 
انعـدام السياسات االقتصادية جعلت 
االقتصـاد العراقي أسريا بيـد النفط. 
مؤكـدا ان اسعار النفط كمـا معلوم 
تحـدده السياسـات الخارجية للدول، 
الساحـة  عـىل  الطارئـة  والتأثـريات 
الدولية.واوضح: ان سـوء ادارة امللف 
االقتصـادي يف الحكومـات املتعاقبـة 
ادى اىل جعل االقتصاد العراقي ضعيفا 
القوانـني  تفعيـل  اىل  داعيـا  وهشـا. 
الخاصـة باالستثمار، ودعـم القطاع 
الخاص للنهوض باالقتصاد الوطني.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aالعدد:   ٧٤٨٩    الخميس    ٢٠   ايار     ٢٠٢١ …Ój‹€@Úóó¨@7ÀNo: 7489   Thu   20     May    2021

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية الدفاع املدني، إنقاذ عاميل بناء من تحت 
ركام منزل اثناء عملية الهدم يف منطقة البلديات رشقي 
«فرقها  إن   : بيان  يف  املديرية  بغداد.وقالت  العاصمة 
الهيدروليكية  االنقاذ  ومعدات  اجهزة  استخدمت 
فوق  االنقاض من  وازالت  الكونكريتية  الكتل  لتفتيت 
اجساد العاملني واخراجهما عىل قيد الحياة مع تأمني 
نقلهم اىل املستشفى القريب لتلقى العالج فيها حيث 
كانت اصابة احد العاملني خطرية يف منطقة الرأس».
املجازفة  نتيجة  كان  الحادث  «سبب  أن  إىل  وأشارت 

واالهمال برشوط الهدم الصحيحة بشكل امن».
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الزوراء / يوسف سلمـان:
يعتـزم مجلـس النـواب استئنـاف عقـد 
االسبـوع  بحلـول  االعتياديـة  جلساتـه 
املقبـل، حيـث ترتقـب االوسـاط النيابية 
عرض ترشيعات القوانني املهمة يف جدول 
االعمـال  إلقرارهــا بالتزامـن مـع قرب 
موعـد االنتخابات يف العـارش من ترشين 
االول املقبـل .لكن أوساطـا اخرى تتوقع 
وصول طلـب رسمي مـن رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفـى الكاظمي، اىل مجلس 
النـواب إلجراء تغيـري وزاري يف التشكيلة 
الحكوميـة الحاليـة، قيـل ان الطلـب قد 
يشمل ترشـيح وزير الصحـة الجديد بعد 
استقالـة الوزير الحايل حسـن التميمي، 
وتغيري وزيري الرتبية والكهرباء  . باملقابل 
اقرت كتلة ائتالف الوطنية بصعوبة تمكن 
الربملان من عقد جلساته لوجود اصابات 
بفريوس كورونا بني صفوف النواب.وقال 
النائـب حسن شـويرد لـ «الـزوراء»: ان 
«هناك أسبابا عديدة تعرقل تحقق نصاب 
حضـور اعضـاء مجلس النـواب النعقاد 

جلساته االعتياديـة، منها اصابة عدد من 
النواب بفريوس كورونـا، وتواجد اخرين 
يف محافظاتهم حاليا «.واضاف ان «هيئة 
الرئاسة لم تبلغ رسميا حتى اآلن اعضاء 
مجلس النواب بموعد انعقاد جلسة قريبة 
ملناقشـة املواضيـع املهمة عـىل الساحة 
العراقيـة، ومنها اختيار املرشـح الجديد 
ملنصـب وزيـر الصحـة بـدال مـن الوزير 
املستقيـل حسـن التميمي»، مبينـا ان « 
رئاسة الربملان هـي املعنية بتهيئة جدول 
االعمـال للميض بعقد الجلسـات، وهناك 
حزمة ترشيعـات مهمة معـدة للقراءات 
اوىل وثانيـة قبـل ان يصوت عـىل اقرارها 
«.اىل ذلـك توقعت كتلة تحالـف سائرون 
النيابية استئناف جلسات مجلس النواب 
يف االسبوع املقبل.وقال النائب بدر الزيادي 
ان « مجلس النواب يشهد االسبوع املقبل 
عقد جلساته واعالن جدول االعمال، وتم 
توزيـع القوانـني بـني اللجـان املختصة، 

وهناك قوانني تحتاج اىل تصويت».

Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a@fi˝Ç@pbqÜb0a@Âfl@ÚèflbÇ@Ú€Ïu@á‘»‰é@ZÔiÎäÎc@äáófl
ÊaãÌg@ÎÏ„@fiÏy@b‰ÓÓœ@pbqÜbz∑@‚á‘n€a@ıÏö@¿

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف عضو مجلس النواب، عامر الفايز، عن اتفاق مبدئي للكتل السياسية يقيض 
لحني  «بالوكالة»  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  اىل  الصحة  وزارة  باسناد 
انتهاء حكومته.وقال الفايز يف ترصيح صحفي: إن «تغيري بعض الوزراء يحتاج إىل 
وقت»، مبيناً أن «الوقت املتبقي لعمر الحكومة الحالية قريب جداَ».وأضاف أنه «لم 
يبق سوى عدة أشهر وتجرى انتخابات مجلس النواب، ويتحول عمل الحكومة إىل 
ترصيف أعمال لحني تشكيل حكومة جديدة».وبني الفايز أن «لجنة الصحة النيابية 
قدمت مقرتحاً إىل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتضمن ادارته لوزارة الصحة»، 
مشرياً يف الوقت نفسه إىل أن «هناك اتفاقاً مبدئياً للكتل السياسية، عىل أن يكون 
الكاظمي وزيراً للصحة بالوكالة لحني انتهاء عمل حكومته».وقدم وزير الصحة، 
حسن التميمي، يف الرابع من ايار الحايل، استقالته من منصبه عىل خلفية فاجعة 

حريق مستشفى ابن الخطيب يف بغداد والتي راح ضحيتها عرشات املواطنني.
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بغداد/نينا:
 ٣٥ إنجاز  الداخلية  وزارة  اعلنت   
الكرتوني خالل األشهر  ابتزاز  جريمة 
أن  اىل  أشارت  فيما  املاضية،  األربعة 
ملعالجة  متعددة  مستويات  هناك 

قضايا االبتزاز االلكرتوني.
يف  واإلعالم  العالقات  مدير  وقال 
ترصيح  ،يف  معن  سعد  اللواء  الوزارة، 
العالقة  ذات  «الجهات  إن  متلفز: 
األشهر  مدار  عىل  أنجزت  الوزارة  يف 
بجرائم  قضية   ٣٥ املاضية  األربعة 
االبتزاز االلكرتوني، حيث تم اسكتمال 
االجراءات املتعلقة بها وصوالً لالنتظار 

للنطق النهائي».
االبتزاز  ملفات  «معالجة  أن  وأضاف 
مستويات  وفق  تتم  االلكرتوني 

املعالجة  مستوى  منها  متعددة، 
القانونية القضائية والتحقيقية، وذلك 
والجهات  اإلجرام  مكافحة  خالل  من 
القضائية ذات العالقة، واملستوى اآلخر 
املشكالت  وحل  والتدقيق  التوعية  هو 
قبل التفاقم من خالل دائرة العالقات 
املجتمعية  الرشطة  وتحديداً  واإلعالم 

التي تحلُّ الكثري من املشكالت».
وأشار إىل أن «هنالك عرشات القضايا 
هذا  يف  شهرياً  فيها  النظر  اعادة  تتم 
العالقة  ذات  للجهات  االتجاه، وتحال 

او املحكمة».
ولفت إىل أن «مديرية مكافحة االجرام 
يف بغداد وعموم املحافظات يف الوزارة 
لجرائم  للتصدي  املسؤولة  الجهة  هي 

االبتزاز االلكرتوني .

بريوت/ متابعة الزوراء:
بعد أن أطلق ترصيحات مسيئة بحق دول 
يف  اللبناني  الخارجية  وزير  تقدم  الخليج 
وهبة،  رشبل  األعمال،  ترصيف  حكومة 
الرئاسة  أعلنت  فيما  للتنحي،  بطلب 
اللبنانية، امس األربعاء، أن الرئيس ميشال 
الدفاع  وزيرة  بتعيني  مرسوما  وّقع  عون 
عكر،  زينة  األعمال،  ترصيف  حكومة  يف 
واملغرتبني  للخارجية  وزيرة  منصب  يف 
قدم  الذي  وهبة  لرشبل  خلفا  بالوكالة، 

استقالته.
أن  بيان،  يف  اللبنانية،  الرئاسة  وأعلنت 
استقبل،  ميشال عون  الجمهورية  رئيس 
الخارجية  وزير  األربعاء،  امس  صباح 
واملغرتبني، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه 

من مسؤولياته الوزارية.
ونرش موقع الرئاسة اللبنانية عىل «تويرت» 
من  وهبة  رشبل  الوزير  فيه  تحدث  بيانا 
بعبدا، جاء فيه: «يف ضوء التطورات الخرية 
الذي  الحديث  رافقت  التي  واملالبسات 
التلفزيونية،  املحطات  اىل احدى  به  أدليت 
وحرصا مني عىل عدم استغالل ما صدر 
ترشفت  واللبنانيني،  لبنان  اىل  لالساءة 
بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب 
كوزير  ومسؤولياتي  مهامي  من  اعفائي 

للخارجية».
وأثارت ترصيحات وزير الخارجية اللبناني 
يف حكومة ترصيف األعمال، رشبل وهبة، 
النطاق  واسع  جدال  الخليج  دول  حول 
غاضبا،  خليجيا  فعل  ورد  لبنان  داخل 
إعالمية  مقابلة  يف  الوزير  اتهم  عندما 
من  هي  بأنها  والصداقة»  «املحبة  دول 
جلب تنظيم «داعش» اإلرهابي إىل العراق 

وسوريا. 
عن  صدر  «ما  أن  الرئاسة  أّكدت  فيما 

رأيه  عن  يعرب  واملغرتبني  الخارجية  وزير 
الدولة  موقف  يعكس  وال  الشخيص، 
عمق  عىل  مشددة  ورئيسها»،  اللبنانية 
العالقات األخوية بني لبنان ودول الخليج 
عىل  وحرصها  السعودية،  مقدمها  ويف 

استمرار هذه العالقات وتعزيزها.
اللبنانية،  الرئاسة  أعلنت  ذلك  غضون  يف 
عون  ميشال  الرئيس  أن  األربعاء،  امس 
يف  الدفاع  وزيرة  بتعيني  مرسوما  وّقع 
عكر،  زينة  األعمال،  ترصيف  حكومة 
واملغرتبني  للخارجية  وزيرة  منصب  يف 
قدم  الذي  وهبة  لرشبل  خلفا  بالوكالة، 

استقالته.
عرب  منشور  يف  اللبنانية  الرئاسة  وقالت 
تقرر  إنه  «تويرت»،  موقع  عىل  حسابها 
بالوكالة،  للخارجية  وزيرة  عكر  تعيني 
عىل  وبناًء  األصيل،  الوزير  غياب  بسبب 
نصيحة من رئيس مجلس الوزراء املكلف 

بتسيري األعمال.
الوكالة  عرب  املنشور،  البيان  وأوضح 
عكر  من  طلب  عون  أن  لإلعالم،  الوطنية 
مهامها  إىل  إضافة  الخارجية،  وزارة  تويل 
الوزراء  مجلس  لرئيس  كنائبة  األصلية، 

ووزيرة للدفاع.
ديمانوس  تعيني  أيضا  عون  قرر  كما 
قطار، وزيرا للداخلية والبلديات، بدال من 

وزير للخارجية واملغرتبني بالوكالة.
وكان وهبة قد طلب إعفاءه من منصبه 
يوم  بترصيحاته،  التوتر  أثار  أن  بعد 
تلفزيونية  مقابلة  خالل  بها  أدىل  االثنني، 

حول حلفاء ومانحي بالده الخليجيني.
بترصيحاته،  التوتر  أثار  قد  وهبة  وكان 
دعمت  الخليجية  الدول  إن  قال  عندما 
إىل  اإلرهابي،  «داعش»  تنظيم  صعود 

جانب ترصيحات أخرى.

الزوراء / يوسف سلمـان:
يعتزم مجلس النواب استئناف عقد 
جلساته االعتيادية بحلول االسبوع 
املقبل، حيث ترتقب االوساط النيابية 
يف  املهمة  القوانني  عرض ترشيعات 
بالتزامن  إلقرارهـا  االعمال   جدول 
مع قرب موعد االنتخابات يف العارش 

من ترشين االول املقبل .
وصول  تتوقع  اخرى  أوساطا  لكن 
مجلس  رئيس  من  رسمي  طلب 
اىل  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
وزاري  تغيري  إلجراء  النواب  مجلس 
يف التشكيلة الحكومية الحالية، قيل 
وزير  ترشيح  يشمل  قد  الطلب  ان 
الوزير  الجديد بعد استقالة  الصحة 
وتغيري  التميمي،  حسن  الحايل 
وزيري الرتبية والكهرباء  . باملقابل 
اقرت كتلة ائتالف الوطنية بصعوبة 
جلساته  عقد  من  الربملان  تمكن 
لوجود اصابات بفريوس كورونا بني 

صفوف النواب.
لـ  شويرد  حسن  النائب  وقال 
عديدة  أسبابا  «هناك  ان  «الزوراء»: 
تعرقل تحقق نصاب حضور اعضاء 
جلساته  النعقاد  النواب  مجلس 
من  عدد  اصابة  منها  االعتياديـة، 
وتواجد  كورونا،  بفريوس  النواب 

اخرين يف محافظاتهم حاليا «.

تبلغ  لم  الرئاسة  «هيئة  ان  واضاف 
مجلس  اعضاء  اآلن  حتى  رسميا 
قريبة  جلسة  انعقاد  بموعد  النواب 
ملناقشة املواضيع املهمة عىل الساحة 

املرشح  اختيار  ومنها  العراقية، 
الجديد ملنصب وزير الصحة بدال من 
التميمي»،  حسن  املستقيل  الوزير 
مبينا ان « رئاسة الربملان هي املعنية 

بتهيئة جدول االعمال للميض بعقد 
ترشيعات  حزمة  وهناك  الجلسات، 
وثانية  اوىل  للقراءات  معدة  مهمة 

قبل ان يصوت عىل اقرارها «.

اىل ذلك توقعت كتلة تحالف سائرون 
مجلس  جلسات  استئناف  النيابية 

النواب يف االسبوع املقبل.
 » ان  الزيادي  بدر  النائب  وقال 
مجلس النواب يشهد االسبوع املقبل 
عقد جلساته واعالن جدول االعمال، 
اللجان  بني  القوانني  توزيع  وتم 
اىل  تحتاج  قوانني  وهناك  املختصة، 

تصويت».
 » ان  صحفي:  بيان  يف  واضاف، 
اجراء  قبل  اشهر   ٤ الربملان  أمام 
االنتخابات املبكرة ويستطيع اصدار 
العديد من القوانني وترشيع أخرى»، 
مبينا ان « مجلس النواب انجز عمال 
كبريا من خالل ترشيع قوانني مهمة 
واملفوضية  االنتخابات  كقانون 
 .» االتحادية  واملحكمة  واملوازنة 
جاهزة  قوانني  وجود  اىل  مشريا 
املعلوماتية  الجرائم  مثل  للتصويت 
والتعديل  الجوية  القوة  وقانون 

الثاني لقانون املرور العامة».
االنتخابات  اجراء   » ان  واوضح 
تعطيال  يعني  ال  املبكرة  النيابية 
مؤرشاً  ستكون  وبخالفه  للجلسات 
سلبياً عىل مجلس النواب»، الفتا اىل 
ان « إذا رأى رئيس الوزراء برضورة 
ملزم  فالربملان  الوزاري،  التعديل 

بالتصويت بالقبول او الرفض».

غزة/ متابعة الزوراء:
الفلسطيني  الوطني  التقرير  أفاد 
الرتاكمي بأنه من ٧ مايو الجاري حتى 
تاريخ امس (١٩ مايو)، الساعة ١ ظهرا 
«ضحايا  عدد  بلغ  املحيل،  بالتوقيت 
العدوان اإلرسائييل ٢٤١ شهيدا والجرحى 

. «٧٨٠٢
وقال التقرير إن «عدد الشهداء يف الضفة 
الغربية بلغ ٢٦ شهيدا، بينهم ٤ أطفال»، 
بلغ  الضفة  الجرحى يف  أن عدد  إىل  الفتا 

٥١٦٤ جريحا».
وأوضح أنه «يف غزة، ارتفع عدد الشهداء 
طفال   ٦٣ بينهم  شهيدا،   ٢١٩ إىل  ليصل 
الجرحى يف هذا  وأن عدد  و ٣٦ سيدة»، 

القطاع بلغ ١٥٣٠ جريحا».
القدس،  يف  والقتىل  الجرحى  أعداد  وعن 
الفلسطيني  الوطني  التقرير  أشار 
 ١١٠٨ و  واحد  «شهيد  إىل  الرتاكمي 
إصابات»، مضيفا أنه «نقل ملراكز العالج 
من هذه املدينة ٤٨٩ مصابا، بينهم ٦٠ 
إصاباتهم خطرية، ونحو ٢٠٤ متوسطة، 

و٢٢٣ طفيفة».
اإلرسائيلية  القوات  مدفعية  واطلقت 
والفسفور  الدخانية  القذائف  من  عدداً 
برئ  منطقة  يف  املواطنني  منازل  فوق 

النعجة.
من  دفعات  باملقابل  أطلقت  فيما 
املحيطة  املستوطنات  عىل  الصواريخ 
بغزة وجنوب عسقالن، سقطت ٧ منها 

أرضار  إىل  أدت  حدودية  مستوطنات  يف 
مادية.

كذلك سقط صاروخ أطلق من غزة عىل 
اإلنذار  أسدود، ودوت صفارات  يف  مبنى 
صفارات  أن  مضيفا  إرسائيل،  جنوب 
الجليل  ويف  حيفا  رشق  يف  تدوي  اإلنذار 

شمال إرسائيل.
اإلرسائييل  الجيش  أعلن  جهته،  من 
توسيع هجماته عىل أهداف إىل الجنوب 
من  الصواريخ  إطالق  استمرار  وسط 
حول  أهدافا  قصف  إنه  وقال  القطاع. 
بلدتي خان يونس ورفح، حيث شاركت 
تحت  هدفا   ٤٠ قصف  يف  طائرة   ٥٢

األرض عىل مدى ٢٥ دقيقة.
كما أوضح أنه حاول تصفية قائد كتائب 
بداية  منذ  مرتني  ضيف  محمد  القسام 

القتال يف غزة لكنه تمكن من النجاة. 
أن  الجيش  باسمه  املتحدث  وأضاف 
عن  يقل  ال  ما  اغتيال  عىل  عملت  قواته 
سبعة من كبار مسؤويل حماس، أصيب 

بعضهم بجروح.
عىل  أغارت  حربية  طائرات  أن  وأكد 
بينهم  من  حماس،  يف  لقيادات  مناول 
العسكرية  االستخبارات  رئيس  منزل 

بالحركة أسامة طبش يف خان يونس.
أن  فلسطينية  إعالم  وسائل  نقلت  فيما 
منزل  صباحا  دمرت  إرسائيلية  غارات 
السبح  أبو  لله  عطا  بحماس  القيادي 

وسط رفح.

القدس»  «رسايا  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، 
صواريخ  برشقة  «أميتاي»  وموقع 
املواقع  من  وعدد  غزة  وغالف   ،«١ «بدر 
الثقيل  الهاون  بقذائف  اإلرسائيلية 

وبرشقات صاروخية.

القدس»،  «رسايا  أكدت  التفاصيل،  ويف 
«الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح 
اإلسالمي»، قصف ومواقع ومستوطنات 
الهاون  قذائف  من  بعدد  غزة  غالف 
«إيرز»  وموقع  صاروخية،  ورشقات 
بقذائف هاون من العيار الثقيل، الفتة إىل 

قذائفنا  أن «موقع كسوفيم تحت حمم 
وصواريخنا».

وكشفت «رسايا القدس»، يف وقت سابق 
«مارس»  موقع  قصف  عن  امس،  من 
وموقعي  يونس،  خان  برشقي  الجديد 
الهاون  بقذائف  و»صوفا»،  عوز»  «نري 

مواقع  «قصف  أيضا  مؤكدة  الثقيلة. 
االستيطاني  أشكول  تجمع  ومغتصبات 
والرشقات  الهاون  قذائف  من  بعدد 

الصاروخية».
«تم  بأنه  القدس»  «رسايا  أفادت  كما 
داخل  للعدو  مروحيتني  هبوط  رصد 
موقع «نري عوز» بعد قصفه من الرسايا 

بقذائف الهاون».
«رسايا  أعلنت  مشرتكة،  عملية  ويف 
الدين»  صالح  «النارص  وألوية  القدس» 
قصف موقع «كرم أبو سالم»  وأميتاي 
رفح  برشقي  إرسائيلية  وحشودات 

بقذائف الهاون الثقيل.
القسام»،  «كتائب  أعلنت،  ذلك  اىل 
بعرشات  رضبة  توجيه  األربعاء،  امس 
الصواريخ ألسدود وعسقالن وبرئ السبع 
والبيوت  املدنيني  استهداف  عىل  «ردا 

اآلمنة».
الجناح  القسام»،  «كتائب  وأكدت 
العسكري لحركة «حماس»، أنها قصفت 
و»حترسيم»  الربية  «تسيلم»  قاعدتي 

الجوية برشقات صاروخية.
دوي  اإلرسائييل  الجيش  أعلن  حني  يف 
صفارات اإلنذار يف عسقالن وبرئ السبع 
صواريخ   ٨ إطالق  مؤكدا  وسيدروت، 
باتجاه برئ السبع، وسقوط ٥ أخرى يف 

مناطق مفتوحة خارج املدينة.
دوي  إىل  اإلرسائييل  الجيش  أشار  كما 
مالخي  كريات  يف  اإلنذارات  صفارات 

وبري توفيا.
العنيفة  اإلرسائيلية  الغارات  وكانت 
ليل  تجددت  غزة،  قطاع  وسط  عىل 
الفصائل  أطلقت  فيما  األربعاء،  الثالثاء 
أبيب،  تل  باتجاه  صواريخ  الفلسطينية 
من دون أن تظهر، امس األربعاء ،إشارات 
مؤكدة عىل أي وقف وشيك إلطالق النار، 
القتال  وقف  إىل  الدولية  الدعوات  رغم 

املستمر منذ أكثر من أسبوع.
ضحايا  حصيلة  ترتفع  فيما  هذا  يأتي 
االثنني  منذ  انطلقت  التي  العنف  دوامة 
قتيالً   ٢٤١ حوايل  موقعة  املايض، 
فلسطينيا بينهم عرشات األطفال، فيما 

سجل مقتل ١٢ عىل الجانب اإلرسائييل.
بينما أعلن مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
مبنى   ٤٥٠ نحو  أن  اإلنسانية  الشؤون 
مستشفيات  ستة  منها  غزة،  قطاع  يف 
األولية،  الصحية  للرعاية  وتسعة مراكز 
منذ  كبرية  أرضار  بها  لحقت  أو  دمرت 
ألفا من  بدء الرصاع، فيما لجأ نحو ٤٨ 
بني ٥٢ ألفا من النازحني، إىل ٥٨ مدرسة 

تديرها األمم املتحدة.
الجيش  شن  املاضية  األيام  وخالل 
التي  الجوية  الغارات  مئات  اإلرسائييل 
قال إنها تستهدف البنية التحتية لحركة 
وحركة  حماس  أطلقت  بينما  حماس، 
الجهاد اإلسالمي أكثر من ٣٧٠٠ صاروخ 
يف  منها   ٥٥٠ نحو  فشل  إرسائيل،  عىل 

بلوغ أهدافه.

بغداد/ الزوراء:
درجة  احتساب  بشأن  نرش  ما  الرتبية  وزارة  نفت 
مواعيد  وتحديد  نهائية  كنتيجة  السنة  نصف 
أن  إىل  أشارت  فيما  واالمتحانات،  االختبارات 
اجتماعاً مرتقباً سيعقد االسبوع املقبل حول انهاء 

العام الدرايس .
وقال املتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، يف ترصيح 
صحفي : ان «ما نرش بشأن احتساب درجة نصف 
االختبارات  مواعيد  وتحديد  نهائية  كنتيجة  السنة 
واالمتحانات، هي اخبار عارية عن الصحة»، مبينا 
ان «االسبوع املقبل سيشهد اجتماعا لتبادل وجهات 
الدرايس،  العام  انهاء  آلية  اىل  والوصول  النظر 

وتحديث جداول االمتحانات النهائية».
مفتوحة  الرتبية  وزارة  «ابواب  ان  واضاف 

تمثل  التي  النيابية  الرتبية  لجنة  مع  للنقاشات 
لنقابة  ايضا  انها مفتوحة  الترشيعية كما  السلطة 
والتكهن  الرتشيح  «اليمكن  انه  اىل  املعلمني»مشريا 
مرتبطا  املوضوع  كون  ستصدر  التي  بالقرارات 
للصحة  العليا  اللجنة  وقرارات  الوبائي  باملوقف 
قابلة  والقرارات  استثنائي  الظرف  الن  والسالمة، 

للتغيري». 
آنية»،  ان تكون  «القرارات ممكن  ان  وتابع فاروق 
ايجابي،  االصابات  اعداد  «انخفاض  ان  موضحا 
لكن يجب عىل الجميع االلتزام باالجراءات الوقائية 
واللجنة  الصحة  وزارة  من  الصادرة  والضوابط 

العليا».
وبشأن استمرار أو إنهاء العام الدرايس الحايل، قال 
«الوزارة  إن  فاروق:  حيدر  الوزارة  باسم  املتحدث 

بعده  ما  أو  املقبل  االسبوع  يف  اجتماعاً  ستعقد 
العام  إنهاء  أو  التخاذ قرار مناسب بشأن استمرار 
املقرتحات  «جميع  أن  إىل  الفتاً  الحايل»،  الدرايس 
ممكنة بشأن العام الدرايس وسيتخذ القرار األنسب 

من قبل الوزارة».
ستتخذها  التي  والقرارات  «االجراءات  أن  وأضاف 
للصحة  العليا  اللجنة  عىل  ستعرض  الرتبية  وزارة 
بشأن  املناسبة  القرارات  التخاذ  الوطنية  والسالمة 

هذا املوضوع».
بني  متبادلة  نظر  وجهات  «هناك  أن  فاروق  وبني 
الوزارة ولجنة الرتبية النيابية عىل اعتبارها السلطة 
جميع  يف  النظر  «بعد  أنه  موضحاً  الترشيعية»، 
املقرتحات املقدمة سيتم اتخاذ القرار االنسب بشأن 

العام الدرايس الحايل».

املايض،  االسبوع  النيابية،  الرتبية  لجنة  وقدمت 
 -٢٠٢٠ الحايل  الدرايس  العام  إلنهاء  مقرتحات 
الحضوري  الدوام  بـ»تعليق  أوصت  كما   ،٢٠٢١
والبقاء عىل االلكرتوني للحفاظ عىل سالمة الطالب 
العام  بشأن  القرارات  الرتبية  وزارة  اتخاذ  لحني 

الدرايس الحايل.
الثالثة/  الكرخ  بغداد  تربية  مدير  اكد  جانبه،  من 
عضو هيئة الرأي، سعد الربيعي: ان «هيئة الرأي يف 
ورقة  اي  تصدر  ولم  بعد،  تجتمع  لم  الرتبية  وزارة 
بشأن العام الدرايس الحايل»، الفتا اىل ان «ما اشيع 
هو مجرد مقرتحات قدمت من لجنة الرتبية النيابية 
ستتم مناقشتها يف االجتماع املرتقب لهيئة الرأي».
واوضح ان «هيئة الرأي سوف تجتمع مع بدء الدوام 

الرسمي مطلع االسبوع املقبل».

فيينا/ متابعة الزوراء:
يف  العالقة  امللفات  صعوبة  عىل  تأكيدا 
النووي  االتفاق  حول  فيينا  محادثات 
يف  رفيع  أوروبي  مصدر  شدد  اإليراني، 
ترصيحات صحفية عىل أن هناك تقدما 
يف املحادثات بجولتها الرابعة ، لكنه أشار 

«ما زلنا بعيدون عن تحقيق اخرتاق».
األربعاء،  امس  ترصيحات،  يف  وأضاف 
لقرارات  حاجة  هناك  أن  العربية»:  لـ» 
للميض  وطهران  واشنطن  يف  سياسية 
قدما يف املحادثات، الفتا إىل أنه من املقرر 

خالل  خامسة  محادثات  جولة  إطالق 
أيام.

عباس  اإليراني،  الوفد  رئيس  وكان 
لوسائل  سابق،  وقت  يف  قال،  عراقجي، 
تقدما  حققت  الجولة  إن  إيرانية،  إعالم 
مهما، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة 
يتعني اتخاذ قرارات بشأنها يف العواصم. 
جيًدا  تقدًما  شهدنا  «لقد  أضاف:  كما 
الجولة  من  األخريين  األسبوعني  خالل 
بعض  هناك  تزال  ال  ولكن  الرابعة، 
مزيد  إىل  تحتاج  التي  الرئيسية  القضايا 

العواصم،  يف  والبحث  االستكشاف  من 
ونأمل أن يتم ذلك يف األيام القليلة املقبلة 
لدينا  سيكون  القادمة،  الجولة  ويف 

مفاوضات لننهي املسائل العالقة.»
بدوره، أشار مندوب روسيا إىل املنظمات 
الدولية، ميخائيل أوليانوف، إىل أن هناك 
حول  فيينا  محادثات  يف  طفيفا  تقدما 
قيمة  من  مقلال  وتابع  اإليراني،  النووي 
هناك  إن  أقل  لم  «لكن  قائال  التقدم  هذا 
تغريدة  يف  أوليانوف  وأضاف  اخرتاقا». 
املحادثات  أن  تويرت:  يف  حسابه  عىل 

امللفات  بعض  بسبب  وقت  إىل  تحتاج 
العالقة.

يشار إىل أن مصادر قريبة من املحادثات 
أن  سابق  وقت  يف  تستبعد  لم  النووية 
كي  الوقت،  بعض  املحادثات  تتوقف 
إىل  العودة  من  املتفاوضون  يتمكن 
التوصل  تم  ما  لعرض  بالدهم،  عواصم 

إليه حتى اآلن.
املحادثات  أن  أملانيا  أعلنت  أيام،  وقبل 
تستغرق  قد  فيينا  يف  اإليرانية  النووية 
وقتاً طويالً، ولكنها أكدت أن املفاوضات 

بناءة.
بات   ٢٠١٥ عام  املوقع  االتفاق  أن  يذكر 
الرئيس  قرر  أن  بعد   ،٢٠١٨ منذ  مهدداً 
سحب  ترمب،  دونالد  السابق،  األمريكي 
بالده أحادياً منه، وإعادة فرض عقوبات 

قاسية عىل إيران.
الكربى  والقوى  طهران  وتخوض 
ملحاولة  أبريل،  مطلع  منذ  مباحثات، 
كل  عودة  وضمان  االتفاق  هذا  إحياء 
تنفيذ  إىل  وإيران  املتحدة  الواليات  من 

التزاماتهما الكاملة بموجبه.

@bÌbõ”@Úßb»fl@pbÌÏnèfl@Üá•@ÚÓ‹Çaá€a
Ô„Î6ÿ€¸a@åaçni¸a

@Âfl@Ûz‰nÌ@Ô„b‰j‹€a@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ
È€@b–‹Ç@ãÿ«@Ú‰Ìå@µÓ»mÎ@Èjó‰fl

@fiáv‹€@Ò7ræa@Èmb±ãóm@á»i

bÁá‘«@›”ã»Ì@á”@b„ÎäÏÿi@laÏ‰€a@Âfl@Üá«@Úibñg

�ÚÓˆbË„@�ÚvÓn„@Ú‰è€a@—ó„@ÚuäÜ@lbènya@o–„

ÊaãÌg@ÎÏ„@fiÏy@b‰ÓÓœ@pbqÜbz∑@‚á‘n€a@ıÏö@¿

WXPR@ÛyãßaÎ@aáÓËí@RTQ@Õ‹jm@Ô‹Óˆaãé�a@ÊaÎá»€a@bÌbzö

2 alzawraanews@yahoo.com

سياسة
No: 7489   Thu   20     May    2021العدد:   7489    الخميس    20   ايار     2021



3تقارير www.alzawraapaper.com

b–€c@16@Ä€a@Û�Énm@pbÓœÏ€aÎ@b„ÎäÏ◊@pbibñhi@b«b–mäa@›vèÌ@÷aã»€a
ÒbœÎ@Ú€by@40Î@pbibñg@4609@›Óvèm@á»i

بغداد/ مصطفى العتابي:
والبيئـة،  الصحـة  وزارة  اعلنـت 
امـس االربعـاء، املوقـف الوبائي 
اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف العـراق، وفيما اكـدت تسجيل 
4609 اصابات جديدة و40 حالة 
وفاة وشفاء 5090 حالة، حددت 
دائـرة صحـة الرصافـة التوزيع 
حسـب  لالصابـات  الجغـرايف 

املناطق.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقتـه 
”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربيـة ليـوم امـس: 40706، 
ليصبح عـدد الفحوصات الكلية: 
9970564، مبينة انه تم تسجيل 
4609 اصابـة جديـدة و40 حالة 

وفاة وشفاء 5090 حالة.
واضافـت: ان عدد حاالت الشفاء 
 ،(92.2%)  1061975 الـكيل: 
امـا عدد حـاالت االصابات الكيل: 
1151157، بينمـا عـدد الحاالت 
التـي تحـت العـالج: 73513، يف 

الراقـدة يف  الحـاالت  حـني عـدد 
العناية املركزة: 457، وعدد حاالت 
الوفيـات الـكيل: 16069، الفتـة 
اىل ان عـدد امللقحـني ليوم امس: 
17307، ليصبـح عـدد امللقحـني 

الكيل: 502720.
من جهتهـا، اعلنـت دائرة صحة 
تسجيـل423  الرصافـة  بغـداد 
اصابـة جديدة بفـريوس كورونا 
الوبائـي  الرصـد  خـالل  بينهـا 

للقطاعات الصحية.
الدائـرة يف بيـان تلقتـه  وقالـت 
”املؤسسـات  ان  ”الـزوراء“: 
الصحيـة سجلت امـس يف جانب 
جديـدة  اصابـة   519 الرصافـة 
بفـريوس كورونا موزعة كالتايل: 
423 حالـة خالل الرصـد الوبائي 
قطـاع  الصحيـة:  للقطاعـات 
الرصافة  5حاالت من خالل الرصد 
الوبائـي / قطـاع النهـروان 81 
حالة من خـالل الرصد الوبائي/ 
قطاع الصـدر 24 حـاالت الرصد 

الوبائـي حالة من خـالل: قطاع 
الشعب 99حالة من خالل الرصد 

الوبائي، قطاع بغـداد جديدة 11 
حاالت من خـالل الرصد الوبائي، 

قطاع املدائن 109 حالة من خالل 
الرصد الوبائـي، قطاع االعظمية 

32 حالة من خالل الرصد الوبائي، 
قطـاع االستقـالل 18 حالـة من 
خالل الرصـد الوبائـي، البلديات 
األول 11 حـاالت من خالل الرصد 
الوبائي ، البلديات الثاني 33 حالة 

من خالل الرصد الوبائي .
واشـارت اىل ان 96 حالـة خـالل 
مراجعتهم للمؤسسات الصحية : 
13 حالـة يف مدينة الصدر موزعة 
عىل محالتها: 9حاالت يف الشعب، 
7 حـاالت يف منطقـة االعظمية ، 
7 حـاالت يف البلديات توزعت عىل 
محالتهـا ، 5 حـاالت يف منطقـة 
بغداد جديـدة، 8 حالة يف منطقة 
الزعفرانيـة، 7 حـاالت يف منطقة 
النهـروان ، 5 حـاالت يف منطقـة 
الكماليـة ، 4 حـاالت يف منطقـة 
منطقـة  يف  حـاالت   4 الغديـر، 
7 حـاالت يف منطقـة  الضبـاط، 
الحسينيـة، 6 حـاالت يف منطقة 
منطقـة  يف  حـاالت   5، الكـرادة 
املشتل،7 حاالت يف منطقة االمني 

.
واضافـت: انـه ”تم نقـل جميع 
الصحـي  الحجـر  اىل  الحـاالت 
لتلقي العالج وفـق الربوتوكوالت 
املعتمـدة“، مشـريا اىل ان ”العدد 
اىل   ارتفـع  الرتاكمـي لإلصابـات 
157360تويف منهم 1690 لالسف 
فيمـا اكتسب الشفـاء 149957 
حالة شـفاء واملتبقي قيد العالج 

.“5713
ودعـت اىل ”مراعاة تلـك الجهود 
والتـي اسفـرت عن هـذا الحجم 
مـن اعـداد الشفـاء مـن خـالل 
االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس 
الكمامـات والرتكيز عـىل التباعد 
التهـاون  وعـدم  االجتماعـي، 

وتقدير تلك الجهود“. 
وثمنـت ”الجهود التـي تبذل من 
قبـل مالكـات صحـة الرصافـة 
ملعالجة مصابـي فريوس كورونا 
إلنقـاذ  بأرواحهـم  مضحـني 

املصابني الفريوس“.

µy˝–€a@ÈuaÏm@>€a@pbj‘»€a@›◊@›Ó€âni@ÈuÎ
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة التعليـم العايل والبحـث العلمي، 
امس األربعاء، أن العراق حصد املوقع الخامس 

واألربعني يف تصنيف النرش العاملي.
وذكـر بيـان للـوزارة تلقتـه ”الـزوراء“: أنـه 
”التزاما بالسياسة واملنهجية املعتمدة يف مجال 
البحـث العلمي وعمـال بالتوقيتـات املرسومة 
ضمن برنامجها األكاديمي تعلن وزارة التعليم 
العايل والبحـث العلمي زيادة بحوث الجامعات 
العراقيـة املنشـورة يف مستوعبـات سكوبـس 
العامليـة اىل أكثـر مـن اثنـني وسبعـني ألفـا 

وستمائة بحث“.
وأضافت، أنه ”يف سياق هذه املؤرشات التي تعزز 

موقـع العـراق يف التصنيف الدويل فـإن البوابة 
املختصة باملجالت واملؤرشات العلمية الخاصة 
بتصنيف الدول“، تظهر أن العراق يحتل املوقع 
الخامس واألربعني عامليـا والسادس يف الرشق 
األوسط والثالث عربياً بنـرش البحوث العلمية 

يف التخصصات املختلفة“.
وتابعت أنه ”نظرا لالرتبـاط الوثيق بني النرش 
العاملـي وسمعـة املؤسسـات الجامعيـة فإن 
مؤرش البحث العلمـي العراقي يعضد مساحة 
التنافـس الذي تشغلـه جامعاتنـا العراقية يف 
التصنيفـات العامليـة ويؤكد تحقيـق مهمتها 
األداء  وتطويـر  التعليـم  بجـودة  االرتقـاء  يف 

األكاديمي“.

بكني-تايبه/رويرتز:
 اتهمـت الصـني الواليـات املتحـدة، امـس 
األربعاء، بتهديد السلم واالستقرار يف مضيق 
تايـوان بعد مـرور سفينة حربيـة أمريكية 
مجددا مـن املضيق الذي يفصـل بني تايوان 
والصني.وقـال األسطول السابـع بالبحرية 
األمريكيـة إن املدمرة كريتس ويلرب املسلحة 
بصواريـخ موجهة نفـذت ”عبـورا روتينيا 
بمضيـق تايوان“ يوم الثالثـاء بما يتفق مع 
القانـون الدويل.وأضـاف ”عبـور السفينـة 
مـن مضيق تايـوان يظهـر التـزام الواليات 
املتحدة بضمـان حرية املالحـة يف املحيطني 
الهندي والهادي. سيواصل الجيش األمريكي 
التحليق واإلبحار والعمل يف أي مكان يسمح 

به القانون الدويل“.
وندد متحدث باسم القيادة الرشقية للجيش 
الصينـي بالعمليـة األمريكيـة التـي جاءت 
وسـط توتـر محتـدم بـني القوتني.وأضاف 
”األفعال األمريكية تبعث بإشـارات خاطئة 
إىل القوى املؤيدة الستقـالل تايوان، وتفسد 
عمـدا الوضـع اإلقليمـي وتعـرض السـالم 
واالستقرار يف مضيـق تايوان للخطر“.وقال 
إن القوات الصينية راقبت السفينة األمريكية 
طوال رحلتهـا باملضيق.وقالت وزارة الدفاع 
أبحـرت  األمريكيـة  املدمـرة  إن  التايوانيـة 
باتجاه الجنوب عرب املضيق وإن الوضع كان 
”طبيعيا“.وتنفذ البحرية األمريكية مثل تلك 

العمليات كل شهر أو نحو ذلك.

رام الله/ متابعة الزوراء:
قال الرئيس الفلسطينـي، محمود عباس، 
إن العمل منصب حاليا عىل ”وقف العدوان 
اإلرسائيـيل عـىل الشعـب الفلسطيني“ يف 
القـدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومن 
ثم الدخول يف عملية سياسية جدية، مؤكدا 
أنه ال يمكن تحقيق السالم ”دون القدس“.
وأضـاف محمود عبـاس، يف كلمة مسجلة 
أمام الجلسة الطارئة للربملان العربي حول 
التصعيـد اإلرسائييل: ان ”الدخول يف عملية 
سياسيـة جديـة يكـون بمرجعيـة دولية 
واضحـة، تفيض إىل إنهاء االحتالل لألرايض 

الفلسطينية بما فيها القدس الرشقية“.
وجـدد أبو مـازن تمسكه بمبـادرة السالم 
العربية التي أقرتها القمم العربية املتعاقبة 

منذ قمة بريوت عام 2002.
وقـال الرئيـس الفلسطينـي: ”نحن طالب 
سالم ال طالب حرب، لكننا يف الوقت نفسه 
ال يمكـن أن نفرط بأي من حقوق شـعبنا 

وأمتنـا، وبالـذات يف مدينـة القدس“.وأكد 
أنـه ”ال سالم دون القـدس ألنها العاصمة 
األبديـة“، مشـددا عىل ”مالحقـة مرتكبي 

الجرائم بحق الشعب الفلسطيني“.
الرئيـس  أكـد  االنتخابـات،  ملـف  ويف 
الفلسطينـي أن الجهـود مـن أجـل إجراء 
قائـال:  ستستمـر،  العامـة  االنتخابـات 
”سنجريها فور إزالة األسباب التي أدت إىل 
تأجيلها، أي عندمـا نتأكد أننا سنجريها يف 
كل أرض دولـة فلسطـني ويف املقدمة منها 
بالطبع مدينة القدس“.كما جدد التأكيد عىل 
استعـداده لتشكيل ”حكومـة وفاق وطني 
تلتـزم بالرشعيـة الدولية وتكـون مقبولة 
العامـة  األمانـة  دوليا“.وانطلقـت بمقـر 
لجامعـة الـدول العربيـة، امـس األربعاء، 
أعمـال الجلسة الطارئـة للربملـان العربي 
برئاسة رئيس الربملان عادل العسومي، من 
أجل بحـث الحملة العسكريـة اإلرسائيلية 

عىل قطاع غزة وانتهاكات القدس.
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بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء،  رئيـس  أكـد 
الكاظمـي، امس األربعـاء، حرص 
الزراعـة  دعـم  عـىل  الحكومـة 
وتطويرهـا، وفيمـا وجـه الجهات 
كافـة  العقابـات  بتذليـل  املعنيـة 
التـي تواجه الفالحـني، لفت إىل أن 
االنتخابـات هي التـي تغرّي الوضع 

لألحسن وليس السالح.
وقال الكاظمي، يف كلمة خالل لقائه 
عـدداً مـن خريجـي كليـة الزراعة 
والفالحـني يف محافظـة واسط، يف 
بيـان ملكتبـه تلقته ”الـزوراء“: إن 
”أرض الرافدين مهد تطور الزراعة 
ومنشأ أقـدم الحضـارات النهرية، 
وأسالفكم هم مـن أسسوا الزراعة 
وتقنياتها وفنونهـا، والعراق أرض 

السواد لخصوبة أرضه“.
 مبيناً أن ”العراق كان مخزَن الغالل 
والحبوب يف الرشق األوسط، تصدر 
منه مختلـف املحاصيـل الزراعية، 
الزراعـة  تـرضرت  لألسـف  لكـن 
بسبب عقـود طويلة مـن الحروب 

والرصاعات“.
وأضاف ”ليس معقـوالً وال مقبوالً 
محاصيـل  العـراق  يستـورد  أن 
زراعيـة، وقـد كان منتجـاً لها منذ 
بعيد األزمان“، مشدداً عىل رضورة 
”العمـل وبـذل كل الجهـود لعودة 
يف  الزراعيـة  مكانتـه  اىل  العـراق 

املنطقة“.
”الحكومـة   أن  الكاظمـي  وأكـد 
الزراعـة  دعـم  عـىل  حرصـت 
وتطويرها، وقد نجحنا يف االكتفاء 
الذاتـي لبعض املحاصيل، بل تمكنا 
من تصدير محاصيـل عدة إىل دول 
الجـوار خالل العام املـايض“، الفتاً 
إىل ”أننـا قدَّمنـا الدعـم للمزارعني 
عرب منع استـرياد بعض املنتوجات 
الزراعيـة، كمـا تمَّ توفـري قروض 
لتطويـر  للمزارعـني  ومساعـدات 

عملهم وزيادة االنتاج الزراعي“.
”تطويـر  عـىل  الكاظمـي  وشـدد 
العمـل الزراعي يف العـراق، فمازال 
الكثري من طـرق الزراعة تقليديَّاً“، 
موضحـاً أنـه ”ال يمكـن أن تنجح 

أن  دون  مـن  العـراق  يف  الزراعـة 
ـل  ُتفعَّ ان  دون  ومـن  تتطـور، 
الصناعات الزراعيـة، وهذا يتطلب 
استثمارات كبـرية تعمل الحكومة 
عىل توفريها ودعمها للمستثمرين 

يف الداخل والخارج“.
وبني الكاظمـي أن ”نجاح كل هذه 
املشاريـع يعتمـد عـىل جهودكـم 
العمليـة  وخرباتكـم  الجبـارة 
واملهنيـة التي من خاللهـا ستبني 
العـراق“، الفتاً إىل أن ”هناك فوىض 
بالتخطيط يف العراق تسببت برتاكم 

عدد كبري من املشاكل“.
أهميـة  عـىل  ”نشـدد  وتابـع 
االختصاص يف العمـل لنسري بالبلد 
حقيقيـة،  مؤسسـات  دولـة  اىل 
ونريد مـن الجميع ان يشارك ببناء 
العـراق والسماح للكفـاءات بأخذ 
مواقعهـم“، مؤكـداً ”االعتماد عىل 
النفط بشـكل كيل تحول إىل جاذب 
للفساد ويجب أن نعتمد عىل بدائل 

حقيقية وأهمها الزراعة“.
واكـد الكاظمي عىل ”اهمية ايقاف 
الهـدر باملياه واستخـدام التقنيات 
الحديثة“، موضحاً أن ”انعكاسات 
الوضـع السيـايس أدَّى إىل املشاكل 
التـي نمرُّ بها، وتغيري الواقع يكون 

باملشاركة الواسعة باالنتخابات“.

ولفت رئيس الوزراء إىل أن ”السالح 
اإلرادات  فـرض  وال  حـًال،  ليـس 
 ،ً عـرب السـالح املنفلت يكـون حالَّ
، انمـا  ً وال التصفيـة تكـون  حـالَّ
االنتخابـات واملشاركهـا بهـا هي 

التي تغرّي الوضع نحو األحسن“.
الـوزراء،  رئيـس  وجـه  كمـا 
الجهـات  الكاظمـي،  مصطفـى 
املعنيـة بتذليـل كل العقبات التي 
تواجـه فالحي واسـط، فيما اكد 
لتطويـر  ماضيـة  الحكومـة  ان 

القطاع الزراعي.
وقال املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
يف بيان ان ”رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفـى الكاظمـي، اطلـع عـىل 
عمليات حصاد محصـول الحنطة 
خالل تفقده الحدى املزارع يف مدينة 
الكوت، بمحافظـة واسط“، مثمنا 
”جهـود الفالحني يف هـذه املزرعة 
وكل مـزارع وبساتـني العراق التي 

تشهد موسم الحصاد“.
واكـد الكاظمي، خـالل لقائه عددا 
”الحكومـة  ان  املزارعـني:  مـن 
ماضيـة لتطوير القطـاع الزراعي، 
والنهـوض بالصناعـات الزراعيـة 
الداخليـة  االستثمـارات  وجـذب 
والخارجيـة لهـذا القطـاع االهـم، 
من اجل تنويع مـوارد العراق دون 

االعتمـاد فقط عىل النفط“، مشريا 
اىل ان ”ذلـك ضمـن اطـار االصالح 
االقتصادي بعيد االمد الذي اطلقته 

هذه الحكومة“.
الكاظمـي ”الجهات املعنية  ووجه 
بتذليـل كل العقبـات التـي تواجه 
فالحـي املحافظـة، ودعمهـم بكل 
مايحتاجونه من اجـل زيادة انتاج 
املحاصيـل الزراعيـة وتنويعها بما 
يغطي احتياجـات السوق ويحقق 

االكتفاء الذاتي للمواطن“.
كذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفـى الكاظمي، من محافظة 
واسـط، بمعالجـة عقبـات تسلم 

الحنطة من الفالحني.
لرئيـس  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
مجلس الـوزراء يف بيـان مقتضب 
أن“ الكاظمـي، وخـالل زيارته اىل 
محافظـة واسط، تفقد سري العمل 
يف سايلو الدبوني باملحافظة ووجه 
بمعالجة عقبات تسلم الحنطة من 

الفالحني“.
أكـد رئيـس الـوزراء أن الحكومـة 
تبنَّت دعـم القطاع الخاص وتوفري 
مستلزمـات تطويـره، فيما شـدد 
العقبـات  تذليـل  رضورة  عـىل 
وتوفـري البيئة املناسبة الستقطاب 

االستثمار املحيل واالجنبي.

لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وقـال 
الوزراء يف بيـان إن ”رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى 
اليـوم (أمـس)، زيـارة اىل عدد من 
مواقـع رشكـات اإلنتـاج الزراعي 
واسـط،  والحيوانـي يف محافظـة 
واطلع عىل سري العمل فيها، وحث 
العاملني عىل بذل اقىص الجهود من 
اجل زيادة االنتاح وتحسني نوعيته، 
كما استمع اىل شكاوى ومقرتحات 

القائمني عليها“.
وأكـد الكاظمي ”أهميـة النهوض 
بالواقع الزراعي يف العراق الذي شهد 
تراجعاً كبرياً خالل العقود املاضية 
نتيجة الحروب والرصاعات، وايضاً 
والتخطيـط  االدارة  سـوء  بسبـب 
وتفيش الفساد الـذي حال دون أن 
يكـون القطـاع الزراعـي متصدرا 

لبقية القطاعات بعد النفط“.
اطـار  ويف  ”الحكومـة  أن  وبـني 
منهـج اإلصـالح االقتصـادي بعيد 
املـدى الـذي خططـت لـه، تبنـت 
وتوفـري  الخـاص،  القطـاع  دعـم 
مستلزمـات تطويـره الهميتـه يف 
تنشيط االقتصـاد وتحقيق أهداف 
التنميـة املستدامـة“، مشـدداً عىل 
رضورة ”تذليـل العقبـات وتوفـري 
الستقطـاب  املناسبـة  البيئـة 
االستثمـار املحـيل واالجنبي للعمل 
يف جميـع املجاالت السيما   القطاع 

الزراعي“.
الـوزراء،  رئيـس  ـه  وجَّ ذلـك،  اىل 
مصطفى الكاظمي، امس األربعاء، 
بتسهيـل مطالب املواطنني يف قرية 

كريم الجاسم يف واسط.
وقال مكتب رئيس الوزراء يف بيان أن 
”رئيس مجلـس الوزراء، مصطفى 
ـد منازَل عـدٍد من  الكاظمـي، تفقَّ
املواطنـني يف قرية كريم الجاسم يف 
ناحيـة الدبونـي بمحافظة واسط 
لع عىل أوضاعهـم واستمع إىل  واطَّ
مطالبهـم الخدميَّـة“. وأضـاف أن 
ه بتسهيل تلبيتها“. ”الكاظمي وجَّ

ووصـل رئيـس مجلـس الـوزراء، 
الكاظمـي، صباح امس  مصطفى 

األربعاء، إىل محافظة واسط.
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أربيل/ متابعة الزوراء: 
أكدت ممثلة األمم املتحـدة بالعراق، جنني 
أمـام  العـراق  أن  بالسخـارت،  هينيـس 
متغريات لصناعة اإلصالح، فيما أشارت إىل 
أن االنتخابات النزيهة واملشاركة الواسعة 

ستنتج مستقبالً مستقراً يف البالد .
وشددت بالسخارت، خالل كلمتها يف اعمال 
مؤتمر الوحدة الوطنية والدستور يف اربيل، 
عـىل ”أهمية الوحـدة إلقليـم كردستان“، 
مبينـة أن ”الوحـدة مفتاح لـكل الجهات 

للخـروج مـن أي خطـر“.
املشـاكل  ان   “: بالسخـارت  اكـدت  كمـا 
واملخـاوف التـي تواجـه اقليـم كردستان 
والعـراق، بمـا يف ذلـك الوحـدة الداخليـة 

واالنتخابـات املقبلـة ، تجعـل العراق عىل 
مفرتق طرق.

وأشـادت بتنوع وتعدد الديانـات واللغات 
والتنـوع يف إقليـم كردستـان“، الفتـة اىل 
أن ”تعددهـا يعتـرب مصـدر قـوة إلقليـم 

كردستان“. 
وبينـت أن ”كردستـان القويـة واملتحـدة 
تمثـل قوة لعراق فـدرايل ليس عىل الصعيد 
الداخيل بـل الخارجي كذلك، ومما ال شـك 
فيـه أن قـوة الوضـع بالداخـل ستكـون 
سببـا لتقويـة صـورة العـراق بالخارج“ 
، وقد يـؤدي الدستـور إىل إزالـة الخالفات 
واملصاعب ويمكن أن يكون فرصة عظيمة 

لبناء التقدم والثقة“.

وأضافـت:“ ان الدستـور يجب أن يتناسب 
مع دستور العراق الفيـدرايل الذي أقر عام 
2005، ويجـب أن تتالءم الوثيقة الختامية 

مع الدستور الفيدرايل العراقي“.
وبشـأن االنتخابـات، أكـدت بالسخـارت 
أن ”العـراق امام متغـريات ديمقراطية يف 
االنتخابات املقبلة لصناعة االصالح“، الفتة 
النزيهـة وبمشاركـة  أن ”االنتخابـات  اىل 
كبرية وواسعة ستتنـج بالتأكيد مستقبال 

مستقرا وأفضل للبلد“.
مـن جهتـه، دعـا رئيـس حكومـة إقليـم 
كردستان، مرسور بارزاني، خالل املؤتمر، 
جميـع األطـراف يف إقليـم كردستـان إىل 
أن تستمـع اىل بعضهـا البعـض بذهنيـة 

منفتحة“. 
وأضاف: ”يجـب أن يعكس دستـور اقليم 
باإلقليـم  والتعايـش  التنـوع  كردستـان 
ويضمـن حقـوق كل املكونـات ويحافـظ 

عليها“. 
ونظمـت جامعة كردستان يف أربيل، امس، 
مؤتمـرا تحت عنوان (الوحـدة والدستور) 
نيجريفـان  االقليـم  رئيـس  فيـه  شـارك 
بارزاني ورئيس الحكومة مرسور بارزاني 
بالعـراق جنـني  املتحـدة  األمـم  وممثلـة 
هينيس بالسخارت، وعدد من الشخصيات 
البعثـات  وممثـيل  االقليـم  يف  الحكوميـة 
الدبلوماسية وعدد مـن الباحثني وأساتذة 

الجامعات“.
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كبري  بحراً  املنزلية  األجهزة  تعترب 
اآلخر، فأعداد  تلو  يوماً  يزداد عمقاً 
أنواعها,،عتادها  األجهزة،  تلك 
يومية،  بصورة  يزداد  ومميزاتها 
هو  ما  كل  المتالك  سعيت  فإذا 
تقع  قد  أفضل  هو  ما  كل  أو  جديد 
الدعائية  الرشكات  حمالت  فريسة 
بني  مشتتاً  النهاية  يف  نفسك  وتجد 
مجموعة من األجهزة غري متوافقة 
يتجه  ولهذا،  البعض.  بعضها  مع 
التقليدية  املنزلية  األجهزة  مشرتي 
ملا  الذكية  املنزلية  األجهزة  إىل 
تقدمه األخرية من مميزات إضافية 
يتجه  ،كما  االستخدام  يف  وسهولة 
باألجهزة  منازلهم  لتزويد  الكثريين 
املنزلية الذكية التي تساعد عىل جعل 
وأماناً  راحة  أكثر  املنزلية  املعيشة 

لتسهيل الحياة وتعزيز الصحة. 
املستهلكني،  لدى  التوجه  هذا  ومع 
حرصت ”سامسونج إلكرتونيكس“ 
الرائدة عاملياً يف مجال تقديم الحلول 
توفري  عىل  املتطورة،  التكنولوجية 
التي  الذكية  املنتجات  من  مجموعة 

عىل  والتعقيم  النظافة  حلول  تقدم 
”سامسونج“  تعنى  حيث  أصولها، 
وبيئة  آمن  معييش  نمط  بتوفري 
صحية وإقتصادية أيًضا، من خالل 
لـ  تقدمها  التي  الذكية  التقنيات 
مستهلكيها عرب أجهزتها ومنتجاتها 
الصحية  الظروف  ومع  املتميزة. 
الحالية التي يشهدها العالم، أصبح 
الحصول عىل  للغاية  الرضوري  من 
تقدم  التي  الذكية  املنتجات  أحدث 
حلول النظافة والتعقيم داخل املنزل 

حفاظاً عىل صحة الفرد واملجتمع.
من  املالبس  غسالة  وتعترب 
لدى  طلباً  املنزلية  األجهزة  أكثر 
ملا  العراقي،  السوق  يف  املستهلكني 
الذكي من  املنزيل  الجهاز  هذا  يمثله 
أهمية مطلقة بالحفاظ عىل نظافة 
الغسيل  عبء  جعل  حيث  املالبس، 
وظائفه  بفضل  املايض  من  أمراً 

االستثنائية ومزاياه املتعددة. 
”سامسونج  قّدمت  ولهذا، 
العراقي  للسوق  إلكرتونيكس“ 
املالبس  غساالت  من  مجموعة 

فعاالً  تنظيفاً  تقدم  التي  املتطورة، 
بتكنولوجيا رائدة عاملياً. لتثبت لذلك 
الحلول  أحدث  تقديم  يف  كعبها  علو 
قدمت   حيث  للمنزل.  التكنولوجية 
العلوي  التحميل  غساالت  مجموعة 

إنفريتر  ديجيتال  بمحركات   ٢٠٢١
 ١ عىل  تعمل  والتي  كلياً،  الجديدة 

أمبري مع كفالة ١٠ سنوات.
التحميل  غساالت  مجموعة  تعترب 
ديجيتال  بمحركات   ٢٠٢١ العلوي 

من  كلياً  الجديدة  إنفريتر 
«سامسونج إلكرتونيكس» طفرة يف 
الذكية، حيث  عالم األجهزة املنزلية 
قدمت الرشكة ٨ موديالت مختلفة 
منزل.  كل  متطلبات  مع  لتتناسب 
الجديدة  الغسالة  محرك  يعمل 
الديجيتال إنفريتر عىل ١ أمبري فقط 
من  أقل  كهرباء   ٪٤٠ ويستهلك 
ونظام  االنفرتر  تكنولوجيا  خالل 
الرتوس الدائري املتطور الذي يعمل 
لغاية  املحرك  أداء  مضاعفة  عىل 
من  مصنوع  وهو  أكثر،  مرات   ٥
تتحّمل  الجودة  عالية  مكونات 
سنوات.   ١٠ وبكفالة  العايل  الجهد 
بنظام  أيًضا  الغسالة  تزويد  وتم 
الكهربائي،  الجهد  ضد  حماية 
حيث يعمل هذا النظام عىل حماية 
الغسالة من األعطال الكهربائية عند 
تقلّب الجهد، كما أنها أيًضا مزودة 
بنظام إعادة التشغيل التلقائي عند 
حيث  الكهربائي،  التيار  إنقطاع 
تعود الغسالة اىل العمل تلقائًيا عند 

عودته مبارشة.

بغداد/ الزوراء:

الجنوبية  املحافظات  الكهرباء  وزارة  حذرت 

العشائرية  النزاعات  بسبب  تام  إنطفاء  من 

املسلحة.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 

الكهربائية  الطاقة  منظومة  «تعرضت  منه: 

يوم أمس اىل انفصال خط الضغط الفائق ٤٠٠ 

كي يف {هارثة/قرنة} الناقل للطاقة الكهربائية 

واشتباكات  عشائري  نزاع  بسبب  العمل  عن 

مسلحة ادت اىل سقوط ابراج رقم {٦٦و٦٧} يف 

منطقة الشايف بمحافظة البرصة».

وبينت ان «الحادث تسبب بإضعاف االرتباطات 

املنظومة  مع  الجنوبية  للمنطقة  الكهربائية 

الوطنية للضغط الفائق وتعمل اآلن محافظات 

عىل  قار}  ذي  ميسان،  {البرصة،  الجنوب 

وخط  كي.يف}   ٤٠٠ {رميلة/نارصية  خطوط 

يستدعي  والذي  كي.يف}   ٤٠٠ {رميلة/خور 

إستهالك  بتقنني  املحافظات  تلك  التزام 

تعرض  وعدم  املنظومة  عىل  والحفاظ  الطاقة 

ريثما  التام،  االطفاء  اىل  الجنوبية  املحافظات 

تكتمل اعمال صيانة الخط واالبراج املترضرة، 

والذي سارعت مالكات نقل الجنوب اىل مكان 

الحادث إلصالح الرضر وإعادة الخط للعمل».

الخط  انفصال  حادث  أسفر  «كما  وتابعت 

مستويات  بإنخفاض  التسبب  اىل  املذكور 

املنطقة  يف  كبري  بشكل  {الفولتيات}  الجهد 

الجنوبية».

املواطنني  «بجميع  الكهرباء  وزارة  وأهابت 

واملحطات  التحتية  البنى  عىل  املحافظة 

ملكا  كونها  الكهربائية  والشبكة  والخطوط 

املواطنني  عىل  وتخريبه  رضره  يعود  عاما 

والصالح العام».

أمس  نشب،  مسلح  عشائري  نزاع  وكان 

لقضاء  التابعة  الشايف  ناحية  يف  الثالثاء، 

بهلع  تسبب  البرصة،  محافظة  شمال  الدير 

املواطنني، فضال عن انقطاع التيار الكهربائي، 

عرب  بغداد   - برصة  طريق  بقطع  تسبب  كما 

الناحية..  واستمر النزاع لعدة ساعات ووصفه 

األهايل بـ»املعركة الضارية» الستخدام مختلف 

أنواع األسلحة املتوسطة والخفيفة.

بغداد/ الزوراء:
يف  والـتـراث  االثــار  هيئة  أكدت 
وزارة الـثـقـافـة ان التمديد االخـيـر 
ألعـمـال الصيانة الــتــي تــجــري 
فــي الــواليات املـتـحـدة االمريكية 
«اليهودي»  العراقي  الوطني  لالرشيف 
طالبت  وفيما  املقبل.  اب  يف  ستنتهي 
العراق  يف  اإلنسان  حقوق  مفوضية 
الثقافية  بتدويل جرائم تدمري االعيان 
اإلرهابية،  داعش  عصابات  يد  عىل 
اوضحت ان االعيان الثقافية بما تمثله 
للعراق  وتاريخي  حضاري  إرث  من 
تدمريية  هجمة  اكرب  اىل  تعرضت 
يد  عىل  البرشية  بتاريخ  ممنهجة 

عصابات داعش اإلرهابية.
االثــار  هيئة  رئـيـس  وأوضـح 
الـثـقـافـة،  وزارة  يف  والـتـراث 
لـيـث مـجـيـد حـسـني، يف ترصيح 
الوطني  ”االرشــيــف  ان  صحفي: 
وبعلم  رسمي  بشكل  البلد  من  اخرج 
عليه  صيانة  اعمال  إلجراء  الحكومة 
يف الواليات املتحدة االمريكية“، مشرياً 
إلنهاء  تمديد  مـدة  ”مـنـح  الـى 
هذا  من  اب  يف  تنتهي  الصيانة  اعمال 

العام“. 
اصــرت  ”الـهـيـئـة  ان  وأكــد 
الـى  االرشـيـف  عـودة  عـلـى 
مــدة  منح  دون  مـن  الـعـراق 

الفــتــاً  اخــــرى“،  تـمـديـد 
وزارة  ملعب  يف  ”الكرة  ان  إلــى 
املطالبة  مهامها  من  التي  الخارجية 

بإعادة االرشيف يف الوقت املحدد له“.
واالثار  والسياحة  الثقافة  وزير  وكان 
السابق، الدكتور عبد االمري الحمداني، 
الـذي  االرشـيـف  ان  سابقا  اكد  قد 
بـالـ(يــهــودي)، هـو  كـان يدعى 
عـراقـي بـاملـجـمـل، وجــزء مـنـه 
املـوسـويـة  لـلـجـالـيـة  عـائـد 

اليهودية (أتباع النبي موىس).
حقوق  مفوضية  طالبت  جهتها،  من 
اىل  األربعاء،  امس  العراق،  يف  اإلنسان 
الثقافية  االعيان  تدمري  جرائم  تدويل 

عىل يد عصابات داعش اإلرهابية.
وقال عضو املفوضية، فاضل الغراوي، 
العاملي  اليوم  بمناسبة  بيان  يف 
للمتاحف، تلقت «الزوراء» نسخة منه: 
ان «االعيان الثقافية بما تمثله من إرث 
تعرضت  للعراق  وتاريخي  حضاري 
ممنهجة  تدمريية  هجمة  اكرب  اىل 
عصابات  يد  عىل  البرشية  بتاريخ 
«املراقد  ان  مضيفاً  اإلرهابية»،  داعش 
والجوامع واملعابد والكنائس واملكتبات 
اىل  تعرضت  واالثار  واملخطوطات 

الرسقة والتخريب والتدمري». 
يف  يحتفي  العالم  ان»  الغراوي  وبني 
عام  كل  من  ايار  من  عرش  الثامن 

حدده  كما  للمتاحف  العاملي  باليوم 
املجلس الدوىل للمتاحف {األيكوم} عام 
بأهمية  الوعى  زيادة  بهدف   ،١٩٧٧
املتاحف ودورها ىف تطوير املجتمعات 

بوصفها الذاكرة الحية للشعوب».
بترشيع  االرساع  إىل  «الحكومة  داعيا   
قانون حماية االعيان الثقافية والسعي 
الستثمار القرارات الدولية واالحاطات 
لتدويل  االمن  مجلس  اىل  قدمت  التي 
مع  الجهود  وتنسيق  الجرائم  هذه 
تم  ما  إعمار  إلعادة  الدويل  املجتمع 
االثار  واعادة  متاحف  من  تدمريه 
حضاريا  ارثا  تمثل  كونها  املرسوقة 

للعراق واالنسانية».

بغداد/ الزوراء:

القبض  ألقت رشطة ميسان، امس االربعاء، 

عىل مّتهمني اثنني بتجارة وتعاطي املخدرات 

واملؤثرات العقلية يف املحافظة.

منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  وقالت 

العقلية  واملؤثرات  املخدرات  شؤون  قسم  ان 

املواد  املتهمني بتجارة  أحد  القبض عىل  ألقى 

أدوات  وبحوزته  املشهود  بالجرم  املخدرة 

التعاطي  بتهمة  واالخر  للتعاطي،  تستخدم 

املخدرات.

معلومات  وفق  تمت  العملية  ان  اىل:  ولفت 

استخبارية دلت عىل محل تواجدهم.

بغداد/ الزوراء:
الجيش،  يف  عرشة  السابعة  الفرقة  داهمت 
ورشة  العسكرية،  االستخبارات  مع  وبالتعاون 
يف  الجنوب»  «والية  تسمى  بما  الخاصة  التفخيخ 

الرضوانية جنوبي العاصمة بغداد.
استخباراتية  :»بعملية  الدفاع  لوزارة  بيان  وذكر 
مديرية  قدمتها  دقيقة  معلومات  ووفق  نوعية 
أشارت  الدفاع  وزارة  يف  العسكرية  االستخبارات 
بالتفخيخ  الخاصة  الورش  إحدى  تواجد  ملكان 
عىل  وتم  الجنوب}،  بـ{والية  تسمى  ملا  والتابعة 
اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات 
االستخبارات  شعبة  من  مفارز  ورشوع  بغداد، 
السابعة عرشة واستخبارات  الفرقة  العسكرية يف 
الرسية  من  وقوة   ٢٧ املشاة  لواء  الثاني  الفوج 

الرابعة للفوج أعاله بالتوجه نحو الهدف والقيام 
بمداهمة الورشة الواقعة يف قرية الرحمة بمنطقة 

العناز بالرضوانية».
العائدة  الدور  أحد  «يف  كانت  الورشة  ان  وأضاف 
إلرهابي تم قتله عام ٢٠١١ وضبط بداخلها ١١٥٠ 
قداحة تفجري، و٢٠ صاعق تفجري، و٢٠٠٠ اطالقة 
bkc، و٤٠ قنربة هاون ٦٠ ملم، و١٤ صاروخ قاذفة 
كالشنكوف،  وبندقيتني   ،bkc ورشاشتي   ،RBG٧
افغانية،  بدلة  و١٤  أحادية،  عتاد  أرشطة  وثالث 
و٤ كسارات، و٩ دروع وجعب، باإلضافة اىل مواد 

تستخدم للحام ومخازن عتاد لبنادق مختلفة».
الفرقة قامت  ان «مفارز هندسة  اىل  البيان  ولفت 
برفع املواد والتعامل معها وفق السياقات املعمول 

بها».

بغداد/ الزوراء:
بحرية  يف  االربعة  االتجاهات  عملية  محاور  حسم  عن  االربعاء،  امس  الشعبي،  الحشد  اعلن 

حمرين شمال رشق دياىل.
وقال الناطق باسم محور ديايل، صادق الحسيني، يف حديث صحفي: ان“ القوة النهرية يف الحشد 
من  بعقوبة)  رشق  شمال  حمرين(٥٩كم  بحرية  تمشيط  عملية  محاور  كل  اكملت  الشعبي 
االتجاهات االربع يف اطار عمل استباقي لتأمينها الضفاف خاصة بعد انحسار املياه بمعدالت 

كبرية يف االسابيع املاضية بسبب ازمة الجفاف“.
االرهابي  داعش  لخاليا  تسلل  محاولة  او  تغلغل  اي  ملنع  تأتي  العملية  ان“  الحسيني  واضاف 
النهرية والتي شكلت قبل ٣ سنوات  القوة  «ان  عرب مسارات مائية يف بحرية حمرين». مؤكدا 
حققت نتائج مهمة يف تأمني اهم واكرب مسطح مائي يف دياىل كانت لوقت قريب ساحة ساخنة 

للجماعات االرهابية“.
واشار اىل ان“ عملية االتجاهات االربعة والتي استمرت ٢٤ ساعة حققت كل االهداف املرسومة 

لها يف اجراء تمشيط واسع لكل املناطق“.
وشكلت القوة النهرية لحماية بحرية حمرين قبل ٣ سنوات، وهي فعالة يف اداء الواجبات املوكلة 

اليها .

بغداد/ الزوراء:
امس  بغداد،  اجرام  مكافحة  مديرية  أعلنت 
األربعاء، عن تحرير فتاة مختطفة والقبض 
عىل  ساعة،   ٢٤ من  أقل  خالل  الجناة  عىل 

اختطافها.
«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  املديرية  وقالت 
نسخة منه: إنه «بهذا اليوم استخرب مكتب 
اجرام املدائن باختطاف فتاة تبلغ من العمر 
اثناء  دياىل،  جرس  منطقة  يف  سنة)   ١٥)
ذهابها اىل دار عمتها، يف املنطقة نفسها من 
قبل أشخاص مجهولني بواسطة دراجة (تك 

تك) والهروب اىل جهة مجهولة».
فريق  تشكيل  تم  الفور  «عىل  إنه  واضافت 
التحري  وإجراء  املعلومات  لجمع  عمل 
للتوصل اىل هوية الجناة ومحل تواجدهم»، 
مواصفات  عىل  التعرف  «تم  أنه  اىل  مشرية 
احد  قبل  من  الدالة  والعالمات  تك)  (التك 
ومن  الحادث،  ساعة  املتواجدين  االطفال 
الجناة  الشك عىل أحد  املعلومات وقع  خالل 

من ارباب السوابق».
استحصال  «تم  أنه  إىل  املديرية  ونوهت 
املتهم  دار  ومداهمة  القضائية  املوافقات 
عىل  والعثور  عليه  والقبض  املنطقة  ضمن 
تحريرها  وتم  اعاله،  املخطوفة  الفتاة 
بعملية  باشرتاكه  املذكور  املتهم  واعرتف 
الخطف مع املتهمني واالتفاق عىل اغتصابها 
تحرير  تم  حيث  ليالً،  املسكرات  تناول  بعد 
الفتاة املخطوفة قبل وقوع االعتداء الجنيس 
عليها وضبط كمية من املرشوبات الكحولية 

قبل تناولها».
وتابع البيان «تم التحرك الرسيع عىل اماكن 
حيث  عليهم،  والقبض  املتهمني  تواجد 
اعرتفوا باالشرتاك بعملية الخطف، والقبض 
عليهم جميعاً وتحرير املخطوفة قبل وقوع 
بأقل من  االغتصاب يف مدة قياسية  جريمة 
 ٤٢١ املادة  وفق  وتوقيفهم  ساعة،   (٢٤)
جزاءهم  لينالوا  القضاء  إىل  وتقديمهم  ق.ع 

العادل».

بغداد/ الزوراء:
تستمر الفعاليات األمنية لفرق وتشكيالت 
عمليات بغداد ملحاربة اإلرهاب، والجريمة 
املنظمة، ومالحقة الخارجني عىل القانون، 
ضمن  والتفتيش  البحث  واجبات  وتنفيذ 
فرقة  تمكنت  حيث  املسؤولية،  قواطع 
القبض  القاء  من  عرشة  الحادية  املشاة 
قانونية  مواد  وفق  املتهمني  من  عدد  عىل 
 ١/٤ املادة  وفق  متهم  بينهم  مختلفة، 
ارهاب، وضبط أسلحة غري مرخصة، فضالً 
االنتخابية  للمراكز  الحماية  تأمني  عن 

ضمن قاطع املسؤولية.
َنت قوة من الفرقة األوىل رشطة  َتَمكَّ فيما 
القبض عىل متهم وفق  إلقاء  اتحادية من 
سبعة  عىل  والقبض  ارهاب،   ١/٤ املادة 
عىل  والقبض  املخدرات،  برتويج  متهمني 
قانونية  مواد  وفق  املتهمني  من  آخر  عدد 

وعبوات  أسلحة  ومصادرة  مختلفة، 
ناسفة، واعتدة ثقيلة مختلفة.

الثانية  الفرقة  من  قوة  َنت  َتَمكَّ ذلك  إىل 
رشطة اتحادية من إلقاء القبض عىل متهم 
وفق املادة ١/٤ إرهاب، والقبض عىل متهم 
برتويج املواد املخدرة، ومتهم آخر بالرسقة، 

وضبط أسلحة واعتدة ومواد مخدرة.
قيادة  يف  املشرتكة  املفارز  َنت  وَتَمكَّ هذا 
عمليات بغداد من القاء القبض عىل متهم 
مخدرة،  مواد  وضبط  املخدرات،  برتويج 
مخالفة  وأدوية  مرخصة،  غري  وأسلحة 

للتعليمات الصحية.
الَِّتي  الَعَجالِت  ِمْن  َعَدد  َضَبط  إَىل  إَضاَفة 
الَكْرِخ  َجاِنَبْي  ِيف  ُثُبوِتيَّة  أْوراقاً  ُتْحَمُل  َال 
والرَُّصاَفة، فضالً َعن َغلٌَق َعَدٍد ِمْن الُْمَحاِل 
للتعليمات  الُْمَخالََفة  والَْمَقاهي  َوالَْمالَِعب 

الًَصحية.

بغداد/ الزوراء:
احدى  يف  مهربة  ادوية  ضبط  االربعاء،  امس  املتفجرات،  مكافحة  مديرية  اعلنت 

السيطرات يف بغداد.
العثور عىل ادوية مهربة يف سيطرة  املديرية يف بيان ورد «للزوراء»: ان تم  وقال اعالم 
الشعب كانت محملة عىل متن (٥) برادات حمل مارة بالسيطرة، وتم اكتشافها بواسطة 
الدقيق  الكشف  بالسيطرة، وبعد  املتواجدة   (  m٦٠ ) السونار  املركبات  عجالت فحص 

تبني انها بدون اي اوراق اصولية.
واضافت املديرية: تم اتخاذ االجراءات القانونية وتسليم السائقني والعجالت اىل الجهات 

ذات العالقة.
الدويل عن ضبط أدوية برشية متنوعة ال يسمح  من جهته، أعلن منفذ مطار البرصة 

بإدخالها البالد بحوزة مسافر صيني قادماً عىل متن الخطوط الجوية القطرية.
واضاف املنفذ: تم تنظيم محرض اصويل بحجز املضبوطات التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة بحقها.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني، امس االربعاء، انطالق عملية تفتيش وتمشيط ملنطقة تل 

البتار يف محافظة صالح الدين.
الخلية قالت يف بيان ورد «للزوراء»: ان «قيادة عمليات سامراء املقدسة من خالل لواء 
املغاوير وفوج طوارئ ١٣ التابع لرشطة صالح الدين، رشعت باالشرتاك قوات اللواء ٤١ 
التابعة  البتار جنوبي سامراء  يف الحشد الشعبي، بعملية تفتيش وتمشيط ملنطقة تل 

لناحية يثرب».
وأضاف البيان أن «العملية االمنية تضمنت تفتيش جميع املبازل واالحراش والبساتني 

واملستنقعات، حرصا وادامة للزخم العملياتي وتأمني املنطقة وقاطنيها».

بغداد/ الزوراء:
عصابة  عىل  القبض  أمنية  قوة  ألقت 
مزيفة  بأخرى  الحقيقية  العملة  تستبدل 

يف العاصمة بغداد.
تلقت  بغداد  رشطة  لقيادة  بيان  وذكر 
ورود  «وبعد  انه  منه:  نسخة  «الزوراء» 
تقوم  معلومات دقيقة عن وجود عصابة 
تبديل  بعمليات نصب واحتيال عن طريق 
ضمن  مزيفة  بأخرى  الحقيقية  العملة 
بغداد  رشطة  مركز  مسؤولية  قاطع 
اللواء  بغداد  رشطة  قائد  وجه  الجديدة، 

الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل 
ميداني والقاء القبض عىل العصابة».

وبني انه «وبعد التعمق بالتحقيق والبحث 
تم  حيث  العصابة،  أفراد  اىل  التوصل  تم 
مع  بالتعاون  املتهمني  عىل  القبض  إلقاء 
الف   ٢٠ مبلغ  وبحوزتهم  النجدة  دوريات 
دوالر مزيف، ويف ضمنهم امرأة والتي عثر 

عىل املبلغ املزيف بحوزتها».
اىل  العصابة  أفراد  «اصطحاب  اىل  وأشار 
مركز الرشطة التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة بحقهم وفق القانون».
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السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

١٠٠٠ دينارالربتقال١٠٠٠ دينارالطماطة

١٥٠٠ ديناراللنكي٧٥٠ دينارالخيار

١٠٠٠ دينارالتفاح٥٠٠ دينارالبطاطا

١٥٠٠ ديناراملوز١٠٠٠ دينارالباذنجان

٢٠٠٠ ديناراملشمش١٠٠٠ دينارالفلفل

١٥٠٠ دينارليمون٢٥٠٠ دينارفاصوليا خرضاء

٥٠٠ ديناررقي٧٥٠ دينارباقالء

٥٠٠ ديناربطيخ٥٠٠٠ دينارباميا

٢٥٠٠ ديناررمان١٠٠٠ دينارالجزر

١٢٥٠ ديناركيوي١٠٠٠ دينارقرنابيط

١٥٠٠ ديناركريب فروت ٥٠٠ دينار لهانة

لوبيا ١٠٠٠ دينارنارنج ٣٠٠٠ دينار 

٢٠٠٠ دينارالخوخ٥٠٠ دينارالبصل

 بغداد/ الزوراء:
توقعـت وزارة النقل أن يسـتقبل ميناء الـفـاو 
الكبـري بـحـدود 30 مليـون حاوية ســـنـويا 
مـع تشـغيل اكثـر من عـرشة االف عامـل بعد 
انجاز املرحلتـني االولـى والــثـانــيــة مــن 
املــشـــروع. وفيما اكدت أن االجواء العراقية 
تدار من قبـل رشكة املالحة الجويـة وبمالكات 
عراقيـة، كشـفت عـن وجـود ضغـوط إلرجاع 

رشكة سريكو الربيطانية.
وقـال وزيـر النقـل، نارص حـســني الشـبيل، 
يف ترصيـح صحفـي: ان ”قيمة انجـاز املرحلة 
الثانية مليناء الفـاو الـكـبـيـر مــحــددة، إال 
أن الـوزارة تـعـمــل عىل طـرح مـشــاريـع 
املـرحـلـة الثانية لالسـتثمار، كما ان االيرادات 
املتوقعة من امليناء بحسب توقعات االستشاري 
االيطايل من األرصفة الخمسة ضمن املـرحـلـة 
االولــى كبرية جدا ســواء لرشكة املـوانـئ او 

الجمارك والجهات االخـرى داخـل املـيـنـاء“.
 مشـريا الـى انـه ”مع انجاز رصيف 90 ضمن 
املرحلـة الثانية، فـإن امليناء سـيكون بإمكانه 

استقبال 30 مليون حاوية يف السنة“. 
واضـاف ان ”املـشــروع سيخلق فـرص عمل 
ألعـداد كبـرية مـن األيـدي العاملـة واالفضلية 
ستكون للعمالة القريبة مـن امليناء، ثـم بعد ذلك 
الـتـوسـع ملـنـاطـق اخـــرى“، مـتـوقـعـا 
ان ”يسـتقطب املـشــروع ضمـن املـرحـلـة 
االولـى بحدود عرشة االف عامل، وسـتتضاعف 

هذه االرقام بعد انجاز املرحلة الثانية“.
ويف سياق اخر، اكد الشـبيل أن االجواء العراقية 

تدار من قبـل رشكة املالحة الجويـة وبمالكات 
عراقية، كاشفا عن وجود ضغوط إلرجاع رشكة 

سريكو الربيطانية.
الجويـة  املالحـة  ”رشكـة  إن  الشـبيل:  وقـال 
العراقيـة هي مـن تدير االجـواء العراقية ابتداًء 
من 1-1 2021- بعد سـنوات من العمل املشرتك 
مع رشكة سـريكو الربيطانيـة، حيث ان رشكة 
املالحـة الجوية باتـت قادرة عـىل ادارة االجواء 
العراقيـة وبمالكات عراقيـة“، مبينا أن ”رشكة 
سـريكو متعاقـدة مـع الـوزارة يف عـام 2014 
لتقديم خدمـات التدريب والرقابـة، واآلن لدينا 

270 مراقبـا جويـا حاليـا ولدينـا اجـواء آمنة 
ومسيطرعليها بالرادارات“.

وأضاف ان ”رشكة املالحة الجوية كانت قسـما 
تابعا اىل سـلطة الطـريان املدني، امـا اآلن فهي 
رشكـة تضم مجلس ادارة والتي بدورها تعهدت 
بـإدارة االجـواء، وترى عـدم الحاجـة لخدمات 
الرشكـة املذكـورة، إال ان هنـاك ضغوطا كبرية 
إلعادة عمل رشكة سريكو مرة اخرى اىل الرقابة 

الجوية“.
وأشـار الشـبيل اىل ان ”الـوزارة خولـت رشكـة 
املالحة الجوية اتخاذ القرار حول رغبتها بإعادة 

التعاقد مع رشكة سـريكو للعمل مرة اخرى من 
عدمـه، باعتبارها رشكة تمويل ذاتي، نأمل حل 
الخالف قريبا بشـأن موضـوع الرشاكة طويلة 

االمد والعقد القصري االمد“.
وأوضـح أن ”الـوزارة تواجه مشـكلة، وهي ان 
رشكة املالحة الجوية كانت قد وقعت مع رشكة 
سـريكو عقد رشاكـة عام 2018 ملدة 15 سـنة، 
وهنـاك جهات برملانيـة وتنفيذيـة يف الحكومة 
تـرى ان االتفاق املوقـع مع الرشكـة قد ترتتب 

عليه عواقب مالية عىل رشكة املالحة الجوية“.
وكشـف عـن ”املبالغ التـي كانت تـرصف عىل 
الـرشكات االجنبيـة ملراقبـة االجـواء العراقيـة 
تـرتواح مـا بـني مليونـني و400 ألـف دوالر اىل 
ثالثة ماليني دوالر شـهريا“، مفيدا بأن ”رشكة 
املالحـة الجويـة العراقية ترى عـدم الحاجة اىل 
دفع تلـك املبالغ للـرشكات االجنبية مع قدرتها 
عىل ادارة ومراقبة االجواء بشـكل جيد، وتوفري 
تلـك املبلغ لدعم وتمويل رشكات التمويل الذاتي 

يف الوزارة“.
ولفـت اىل أن ”عـدد الطائـرات التـي تمـر عرب 
االجـواء العراقيـة يصـل اىل 320 طائـرة يوميا 
وبقيمـة 450 دوالرا عـىل مـرور كل طائـرة“، 
موضحـا ان ذلك ”يعد إيرادا جيدا لرشكة املالحة 
الجوية العراقيـة، كما يوجد عقد موقع يف وقت 
 (IATA) سـابق مع اتحـاد النقل الجوي الـدويل
لجمـع تلك االيـرادات، ونحن اآلن بصـدد اتخاذ 
قـرار بشـأن اسـتمرار عقـد العمل مـع اتحاد 
النقل الجوي الـدويل او تخويـل الرقابة الجوية 

باستحصال املبالغ“.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
تراجعـت أسـعار النفـط، امـس األربعـاء، 
بفعـل تجدد املخـاوف من انخفـاض الطلب 
مع ارتفاع حـاالت اإلصابة بفريوس كورونا 
يف آسـيا، باإلضافـة إىل املخاوف مـن ارتفاع 

التضخم يف الواليات املتحدة.
وانخفضـت العقـود اآلجلـة لخـام ”برنت“ 
بنسـبة 1.1 باملئـة إىل 67.98 دوالرا للربميل، 
بحلول السـاعة 04:52 بتوقيـت غرينتش.. 
وكانـت قد تراجعت 1.1 باملئة عند التسـوية 
ليوم الثالثاء بعد ارتفاعها لفرتة وجيزة ألكثر 

من 70 دوالرا يف وقت سابق من الجلسة.
وهبطـت العقـود اآلجلـة للخـام األمريكـي 

”غرب تكساس الوسـيط“ بنسبة 1.2 باملئة 
إىل 64.72 دوالرا للربميل، وذلك بعدما فقدت 

1.2 باملئة أمس.
وارتفاع خام ”برنت“ أمس إىل 70 دوالرا كان 
مدفوعـا بالتفاؤل حيال اسـتئناف أنشـطة 
اقتصادية بالواليات املتحـدة وأوروبا، وهما 
مـن أكرب مسـتهلكي النفـط يف العالم.. لكن 
هـذه اآلمـال تراجعـت يف وقت الحق وسـط 
مخـاوف مـن تباطـؤ الطلب عـىل الوقود يف 
آسـيا مع ارتفاع حـاالت اإلصابـة بكوفيد-

19 يف الهنـد وتايـوان وفيتنـام وتايالنـد، ما 
دفع إىل موجة جديـدة من فرض القيود عىل 

التحركات. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة إحالة 
ضمـن  للحنطـة  فاحصـني 
املوسم التسـويقي الحايل اىل 

هيأة النزاهة.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، 
محمـد حنـون، يف ترصيـح 
صحفي: ان ” كل فالح يعتقد 
أن آليـات الفحـص املختربي 
للتعليمـات  مطابقـة  غـري 
عليـه اإلبالغ وسـنقوم نحن 
قاسـية  بإجـراءات  بدورنـا 
وهنالـك  الفاحـص،  بحـق 
أمـر ديوانـي بتكليـف األمن 
التجارية  والرقابـة  الوطنـي 
بمتابعـة  الحبـوب  وتجـارة 
كل خزيـن للحنطة يف جميع 

املحافظات“.
وبني انـه ”ويف حـال اتضاح 
أية مخالفة مـن ان الفحص 
غـري متطابق مـع الضوابط 
سـيحال جميـع الفاحصـني 
إىل هيئـة النزاهـة، وقد أحلنا 
يف املوسـم املـايض فاحصني 
الدين  من محافظات صـالح 
وميسـان والديوانية إىل هيئة 
النزاهة بسـبب عدم مطابقة 
مـع  املختـربي  الفحـص 

الضوابط والتعليمات“.
ولفـت حنـون اىل انـه ”ليس 
إجـراءات  علينـا  غريبـا 
الفحص املختربي يف املوسـم 
التسويقي والتي تحدد ضمن 

املعـدة  التسـويقية  الخطـة 
من قبـل وزارة التجـارة قبل 
املوسم التسـويقي، فيها يتم 
إعالن جميـع تفاصيل آليات 
املختـربي وآليـات  الفحـص 
آليـات  إىل  إضافـة  الخـزن 

االستالم“.
هـو  العـام  ”هـذا  ان  وأكـد 
الوحيـد الذي شـهد اجراءات 
أسهل ليس بتجاوز الضوابط 
والتعليمات إنما بدعم الفالح 
بااليـذاء  السـماح  وعـدم 
واالبتـزاز والضغط، وتم فتح 
التواصـل  خطـوط  جميـع 
الوزيـر  مـع  االجتماعـي 
مبارشًة، وقمت بصفتي مدير 
الفالحني  بلقـاء  الرقابة  عام 
واالسـتماع ملشـاكلهم يف كل 
أنحاء العـراق، كما قام وزير 
محافظات  بزيـارة  التجـارة 
واسـط واملثنى وبابل وصالح 

الدين لالطالع بشـكل ميداني 
عىل مشاكل الفالحني“.

وأعلـن متحـدث التجـارة ان 
للحنطة  املسـوقة  ”الكميات 
أكثـر مـن  اآلن  تبلـغ حتـى 
طـن  الـف  و500  مليـون 
والكميـات بدأت بالتصاعد يف 
املحافظات التي سيفتح فيها 

املوسم التسويقي“.
قاطـع  ”بشـكل  ونفـى 
مشـددة  تعليمـات  توجيـه 
عـىل الفالحـني إنمـا نقـوم 
بتنفيـذ جميـع التوجيهـات 
التـي تصـدر من قبـل رئيس 
مجلـس الـوزراء بتقديم كل 
التسهيالت للفالحني، وأبواب 
وزيـر التجـارة مفتوحة عىل 
مرصاعيهـا ألي فـالح او اي 
أنه  مواطـن عراقـي يعتقـد 
ظلم يف اي قطاع من قطاعات 

الوزارة“.
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بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة االتصاالت، امس األربعاء، أن مرشوع الكيبل الضوئي سريى النور 
قريباً يف عدد من مناطق بغداد، فيما أشـار إىل أن اشـرتاكات املرشوع ستكون 

مدعومة وال رضائب عليها.
وقال املتحدث باسم الوزارة، رعد املشهداني، يف ترصيحات تابعتها ”الزوراء“: 
إن ”الـوزارة تعتزم ايصـال املرشوع اىل البيوت كافـة“، موضحاً أن ”املرشوع 

عبارة عن هاتف أريض يرتبط بالهواتف الحديثة ويتميز بخدمات عدة“.
وأضاف: ”أن أسـعار كارتات التعبئة تمتاز برخص ثمنها وسـتكون مدعومة 
حكومياً وال رضائب عليها“، مشـرياً إىل أن ”املرشوع سريى النور قريباً يف عدد 
كبـري من مناطـق بغداد قريباً“. مـن جانب آخر، أفاد املشـهداني بــ ”وجود 

تحسن يف خدمات االنرتنت املقدمة للمواطن خالل األيام القليلة املقبلة“.

بغداد/الزوراء:
 أفتتح رئيس حكومة إقليم كردسـتان مرسور بارزاني، مصانع إنتاج الحديد 

والصلب بكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دوالر.
وعـرب رئيس الحكومة عىل هامش مراسـم افتتاح املصنع الضخم عن رسوره 
إلنجـاز مصنـع (ميد سـتيل) إلنتـاج الحديد والصلـب وفق أعـىل املواصفات 
العاملية، وبطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن من الحديد والصلب سـنوياً ليس 
فقط لكردسـتان بل للعراق عموماً، الفتـا إىل أن املصنع يوفر نحو ألف فرصة 
عمل.ودعا املسـتثمرين إىل مواصلة االسـتثمار يف شـتى القطاعات، وال سيما 
املشاريع الصناعية والزراعية والسياحية، مبينا:“ لدينا رؤية واسعة لالرتقاء 

بإقليم كردستان عىل كل األصعدة، ونحتاج إىل تعاون بعضنا بعضاً“.

بغداد/ الزوراء:
حـذرت منظمـة الجبايش البيئية من تعرض أسـماك نـادرة يف أهوار ذي قار 
اىل خطـر االنقراض.وقـال مدير املنظمـة، رعد األسـدي، يف ترصيح صحفي: 
ان ”الصيـد غـري القانوني الذي ينتهجـه بعض اضعاف النفـوس يهدد البيئة 
الحياتيـة يف مناطق االهوار، وخصوصا االهوار الوسـطى وتوقعات تشـري اىل 
انخفـاض أعداد أسـماك البني وغريها من أنواع األسـماك النادرة يف االهوار“.

واضاف األسـدي ان ”الشح املائي التي تتعرض لها مناطق األهوار خاصة هذا 
الصيف كان سـببا رئيسـيا يف انقراض انواع من االسـماك، منها البني لزيادة 
امللوحـة كونهـا تعيش يف امليـاه العذبة“.واشـار اىل ان ”أغلب انواع االسـماك 
تتعـرض للتهديد يف ظـل عجز واضح من قبـل املعنيني“. داعيـا ”الحكومتني 
االتحاديـة واملحلية واألجهزة األمنية بالتدخل الفوري للحد من هذه الظاهرة، 
والتعـاون من أجل الحفاظ عـىل التنوع االحيائي يف مناطـق االهوار، وتوعية 
الصياديـن بـرضورة الحفاظ عىل هذا النوع من االسـماك كونـه ذا نوع جيد 

يصعب تعويضه يف حالة انقراضه“.

بغداد/ الزوراء:
اكـد االتحاد املحيل للجمعيـات الفالحية يف دياىل، امـس االربعاء، أن %50 من 

مزارعي دياىل سيفقدون مصدر رزقهم بسبب ازمة الجفاف القادمة.
وقال رئيس االتحاد املحيل يف دياىل، رعد التميمي، يف ترصيح صحفي: ان“ وضع 
ديـاىل املائي خاصة ضمن مـا يعرف بحوض نهر دياىل خطر جدا، واالسـابيع 
القادمة ربما تكون قاسـية يف ظل محدودية البدائـل خاصة ملناطق املقدادية 
وبلدروز وكنعان ومحيط الوقف، باالضافة اىل قرى واسعة ومرتامية يف حوض 
الندا“.واضاف التميمي ان“ %50 من مزارعي دياىل قد يفقدون مصادر رزقهم 
اذا مـا اسـتمرت ازمة املياه وتفاقمت دون اي حلـول تلوح باالفق“، مؤكدا أن 
”مخاوفنا االكرب هي خسـارة بساتني مثمرة عمرها عقود يف محيط املقدادية 
وبعقوبة وبلدروز“.واشـار اىل ان“ ازمة املياه تحتاج اىل جهد حكومي واسـع 
مـن بغـداد من اجل التحـرك عىل دول الجوار والسـعي لزيـادة االطالقات من 
بحرية دربندخان يف كردسـتان لخلق مرونة يف اطالقات سـد حمرين“.وتعاني 
دياىل من ازمة قاسـية يف املياه بدات تتفاقم يف االشـهر االخرية عىل نحو ينذر 

بكارثة بيئة.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهب خـالل تعامـالت، امس األربعـاء، لتحوم قـرب أعىل 

مستوياتها يف أربعة أشهر، مدعومة برتاجع الدوالر.
وجـاء ذلـك قبيـل صدور محـرض آخر اجتمـاع ملجلـس االحتياطـي الفدرايل 
األمريكـي، الـذي مـن املتوقع أن يسـلط مزيـدا من الضـوء عـىل آراء صناع 

السياسات بشأن التضخم.
وبحلول السـاعة 06:57 بتوقيت غرينتـش، صعد الذهب يف املعامالت الفورية 
0.3 باملئـة إىل 1873.01 دوالرا لألونصـة، وذلك بعدما المس أعىل مسـتوى له 

منذ 29 يناير املايض عند 1874.80 دوالرا يف الجلسة السابقة.
يف حـني زادت عقـود الذهـب األمريكيـة اآلجلـة 0.2 باملئـة إىل 1872 دوالرا 
لألونصة.وهبط مؤرش الدوالر إىل قاع ما يقرب من ثالثة أشهر، مقابل عمالت 
رئيسـة أخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسـة األخرى، هبطت الفضة 0.2 باملئة 
إىل 28.14 دوالرا لألونصة، بعد أن بلغت أعىل مسـتوى يف أكثر من ثالثة أشـهر 

ليوم الثالثاء.

بغداد/ الزوراء:
والطاقـة  النفـط  لجنـة  أوضحـت 
النيابيـة، امـس األربعـاء، سـبب قلة 
التصدير النفطي العراقي، مشـرية إىل 
أنه مـن املفرتض أن يصدر العراق بني 
األربعة إىل خمسة ماليني برميل يومياً. 
من جانب متصل، انخفض سعر خام 
نفط البرصة الخفيف، امس األربعاء، 
بالتزامـن مع انخفـاض خامي برنت 
واالمريكـي، بينمـا ارتفع سـعر خام 

البرصة الثقيل.
وقـال عضـو لجنـة النفـط والطاقة 
النيابيـة، النائـب محمـد ابـو الهيل، 
بحسـب الوكالة الرسمية: إن ”العراق 
هو واحد من الدول الرئيسة يف منظمة 
اوبك ملـا يملكـه من مخـزون نفطي 
وطاقـات هائلـة“، مبينـاً أن ”العراق 
مؤثر يف اوبك، ولكن املفاوض العراقي 

ضعيف“.
تنقصـه  لـم  ”العـراق  أن  وأضـاف 
الخربات وال االمكانيات سوى الضعف 
يف املفاوضـني، ممـا أدى اىل القلـة يف 
أن  إىل  مشـرياً  النفطـي“.  التصديـر 

”العراق من املفـرتض له أن يصدِّر ما 
بـني األربعة اىل خمسـة ماليني برميل 
يوميـاً، أما التصدير الحـايل فهو قليل 

وال يغطي حاجات البلد اقتصادياً“.

وتابـع أن ”املوازنـات دائمـاً تواجـه 
العجـز والخلـل يف دعـم القطاعـات 
االقتصادية“، موضحاً أن ”لجنة النفط 
والطاقة تويص وزارة النفط برضورة 

تطوير االنتاج النفطي والغاز، وتوفري 
حاجـة املحطـات من الغـاز واالبتعاد 

عن االسترياد من الخارج“.
من جانب متصل، انخفض سعر خام 

نفط البرصة الخفيف، امس األربعاء، 
بالتزامـن مع انخفـاض خامي برنت 
واالمريكـي، بينمـا ارتفع سـعر خام 

البرصة الثقيل.
الخفيـف  البـرصة  نفـط  وانخفـض 
املصدر آلسيا إىل 68.44 دوالراً للربميل 
بمقدار 0.60 سـنتاً أو بنسبة 0.87% 

عن يوم الثالثاء.
فيمـا سـجلت أسـعار خـام البرصة 
الثقيـل 65.25 دوالراً للربميل بارتفاع 

بلغت نسبته 1.86%.
الخفيـف  العربـي  الخـام  وسـجل 
للربميـل،  دوالراً   69.13 السـعودي 
وسجل مزيج مربان اإلماراتي 68.71 
دوالرا للربميـل، فيمـا سـجل مزيـج 
دوالرا   67.85 الجزائـري  سـهران 
للربميـل، وبلغ سـعر بونـي الخفيف 
النيجـريي 68.22 دوالرا، وجرياسـول 

االنغويل 68.83 دوالرا.
وكانت أسعار النفط العاملية انخفضت 
امـس ليصل خـام برنت عنـد 67.94 
دوالرا، وخام غرب تكسـاس األمريكي 

عند 64.71 دوالرا.
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بغداد/ الزوراء
القدم، مساء  الوطني لكرة  رشُع منتخبنا 
الذي  البرصة  بمعسكر  األربعاء،  امس 
يستمر حتى التاسع والعرشين من الشهر 
اآلسيوية  للتصفيات  تحضرياً  الحايل 
املقبل  الشهر  ستستأنف  والتي  املزدوجة 

بنظام التجمع. 
ووصلت بعثُة منتخبنا الوطني، اول أمس 
الثالثاء، إىل محافظة البرصة، واتخذت من 
خاض  فيما  لها،  مقراً  هورايزون  فندق 

منتخبنا الوطني، امس أالربعاء، أول وحدة 
الرياضية  املدينة  مالعب  عىل  له  تدريبية 

(A) يف تمام الساعة السابعة مساًء،. 
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  ويستعُد 
ملالقاة منتخبي طاجكستان والنيبال ودياً 
يف الرابع والعرشين والتاسع والعرشين من 
الفيحاء،  مدينة  ملعب  عىل  الحايل  الشهر 
قبل السفر إىل البحرين بداية الشهر املقبل 
اآلسيوية  التصفيات  مباريات  لخوض 

املزدوجة يف دولة البحرين.

بغداد/ الزوراء
عقدت الهيئة االدارية لنادي نفط ميسان اجتماعا طارئاً مع اللجنة الفنية و 
املالك التدريبي ملناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الكروي يف الفرتة األخرية 
باملالك  اإلدارية  الهيئة  ثقة  تجديد  التالية،  القرارات  عن   االجتماع  اسفر  و 
و  املعنوية  الروح  وإعادة  املرحلة  هذه  تجاوز  اجل  من  والالعبني  التدريبي 
التدريبية  للوحدات  الفنية  اللجنة  لالعبني وحضور  النفسية  بالحالة  االرتقاء 
لبث روح الحماس من خالل عقد لقاءات مستمرة مع الالعبني  وتوجيه انذار 
املستوى  تدني  استمرار  لتدني مستواهم ويف حال  الالعبني  لقسم من  نهائي 
من   ٪  ١٥ بخصم  الالعبني  عىل  مالية  عقوبة  وفرض  عنهم  االستغناء  سيتم 
األوملبي   ميسان  ملعب  عىل  الخسارة  حال  يف  الالعبني  لعقود  األخرية  الدفعة 
الفنية لتكوين  اللجنة  بالتعاون مع  الفريق و  وتكليف عدي اسماعيل مدرب 

وإعداد الفريق للموسم املقبل .
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بغداد/ عيل عنب
فندق  يف  األربعاء،  امس  صباح  عقَد، 
االماراتية  خورفكان  بمدينة  اوشيانك 
املؤتمر الفني ملباراة منتخبنا الوطني لكرة 
التايلندي   املنتخب  نظريه  أمام  الصاالت 
التي تقام اليوم الخميس ضمن مباريات 
امللحق اآلسيوي املؤهل اىل نهائيات كأس 
العالم، وتجري املباراة يف قاعة خور فكان 
بتوقيت  ظهرا  عرشة  الثانية  بالساعة 

بغداد، الواحدة بتوقيت اإلمارات. 
األبيض  الزي  الوطني  منتخبنا  وسريتدي 
األسود،  اللون  املرمى  وحارس  الكامل 
اللون  التايلندي  املنتخب  يرتدي  بينما 
اللون  املرمى  وحارس  الكامل  األزرق 

األخرض الفاتح.
وما بني تفاؤل وحذر منتخبنا للصاالت يف 
افيال  مع  املونديال  بطاقة  خطف  رصاع 
منتخبنا  تفصل  فقط  ،مباراتان  تايلند 
الوطني لكرة الصاالت للتاهل اىل مونديال 
من  باتت  التي  اللعبة  هذه  يف  ليتوانيا 
ظل  يف  وخاصة  الجماهريية  االلعاب 
التفاؤل الكبري الواضح عىل بعثة املنتخب 

املتواجدة يف االمارات.
 (الزوراء) بدورها استطلعت اراء عدد من 
بدلوهم عن فرصة  ادلوا  الذين  املختصني 
العالم  كأس  نهائيات  ببلوغ  منتخبنا 

املقبلة يف ليتوانيا,
منتخبنا  مدرب  مع  كانت  االوىل  املحطة 
الوطني للشباب لكرة الصاالت يارس حميد 
الوطني  منتخبنا  مواجهة  ان  اكد  الذي 
كون  جدا  صعبة  التايلندي  للمنتخب 
الفريق املنافس من افضل اربع منتخبات 
نهائيات  يف  باستمرار  ومتواجد  اسيا  يف 
كاس العالم اضافة اىل ذلك تميزه بالخفة 
اىل  الدفاع  االنتقال من  والرشاقة ورسعة 
الهجوم لكن الفريق التايلندي تاثر بشكل 
كبري بسبب كوفيد ١٩ وتحضرياته ليست 
النشاط  عنه  يغيب  كونه  صورة  بافضل 

منذ فرتة ليست بالقليلة. 
وبني باالمكان مفاجئته من قبل منتخبنا 
الكادر  اختيارات  بعد  وخاصة  الوطني 
من  مزيج  كانت  التي  لالعبني  التدريبي 

واالستفاده  والشباب  الخربة  العبي 
كونهم  الالعبني  جاهزية  من  الكبرية 
هذا  خالل  منتظم  دوري  يف  ينشطون 
املوسم الذي وصلنا فيه اىل الجولة الثالثة 
والعرشين لكن نحتاج اىل فرض اسلوبنا يف 
املباراة بعد املعسكرين الداخيل والخارجي 
ان  ونتمنى  املتحدة  العربية  االمارات  يف 
يكون العبي منتخبنا الوطني برتكيز عايل 
وقلييل االخطاء وكل التوفيق لهم يف ملحق 

التأهل.
الرشطة  نادي  مدرب  اوضح  جهته  ومن 
الوطني  منتخبنا  تواجد  ان  الدراجي  اثري 
العالم  يف امللحق املؤهل اىل نهائيات كاس 

قوة  رغم  عظيمة  فرصة  هي  ليتوانيا  يف 
الذي  التايالندي  املنتخب  مع  املواجهة 
يعترب من احد افضل املنتخبات االسيوية  
لكن ثقتنا كبرية بمنتخبنا الوطني ككادر 
االعداد  فرتة  قلة  رغم  والعبني  تدريبي  
االتحاد  وضعه  الذي  الجدول  بسبب 
بمعسكر  الدخول  تم  ذلك  مع  االسيوي 
ومن  االرشف  النجف  محافظة  يف  داخيل 
والذي  العربية  االمارات  يف  معسكر  ثم 
خاص خالله منتخبنا  عدد من املباريات 
الكبرية  وامنياتنا  املباراة  لهذه  استعداد 
التايلندي  املنتخب  بتجاوز عقبة  السودنا 
كاس  بنهائيات  االوىل  للمرة  والتواجد 

العالم وكلنا داعمني للمنتخب الذي يمثلنا 
واعالميني  رياضيني  من  الجميع  فعىل 
خالل  الوطني  ملنتخبنا  الدعم  تقديم 

املباراتني الفاصلتني.
الوطني  منتخبنا  اكد حارس  ومن جانبه 

سابقا احمد عبد الحسن 
كل التوفيق ان شاء الله  ملنتخبنا الوطني 
لكرة الصاالت يف مباراتي الحلم والصعود 
هذه  تاريخ  يف  مرة  الول  العالم  كاس  اىل 
منتخب  وهو  قوي  منتخب  مع  اللعبة 
تايلند  يف ضيافة االمارات العربية املتحدة 
ايجابية ملنتخبنا كون  والتي تعترب نقطة 
ولكن  جواءنا  ال  تماما  مقاربة  االجواء 

البديل  الالعب  ينقصنا حاليا بعض خربة 
من  الكثري  يضم  حاليا  املنتخب  كون 
ملركز حراسة  وبالنسبة  الشباب  الالعبني 
املنتخب  يف  املتواجدين  جميع  املرمى 
وهم  مباراة  اي  يحسموا  ان  يستطيعون 
ان  وتمنيت  والشباب  الخربة  بني  مزيج 
كاس  بطولة  بعد  املباراة  هذه  تكون 
العرب لغرض املشاركة يف البطولة العربية 
املزمع اقامتها يف جمهورية مرص لغرض 
يكون  وايضا  منها  القصوى  االستفادة 
للكادر  فرصة  و  لالعبني  حقيقي  اختبار 
موقعة  قبل  االخطاء  تصحيح  التدريبي 
ملحق املونديال ومع هذا منتخبنا خاض 
بعض املباريات الودية يف معسكره املقام 
يف الشارقة االماراتية التي كانت محطات 
االخرية  اللمسات  لوضع  للمدرب  مهمة 
قبل لقاء الذهاب امام تايلند ولدينا الثقة 
عىل  للصاالت  الوطني  باملنتخب  كاملة 
وليست  جدا  صعبة  املهمة  لكن  التأهل 

مستحيلة.
املتحدث  مع  كانت  االخرية  محطتنا 
الرسمي للمنتخب الوطني لكرة الصاالت 
عدي صبار الذي اكد ان منتخبنا الوطني 
املعسكر  بعد  املمتازة  الجاهزية  اىل  وصل 
االرشف  النجف  محافظة  يف  الداخيل 
الشارقة  مدينة  يف  الخارجي  واملعسكر 
اختيار  خالله  من  تم  والذي  االماراتية 
اربعة عرش العبا للمواجهتني الحاسمتني 
التايلندي واملنتخب متسلح  املنتخب  امام 
بالعبور  ومتفائلني  والعزيمة  باالرصار 
لديهم  الجميع  كون  لتوانيا  مونديال  اىل 
الرغبة واملعنويات عالية والفرصة سانحة 
لخطف بطاقة التاهل وخاصة بعد حضور 
رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان وامني 
الفريق  معسكر  اىل  فرحان  محمد  رسها 
تاريخية  فرصة  كونها  الهمم  وشحذ 
ملنتخبنا ليكون يف مصاف الكبار وال ننىس 
الكابتن  والرياضة  الشباب  وزير  دعم 
هيثم  باملدرب  اتصل  الذي  درجال  عدنان 
قدر  عىل  يكونوا  ان  منه  وطلب  بعيوي 
والعودة  قدرها  عىل  هم  واكيد  املسؤولية 

اىل الوطن ومعهم تذكرة ليتوانيا.

بغداد/ متابعة الزوراء

ونادي  الوطني  املنتخب  مهاجم  تلقى 

الدحيل القطري مهند عيل  عرضاً مغرياً 

من احد االندية العربية الراغبة بضمه.

إن  عيل  مهند  من  مقرب  مصدر  وقال 

نادي  من  اعارته  أنتهت  املذكور  الالعب 

السيلية وعاد اىل صفوف فريقه الدحيل، 

االدارة  مع  يجلس  ان  املنتظر  من  حيث 

لحسم  التصفيات  مباريات  انتهاء  بعد 

مستقبله“.

واوضح أن مهند عيل تلقى بالفعل عرضاً 

مغرياً من نادي برياميدز املرصي، حيث 

قدمت ادارة النادي املرصي مليون دوالر 

إىل  الفتاً  خدماته“،  عىل  الحصول  مقابل 

أن ”الالعب مايزال ينتظر عرضاً اوروبياً 

لالحرتاف“.

للبطولة  اإلعالمية  اللجنة  بغداد/ 
العربية 

اكد األمني العام لالتحاد العربي، رئيس 
سعد  والسهم  للقوس  العراقي  االتحاد 
العراق سيدخل  أن   : املشهداني  محمود 
كأس  بطولة  نهائي  بتنظيمه  التاريخ 
املؤهلة ألوملبياد  الثامنة يف بغداد  العرب 
التي  األوىل  املرة  وهي   ،٢٠٢١ طوكيو 

ينظمها العراق يف تاريخه. 
وقال يف حديث للجنة اإلعالمية للبطولة 
من  فئة  كل  من  االوائل  سيتأهل  انه   :
القوس  وهي  للمنافسة  األربع  الفئات 
املحدب لكال الجنسني و القوس املركب 
العام  التصنيف  وحسب  الجنسني  لكال 

لالتحاد العربي. 
واضاف : إن خمسني شخصية ستحرض 
املنافسات، منهم رئيس االتحاد العربي 
املكتب  وأعضاء  الدورسي،  ابراهيم 
لالتحاد  العام  األمني  وكذلك  التنفيذي، 

األفريقي الدكتور أحمد قورة والذي سبق 
جانريو  ريودي  أوملبياد  نهائي  أدار  وأن 
هامش  عىل  ستعقد  انه  علما   ،٢٠١٦
التنفيذي  املكتب  اجتماعات  البطولة 

لالتحاد العربي للقوس والسهم. 
الكبري  الدور  عىل  املشهداني   وأثنى 
الشباب  وزارة  به  وتقوم  قامت  الذي 
والرياضة يف تهيئة الظروف املثالية عىل 
التي  واملالعب  الوفود  إسكان  مستوى 
ستقام عليها املنافسات، وكافة اللجان 
يف  اإلعالمية  ومنها  تسميتها  تم  التي 
ولعكس  بأول  اوال  البطولة  أخبار  نرش 
الصورة الجميلة للبلد والبطولة كحدث 
الوقت  ذات  يف  متمنني    ، َمهم  تاريخي 
تحقيق  يف  والعباتنا  العبونا  ينجح  ان 
يف  تواجدهم  يف  تسهم  التي  األرقام 

األوملبياد املقبل
سيمثلون  الذين  الالعبني  :أن  وأوضح 
القوس  فئة  يف  وهم  البطولة  يف  العراق 

املحدب للرجال عيل حمد كاظم ومحمد 
سلمان  محيي  وعىل  جاسم  محمود 
للرجال اسحاق  املركب  القوس  ويف فئة 
ابراهيم ووليد حميد وعامر حميد متعب، 
املحدب  القوس  فئة  يف  الالعبات  اما 
وفرح  محمود  سعد  رند  فهن  للنساء 
محمود  إسماعيل  وغزوة  جعفر  عالء 
يف حني سيشارك يف فئة القوس املركب 
حميد  ونرباس  سعد  فاطمة  للنساء 
الالعبني  عىل  وسيرشف  عصام،  وزينب 
املدربون  األربع  الفئات  يف  والالعبات 
توفيق حمد كاظم وفوزي محمد وعبد 

الله عىل واملدربة حنان جاسم.
بلدان   ١٠ العربية  البطولة  يف  وتشارك 
واالمارات  والكويت  السعودية  هي 
واملغرب  والجزائر  وتونس  واليمن 
العراق  جانب  اىل  وليبيا  والسودان 
فعاليات  يف  رياضيوها  سيتنافس 
اىل  املتأهلني  لبيان  والرجال  النساء 

الحايل  العام  صيف  طوكيو  اوملبياد 
السباقات  يف  املتحققة  النتائج  حسب 

املقرر انطالقها الثالثاء املقبل .
وزارة  اعالم  مدير  اكد  جهته  ومن 
عبد  موفق  الدكتور  والرياضة  الشباب 
الخاصة  اللجان  عمل  اكتمال  الوهاب 
للمدة من  بغداد  تقام يف  التي  بالبطولة 
الحايل  الشهر  من  والعرشين  الرابع 
مشريا  منه  والثالثني  الحادي  لغاية 
البطولة  من  الحالية  النسخة  ان  اىل 
العربي  االتحادين  مع  بالتنسيق  تقام 
دعم  وتنال  والسهم  للقوس  والعراقي 
درجال  عدنان  الشباب  وزير  ومتابعة 
وبادق  التحضريات  جميع  تابع  الذي 
املنافسات  انجاح  بغية  التفاصيل 

بالشكل االمثل . 
الوزارة من  املتقدم يف  واوضح ان املالك 
قبل  فعليا  عمله  بارش  العامني  املدراء 
تام  وبتواصل  بايام  السباقات  افتتاح 

مع رئيس اتحاد اللعبة سعد املشهداني 
العراقي  االتحاد  يف  الزمالء  عن  فضال 
االعالم  ورابطة  الرياضية  للصحافة 
الرياضية وتم  القنوات  املرئي وعدد من 
العراقية  القناة  مدير  مع  لقاء  عقد 
الشعب  ملعب  يف  واملعنيني  الرياضية 
لغرض  البطولة  موقع  عىل  لالطالع 
تامني نقل وقائعها للمشاهدين واكمال 

احتياجات التغطية االعالمية .
البطولة  ان  الوهاب  عبد  واضاف 
العربي  انظار االتحادين  ستكون محط 
طوكيو  الوملبياد  مؤهلة  كونها  والدويل 
يف تموز املقبل وستسخر الوزارة جميع 
من  الوزير  توجيه  وحسب  امكانياتها 
بالشكل  الحالية  الدورة  انجاح  اجل 
الذي يعكس الصورة الناصعة عن بلدنا 
وساحة  الشعب  ملعبي  تحديد  وتم 
االحتفاالت املركزية لتصفيات ونهائيات 

البطولة.

ار  بغداد/ حسني عمَّ
يواصُل منتخب الشباب لكرة القدم تدريباته اليومية يف يف بغداد تحضرياً 
جمهورية  يف  اقامتها  املؤمل  العربية  البطولة  منافسات  يف  للمشاركة 
املدرب  املقبل.وقال  حزيران  شهر  من  عرش  السابع  يف  العربية  مرص 
املتبقية قبل انطالق  الفرتة  إن»  الشباب حسان تركي  املساعد ملنتخب 
الجهاز  أن»  مبيناً   » األمثل  بالشكل  الفريق  إلعداد  التكفي  املنافسة 
العبي  من  معظمهم  األولية،  للقائمة  العباً   ٧٠ اختار  للمنتخب  الفني 
االسماء  من  مجموعة  عىل  ب  ينصَّ املدرب  تركيز  و  الناشئني  منتخب 
بغية إعدادهم قدر اإلمكان لهذه البطولة». واضاف تركي، أن» املنتخب 
سيخوض مجموعة من املباريات الوّدية مع األندية املحلية خالل الفرتة 
املقبلة «، مشرياً إىل أن» الجهاز الفني قرر اقامة هذا املعسكر الداخيل 
لعدم امتالك أغلب الالعبني جوازات السفر «. وبخصوص حاالت التزوير 
التزوير من  آفة  الفريق تعمل بشكل جاد ملعالجة  أن «ادارة  أكد تركي 
وتم  النفوس   دائرة  يف  الالعبني  ملستمسكات  املستمر  التدقيق  خالل 

القضاء عىل حاالت التزوير بنسبة ٩٩٪ .
واختتم تركي حديثه قائالً : « ال نعدُّ الشارع الريايض بأي يشء لكون 
فرتة اإلعداد قصرية جداً، ونحن نسري بخطة اعداد جيل للمستقبل قادر 

عىل خوض التصفيات اآلسيوية ٢٠٢٢ «.
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بغداد/ الزوراء

اصدر نادي النفط الريايض بيانا ابدى من خالله اسـتغرابه الشـديد من التجاهـل الواضح لفريقها الكروي 
من قبل ادارة قناة شباب سبورت.وجاء يف البيان» تستغرب أدارة نادي النفط الريايض من التجاهل الواضح 
من قبل قناة شـباب سـبورت تجاه مباريات فريق النفط يف مباريات دوري الكرة املمتاز وعدم بث مبارياته 
مبـارشة واألمـر  تكرر ألكثر  من مـره وأخرها مباراته امام فريـق اربيل حيث كان مقـرر ان تنقل املباراة 
مبارشة ولكن تغري الحال مع بدء املباراة من نقل مبارش اىل تسجيل ،وهذه ليست الحالة االوىل التي تسجلها 
أدارة النادي تجاه قناة شـباب سبورت فسبق وان تجاهلت نقل مراسيم عزاء الحارس مصطفى ، وأزاء كل 
املواقف السـلبية للقناة قررت أدارة نادي النفط مقاطعة القناة نهائيا وعدم السـماح لها بتغطية نشاطات 

النادي او نقل مبارياته».
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تظاهر العـرشات من أنصار كرة القـدم الكولومبية يف بوغوتا 
أمام مقر االتحـاد املحيل للعبة مطالبـني بتأجيل كأس أمريكا 
الجنوبيـة (كوبا أمريكـا) التي تنظمها بالدهـم مع األرجنتني 
اعتبـارا مـن 13 حزيران/يونيـو املقبل، يف وقـت تجتاح البالد 
أعمال عنف عىل خلفية زيادة رضيبة القيمة املضافة وتوسيع 
قاعـدة الرضيبـة عـىل الدخل.وقـال جـوردان سانتياغو قائد 
مجموعـة من أنصار كرة القدم وتدعـى ”الحمى الصفراء“ يف 
ترصيـح لوكالة فرانس برس: ”كـرة القدم ال يمكن أن تحجب 
السياسـة وال أحـداث العنف لتـي نشهدها يف الوقـت الحايل“.
وأضـاف: ”نحن أنصار كرة القدم متعبون. سننضم اىل الشعب 

من أجل املطالبة بإلغاء كوبا أمريكا“.
وتجمهر حوله أنصار أندية أمريكا، ميليوناريوس وفرق أخرى 
من البالد محتجني عىل الوضع عىل إيقاع قرع الطبول مرتدين 

ألوان املنتخب الوطني.
وتنّظـم كولومبيا كوبا أمريكا للمرة الثانيـة يف تاريخها، وهي 
النسخـة األوىل يف تاريـخ هـذه البطولـة العريقة التـي تشهد 
تنظيما ثنائيا.لكن منـذ 28 نيسان/أبريل املايض، تشهد البالد 

تظاهـرات ضد الحكومة املحلية ومواجهات 
مع قـوى األمن سقـط عىل إثرهـا 42 قتيال 

و1600 جريح.
وعـىل الرغـم مـن سحـب مـرشوع قانـون 
اإلصـالح الرضيبـي، إالّ أن السخـط استمـّر 
وتحّول إىل احتجاج أوسع مناهض للحكومة، 

يف بلـد يعانـي من عنف مستمـر وصعوبات 
اقتصادية فاقمها تفيش فريوس كورونا.

وشـهدت مدن بوغوتا، ميديني وكايل التي 
تستضيف مباريات يف كوبا أمريكا جوالت 

عنـف، أدت اىل نقل مباريات يف بطولتي سود 
أمريكانا وكوبـا ليربتادوريـس املوازية لدوري 

أبطال أوروبا، اىل مدن أخرى أو حتى إىل الباراغواي.
يف حني توقفت مباريات أخرى بعد إلقاء رجال الرشطة قنابل 

مسيلة للدموع بعـد مواجهات مع متظاهرين عىل مشارف 
امللعب يف بارانكيا (شـمال) حيث ستقـام املباراة النهائية 

لكأس ليربتادوريس يف 10 تموز/يوليو املقبل.
وعلـق املمرض جوردان سانتياغـو (25 عاما) عىل هذا 
األمـر بقولـه: ”كيف يمكن لهـم تنظيم مبـاراة يف هذه 
الظـروف“؟.يف املقابل، أكـد الرئيـس األرجنتيني ألربتو 
فرنانديـس بأن بـالده قـادرة عىل استضافـة املسابقة 
بمفردها وقـال يف هذا الصدد إلحـدى اإلذاعات املحلية: 
”نستطيـع تنظيم بطولة كوبا أمريكا بالكامل رشط ان 

يحرتم الجميع الرشوط الصارمة والربوتوكول“.
وسيعقد اتحاد أمريكـا الجنوبية (كونميبول) اجتماعا 
العاصمـة  يف  مقـره  يف  الخميـس  اليـوم  افرتاضيـا 
الباراغويانية أسونسيون سيكون مخصصا فقط لبحث 

البطولة القارية.

أعلـن مهاجـم بوروسيـا دورتمونـد ماركـو رويـس عدم 
مشاركتـه ضمن صفـوف منتخب أملانيـا يف نهائيات كأس 

أوروبا 2020 التي تنطلق الشهر املقبل.
وكشـف رويس البالغ 31 عاماً أنـه يحتاج إىل الراحة خالل 
الصيـف بعـد موسم طويـل وشـاق وبالتايل لـن يشارك يف 
البطولـة القاريـة املقـررة مـن 11 حزيران/يونيـو إىل 11 

تموز/يوليو املقبلني.
ويأتـي انسحـاب رويـس عقب إعـالن الحـارس الثاني يف 
املانشافـت وبرشـلونة اإلسباني، مارك أندري تري شـتيغن 

انسحابه أيضاً بداعي اإلصابة.
وقـال رويس معلالً قراره يف حسابه عـىل انستاغرام: ”بعد 
موسم معقد، استنزف الكثري من الحيوية حتى نهايته التي 
كانـت ناجحة (أحـرز فريقه كأس أملانيـا وتأهل إىل دوري 
أبطال أوروبا)، قـررت باالتفاق مع مدرب املنتخب الوطني 

يواكيم لوف عدم الذهاب إىل كأس أوروبا“.

وتألـق رويس مـع دورتمونـد هـذا املوسم ال 
سيما يف األشـهر األخـرية، حيث حقـق الفوز 
يف مبارياتـه السـت األخرية ليضمـن مقعده يف 
دوري األبطـال املوسـم املقبل، كمـا تغلب عىل 

اليبزيغ يف نهائي كأس أملانيا.
وكانـت اإلصابة حالـت دون مشاركة رويس يف 

كأس العالم عـام 2014 يف الربازيل 
عندما توج منتخب بالده باللقب 

العاملـي. كمـا غاب أيضـاً عن 
نهائيـات كأس أوروبـا 2016 

بداعي اإلصابة.
وخـاض رويـس 44 مبـاراة 
دوليـة سجل خاللها 13 هدفاً 

منذ باكورة مبارياته يف ترشين 
األول/أكتوبر عام 2011.

حقـق فريق تشيليس فـوزاً هاماً عـىل ضيفه ليسـرت سيتي بهدفني 
مقابـل هدف يف إطار املرحلة السابعـة الثالثني من الدوري اإلنكليزي 
املمتـاز لكرة القدم.أقيمت املباراة عىل ملعب ستامفورد بريدج معقل 
تشيليس، وانتهى شوطها األول بالتعادل بدون أهداف، وشهد الشوط 
الثانـي قمة اإلثارة من الفريقـني حيث تقدم الفريـق اللندني بهدف 
نظيف سجلـه املدافع روديغري يف الدقيقـة 47 قبل أن يعزز العب 
الوسـط جورجينيو التقـدم بتسجيله الهـدف الثاني يف 
الدقيقة 67 من ركلة جزاء.ويف الدقيقة 76 تمكن 
املهاجم البديل كليتيش إيهيناتشو من إحراز 
هـدف ليسـرت الوحيد.الفوز رفـع رصيد 
تشيلـيس إىل 67 نقطة فانتـزع املركز 
الثالث من ليسرت بفارق نقطة وحيدة 
واقرتب الفريق خطوة إضافية من 
التأهـل إىل دوري أبطـال أوروبا، 
بينمـا أصبـح ليسـرت يف وضع 
صعب إذ من املمكن أن يرتاجع 
الفريق للمركـز الخامس إذا 
فـاز ليفربـول عـىل برينيل 
غداً ضمن املرحلـة ذاتها.
وسجل برايتون آند هوف 
ألبيـون ثالثة أهـداف يف 
الثانـي ليعّوض  الشوط 
تأخـره بهدفـني ويهزم 
 3-2 مانشسـرت سيتـي 
يف مبـاراة مثـرية بالدوري 
اإلنكليـزي املمتاز لكرة القدم فقد خاللها 
البطل مدافعه جواو كانسيلو مبكرا بعد 

طرده.
وهـز إيلكـاي غوندوغـان الشبـاك يف 
الدقيقـة الثانيـة برضبـة رأس عقب 
تمريـرة عرضية رائعة مـن الجزائري 

ريـاض محرز ليسكـت لفرتة وجيـزة ثمانية آالف مشجـع لربايتون 
ُسمـح لهم بالعودة إىل املدرجات ألول مرة منذ ما يزيد عىل عام كامل 

بسبب جائحة كوفيد19-.
وحصل كانسيلو عىل بطاقة حمراء يف الدقيقة العارشة عقب مخالفة 
متهورة ضد داني ويلبيك، لكن سيتي سجل مرة أخرى بعد ثالث دقائق 
من الشوط الثاني بعدما استحوذ فيل فودن عىل الكرة يف نصف ملعبه 
وركـض متجاوزا دفاع برايتون ليحرز هدفه 15 هذا املوسم يف جميع 
املسابقات .(48) وبدأت انتفاضة برايتون املذهلة عىل الفور، وانطلق 
البديـل لياندرو تروسار داخل منطقة جـزاء سيتي ثم وضع الكرة يف 
الزاوية البعيدة للمرمى ليبدأ أصحاب األرض يف االستفادة من التفوق 

العددي .(50) 
وأدرك آدم ويبسرت التعادل يف الدقيقة 72 برضبة رأس قبل أن يخطف 

دان برين هدف الفوز بعد أربع دقائق أخرى .(76) 
وأفلت برايتون من احتساب ركلة جزاء يف الدقائق األخرية بعد مراجعة 
مـن حكم الفيديو عقـب تدخل من آدم الالنا ضـد غابرييل جيسوس 
كمـا صمد أمـام هجوم سيتي املتأخر لينتزع الفـوز الذي رفع رصيد 

فريق املدرب غراهام بوتر إىل 41 نقطة يف املركز 15.
أما سيتي بطل الدوري املمتاز فقد تجّمد رصيده عند 83 نقطة.

استدعى ديدييه ديشان مدرب منتخب 
بنزيمـة  القـدم كريـم  فرنسـا لكـرة 
مهاجـم ريال مدريـد اإلسباني لقائمة 
منتخب الديـوك استعداداً للمشاركة يف 

يورو 2020.
بعـد خمسة أعـوام ونصـف العام عىل 
 81 الرقـم  الدوليـة  مباراتـه  خوضـه 
أمـام أرمينيا يف ترشيـن األول/أكتوبر 
2015 حيـث سجـل مرتـني رافعاً عدد 
أهدافـه الدوليـة إىل 27، عـاد املهاجم 
الفرنـيس كريـم بنزيمة مـن ”منفاه“ 
بعدما استدعاه مدرب املنتخب الوطني 
ديدييه ديشـان إىل قائمة املشاركني يف 
كأس أوروبـا 2020 لكرة القدم املقررة 
الصيف املقبل واملؤجلة من العام املايض 

بسبـب فـريوس كورونـا.
قبل ساعـات من إعالن العـب الوسط 
الـدويل السابـق ومدرب فرنسـا الحايل 
قائمتـه الثالثـاء، ُطرح السـؤال التايل: 
هل انتهى الفراق بني املهاجم الفرنيس 
ومنتخـب ”الديـوك“؟ قبـل أن يتحول 
الشك إىل يقني مـع تأكيد عودة بنزيمة 
للدفـاع عـن ألـوان منتخـب بـالده يف 
نهائيـات كأس أوروبا املقـررة من 11 
تموز/يوليـو   11 إىل  حزيران/يونيـو 

املقبلني.
وكـان الفرنيس، البالـغ 33 عاماً، وجد 
نفسـه خارج أسـوار املنتخـب منذ أن 
ظهـرت إىل العلـن فضيحـة الرشيـط 
الجنـيس ملواطنـه ماثيـو فالبوينـا يف 
نهايـة عام 2015، وفضح دور مهاجم 
الريال االبتـزازي يف هذه العملية بعدما 
هـدد العـب مرسيليـا وليـون السابق 
وأوملبياكـوس اليونانـي الحـايل، بعدم 
الفيديـو يف وسائـل  نـرش محتويـات 
اإلعـالم مقابل دفع مبلغ من املال ألحد 

أصدقائه.

وبـدا أن آمـال بنزيمة بالعـودة الرتداء 
قميص بالده تالشت نهائياً، حني أعلن 
املدعي العام الفرنيس يف كانون الثاني/

يناير املايض قـرار محاكمته مع أربعة 
آخرين.

قال ديشان شـارحاً قراره: ”لكي نصل 
إىل هذا القرار، مررنـا بمراحل. تقابلنا 
معاً وتحادثنا طويالً“، مضيفاً: ”ال أريد 
خلـق حاالت خاصـة. لطاملـا تجاهلت 
مصلحتي الشخصية، ومنتخب فرنسا 

ليس ملكي وهو فوق الجميع“.
وبعد اللقاء الذي جمعهما معاً يف مدريد، 
قال ديشان إنه ”فّكـر طويالً للوصول 
إىل هذا القرار. لـن أفصح عن أي كلمة 
ممـا دار بيننا، لكنه كـان يحتاج لذلك، 

وأنا أيضاً“.
دفع بنزيمـة غالياً ثمـن فعلته، فغاب 
عـن كأس أوروبـا التـي استضافتهـا 
بالده وخرست يف النهائي أمام الربتغال 
صفـر1-، ومن ثـم التتويـج بمونديال 

روسيا 2018.
قـال بنزيمـة قبـل العرس الكـروي يف 
روسيا: ”طاملـا ديدييه ديشان سيبقى 
مدربا لـن أحصل عىل فرصة للعودة إىل 

املنتخب الفرنيس“.
وضمن السياق ذاته، استغرب مواطنه 
ومدربـه يف الريـال زيـن الديـن زيدان 
تغـايض زميلـه وقائد فرنسـا السابق 
(فـازا معا بكأس العالم 1998 وأوروبا 

2000) عن استدعاء بنزيمة.
وقال: ”كيف بإمكانك أن تفهم ذلك؟ أنا 
ال أفهـم ما يحصل، أنت ال تفهم، هناك 

العديد من الناس الذيـن ال يفهمـون“.
ومع قرار االتحاد األوروبي لكرة القدم 
”يويفا“ بالسمـاح باستدعاء 26 العباً 
بـدالً مـن 23 لنهائيـات كأس أوروبا، 
وبالتزامن مع األداء الرائع الذي يقدمه 
بنزيمـة مـع ريال، حصـل ديشان عىل 

فرصة لتبديل رأيه.
الــ  العـب  صـورة  بنزيمـة  عكـس 
”غاالكتيكـو“ املستقبـيل عندما انضم 
إىل ريال من ليـون يف عام 2009، ولكن 
خـالل فـرتة طويلـة عـىل املستطيـل 
”الكومبـارس“  دور  لعـب  األخـرض 
وممول الكـرات للنجم املطلق الربتغايل 

كريستيانـو رونالـدو.
آر7“  ”يس  لــ  األخـري  املوسـم  ويف 

2017- النـادي امللكـي يف  بالقميـص 
2018، سجـل بنزيمة خمسـة أهداف 
يف ”الليغـا“. ولكن يف العامـني التاليني 
”تفجرت“ موهبته وسجل 21 هدفاً يف 
كليهما، ووصل هذا العام إىل حاجز 22 
هدفاً قبـل مرحلة من نهايـة الدوري، 
كثالث أفضل هداف يف ”الليغا“، متأخراً 
بفارق 8 عن قائد برشلونة األرجنتيني 
ليونيل مييس وبهدف عن جريار مورينو 

مهاجم فياريال.
برهـن بنزيمـة مع رحيـل رونالدو أنه 
مـن أبرز املهاجمني يف القـارة العجوز، 
فعندما عاد مـن اإلصابة أمام ”الجار“ 
اللـدود أتلتيكـو مدريـد يف آذار/مارس 
(املرحلـة 26)، كان الريال يحتل املركز 
الثالـث متأخـراً بفـارق 8 نقـاط عن 

”روخيبالنكـوس“ املتصـدر.
حينها، سجل هدف التعادل يف الدقيقة 
88، يف بدايـة لسلسلة مـن 9 أهداف يف 
7 مباريـات يف ”الليغا“، قـادت فريقه 
لتضييـق الخناق عـىل أتلتيكو وقلصت 
الفـارق بينهمـا إىل نقطـة يف فرتة من 

الفرتات.
حاليـاً، يصل ريال إىل السبـاق النهائي 
متأخـراً بفـارق نقطتني عـن أتلتيكو 
املتصـدر (83 مقابـل 81) مـع فرصة 
الثانـي  للموسـم  باللقـب  االحتفـاظ 
توالياً، عندمـا يستقبل فياريال السبت 
املقبـل، فيما يحل املتصـدر ضيفاً عىل 

بلد الوليد يف اليوم ذاته.
اعرتفـت وسائـل االعـالم االسبانية أن 
بنزيمـة هـو حافـز حقيقـي للريـال، 

فكتبـت صحيفـة ”آس“ أن الفرنـيس 
”يوقظ الفريـق“، أما ماركا فأكدت أن 
بنزيمة هو ”غاالكتيكـو“، وقالت: ”ال 
شـكوك أن بنزيمة ينتمي إىل فئة العبي 

كرة القدم األكثر تميزاً“.
وأظهر بنزيمة نجاعته يف ملعب فريقه 
بتسجيله بمقصية رائعة، هدف التعادل 
أمام تشيليس اإلنكليزي يف ذهاب الدور 
نصـف النهائي ملسابقـة دوري أبطال 

أوروبا.
أثنى زيدان عـىل العبه بعد هذه املباراة 
بشـأن  يفاجئنـي  يشء  ”ال  قائـًال: 

كريم“.
غـري أن مغامـرة الريال لـم تستمر يف 
املسابقة األعـرق والتي يحمل لقبها يف 
رقـم قيايس بلغ 13 مرة، إذ سقط إياباً 
بهدفني نظيفني وودّع أوروبا، بانتظار 
استحقاقه املحـيل يف سعيه لالحتفاظ 

بلقب ”الليغا“.
كما قال رئيس االتحـاد الفرنيس لكرة 
القـدم نويـل لوغريـت: ”وافقـت عىل 

عودة بنزيمة قبل شهر“.
وأضـاف لوغريـت: ”أنا سعيـد بعودة 

كريم إىل املنتخب الفرنيس“.
وفيما ييل تشكيلة فرنسا:

لوريـس  هوغـو  املرمـى:  حراسـة 
(توتنهام اإلنكليـزي)، ستيف مانداندا 

(مرسيليا)، مايك مانيان (ليل).
(إيفرتـون  دينـي  لوكـا  مدافعـون: 
اإلنكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، لوكاس 
هرنانديـز (بايـرن ميونيـخ األملاني)، 
بريسنيـل كيمبيمبـي (باريـس سـان 
جريمـان)، كليمان النغليه (برشـلونة 
اإلسبانـي)، بنجامـان بافـار (بايـرن 
فـاران  رافاييـل  األملانـي)،  ميونيـخ 
(ريـال مدريد اإلسبانـي)، كورت زوما 
(تشيلـيس اإلنكليـزي)، جـول كوندي 

(إشبيلية اإلسباني)
العبو الوسـط: نغولو كانتي (تشيليس 
اإلنكليزي)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد 
اإلسبانـي)، بـول بوغبـا (مانشسـرت 
رابيـو  أدريـان  اإلنكليـزي)،  يونايتـد 
(يوفنتوس اإليطايل)، موىس سيسوكو 
(توتنهام اإلنكليزي)، كورنتان توليسو 

(بايرن ميونيخ األملاني).
مهاجمـون: وسام بن يـدر (موناكو)، 
ميونيـخ  (بايـرن  كومـان  كينغسـيل 
األملانـي)، عثمـان ديمبييل (برشـلونة 
اإلسبانـي)، أوليفييه جـريو (تشيليس 
اإلنكليزي)، أنطوان غريزمان (برشلونة 
اإلسباني)، كيليان مبابي (باريس سان 
جريمـان)، كريم بنزيمـة (ريال مدريد 
اإلسباني) وماركوس تورام (بوروسيا 

مونشنغالدباخ األملاني).
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أظهر العب وسط منتخـب فرنسا ونادي مانشسرت يونايتد بول 
بوغبـا مساندته للفلسطينيني من خالل القيام بلفة حول ملعب 
”أولد ترافورد“ رافعـا العلم الفلسطيني برفقة زميله اإليفواري 
أمـاد ديالـو إثر نهايـة مبـاراة فريقه ضـد فولهـام يف الدوري 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وكانت املباراة ضد فولهام شـهدت عودة الجماهري إىل املدرجات 
حيـث تابعها نحو 10 آالف متفرج وذلـك للمرة األوىل بعد غياب 

الجمهور منذ حوايل 14 شهرا بسبب جائحة كوفيد19-.
وكـان مدافـع ليسرت سيتـي ويسـيل فوفانا وزميلـه اإلنكليزي 
حمزة شـودهوري قاما باملثل إثر تتويج فريقهما بكأس إنكلرتا 

عىل ملعب ويمبيل بعد الفوز عىل تشليس -1صفر.

نجا فريق تورينو من السقـوط إىل الدرجة الثانية بانتزاعه التعادل 
السلبـي من التسيو عىل امللعب األوملبـي يف العاصمة االيطالية روما 
يف مباراة مؤجلة من املرحلة 25 يف الدوري اإليطايل لكرة القدم، فيما 

تسببت هذه النتيجة يف هبوط بينيفينتو للثانية.
وكانت املباراة تأجلت منذ الثاني من أذار/مارس عندما أصيب أكثر 

من العب يف صفوف تورينو بجائحة كوفيد19-.
ويستطيع تورينو شكر القائم مرتني أواخر املباراة ألنه وقف حائالً 
دون ترجمـة تشريو إيموبييل لركلـة جزاء (84) قبل أن يتدخل مرة 
جديـدة يف الدقيقـة السادسـة من الوقت بـدل الضائـع وينقذ كرة 
مانويـل التساري الرأسية.ونجح تورينو مـن خالل هذه النقطة يف 
احتالل املركز السابع عرش متفوقاً بفارق 4 نقاط عن بينيفينتو قبل 
مرحلـة واحدة عىل نهاية املوسم ليسقط األخري بدالً منه إىل الدرجة 
الثانيـة بعد موسم واحـد يف األوىل.للمفارقة، فان مـدرب بينيفينتو 
هو فيليبيو اينزاغي نجم يوفنتوس وميالن السابق، وشـقيق مدرب 
التسيو سيموني اينزاغي.وكان فريقا كروتوني وبارما سقطا أيضاً 

إىل الدرجة الثانية.
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 موسكو/متابعة الزوراء:
تغرد معظم وسائل اإلعالم الروسية الحكومية خارج 
الـرسب يف تغطيتهـا لألوضـاع يف الـرشق األوسـط. 
وعىل عكـس املوقف الرسمـي الرويس مـن األحداث 
يف فلسطـني، تكشـف تغطية معظم وسائـل اإلعالم 
الروسيـة ومن ضمنهـا كربيات القنـوات الحكومية 
انحيـازا واضحـا للروايـة اإلرسائيليـة، وال يقتـرص 
االنحياز عىل املساواة بني الضحية والجالد، بل يتجاوز 
ذلك يف كثري من األحيان إىل تصوير الجانب اإلرسائييل 
عـىل أنه الضحيـة لصواريخ الفلسطينيـني، ولكن يف 
تزييـف الحقائق ملا يجري. هذا إضافـًة إىل استخدام 
املصطلحات اإلرسائيلية يف وصف جيش االحتالل عىل 
أنه ”جيش الدفاع“، ووصـف ”حماس“ بأنها حركة 
إرهابية رغـم أن وزارة الخارجيـة الروسية تستقبل 
دوريـا وفودا مـن الحركة يف موسكو، ولـم تصنفها 
ضمن الحركـات اإلرهابية. ومن الالفـت، أن وسائل 
اإلعـالم الروسية لـم تستضف مسؤولـني أو محللني 
يدافعـون عـن وجهـة النظـر الفلسطينيـة يف حني 
تخصـص مساحـات واسعة ملحللـني إرسائيليني من 
ذوي األفكـار املتطرفة واملعاديـة للعرب، ومسؤولني 

أمنيني سابقني من املتحدثني باللغة الروسية.  
 “1 لقنـاة ”روسيـا  اإلعالميـة  التغطيـة  وأظهـرت 
الحكوميـة تناقضات واضحة بـني تغطية املراسلني، 
عـرض بعضها يف نرشة واحـدة. مساء األحد املايض، 
ويف برنامج ”حصاد األسبـوع“ الذي يقدمه ديمرتي 
كيسليوف، رئيس بروباغاندا الكرملني، قدم كيسليوف 
لتقريريـن عن األوضـاع عزا فيه التصعيـد الحايل إىل 
األوضـاع العاملية واإلقليمية الجديـدة وصعود الدعم 
اإلسالمـي للفلسطينيني التي وضعهـا ضمن ”إطار 
حضاري جديـد يسود العالم بعـد تحركات السود يف 
الواليات املتحدة“، اختتمهـا بالتذكري بموقف روسيا 
الداعـي إىل اجتمـاع للرباعية ومفاوضـات مبارشة. 
ورغـم محاولة إضفاء نوع من ”التوازن“ عرب عرض 
تقريرين األول من داخـل الخط األخرض، بدا واضحا 
انحياز رئيس مكتب الرشق األوسط وشـمال أفريقيا 
يف هيئة اإلذاعة والتلفزة الروسية سريغي بوشـكوف 

الذي ركز يف تقريره عىل أن صواريخ ”حماس“ تنرش 
القتل يف املدن اإلرسائيلية و“ترض بنفسية األطفال“، 
وكـان يمكن أن تقتـل الكثري منهم. واتسـم التقرير 
بالتناقض، فمن ناحية يشيد بقدرة ”القبة الحديدية“ 
عىل إسقاط صواريخ غزة، ومن جهة أخرى يدعو إىل 
عـدم التقليل من تأثريها مستعرضـا صورة لشجرة 
قال إنها كانت تضم عشـا لغراب قتل. كما ينتقل إىل 
مكـان آخر ليستعرض نفوق بعض الخراف التي قال 
إنها بسبب سقوط صاروخ عليها. ويظهر بوشكوف 
املعـروف بمواقفه الداعمة بشـدة للجانب اإلرسائييل 
منذ سنوات طويلة قضاها يف املنطقة مراسالً ومن ثم 
رئيسـاً ملكتب القناة الحكومية وهو يركض لالختباء 
مـن الصواريخ بعد سمـاع صفارات اإلنـذار. ويعزو 
بوشـكوف األوضاع املتوترة يف الداخل الفلسطيني إىل 
استفزازات ”الشباب العربي املتطرف“. ومع إشارته 
إىل أن ”العامـل األكثـر خطـرا مـن صواريخ حماس 
هـو الوضع بني اليهود والعـرب يف إرسائيل“، يعرض 
بوشكوف بيتاً لفلسطينيني تعرضوا العتداء، وبعدها 
يستضيـف شـابة إرسائيليـة تؤكـد أن بيتها تعرض 

العتداء بقنبلة. ورغم أن املشاهد ال تكشف أي اعتداء 
عىل املنزل، فإن بوشكوف يشري إىل أن العرب واليهود 
يف داخـل يافـا قـادرون عـىل التعايـش وأن الشابـة 
اإلرسائيليـة واملترضريـن الفلسطينيني يدعمون من 
الجـوار بالقدر ذاتـه، من دون أي إشـارة إىل التمييز 

العنرصي املمارس بحق الفلسطينيني.
ويف التقريـر الثانـي يف الربنامـج، عـرض املراسـل 
يفغينـي بودوبنـي األوضاع يف غزة، مشـريا إىل العدد 
الكبري مـن الضحايـا، وخاصة يف صفـوف االطفال، 
وعـرض جنـازات أرس بأكملهـا قال إنهـا قتلت بعد 
تحذيرات ُصَورية من قبـل الجيش اإلرسائييل إلخالء 
منازلهـا. وأشـار إىل استهـداف الطائـرات املبانـي 
واألبراج السكنية، لكن املراسل خلص إىل أن ”خطاب 
حماس املتشدد يهـدف إىل تصعيد األوضاع يف الضفة 
الغربيـة واالستيـالء عـىل السلطـة فيها، مـا يشكل 
تهديدا كبـريا إلرسائيل التي استطاعـت منذ سنوات 
طويلـة التفاهم مع السلطـة الفلسطينية الحالية“. 
وعرض مشاهد ملظاهرات بالسالح قال إنها لعنارص 
الكتائـب املسلحة لحماس يف الضفـة، ولكن الصورة 

تكشـف أن الشعـارات املرفوعـة عىل الرايـات تعود 
لحركة ”فتح“. 

مـن جانبـه، تطـرق اإلعالمـي الـرويس املعـروف 
فالديمـري سالفيـوف يف قناتـه عـىل ”يوتيـوب“ إىل 
األوضاع يف قطاع غزة وداخل الخط األخرض. واختار 
سالفيوف الـذي ال ينكر أصولـه اليهودية، املسؤول 
السابق لجهاز االستخبـارات العسكرية اإلرسائيلية 
”نانيـف“ كاديم ياكوف، املعروف بمواقفه املتطرفة 
عـرب إطالالته عـىل القنـوات الروسيـة. ويف املقابلة 
الطويلـة عزا ياكوف التوتر بـني فلسطينيي الداخل 
واملتطرفـني اليهـود إىل ”فعـل منظمـات إجرامية، 
وانتشار الجريمة والسـالح يف الوسط العربي وعدم 
نجاعـة عمـل الرشطـة ملواجهـة العـرب املدججني 
بالسالح“ زاعما أن ”البدو يف فلسطني لديهم أسلحة 
أكثر من الجيش اإلرسائييل“. واتهم أطرافاً خارجية 
بأنهـا ”تصب النار عىل الزيت لخلق بلبلة يف املجتمع 
اإلرسائييل عرب إرسال حملة جوازات غربية إىل داخل 
إرسائيل واالعتداء عـىل الجيش والرشطة“، عىل حد 
زعمـه، مدافعـاً أيضاً عـن استهـداف إرسائيل لغزة 
بقوة بحجة أنها ”تستهدف املواقع اإلرهابية وتدمري 
مدينـة تحت األرض بنتها حمـاس لتدمري إرسائيل“. 
سالفيـوف ويف مقاربـة غريبـة سـأل ضيفـه عـن 
اإلجراءات اإلرسائيلية ملنع تدفق املسلمني إىل إرسائيل، 
الـذي أوضح له أن ”التطرف اإلسالمي مصدره داخيل 
يشكله نحـو مليونـي فلسطيني يعيشـون يف داخل 

أرايض إرسائيل“. 
انسـداد أبـواب القنـوات التلفزيونيـة أمـام املحللني 
والصحفيـني الـروس املحايديـن أو املؤيديـن لحـق 
الفلسطينيـني دفع بعضهم إىل نـرش مقاطع تضامن 
مـع الفلسطينيـني. واختـار الصحفـي والسيـايس 
مكسيم شـيفشينكو املوضوع الفلسطينـي ليبدأ به 
برنامجـه األسبوعي عىل قناتـه يف يوتيوب. وخصص 
شـيفشينكو، الـذي يتبنـى فكـرًا ينطلق مـن تشابه 
القيـم األرثوذكسية املسيحية واالشـرتاكية، أكثر من 
نصف ساعة للحديث عن األوضاع يف فلسطني. وتحت 
عنوان ”فلسطني، جهنم إرسائيل“، انتقد شيفشينكو 

استهـداف إرسائيـل للمدنيـني الفلسطينيني يف قطاع 
غزة، واستهداف مقار وسائل اإلعالم، مكذبا ”ادعاءات 
إرسائيل بأنها توجه رضبات ضد اإلرهاب“. وأشار إىل 
أن ”اإلعالم الرويس منحاز تقليدياً للجانب اإلرسائييل 
باستثنـاء بعـض األصـوات النقيـة التـي تتعـرض 
للتهميـش واملحاربـة“. وحمـل عىل سياسـة وسائل 
التواصل االجتماعـي التي تحظر وتحارب من يحاول 
تقديـم الروايـة الصحيحة عـن األوضـاع. كما وجه 
شـيفشينكو انتقادات الذعة لليرباليـني الروس الذي 
يدعمـون إرسائيل، ودعـا ”من يعانون مـن انفصام 
الشخصية“ الذين يرفضون القتل يف مكان ويدعمون 
القاتـل يف مكان آخر إىل تبني قيـم ”العدالة والحرية“ 
للقياس عليها يف جميع الحاالت. ورغم إشـارته إىل أن 
تعـدد العالقـات مع جميع األطـراف يف املنطقة مفيد 
لروسيا، انتقد شـيفشينكو عالقات الرئيس فالديمري 
بوتني مع رئيس وزراء إرسائيل بنيامني نتنياهو الذي 
”يتمسك بالسلطة أيا كان الثمن“. وأكد شـيفشينكو 
عىل حق الفلسطينيني يف البقـاء عىل أرضهم والدفاع 
عنهـا، مشـدًدا عـىل أن املسيحيـني الـروس يجب أن 
يدعمـوا الفلسطينيـني املتحديـن مـع املسلمني عىل 
أهداف بناء دولة فلسطينية. وعموماً، اتسمت معظم 
التغطيات بتربير رضب إرسائيل ألهداف يف غزة، وتبنت 
روايـة االحتالل بأنه يستهدف بـؤر اإلرهاب، وحملت 
”حمـاس“ مسؤولية هـذه الرضبـات ”ألنها تحتمي 
باملدنيـني، وتنـرش مقارها السياسيـة والعسكرية يف 
األبـراج السكنيـة وبـني املدنيني“. كمـا تسلح بعض 
كتـاب املقاالت بمواقـف لكتاب عرب معـروف عنهم 
كرههـم لحماس واملقاومـة الفلسطينيـة، وسمعت 
بعـض النداءات يف القنوات عـىل لسان بعض املحللني 
لتشديـد الرضبات عىل غـزة وقطع امليـاه والكهرباء 
عنهـا.  ويف بعـض األحيان عمدت بعـض القنوات إىل 
التزييـف الواضح. ففي تغطية خـرب انهيار مدرج يف 
كنيس يهودي شمال القدس، عرضت محطة ”روسيا 
24“ الحكوميـة مقاطـع لسقوط صـاروخ قالت إنه 
لحماس قرب الكنيس علماً أن املقطع كان الستهداف 

آخـر لـم يسفـر عـن أي قتـىل أو جرحـى.
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 كربالء/نينا:
 زار رئيس فرع نقابة الصحفيني العراقيني 
يف محافظة كربالء املقدسة حسني الشمري 
عائلـة الشهيـد املغـدور رئيـس تنسيقية 

كربالء للحراك املدني ايهاب الوزني .
وقال رئيس الفرع ملراسل الوكالة الوطنية 
العراقيـة لالنباء/نينـا/ ان الزيارة جاءت 
للتعبري عن التعازي واملواساة لذوي الشهيد 
كذلـك توجيه رسالـة اىل األجهـزة األمنية 
لالرساع يف كشف الجنـاة وكذلك رسالة اىل 
اإلعالميـني بالوقوف مـع العائلـة إعالميا 
وحثهـم عـىل تكثيـف التقاريـر التـي من 

شأنها أن تساهم يف كشف الحقائق وكذلك 
دعم املتظاهرين يف ساحـات التظاهر وان 
قضيـة ايهاب الوزني هـي قضية كل ابناء 

كربالء .
وعربت عائلـة الشهيد عن امتنانها لالرسة 
الصحفية يف كربالء والعراق بالوقوف معها 
يف حث القوات االمنية عىل كشف مالبسات 
الحادث والقبض عىل الجناة وكذلك اظهار 

انشطة الشهيد خالل الفرتة املاضية.
وحملت عائلة الشهيـد رئيس فرع النقابة 
تحياتها لنقيب الصحفيني العراقيني رئيس 

اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي.

الديوانية/ نينا:
الصحفيـني  لنقابـة  الديوانيـة  فـرع  نظـم   
العراقيـني وقفة احتجاجية امـام مبنى قيادة 

رشطة املحافظة.
واستنكر املشاركون يف الوقفة محاولة اغتيال 

الزميل احمـد حسن مراسل قنـاة الفرات قبل 
ايام وطالبوا بمنع استهداف العاملني يف املجال 
االعالمي وتأمـني الحماية املطلوبة لهم وكذلك 
كشـف املتورطـني يف عمليـات االستهداف من 

قبل الجهات االمنية.

غزة/ متابعة الزوراء:
أفادت وسائل إعالم محلية فلسطينية، بمقتل 
صحفـي فلسطيني إثـر استهـداف الطائرات 
اإلرسائيلية ملنزله بحي الشيخ رضوان يف مدينة 
غزة.وقالـت املصادر إن الصحفـي يوسف أبو 
حسـني من إذاعـة األقىص قتل بعـد استهداف 

منزله مـن طريان االستطـالع اإلرسائييل قرب 
رمزون الشيخ رضوان.

مـن جهتهـا بثت إذاعـة ”صوت األقـىص“ نبأ 
”استشهـاد“ املذيـع يوسـف أبو حسـني بعد 
استهداف منزلـه من قبل الطـريان اإلرسائييل 

فجر امس.

@¿@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@ ãœ@êÓˆä
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باريس/ا.ف.ب:
أطلقـت منظمـة ”مراسلـون بال حـدود“، 
الثالثاء، منصة ”مبادرة الثقة يف الصحافة“ 
والتي تهـدف إىل محاربة املعلومات املضللة 
عن طريق تحديد مصادر األخبار ”املوثوقة“ 

والرتويج لها.
وتسمـح األداة اإللكرتونيـة هـذه لوسائل 
اإلعـالم بأن تطلـب الحصول عىل شـهادة 
بوصفها مصـدًرا موثوقاً، من خالل عملية 
تتكـون مـن ثـالث مراحـل تتضمـن آليـة 

للتقييم الذاتي وتدقيقاً خارجياً.
وتأمل املنظمة أن يشجع ذلك أطرافاً أخرى، 
مـن بينها محركـات البحث عـىل اإلنرتنت 
ورشكات التواصل االجتماعي، عىل التمييز 
بشكل أكثر وضوحاً بني مصادر املعلومات.
ووصفـت املنظمـة، يف بيان، املبـادرة عىل 
أنهـا ”أداة شـفافية غري مسبوقـة تهدف 
إىل تعزيز الصحافـة الجديرة بالثقة ... من 
شـأنها أن تتيح للمنابـر اإلعالمية إمكانية 
التحقق مـن جودة ممارساتهـا الصحفية 
وتحسينهـا وتعزيزهـا ... وهـو مـا مـن 
شـأنه أن يساعد عىل استعـادة ثقة عموم 

النـاس يف وسائـل اإلعـالم“، حسبمـا جاء 
عـىل موقعها اإللكرتوني.وكـان قد أعلن يف 
2018 عن املبـادرة التي تأسست بالرشاكة 
بني املفوضية األوروبيـة ومؤسسة ”كريغ 
نيومـارك“ الخرييـة، وهي مبـادرة واسعة 
تهـدف إىل تحسـني املهنيـة والشفافيـة يف 

فضاء اإلعالم واالتصال.
وقال األمـني العام ملنظمـة ”مراسلون بال 

حـدود“ كريستوف ديلـوار ”يف ظل فوىض 
املعلومات التي تعـم حالياً، تحظى األخبار 
الكراهيـة  وخطـاب  والدعايـة  الكاذبـة 

بأسبقية عىل الصحافة“.
وأضاف ”إذا أردنا الخروج من هذه الدوامة، 
فيجـب علينـا عكـس االتجـاه مـن خالل 
تشجيع الصحافة عرب آلية شفافية موثوق 
بها. ومن هذا املنطلق، فإن مبادرة الثقة يف 

الصحافـة هي خطوة لتغيـري قواعد اللعبة 
مـن خالل جعـل االمتثال للمعايـري املهنية 
رصيـًدا ملموًسا، وبالتايل ضمانة الستدامة 

الصحافة“.
وأشـارت املنظمة إىل دراسة حديثة أجرتها 
مجموعـة األبحاث إيدملـان تراست أظهرت 
أن نحو 74 باملئـة من مستخدمي اإلنرتنت 
قلقون إزاء ظاهـرة املعلومات املضللة عىل 

منصات التواصل االجتماعي.
وتأسسـت األداة الجديـدة بالتعـاون بـني 
أكثـر من 130 منظمـة وممثلني عن قطاع 
ورشكـات  األكاديميـة  والدوائـر  اإلعـالم 
التكنولوجيـا والهيئـات التنظيميـة، وهي 
متاحـة باإلنكليزيـة والفرنسيـة واألملانية 
واإلسبانية.وقـال رئيـس الرابطـة العاملية 
للصحـف فنسنـت برييـن ”سـواء اكتفت 
وسائل اإلعالم بتقييم ذاتي بسيط لعملياتها 
التحريرية من خالل تطبيق مبادرة الثقة يف 
الصحافة أو اختارت إمكانية الحصول عىل 
الشهـادة الكاملـة، فإن استخـدام معايري 
الشفافية والنزاهة سيساعد يف بروز املنابر 

الجديرة بالثقة“.

باريس/ا.ف.ب:
أعلنت محطتـا ”إم 6“ و“تي إف 1“ 
الفرنسيتـان، وضع  التلفزيونيتـان 
مـن  لكـن  الندماجهمـا،  مـرشوع 
غري املتوقـع أن تنجز هـذه العملية 
قبـل نهايـة 2022 بسبـب القواعد 
املانعـة للرتكيـز اإلعالمـي، إذ تملك 
قنـوات  عـرش  راهنـاً  املجموعتـان 

أرضية.
وكانـت ”إم 6“ التـي تملـك أيضـاً 
محطـات إذاعية، منهـا ”إر تي إل“ 
معروضـة للبيـع منـذ أشـهر مـن 
قبـل املساهـم الرئييس فيهـا، وهي 
مجموعة ”بريتيلسمان“ األملانية من 
خـالل مجموعة ”إر تـي إل غروب“ 

التابعة لها.
وفـازت ”بويـغ“ مالكـة ”تـي إف 
وستتـوىل  االستحـواذ،  بعمليـة   “1
تاليـاً قيادة املجموعـة التي ستنشأ 
مستقبـًال بنسبـة 30 يف املئـة مـن 
السلطـات  وافقـت  إذا  األسهـم، 

املختصة عىل عملية االندماج.
إل  تـي  ”إر  مجموعـات  وأعلنـت 

غـروب“ و“بويـغ“ و“إم 6“ و“تي 
إف 1“ يف بيـان االثنـني أنها ”وقعت 
مذكـرات تفاهـم لبـدء مفاوضـات 
حرصيـة لدمـج نشاطـات +تي إف 
مجموعـة  وإنشـاء   6+ و+إم   1+
إعالميـة فرنسية كـربى“. وتوقعت 
املجموعـات إنجـاز الصفقة بحلول 

نهاية عام 2022.
وأعلنـت الشبكتان أن رئيس ”إم 6“ 
نيكـوال دو تافرينو، سيصبح عندها 
الرئيـس التنفيـذي للكيـان الجديد، 
فيما سيصبح املدير التنفيذي الحايل 

لـ“تي إف 1“ جيـل بيليسون، نائب 
الرئيـس التنفيذي لرشكـة ”بويغ“ 

املسؤول عن الشبكتني.
وقال دو تافرينـو الذي كان يعارض 
بشدة تفكيك مجموعته إن ”التوحيد 
أمـر حتمي لكـي يستمـر الجمهور 
الفرنيس والقطاع بأكمله يف أداء دور 
مهيمن يف مواجهة املنافسة الدولية 
تسارعـاً  تشهـد  التـي  املتصاعـدة 

شديداً“.
وتقدمـت ”إم 6“ بقيادة دو تافرينو 
القنـوات  بـني  الثالـث  املركـز  إىل 

الفرنسيـة، وراء ”تي إف 1“ والقناة 
العامة ”فرانس 2“.

ونقل البيان عن املدير العام ملجموعة 
”بويـغ“ أوليفييـه روسـا قولـه إن 
”سوق املرئي واملسموع آخذ يف النمو 
عىل املدى الطويـل. ويف هذا السياق، 
يسعـد +بويغ+ املساهمـة يف إنشاء 
مجموعـة إعالميـة فرنسية كبرية“ 
قـادرة عـىل التنافس مـع الرشكات 
األمريكيـة العمالقة يف هـذا القطاع، 

عىل غرار ”نتفليكس“ و“أمازون“.
سبعـة  منـح  فرنسـا  يف  ويمكـن 
تصاريـح فقـط للبث عـىل املوجات 
التلفزيونيـة  للمجموعـة  األرضيـة 

نفسها.
ونظـراً إىل أن مجموعة ”إم 6“ تملك 
حالياً خمسة ترددات، فإن استحواذ 
”تي إف 1“ التـي تملك أيضاً خمس 
قنـوات يفـرض بالتـايل بيـع ثـالث 

قنوات.
وستحتفـظ ”إر تـي إل غـروب“ بـ 
16 يف املئـة مـن الرأسمـال وتعمـل 
بالتنسيق مع ”بويغ“، عىل أن تكون 

حصـة الرشيكـني 46 يف املئـة مـن 
الكيان املندمـج املستقبيل. وستدفع 
”بويـغ“ 641 مليـون يـورو إلتمام 

الصفقة.
وستكون موافقة سلطات مكافحة 
االحتكار عـىل الصفقـة حاسمة يف 

اتمامها.
فاندمـاج الشبكتـني اللتـني تحتالن 
املرتبتـني األوىل والثالثـة سيؤدي إىل 
والدة مجموعـة تلفزيونيـة عمالقة 
جمهـور  مشاهديهـا  عـدد  يفـوق 
مجموعة ”فرانس تي يف“ بنسبة 30 
يف املئة، وتستقطب ثالثة أرباع سوق 

اإلعالن عىل وسائل اإلعالم.
ويف ما يتعلق بسـوق األوراق املالية، 
يمنـع القانـون الفرنـيس املساهـم 
مـن امتالك أكثر مـن 49 يف املئة من 

مجموعة تلفزيونية.
 “6 و“إم   “1 إف  ”تـي  وأفـادت 
بأنهمـا تعتزمان أيضاً إنشاء منصة 
مشرتكـة تتيـح لهما دخـول مجال 
البـث التدفقي، وخدمـة فيديو عىل 

الطلب عىل أساس نظام اشرتاكات.
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الرباط/متابعة الزوراء:
رفضت منظمـة ”حريات اإلعالم 
والتعبري املغربيـة“ (حاتم) قرار 
العربـي  املغـرب  ”وكالـة  إدارة 
لألنبـاء“ (وكالة األنبـاء املغربية 
الصحفـي  فصـل  الرسميـة) 
املغربي عصـام واعيـس، داعيًة 
إياهـا إىل إعـادة مراجعته بشكل 

عاجل.
واعتـربت املنظمة، يف بيـان لها، 
طرد الصحفي ذا ”طابع انتقامي، 
ودعـت  رصيـح“،  وتعسفـي 
”مختلف املسؤولـني، بمن فيهم 
رئيس الحكومة، لفرض الرتاجع 

عن هذا القـرار التعسفي، والحد 
من مظاهر الشطـط الذي تسري 

به الوكالة، التي من املفروض أن 
تكون مؤسسة إعالمية عمومية 

يف خدمة الوطن، واملواطنني“.
وأضـاف البيان أن اختيـار مدير 
فصـل  قـرار  توقيـع  الوكالـة 
الصحفي يف 3 مايو/ أيار 2021، 
اليـوم العاملي لحريـة الصحافة، 
”لم يكن صدفة، وإنما جاء إعالناً 
عن حقيقـة موقف إدارة الوكالة 
مـن حرية اإلعـالم، ومـا ترتبط 
به مـن حريـات الـرأي والتعبري 
والحق يف االختالف وحرية العمل 

النقابي“.
فصـل  سبـب  إن  البيـان  وقـال 
واعيس هو تشبثه بـ“آرائه التي 
كان ينرشها عرب صحيفة ”أخبار 

اليوم“ املـوؤودة؛ وهو استهداف 
لحقه املكفـول دستورياً، السيما 

من خالل الفصلني 24 و28“.
وختم البيـان: ”لطاملا أثارت تلك 
اآلراء حنـق الساهرين عىل تدبري 
هذه املؤسسة العمومية، الذين ال 
يرون يف األقالم املساندة للحريات 
إال  اإلنسـان،  وحقـوق  العامـة 
تحدياً لرهانات تقليص مساحات 
الحرية، وزعزعة ملناخ التخويف، 
واستنسـاخ الفكـر الواحد، الذي 
يحرصـون عىل تثبيتـه يف نفوس 
بـال  والصحفيـات  الصحفيـني، 

كلل، وال ملل“.
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ال تحقـق الشخصيات النمطية 
سـواء كانـت رشيـرة او تمثـل 
الخـري تلـك الجاذبيـة للمتلقي 
تحققهـا  مثلمـا  القـارئ  او 
الشخصيـات املتغرية واملتطورة 
ديناميكيـا، وهـذا ما كـان   يف 
فشخصيـة  العامليـة  الروايـات 
 ) روايـة  يف  فالجـان)  (جـان 
الفرنـيس  للكاتـب  البؤسـاء) 
وكذلـك  هيجـو»  «فيكتـور 
شـخصية (راسكولينكـوف) يف 

رواية  
للروائي  والعقـاب)  (الجريمـة 
الـرويس «دستوفسكي» حققتا 
تلـك الشخصيتـني الشهرة وتم 
اقتباسهـا مـن قبـل السينمـا 
بإشـكال  لتقـدم  والتلفزيـون 
مختلفة ألنها شخصيات حيوية 
وتستحـق  بالتأمـل  ومفعمـة 
وحتـى  واملتابعـة  القـراءة 
التعاطف عـىل الرغم من ان تك 
الشخصيتني تمثـل املتناقضات 
ايضـا وتجـد فيهما جـزءا من 
الخري ويمكن ان تمارس العنف 
– احيانـا- املربر وهـي تعكس 
التي تعيش  الواقع االجتماعـي 

فيه.
من دار ضفاف للنرش والتوزيع 
صـدرت رواية (عنـد بب االزج) 
لروايـة «نـرين العبيـدي» سنة 
االصـدار ٢٠٢١ والتـي تقـع يف 
عـىل  وتوزعـت  صفحـة،   ١٧٢
شـخصيات  بأسمـاء  عناويـن 
أحمـد  او  (كرجـي  الروايـة 
الشهربيل-  ضحـى  مسلماني- 
حسـني بهرزي- حسن باشـا- 
نسيبة-ابـن  ابـن  مرهـون 
القـايض) ولشخصيـات تمثـل 
هويـات دينية متنوعة ومناطق 
ومـدن عراقيـة متعـددة ،  واذا 
كان لزمـن يف الروايـة املحدد و 
هـو الـذي ينحرص مـن ١٩٥٨ 
– ١٩٦٣ ويف هـذه املرحلـة من 
تاريـخ العراق تغريت الكثري من 
املعالـم السياسيـة واملعطيـات 
واالقتصاديـة،  االجتماعيـة 
 ١٩٥٨ ثـورة  فيهـا  فكانـت 
والبعـض يـرص عـىل تسميتها 
(انقالب عسكـري) ضد امللكية 
، ومـن ثـم رصاعـات سياسية 
بـني الحـزب الشيوعـي والتيار 
القومـي وصـوال اىل انقـالب ٨ 
اسـس  والـذي   ١٩٦٣ شـباط 
ثقافـة العنف يف العـراق وروح 
القتل  االنتقام والثأر وممارسة 

واالغتصـاب والتعذيـب لقـوى 
مدنية.فـإن الزمـن يتقهقر اىل 
املـايض ليصـل اىل نهاية العرص 
العبـايس يف البحـث عـن احـاد 

هارون الرشيد
الكتابة التاريخية 

عـرب  الروائيـة  استطاعـت 
استخـدام اسلـوب الـرسد غري 
املبـارش مـع تعـدد مستويـات 
الـرسد ان تعـرب عـن التاريـخ 
باعتبـاره عنـرصا ثقافيا بارزا 
لتـاليف ضياع الذاكـرة االنسانية 
الجماعـي  الوعـي  وتشكيـل 
والعـرب  الـدروس  واستنبـاط 
االيجابيـة وال يتوقـف الزمن يف 
الروايـة عنـد ١٩٦٣ « الجلسـة 
التـي تعترب سياسية بني احزاب 
ماركسيـة  ويمينيـة  يساريـة 
وقوميـة وحكـام ومحكومـني 
عسكر وحرامية، العنف وسيلة 
لتصفيـة حسابـات، كما فعلت 
فرق الباطنيـة بذلك الزمان من 
تصفيـة خصومهـا باالغتياالت 
اشـقياء  والثانيـة  والغـدر 
وميلشيات تارة مقاومة شعبية 
واخـرى حـرس قومـي «ص٨  
بـل  الزمـن يمتد اىل املـايض ملا 
يف املكان من تأثـري هو االخر ال 
يقل اهمية من الزمان ، فتخلق 
الروائية شخصية (حسن باشا) 
التـي تعيـش هاجـس االصول 
العباسية ويهتم بالبحث عن اي 
دليـل يف ان احد اجداده قد دفن 
يف مقـربة ومرقـد (عبـد القادر 
كانـت  منطقـة  يف  الكيالنـي) 
تسمـى يف العرص العبايس (باب 
األزج) وهي اليـوم باسم (باب 
الشيـخ) التـي تقـع يف وسـط 
العاصمة بغداد، ومثلما االماكن 

تتغري باالسم والوظيفة 
فإن الشخصيات ايضا يفعل بها 
الزمن مثل هذا التغيري «يف الزمن 
كانـت محطـة  للصـورة  االول 
حالـة طوفـان فكـري وعـرص 
الدولـة  وتفكيـك  اضمحـالل 
العاسية، والصورة الثانية بداية 
تفكيك أسـس الدولـة العراقية 
الحديثة»ص٨ وتحسن الروائية 
تقديـم الروايـة يف مقطع يشبه 
(الحكي السينمائي) – علما ان 
الرواية تصلح ان تتحول اىل فيلم 
سينمائـي او درامـا تلفزيونية 
ملـا فيهـا مـن عنـرص االبهـار 
وتسايـر التاريـخ مـن ناحيـة 
 ١٩٥٨-١٩٦٣ القريـب  املـايض 
واملايض البعيـد ١١٢٨م « تحط 
بجناحيهما  ترفرفان  حمامتان 
اىل  وتنطلقـان  الكتـاب،  رفـع 
أعنان سمـاء بغداد تحمالن بني 
منقاريهما نتفة بائسة مكتوبة 
بخـط كاتبـة عراقيـة مغمورة 
عند بـاب األزج، عبث تستطيع 
قراءة اسم نريان العبيدي»ص٩ 
تاريـخ  يف  مرحلتـني  اختيـار 
العراق يمثـالن القسوة والعنف 
ونقطـة التحـول التاريخـي يف 
املجتمـع العراقـي، وهما نهاية 
العرص العبـايس واحتالل بغداد 
١٢٥٨ مـن قبـل هوالكـو خان 
الترتي وحرق بغداد وقتل اغلب 
القسـوة  يف  يعادلهـا  سكانهـا 
بغـداد  يف  حـدث  مـا  والعنـف 
عـام ١٩٦٣ وانقـالب ٨ شـباط 

الدموي.
شخصيات الرواية

لـو استبعدنا الثيمـة التاريخية 
يمكننـا ان نعـد روايـة نريانـا 
العبيدي (عند باب االزج) رواية 

شخصيات، 
فقد كانت فصول الرواية تخضع 
للـرسد مـن قبـل الشخصيـات 

الرئيسة الثالثة :-
كرجـي  او  املسمانـي  احمـد 

اليهودي
االشـكالية  الشخصيـة  وهـذه 
التـي تتحـول مـن اليهودية اىل 
االسـالم الصـويف ويصبح خادم 
يف الحرضة القادرية يتوىل الرسد 
يف ٦ فصـول، وغالبـا مـا يكون 
الـرسد عـن طريـق االستذكـار 
والتداعيات» أتعلمنا ديننا يا أبن 
املسلماني  ويشعـر  اليهوديـة؟ 
بالصدمـة ويبـدأ يحـدث نفسه 
يف  انافسهـم  (لـم  القـارئ  او 
يـوم مـا عـىل مـأكل او مبس، 
اتشـح باملسوح مثـل أي صويف 
سبـق وان كان يهوديـا، لم اقل 
شـيئا يستحق كل ذلك العناء... 
أليسـت تعـدد الزوجـات يف كلتا 
الرشيعتـني مبـاح سـواء كنت 
يهوديـا أم مسلما، ال ضري، عدل 
االباحـة والجمـع من  األسـالم 
سبعـة نسـاء اىل اربعـة. اليس 
للصـالة؟  رضوريـا  الوضـوء 
أليسـت املرأة تعتـرب رجسا ايام 
الحيض والـوالدة؟ أسئلة كثرية 
عـيل البحـث عنهـا دون اجابة 
شـافية؟»ص١٠ ، ويـرسد لنـا 
املسلمانـي كيـف تحـول (رجل 
يهـودي يدعى كرجـي بمنطقة 
التوارة يهيم حبا ببدرية املسلمة 
بنـت االصـول إىل صـويف مسلم 
املسلماني»ص١٢  أحمـد  يدعى 
وهي التسمية التي اطلقها عليه 
زائـر باكستانـي، قائـال له (ها 
انت بعـد ان كنت من أهل الذمة 
أصبحـت األقـرب اىل اللـه مـن 

بالجنة  ابرشك  املسلمني،  جميع 
ان كـان من حقي أن أقول ذلك) 
ويف رسدية املسلماني يتحدث عن 
احفاد الشيـخ معروف الكرخي 
ابـواه نرصانيـني،  الـذي كـان 
(الكستنانيـة  عـن  وحديـث 
باالعظميـة والطريقة القادرية 
بمنطقـة الرفاعـي مـن الحي، 
السهروديـة، وحكاية  والتكيـه 
(أهـل  محـل  صاحـب  كرجـي 
اليهودية  الفن) حبيبته رجينيه 
، ومساعـدة (حسـن باشـا) يف 
البحـث عـن قـرب جـده حفيـد 
هـارون الرشـيد والـذي دفن يف 
الحـرضة القادريـة، وصداقتـه  
للشخصيـة الشيوعيـة (حسني 

بهرزي).
*شـخصية حسني بهرزي

هـذه  نهايـة  الروائيـة  تقـدم 
الشخصيـة  وهـي مقتولة من 
قبل الحرس القومي عام ١٩٦٣ 
وهـي   ، عليهـا  التعـرف  قبـل 
شـخصية مـن اصـول فالحية 
يدرس يف جامعة بغداد وينتمي 
اىل الحـزب الشيوعـي ويعشـق 

(ضحى)
«يا إلهي هل أنا بـني األموات؟.. 
وماذا كنت تتوقع بهرزي أفندي 
أكثر من ذلك؟ أصدقاء يوشـون 
بك وأشـقياء يدعـون السياسة، 
بـني  االتفاقـات  تنهـار  عقـود 
االحزاب بهذه الرسعة؟ اغتياالت 
عىل قـدم وسـاق؟ عبـد الكريم 
قاسـم نكث عهـده وانقلب عىل 
هنـاك  اعتقـد  الشيوعيـني..ال 
مستقبل إال هـذه الفوىض التي 

تعصف بالبالد»ص١٥ 
وينتقد سياسة الحزب الشيوعي 
(الوجيهـات جعلتهم ال ينظرون 

ملصلحـة الغالبيـة بـل يعطـون 
السـالح لشخص يمتلـك صوت 
امرأة باهت مثـل مرقة الشجرة 
ابالهتة بال طعـم) بينما ينصح 
املسلماني صديقه حسني بهرزي 
(انت انسان قروي ما بقلبك عىل 
لسانك، االمور ال تأخذ بالتهريج 
ال بد من املـدارة بالكتمان| قلت: 
تقصـد مجاهرتي بحب ضحى\ 
قـال: املوضـوع ال يتوقـف عند 
بأرائـك  ومجاهرتـك  ضحـى 
السياسية ايضا) وينتهي حسني 
بهرزي مقتوال – شيخ مسلماني 
، البقـاء لله وحـده.. انه الشيخ 

حسني بهرزي .
*حسن باشا 

التاريخي  البعد  شـخصية تمثل 
بالروايـة فهـو يذكرنـا بالعرص 
العبايس مـن خـالل البحث عن 
قـرب جـده اسماعيـل العبـايس 
«حسـن رجل فقري لكنه منفوخ 
بتاريخه، مغرم ببحثه لالستزادة 
بحلة التعظيم كـي يثبت للعالم 
صلة نسبـه.. اخي انـت إنسان 
هذا اجمـل وسام نحملـه تميزا 
عن بقيـة املخلوقات واألشـياء، 
التاريـخ ال يعدو ان يكون توثيق 

لهذه املسرية اإلنسانية»ص٤٩ 
*مرهون ابن نسيبه

واشـكالية،  متحولة  شـخصية 
قتـل (بدريـة) بنـت عمه غسال 
يتـم  السجـن  فيدخـل  للعـار، 
السجنـاء  قبـل  مـن  تنظيمـه 
الشيوعيـني ، فيصبح شـيوعيا 
لكنه يؤمـن بالغيبيات(ال اعرف 
مـا هـو الرابط الـذي يربط بني 
العمـل الحزبي واالمام الكاظم؟ 
قلت انت تعرف قد جرى تنظيمي 
وأنا يف السجـن لالحكام الثقيلة 
بتعليمـي  انسـاه  ال  فضلهـم 
وهـذه  والكتابـة،  القـراءة 
الرواسـب ال استطيـع التخلص 
منهـا، ثـم الشيب اشـعل رأيس 
والعمر له حوبـة دعنا نستحري 

به وهو نعم املجري»ص١٠١ 
الشخصيات النسائية

مؤثرة هي الشخصيات النسائية 
(بدريـة) التي نسمـع عنها من 
االخرين ولم نشاهدها يف الرواية 
ألنهـا قتلت مـن قبـل مرهون، 
(ضحـى) ابنـت اخـت بدريـة، 
عشقية حسني بهرزي وزميلته 
يف الجامعـة تتعرض لالغتصاب 
القومـي!  الحـرس  قبـل  مـن 
«ضحى اسم عىل مسمى ضحى 
خيـط شـعاع شـميس ورائحة 
الربتقال، ضحى العفة والجمال 

ناصعة مثل البياض « (رجينة) 
اليهودية حبيبة كرجه اليهودي 
او احمـد املسلمانـي، (كتيتي) 
الجاريـة ،و (أم الـوز) «امـرأة  
ثالثينية ..ترتـدي فستان ستان 
أحمـر بفتحـة كبـرية، اظهرت 

نهدان بـارزان مملـوءان وعليه 
جاكيـت اسـود، يزيـن جيدهـا 
قـالدة ذهبيـة تنـزل لتتوسـط 
نهديهـا ،باغتتـه حاسة شـمه 
عطر لذيذ افقده صوابه لم يشم 

مثله من قبل»ص١١٦

äáj€a@ÜÏ‹Ç
يقال» الشعر « خلق فني « يعرب به الشاعر 
عما يعتلج يف نفسه، وهو يف أكثر اشـكاله 
أصالة وظيفة طبيعيـة وأن صحبها جهد 
وعمـل، أما النقد فـيشء آخر، أنـه تقدير 
ذلـك» الخلق الفنـي» سواء أكـان التقدير 
معتمًدا عـىل منهج ذاتي أساسـه التذوق 
أم أتخـذ أسًسـا موضوعيـة تبنـى عليها 
أحكام معينة تفـيض يف مجموعها إىل ذلك 
التقديـر.» * هنـا، يحلـو يل أن أقـول أني 
أكتب عن هذه املجموعة من مبدأ التذوق، 

والتقدير ملنجز شاعر كبري.
فمنـذ وقت قريب ابتعت مجموعة الشاعر 
سعـدي يوسـف املوسومـة ب « طـريان 
الحـدأة « طبعـة ٢٠١٣ عـن منشـورات 
الهيئـة املرصية العامـة للكتاب. وصادف 
_ وكعادتـي حـني أبحـث عن كتـب ما يف 
مكتبتـي _  وبنظرة عجـىل وإذا بأصابعي 
تلتقط الكتاب نفسه، فاّتضح أن بحوزتي 
نفس املجموعـة، لكن بطبعـة أخرى عن 
دار التكويـن. ومع ذلـك استأنفت وبتوق 

قراءة املجموعة الشعرية مرة أخرى. 
ضمت املجموعة القصائـد اآلتية: مقّفاة، 
فتّوة، ترنيمة للميالد، هـذا األول من أّيار، 
صبـاح باريّس خفيف، كنت أتمّىش ظهرًا، 
دعابـة، يا نبعـة الريحان، ألعـاب لغوية،  
محاولة اندماج، غري بعيد عن البحر، غادر 
اآلن، أسمـع املطر الليلـة، رؤيا عام ٢١١٢ 
، نهار أحد مشمـس يف مونمارتر،  قمر يف 
الشتاء اإلنجليزي، صالة يف ٣١ كانون أول 
٢٠١١  ، املستحيل، نّقار الخشب، األطالل، 
يقظـة األحد، يف مسـاء املرفأ، نساء سوق 
، ساحـة العاجزيـن، « العرائش»  املصـىلّ
نهـار املولـد النبـوّى، البيـت، خواطـر ٨ 
أفقـر  ضبـاب،  ديًنـا،  اإلسـالم  شـباط، 
الفقـراء، التحديـق إىل األسفل، استمطار، 
ثـالث قصائـد سحاقّية، القصيـدة األوىل، 

القصيدة الثانية، القصيدة الثالثة، القّديس 
اإليرلنـدي، درب الزّجاجـني، ليلّيـة يف ليل 
عاصـف، الهاتف يختنق، مـن صَرب ظفَر، 
أبولينـري، بيـاض، منظر صباحـّى، أحُب 
النحيلـة، رضـا، ملحق، يف ليـل بروكسل، 

أشقاء مغاربة سلبوني العراق الذهب. 
وعنـد تصفحـي للقصائد لم اجـد قصيدة 
حملـت عنـوان املجموعة. احسـب أنه تم 
اختيار هكـذا عنوان بسبب منفى الشاعر 
وحنينه للنشأة األوىل، _ عموما _ القصائد 
تعّج باالغرتاب والحنـني، يقول يف قصيدة 
ترنيمة للميالد : « أطبق جفنيك/ لتسمع/ 
أطبق جفنيك/ لتفتح باًبا رسّياً يف القلعة/ 
أطبق جفنيك/ لتدخل بستان الخشخاش 

الربّّي». ص٨  
 ويف قصيدة أخرى حملت عنوان هذا األّول 

من أّيار، يقول:
 « لم أشـعر، أبًدا، أني نـاٍء/ ووحيد/ مثل 
شـعوري يف هـذا األّول مـن أّيـار.../ مـا 
حّدثنـي أحـد/ وأنا، لـم أتحـّدث، حتى يف 

، إىل أحٍد». ص٩   الّرسّ
 اكملت قراءة املجموعة الشعرية فألفيتني 
أطيل الوقوف عند قصيدة يا نبعة الريحان، 

اجتذبني نـزوع الشاعـر إىل إدخال مطلع 
قصيدة الشعر الشعبي. 

أما اقحـام الشاعر ترجمته « ثالث قصائد 
ضمـن   » ريتـش  ألدريـان   » ُسحاقيـة 
مجموعته الشعرية، فهو مأخذي الوحيد. 
ويمكـن القول أن قصيدة يا نبعة الريحان 
تنبني فكرتها « الحنـني» عىل قصيدة من 
الشعر الشعبي ُكتبت عـام ١٩٣٦، وتبنت 

االسم نفسه. 
الشاعر سعدي يوسف أعاد بناء القصيدة، 
لكـن بثـوب شـعري ُمغاير، وتلـك مقدرة 
والتجديـد يف  التجديـد،  الفـذ يف  الشاعـر 
قامـوس املعانـي الجامع هـو: «... إعادة 
الّنظـر يف املوضوعـات الرّائجـة، وإدخال 
تعديـل عليهـا بحيث تبـدو ُمبتكـرة لدى 

املتلّقي ..». 
قـارئ القصيـدة لـن يتخبـط يف معرفـة 
عواملها، فكأنها وجهت لقارئ « مستمع « 
ألغان عراقية قديمة من املوروث الشعبي( 
الفولكلـور). أغلبنـا أو أن لـم يكـن كلنـا 
سمعنا سليمة مراد وهي تغني القصيدة، 
وكانت من الحان املوسيقار العراقي الكبري 
صالح الكويتـي. وكتب كلماتهـا الشاعر 

عبـد الكريم العـالف عندما كـان راقدا يف 
املستشفـى اثر حادث دهـس سيارة، نقل 
عىل اثره إىل املستشفى. وكأن الزمن يعيد 
نفسه، يا نبعة الريحـان، أيتها املعشوقة،  
يستحلفـك الشاعر ويرتجـاك الحنني: « يا 
نبعة الريحان.../ ِحّنـى/ إنني أمسيُت يف 

الـواِد املّقـدِس، يف طـوى/.» **ص١٦
«وقـد ذكر الـواِد املقدس طـوى يف جميع 
الرشائـع السماوية، وذكـر يف القرآن عدة 
مـرات، وأيًضا يف التـوراة، واإلنجيل ، ومن 
خاللـه تلقـى مـوىس الوصايا مـن الله، 

***
 حيث يشري النـص القرآني: « إّني أَنا َرّبَك 
فاخلـْع نعليَك إّنك بالـواِد املُقّدِس طوى». 

آية١٢ سورة طه .
« لكننـي أرنو إىل غرِي املقـّدس/ إنني أرنو 

إىل من جاورتني يف دمي/».
إذا فهـو يرنو إىل أمر آخـر إىل من جاورته 
يف دمه، فمن تكون؟، هل هي نبتة ريحان 
زرعهـا يف أصيص بنافذة لندنّية ؟! أم هي 
امـرأة لها عبق  وترافة هذه العشبة؟!، أم 
حنينه إىل بـالده؟ « قل يل: / إىل أّي واحدة 
أنـت ترجع/ أو تسرتيـح؟/ إىل أّي واحدة 

أنت تسلم رأسك، مستسلًما، كالوسادة؟». 
ص١٨ سـؤال شـعري يسألـه الشاعـر، 

ونحن بدورنا أيضاً نسأله إياه.
نعـود لنبعة الريحان فيقول: « أرنو إليِك/ 
إليِك وحـدِك: ال رشيـك وال رشيكة/ إنني 
أرنـو إليـِك/ بـكل ُذّىل / كّل ُحّبى / كّل ما 

يسُع األذى/». 
فمهما تغرب الشاعر، وباعدت بينه وبني 
وطنـه املنـايف، يظل بـّذل سـؤال وحنني، 
ومهمـا تكبـد مـن أذى يحـن إىل مهـاده 

األول!  
يـا نبعة الريحـان حّنـى، العاشـق اليوم 
طريـح الفـراش، سقيم، وصعـب لطائر 
تعود التحليق برشاقة، أن يطوي جناحيه 

ويستكني جسده. 
ف « الليـُل أقـىس، والحيـاُة أشـّق إن لـم 

تصطفيني / أو تِحّنى!/». 
ما أقساه مـن ليل! وما أشـق الرقاد عىل 
رسيـر املـرض! ويـا لتعاسة مـن رقد يف 
املشفـى بعيدا عن األهل واألحباب والبالد. 

إن لم تصطفيه أو تحّنى أيتها البالد «.
يف قصيدتـه « العـراق آٍت « نقـرأ: أيُّهـذا 
العـراق / لـم يعـد يف الطبيعـة ُمّتسـع / 

للفراق / أّيهذا العراق .. « ص٢١ 
ومن قصيدتـه « غادر اآلن « نأخذ املقطع 
اآلتـي: « انتبـه : البـالد التـي آوتك ليست 
بـالدك!/ البـالد التـي آوتك ، آوتـك كي ال 
ترى بـالدك يوًما! / أغلق الخـّط! / أغلق 

الهواتف .../ أغلق قلبك!». ص٢٥ 
ونتمنـى له وكما كتـب يف قصيدته أسمع 
املطـر الليلـة: « سـوف أخرج مـن ظلمة 
البيت يف ريف لنـدن/ ( قربي ) / وأرقص 

تحت املطر!».   
*  مواقـف يف األدب والنقـد. د.عبد الجبار 

املطلبي.
** طريان الحـدأة . سعدي يوسف طبعة 

دار « التكوين».
*** ويكيبيديا      
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ثقافية
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هي ذي أتتني حني تحتُرض  

ترمي تراقي صبيٍة كربوا

طمأنُت غيمتها ويف أذني

 صوتان يلتويان ما صربوا

فسكُت حيث املوج أفردني  

رمال يحارُب صربُه القدُر

كالقلب يمسكني عناد يٍد  

روٌح ونزُف شجونها وتُر

قلبي كما عينّي يجمعها نأٌي 

وصمُت محابٍر كرسوا

يا صوُت يف إعالنك افرتقت 

تلك السنني وفتية ذخروا

هو زورٌق بالكاد أحملُه 

ضاقْت به أقداُم من عربوا

لكنني وحيان يف زمٍن 

ما ذاق طعَم يقيننا ظفُر

pÏó€a@Úó”ä
=‹ßa@’qaÎ

 للشاعرة.. الشعر رضورة الستمرار الحياة  من خالل رؤية االشياء 
وتداولها ممزوجة بالخيال.. انه تدفق وجداني يراقص ظالل الروح 
ببالغته املتجاوزة وصوره املحركة لذاكرة الذات املستهلكة(املتلقي)

الستنطاق ما خلف الفاظه..
اتأمُل صورتك 

وأنت مستلٍق عىل العشب
قْف..

دعنا نميض:
كم قلتها.

فالنـص تعبري عـن وهج اللحظة برسدية شـعرية مكثفـة العبارة 
تحمـل قـدرا مـن الرؤيـة السابحـة بـني عاملـني: اولهمـا العالـم 
الوجداني(الذاتي)وثانيهمـا العالـم الحيس(املوضوعي)..مـن اجل 
تفعيـل الصورة الشعرية بصفتها تركيب جمايل ونفيس تتشكل من 

التقاطات  املنتجة(الشاعرة) للمدركات الحسية...
 ونحـن نـرى ان الشعر..تجربـة تنطلـق مـن االطـار الجزئي حتى 
بلـوغ غايتها وتحقيـق رسالتها..كونـه مصدر املعرفـة االنسانية 
ومنبـع الفكر الكوني الذي يتصدى للقلـق برتاكيب جملية(عقلية..

عاطفية).يف لحظة من الزمن..
يف لحظٍة بعيدٍة.. وأنت نائٌم

التقطُت لك هذه الصورة
ثم أيقظُتك قبلٌة..

اآلن  من خالل الفوتوغراف
وضعُت آالف القبل

ولم ...
هل يف نومِتك.. مررَت بتصاويرنا؟

ربما نادتك صورٌة فتوغلت  فيها
وصارت الصورُة : زورَق اسمك وظيل؟

   فالنـص بمبنـاه ومعناه يعتـيل سلم االرتقاء والسمـو االنساني 
محققا وظيفته الجمالية والداللية وفقا لزخم اللحظة التي تتلبسه 
والتي يغلـب عليها الطابـع الرومانيس..الغنائي..فضال عن امساك 
املنتجة(الشاعرة)بالنسـق الحكائي والتوتـر الدرامي بلغة يومية..
مـع استثمـار التداعـي والتفاصيل اليوميـة إلضاءة بعـض الزوايا 
املعتمـة وتحقيق الجانـب السايكولوجي املقـرتن عضويا بالجانب 

النفيس  من خالل خطاب الذات ومناخاتها..
وأنا خلف النافذة أتأمُل ظيل املنساب تجاهه..

فقط لو اقرتب قليال..
لتبادلنا ِمن خاللهِما قلقاً لذيذاً

فالنـص تغلـب عليـه الغنائيـة والحلميـة كسمة وسمتـه للكشف 
عـن اعماق الـذات املنتجـة وابجديتها وهي تحـاول تفعيل الصورة 
الشعرية..كونها اساس الخلق الشعري.. واالشتغال عىل االنزياحات 
اللغوية.. اضافة اىل انها تبوح بوحا وجدانيا اتسم بالقيم الجمالية.. 
مهمتـه تقديـم الحقيقـة عـىل راي الواقعيـني بمنهج فنـي يعتمد 

(االقناع املنطقي) يف التعامل مع العواطف..
وبذلـك قدمـت املنتجة(الشاعـرة) صـورا ذاتيـة تعتمـد موسيقى 
االستجابـة اليقـاع الحياة..بحكـم االرتبـاط الوثيق ما بـني الداللة 

والصياغة اللغوية.. 
وبذلك قدمـت املنتجة(الشاعرة) نصوصا صورية..ادهاشـية تقوم 
عـىل االلفـاظ املوحيـة والجملة املوجـزة النابشـة برموزهـا التي 
تكشف عن عمقها واثرها يف نمـو النص..النابشة للخزانة الفكرية 
للمستهلك(املتلقـي) كي يكشـف عن(املسكـوت عنه)ومضامينها 

االنسانية.

Òâœb„
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طبيـة  دراسـة  أفـادت   
نـرشت يف لندن  بأن الصداع 
املستمـر والجوع املفرط قد 
يكونـا مؤرشا عـىل اإلصابة 
السكر  مستويـات  بارتفاع 
يف الـدم وأنـه ينبغـي عـىل 
الشخـص الـذي يعاني من 
تلـك األعـراض املسارعة يف 

زيارة الطبيب.
ولفتت الدراسـة التي إىل أن 
داء السكـري مـن الدرجـة 

الثانيـة، هـو حالـة ناتجة 
عن ارتفـاع مستوى السكر 
يف الدم بشكل كبري، مشرية 
إىل أن ذلـك يحـدث عندمـا 
يكون الجسم غري قادر عىل 
تكسـري الجلوكـوز بكفاءة 

باستخدام األنسولني.
السكري  داء  أن  وأوضحـت 
الثانيـة هـو  الدرجـة  مـن 
مـرض أيضـا ، ينتـج عنـه 
تشوهات يف نسبة السكر يف 

الـدم أو الجلوكوز ويتسبب 
يف مجموعـة مـن األعراض 
الصلـة،  واملضاعفـات ذات 
والتي يمكن أن يهدد بعضها 

حياة املصاب.
”عنـد  الدراسـة:  وقالـت 
املعانـاة مـن ارتفـاع نسبة 
السكـر يف الدم بشـكل غري 
طبيعـي، قـد يحـدث صداع 
ويمكن أن يكون عالمة عىل 
أن شيًئا ما ليس عىل ما يرام 

تماًما“.
وأشارت إىل أن تلك األعراض 
ال تحدث عادة حتى تتجاوز 
لدى  الجلوكـوز  مستويـات 
ملليغـرام   200 الشخـص 
(ملجـم/ ديسيلـرت  لـكل 
ديسيلرت) مضيفـة أن كثري 
مـن األشـخاص املصابني ال 
يشعـرون بأي أعراض حتى 
عند ارتفاع مستويات السكر 

يف الدم بنسبة معينة.

املكوّنات
خبز أبيض بائت – 500 غرام

حليب – نصف لرت
زبدة – كوب وربع

للتقديم: 
موز حجم صغري، مقطع إىل رشائح – 5 

فراولة، مقّطعة إىل رشائح – نصف كوب
عسل – بحسب الرغبة

طريقة العمل

 -1  سّخنـي الحليب يف قدر عـىل حرارة هادئة 
دون أن يغيل.  

 -2  قّطعي الخبز إىل رشائح بسماكة 2 سم.  
 -3  أطفئـي النـار تحت الحليـب. اسكبي هذا 
األخري يف وعـاء.    -4  سّخني ملعقة كبرية من 

الزبدة يف مقالة عىل حرارة متوسطة.  
 -5  غّمـيس رشيحة مـن الخبـز بالحليب من 

الجهتني.  
 -6  إقيل رشيحـة الخبز بالزبـدة حتى يصبح 

لونها ذهبي من الجهتني.  
 -7  عندمـا تنضج، ضعيها يف طبق وأضيفي 

بعض رشائح املوز.  
 -8  أعيـدي الخطوات 4،5،6 و7 حتى انتهاء 

الكمية.  
 -9  زّيني الـ“بان بريدو“ بالفراولة وأضيفي 

العسل عىل الوجه.  
 -10  قّدمي الطبـق عىل سفرة الفطور. ألف 

صحة! 

كثـري من الزوجـات يشعرن بأن شـيئاً ما 
ينقص يف عالقتهما الزوجية ؛ أن األزواج ال 
يمنحونهن مـا يحتجن إليه، مما يصيبهن 
بخيبـة أمـل لدرجـة الشعـور بأنهن غري 
األزواج.نتعـرف عـىل  عيـون  يف  مرئّيـات 
األشياء التي تحتاجها الزوجة..وتتمنى ان 

يعرفها الزوج
1 أن يظلل الحب حياتنا

تحتـاج الزوجـة أن ُيشعرهـا زوجها بهذا 
الحـب وتود أن تـراه بعينيه، ممـا ُيضفي 
عليها نوعاً مـن الرسور الداخيل ويزيد من 
متانة عالقتها به، ولكي ُيظهر الزوج حبه 
لزوجتـه عليـه أن يظهـر ذلـك بترصفاته 
وليس أقواله فقط ويف أوقات غري متوقعة

-2 أن يقرب الحوار بيننا
 الحـوار من األمور املهمـة التي تقرب من 
وجهات النظر بـني الزوجني، فكما تحتاج 
الزوجـة الحـب مـن زوجها فهـي بحاجة 
ألن تتحـاور معه وتخربه عن يومها وكيف 
قضتـه.. أن ُتخـربه عما يجـول بخاطرها 

وأن ُيبادلها الحوار
الحـوار يجعـل الزوجـني يعلمـان حقيقة 
املشاعر املوجـودة بداخلهما، ويخلق نوعاً 
مـن الراحة الداخلية عندمـا يتحدثان عّما 
ُيريد كل منهما من اآلخر، ب الحوار ُيريِّحان 
أنفسهما مـن الهموم التي رافقت يومهما 

ويصفيا ذهنهما من متاعب العمل
3أن يستمع لكالمي

كثري من األحداث ُترافق اإلنسان يف املجتمع 
فمنها ما يخلق نوعاً من السعادة الداخلية، 
ومنها ما قـد ينقل طاقة سلبية، وال يوجد 
أقرب مـن الزوج لزوجتـه، الزوجة تحتاج 
مـن زوجهـا أن يستمـع لهـا ولهمومهـا 

وملشاكلها
ان ُيصغـي لها ويأخذ ما ُتريده عىل محمل 
الجد، فكلما استمع الـزوج لها جّيداً كلما 

تقلّصت املشاكل وأصبحت األرسة سعيدة
4أن أرى الرومانسية يف عالقتي بزوجي

الزوجـة  ومتطلبـات  اهتمامـات  تتعـدد 
النفسية والوجدانية فكما ُتريد من زوجها 
بتلبيـة  يقـوم  وأن  بحمايتهـا،  يقـوم  أن 
احتياجاتها املاديـة فهي ُتريد منه أن ترى 
أن  الزوجيـة،  عالقتهمـا  يف  الرومانسيـة 
يقيض زوجها معها الكثري من الوقت لكي 

ُيظهر حبه لها
تـود أن تشعر باألمـان معه وتشعـر بأّنه 
ُيريـد البقـاء معهـا لألبـد، وألن العاطفة 
الصادقـة واملشاعـر النبيلـة هـي أساس 

االستقرار الزوجي، فإّن الزوج ُيريد العالقة 
الرومانسية من زوجته أيضاً

5أن يشاركني األعمال املنزلية
تـرى الزوجة ان الـزوج عليـه مشاركتها 
بتلـك األعمـال املُلقـاة عىل عاتقهـا، ومن 
تخفيـف األعبـاء الجسديـة عنهـا، فهـي 
ُتصـاب باإلرهاق من القيام بتلك الواجبات 
لوحدها، كما أّن هنـاك الكثري من األعمال 

التي قد يصعب عليها القيام بها
6أن يعلم بأّنني اُقدره

 وأنها ُتقدر مـا يفعله من أجلها ومن أجل 
أطفالهمـا، أن يثـق بأن كلماتـه أو أفعاله 
التـي يقـوم بها تبقـى معهـا وال تنساها 

وتؤّثر بها كثرياً
7أن يعرف أنني اسعي لتلبية احتياجاته

أن يعلـم بأّنني اسعـي لتلبيـة احتياجاته 
واطمـح لنيل رضاه، وأننـي اسعي لتجديد 
عالقتنا الزوجية ؛ كأن نخرج ونقيض أمتع 

األوقات معاً.
 أن يجلب يل باقات الورود والهدايا الجميلة، 
أن ُيثني عـّيل باستمرار وُيثني عىل جمايل، 

أن أُطور من وسائل التواصل معه.
8أن يعلم بأنني فخورة بما بقوم به

 مـن أجـيل ومن أجـل أطفالنـا، أن يسعى 
حياتنـا  يف  اإليجابـي  التغيـري  إلحـداث 

الزوجية،
أن يحرتم عميل وتدبريي باملنزل ، أن اخربه 
بأّنـه مهـم بالنسبـة يل، وأن يخربني بأنه 
يفتقدنـي إذا غبـت عنه.. وانـه يحتاجني 

كثرياً.
9أن يهتم بي وبكل ما أقوم به

احتـاج..ان يشجعني زوجـي عىل تحقيق 
أحالمي ويتحدث عنه، أن اخربه بأّنني أثق 
بـه وأود العيـش معه مدى الحيـاة، وبأنه 
زوجـي وصديقي أن ُيشجعني عىل تحقيق 
أحالمي ويشجعني عـىل القيام بعميل، أن 
أتسـاوى معـه، فالعالقة الزوجيـة قائمًة 

عىل املساواة والتفاهم، وتقّبل األخر.
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مـن  كبـرية  بمجموعـة  التوابـل  تتمتـع 
االستخدامـات، فـال يمكن تخيـل الطعام 
بدون توابل. ويبدأ استخدام التوابل مبارشة 
من املطبـخ، ثـم ينتقـل إىل االستخدامات 
الطبية وحتى التخلص من اآلفات املنزلية.

ووفقاً لقائمة الغـذاء األملاني، فإنَّ التوابل 
عبـارة عـن نباتات طازجـة أو مجففة أو 
أجـزاء مـن النباتات املستخدمـة لتحسني 
طعـم أو رائحة الطعام؛ ملا لها من تأثريات 
مبارشة حسية قوية، مثل الرائحة والطعم 
واللون، كما أن بها زيوتاً تضفي خصائص 

الذعة ومرة وحاّرة عىل كل ما يتم تناوله.
للتوابل عدد كبري من الفوائد الصحية، فهي 
تملك خصائص مضاّدة للبكترييا ومضاّدة 
للفطريـات، كمـا أنهـا تعمـل كمضادات 
لألكسدة وتساعـد عىل محاربة االلتهابات 
املختلفة، وُتعرف بقدرتها عىل تقوية جهاز 
املناعـة، وتفيد يف فقدان الـوزن ومقاومة 

أمراض القلب وأمراض االكتئاب.
التوابل ليسـت للجميع، وإذا كنِت تغمرين 
طعامِك بأنـواع مختلفة من التوابل، سعياً 
وراء نكهـة معينة، فأنـِت تلحقني الرضر 
بجسمـِك، إذ وفقاً ملجلة طبيـة بريطانية؛ 
هنـاك العديد من اآلثـار الجانبيـة لتناول 

التوابل، ومنها:
- ظهور بثور وطفح جلدي

وفقـاً للعالـم األمريكـي د. جريـن باري، 
 – New Heven مـن مختـرب نيـو هيفـن
كونيتيكيـت، فـإنَّ ”ملـس بعـض التوابـل 
يمكـن أن يكون له مخاطـر صحية، حيث 
تثـري التوابل الحاّرة املستقبـالت املوجودة 
يف الجلد، والتي تستجيـب عادة للحرارة“، 
هذه املستقبالت هي ألياف األلم، واملعروفة 
باسم مستقبالت األلـم متعددة الوسائط، 
وهي تستجيـب لدرجات الحرارة القصوى 

وللتحفيز امليكانيكي الشديد، مثل القرص 
والقطـع، كمـا أنهـا تستجيـب لتأثـريات 
كيميائيـة معينـة، ويمكـن الخلـط بـني 
الجهـاز العصبـي املركـزي أو خداعه عند 
حدوث هذه اآلالم، حيث يتم تحفيز األلياف 
بواسطة مادة كيميائية، مثل تلك املوجودة 

يف التوابل الحاّرة.
- لها تأثري ملني ولكن قد تسبب اإلسهال

تنـاول األطعمـة الغنية بالتوابـل هو أحد 
األسبـاب األكثـر شـيوعاً وراء اضطـراب 
املعـدة واإلسهال، وفقـًا لدراسـة أجراها 
يف  اإلفـراط  فـإّن   Health lineموقـع
التـي تحتـوي مـادة  التوابـل  استخـدام 
الكابسيسني، قد تؤدي إىل الغثيان والقيء 
وآالم البطـن واإلسهـال الحـاد، كمـا أن 
اضطرابـات  إىل  تـؤّدي  الحـاّرة  التوابـل 
هضمّية خاّصـة للمصابني بقرحة املعدة، 
فضالً عـن مساهمتهـا باإلصابة بمرض 

البواسري.
- حب الشباب واإلكزيما

وفقاً لطبيبة األمـراض الجلدية األمريكية 
”ربيكـا تونج“،فاألطعمة املليئـة بالتوابل 
تسبب اضطـراب املعدة أو ارتداد الحمض، 
ما يـؤدي لحـدوث التهـاب يف الجلـد، مع 
احمـرار أو ظهور حـب الشبـاب أو حتى 

اإلكزيما.
- التهاب األنف التحسيس

هو استجابة الجهـاز املناعي لبعض املواد 
التي تسبب الحساسية، ما يؤدي إىل التهاب 
وتورم يف الغشـاء املخاطي لألنف، ويتميز 
بسيالن وانسداد أنفي؛ وذلك بسبب رائحة 

التوابل النفاذة.
- حساسّية العيون

تعتـرب التوابل عمومـاً مثـرية لحساسّية 
العيـون، لذلـك يجـب تجنـب مالمستهـا 
للعيـون وغسلها باملاء فـوراً حال حدوث 

ذلك.
- األرق وقلة النوم

إذا تناولت وجبة غنية بالتوابل قبل النوم، 
فقـد تسبـب الحموضـة املعويـة مشكلة 

خاصـة باألشـخاص الذيـن يعانـون من 
مرض ”ارتـداد الحمض املعـدي“. ووفقاً 
للعديـد مـن خـرباء الصحـة البارزين، ال 
ُينصح بتنـاول األطعمة الغنية بالتوابل يف 
وقت قريب من موعد النوم؛ ألن االستلقاء 
تفاقـم  إىل  الواقـع  يف  يـؤدي  أن  يمكـن 

الحموضة املعوية.
- يمكن أن تؤثر عىل صوتك

تناول الكثري مـن األطعمة الغنية بالتوابل 
هـو أحـد األشـياء التـي يمكـن أن تهيج 
الحلـق. إذا كنِت تعانني من ارتجاع املريء 
- وهـو أمـر يحـدث عـادة بسبـب تناول 
األطعمة الغنيـة بالتوابل - فقد يؤدي ذلك 
ليـس فقط إىل القيء، ولكـن أيضاً التهاب 
الحبـال الصوتية، مما قـد يتسبب ىف بحة 

الصوت.
- متالزمة الحساسية الفموية

وتسمـى متالزمة الفم الحـارق، وهي رد 
فعل تحسيس يؤثر بشكل خاص عىل الفم 
والشفـاه واللسان، وتحـدث نتيجة تناول 
أنـواع معينة مـن الطعام، خاصـة امليلء 

بالتوابل، ويصاحبها حساسية األنف.
- الربو القصبي

تشـري الدراسات إىل أن التوابل تحتوي عىل 
نسبة عالية من املواد التي تسبب تهيجاً ىف 
الشعب الهوائية وتزيد من السعال وضيق 
التنفس، وال ينصح بها ملرىض الربو؛ ألنها 

تزيد من آالمهم.
االعتدال يف تناول التوابل

تشـري الدكتـورة فاطمـة عبـد الرحمن، 
اختصاصية التغذية العالجية، إىل أنه رغم 
أهميـة التوابـل يف املطبخ وعـدم إمكانية 
االستغنـاء عنها، إال أّن اإلكثار منها يعترب 
خطراً عىل الصّحـة، لذلك ال بد من مراعاة 

االعتدال عند إضافتها لطعامنا.

 أظهـرت دراسة ملنظمة الصحة العاملية، هي األوىل 
من نوعها، أن مئات األلوف من األشخاص يموتون 

سنويا بسبب العمل لساعات طويلة.
وأوضحت الدراسة أن أمراضـاً مثل أمراض القلب 
أو السكتـات الدماغيـة مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً 

بالعمل لساعات طويلة.
وكشفت الدراسة ارتفاع نسبة حاالت الوفاة جراء 

هذه الظاهرة بنسبة %30 مقارنة بالعام 2000.
ويف أول دراسة عاملية عن الوفيات املرتبطة بالعمل 
لساعـات طويلة، قالـت منظمة الصحـة العاملية 
: ”إن العمـل لساعـات طويلة يقتـل مئات األلوف 
مـن األشـخاص سنويا، يف اتجاه يـزداد سوءا وقد 

يتسارع أكثر بسبب وباء فريوس كورونا“.
وأوضحت ورقة بحثية أن 745 ألف شـخص ماتوا 
بسبـب اإلصابة بسكتة دماغيـة أو أمراض القلب 

املرتبطة بالعمل لساعات طويلة يف 2016.
وقالت ماريـا نريا مديـرة إدارة البيئة وتغري املناخ 
والصحـة يف املنظمة ”العمل ملدة 55 ساعة أو أكثر 

أسبوعيا يمثل خطراً شديداً عىل الصحة“.
وأضافـت ”نرغـب يف استخدام هـذه املعلومات يف 
الرتويـج ملزيـد مـن التحـرك، املزيد مـن الحماية 

للعمال“.
وأوضحت الدراسة املشرتكـة التي أعدتها منظمة 
الصحة العاملية ومنظمـة العمل الدولية أن معظم 
الضحايـا (%72) كانوا رجـاال وكانوا يف منتصف 

العمر أو أكرب.
وذكـرت الدراسة أيضا أن األشـخاص األكثر تأثرا 
هـم الذين يعيشـون يف جنوب رشق آسيـا وإقليم 
غرب املحيـط الهادي، الذي يضـم الصني واليابان 

وأسرتاليا.
وقالـت الدراسة التي استنـدت إىل بيانات من 194 
دولـة إن العمـل ملدة 55 ساعـة أو أكثـر أسبوعياً 
مرتبط بزيـادة خطر اإلصابة بالسكتـة الدماغية 
بنسبة %35، وزيادة خطـر الوفاة بسبب أمراض 
القلب بنسبة %17 باملقارنة بأولئك الذين يعملون 

ما بني 35 إىل 40 ساعة أسبوعيا.
وغطت الدراسة الفرتة ما بني عامي 2000 و2016، 
وبالتايل فهي ال تشمـل جائحة (كوفيد19-)، لكن 
مسؤويل منظمة الصحة العاملية قالوا إن الزيادة يف 
العمل من املنزل وتباطؤ االقتصاد العاملي الناتجني 
عن حالة الطوارئ بسبـب فريوس (كورونا) ربما 

زاد املخاطر.

تعاني الفتيات من أزمة الحذاء الضيق بعد ارتدائه 
أول مرة أو ربما يكـون قالب الحذاء ذاته صغريًا 
فيسبـب أملًـا عند ارتدائـه، والكثري مـن الفتيات 
يصممن عىل رشاء أحذية قد تكون ضيقة بعض 
اليشء عىل أمل أن تتسع مع ارتدائها عدة مرات.
إذا قمِت برشاء حذاء ووجدتينه ضيق عىل قدمك 
ويسبب لك األلم، يمكنك توسيعه بحيلة بسيطة 

نصح بها وهي وضع الحذاء بالفريزر.
طريقة توسيع الحذاء الضيق :

ضعي كمية قليلة من املاء يف 2 كيس بالستيكي
ضعي كل كيس يف قلب الحذاء

ضعي الحذاء يف الفريزر ملدة يوم كامل

بعد أن يتجمد كيس املاء بداخل الحذاء سيساعد 
بشكل ملحوظ عىل اتساعه من أول مرة ، ويفضل 
تجربة هذه الطريقة قبل ارتداء الحذاء والخروج 

به كي يكون نظيًفا عند وضعه بالفريزر.

 تتحدثني إىل ابنك بينما يشاهد التلفزيون، وتلقني محارضة عىل ابنتك 
يف الصباح قبل توّجههـا إىل املدرسة، تتحدثني وتتحدثني وأنِت متأكدة 
أن ال أحد ُينصت، هذا حال الكثري من األمهات، نحن نرغب أن يستمع 
لنـا أبناؤنا ويتابعـون حديثنا، وحتى تنجحي يف تحقيـق هذا الهدف، 

اتبعي النصائح التالية..
-احريص عىل التواصل البرصي

بينمـا يستمع إليـِك طفلك بأذنيه، فـإن قدرته عـىل إدراك ما تقولني 
تزداد عندما يتواصل معِك برصياً، لذلك قبل البدء بالحديث، اطلبي من 
طفلك أن ينظر إىل عينيِك، وكلما ابتعد طفلك بنظره، اطلبي منه إعادة 

النظر إليِك حتى تنهي حديثك.
- أوجزي الحديث

الحديـث الطويل يشتت الطفل ويرصف انتباهه عنِك، احريص عىل أن 
تستخدمي كلمات قليلة لرشح ما تريدين إيصاله لطفلك.

- أبقي الحديث بسيطاً
إن كنـِت تريدين أن يستمع إليِك طفلـك حقاً، اجعيل رسالتك بسيطة، 
استخدمي كلمات بسيطـة ومبارشة، وال تتحدثي عن أكثر من نقطة 
يف نفس الحديث، مثالً إن كنِت تطلبني من طفلك أداء بعض املهام، فال 
تطلبيهـا جميعها يف نفس الوقت، هذا يرصف انتبـاه الطفل ويجعله 
ال يستمـع إليـِك، فقط اطلبـي منه تنفيـذ طلب واحد، وبعـد تنفيذه 
اطلبي منه شيئاً آخر، وهكذا، ستالحظني أن الطفل يستمع إىل حديثك 

البسيط يف كل مرة، ويفهم جيداً ما تقولني.
- تجّنبي الرصاخ

رصاخك يف وجـه طفلك سيرصف انتباهه عن حديثـك بالطبع، فأنِت 
تثرييـن مشاعر الغضب والخوف داخله، مـا يحول دون إنصاته إليِك، 
لذلـك تحّيل بالصرب وحاويل ضبط أعصابك، وتحدثي مع الطفل بهدوء 

ولطف.
- تأكدي أنه فهم الحديث

بعـد االنتهاء من توجيـه حديثك إىل طفلك يجب أن تتأكدي أنه فهم ما 
ترغبـني يف إيصاله إليه، أخربيه أنِك تريدين التأكد من أنه فهم حديثك، 
واطلبي منه تكرار رسالتك له، إن أخطأ يف الفهم أو نيس، كرري حديثك 

بهدوء وصرب، ستجدين نتيجة أفضل يف املرة التالية.
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وأجيبي  االختبار  بهذا  قومي 
واكتشفي  األسئلة  هذه  عىل 
ماذا تقول عينيك عنك يف الّرس 

 ..
-1 ما هو لونك املفضل؟

A- أزرق.
B- أسود.
C- أحمر.

D- ألون اخرى.
-2 كيف تقضني وقت فراغك؟

يف  املوسيقى  اىل  االستماع   -A
غرفتِك.

B- الخروج مع األصدقاء.
االتصال  أو  كتاب  قراءة   -C

باألصدقاء لفعل يشء معا.
D- أي يشء لتمضية الوقت.

خرسِت  أن  لِك  سبق  هل   3-
شخصا عزيزا عليِك؟

التوقف  استطيع  وال  نعم   -A
عن التفكري به.

تخطيت  ولكنني  نعم   -B
األمر.

C- ال، حياتي جيدة جدا.

األمر  هذا  ولكن  نعم   -D
يخرس  فجميعنا  طبيعي، 

أشخاص يف حياته.
-4 كيف تصفني نفسك؟

A- هادئة ولطيفة.
البقاء  وأفضل  حزينة   -B

وحدي.
الخروج  وأحب  مرحة   -C

أصدقائي  مع  واالستمتاع 
دائما.

ومختلفة  وودودة  لطيفة   -D
عن االخرين.

النتائج:
:A اذا كانت اغلب اجاباتك -

تشعرين  أنك  تقول  عينيك 
بالوحدة، وأن ال أحد يستطيع 

تستطيعني  ال  وانك  فهمك، 
بالبوح عن مشاكلك وهمومك 

اىل أي أحد.
بـ  اجاباتك  أغلب  كانت  اذا   -

:B
حافة  عىل  أنك  تقول  عينيك 
بالكثري  مررِت  لقد  االنهيار، 
االونة  الصعبة يف  الظروف  من 
جرحِك  تم  ولقد  األخرية، 
أصبحت  ومشاعرك  عاطفيا 

كالورقة املمزقة.
بـ  اجاباتك  أغلب  كانت  اذا   -

:C
أنِت  سعيدة،  أنك  تقول  عينيك 
وليس  جدا  طبيعي  شخص 

لديِك ما تخفيه.
بـ  اجاباتك  أغلب  كانت  اذا   -

:D
عينيك تقول أنك شخص هادئ 
باالخرين،  االهتمام  وتحبني 
عىل  يصعب  األحيان  وبعض 
أو  عينيك  قراءة  حولك  من 

أفكارك.

كله  البرتول  لتكرير  أول معمل  ان  تعلم  هل 
كان يف مرص سنة 1913م.

هو  األرض  يف  عرف  طائر  أول  ان  تعلم  هل 
الغراب.

هل تعلم ان أول من وضع أسس علم النحو 
هو أبو األسود الدؤيل.

هل تعلم ان أول دولة عرفت جهاز التلفزيون 

هي أمريكا.
هل تعلم ان أول سيارة تدور بالبنزين كانت 

يف عام 1895م.
باملعنى  مرصية  جامعة  أول  ان  تعلم  هل 
الحديث هي جامعة امللك فؤاد األول 1908م.

هل تعلم ان أول من استعمل ساعة اليد من 
الحرب  يف  الربيطانيون  الجنود  هم  الرجال 

العاملية األوىل.
الزفري  هواء  اكتشف  من  أول  ان  تعلم  هل 

السام هو بنيامني فرانكلني.
الشيكوالته هي  أول بلد عرفت  ان  هل تعلم 

املكسيك.
هم  املطاط  اكتشف  من  أول  ان  تعلم  هل 

األسبان , منذ أكثر من 450عاماً.

يف تجربـة قام بهـا أحد علماء األحياء البحريـة، تّم وضع سمكة 
قـرش كبـرية يف حوض مائـي، وأُضيـف بعد ذلـك مجموعة من 
األسمـاك الصغرية كُطعم للقـرش. وكما هو متوّقـع فقد هجم 
القرش عـىل األسماك الصغـرية والتهمها كلّها. بعـد ذلك، وضع 
العالـم فاصـًال زجاجًيا قّسم به الحـوض إىل قسمني متساويني، 
فجعـل األسمـاك الصغرية يف أحـد الجانبني، وسمكـة القرش يف 
الجانـب اآلخر. هجم القـرش يف الحال، لكّنه يف هذه املرّة اصطدم 
بالفاصـل الزجاجي، بْيَد أّنه استمـّر يف املحاولة دون كلل أو ملل، 
يف حـني كانت األسماك الصغرية تسبح بهدوء وأمان. وبعد مرور 
عّدة ساعات استسلم القرش أخريًا وتوّقف عن املحاولة. تّم تكرار 
التجربـة مـرّات عديدة خـالل األسابيع القليلـة الالحقة، وكانت 

عدوانيـة القـرش تقّل يف كّل مـرّة، إالّ أن استسلـم تماًما وتوّقف 
عـن مهاجمـة األسماك الصغرية مـن األصل. عندهـا، أزال عالم 
األحياء اللوح الزجاجي، لكن القرش لم يبادر بالهجوم هذه املرّة 
أيًضا، فقد أصبح مؤمًنـا تماًما بوجود الحاجز الخفي بينه وبني 
األسمـاك الصغرية. العـربة املستفادة من هـذه القصة: كثريون 
هـم من يفقدون األمل تماًما بعد تلّقيهم الصدمات وفشلهم عّدة 
مرّات، كما هو الحال مع سمكة القرش يف هذه القصة القصرية. 
نفّضـل حينها البقاء ُمثقلني بهزائم املايض، وبأنّنا لن ننجح أبًدا. 
نبني يف عقولنا حواجز وهمية، يف حني أّنها ربما لم تعد موجودة 
بعـد اآلن. ال تتوّقف عـن املحاولة أبًدا، فالنجاُح قد يكون عىل بعد 

خطوة واحدة فقط منك.
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مهنياً: تحرّك بعزم وابِد تفـاؤالً ونضجاً وكفاءة، بوسعك 
التعويـض عـن التأخـري والخسائـر رشط معرفـة انتقاء 

األشخاص املالئمني
عاطفيـاً: إذا واجهتك تحديات كثـرية يف حياتك العاطفية، ثمة ما 

يؤّرش إىل وجود إيجابيات
صحياً: إنتبـه لصحتك وتجّنب التعرض للشمـس وال تقم بمجهود 

غري اعتيادي

مهنيـاً: كثرة التفكري لها انعكاسات سلبية عىل الصعيد 
العميل، فحاول أن تكـون أكثر تركيزاً لتقديم أداء أفضل 

يف مجالك املهني
عاطفيـاً: جميـع الظـروف مناسبـة لالنفتاح عـىل اآلخرين، 
ُتتـاح لك عندئٍذ فرص عديدة لتحسني العالقة بالرشيك وتطويرها 

وتخليصها من الشوائب
صحيـاً: قـد تواجـه اضطرابـاً جسدياً ناتجـاً من قلة النـوم وعدم 

االرتياح النفيس

مهنيـاً: اضبـط انفعاالتك وخصوصـاً اذا طرأت قضايا 
قانونية اربكتك، ويخبئ لك هذا اليوم مرشوعاً ومفاجأة 

مذهلة
عاطفياً: الوقت مناسـب إلدخال التجديد ورّبما التنويع وروح 
املغامـرة عىل حياتك العاطفية الروتينيـة التي باتت مزعجة بعض 

اليشء
صحيـاً: يتأرجح وزنـك بني الطبيعـي والسمنة، عليـك اتباع نظام 

غذائي معني منذ اليوم

مهنيـاً: ابتعد عن التذمر واالستخفـاف بالواجبات لئال 
تسمـع تأنيباً وتوبيخاً، ويف املقابل، تشعر بارتياح نسبي 

ينعكس إيجاباً عىل نفسيتك 
عاطفيـاً: تزدهر عواطفـك النبيلة وتتفاعل جّيـداً مع الرشيك 

وتخططان ملشاريع جديدة تمتن العالقة أكثر فأكثر
صحيـاً: حذار اإلرهاق وكل ما قد يسبب لك االنفعال واستدراجك إىل 

إثارة عصبيتك

مهنياً: خفف من التشّنج والغرية وحاول أن تجد الحلول 
بهـدوء، قـد تشـكك يف بعضهـم أو تعيش خيبـة تتعلق 

بعالقة ناشئة
عاطفيـاً: تتلقـى معلومات خاصة جداً عـن زوجك أو حبيبك، 

وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل
صحياً: كن متأنياً، فقد تحبطك أحداث وتجرب عىل مراجعة الطبيب 

بسبب بعض الرتاجع الصحّي

مهنياً: تتخلص من تراجع يف املعنويات، وتستعيد بعض 
األرباح والحيوية، وتنجح يف أعمالك بحصد النجاح

عاطفياً: عالقاتك العاطفيـة تنجح من دون تعقيدات وتكون 
لك حافزاً أو وثبة للنجاح وتحقيق ما تحلم به مع الرشيك

صحيـاً: تجد نفسك قادراً عـىل التحكم يف جسدك حتـى إنك تعالج 
بنفسـك بعـض األعـراض املرضيـة التـي تصيبـك نتيجـة عوامل 

خارجية

مهنيـاً: تمالـك أعصابـك وقّدم بعـض التنـازالت، وإالّ 
فمـن املستحسن أالّ تشارك إطالقاً يف أي نقاش ألنك لن 

تستوعب ما يقال وتنفعل 
عاطفيـاً: العالقات الزوجّيـة تكون متقلّبـة، ومن الرضوري 
حمايتهـا من الرتاجع قبل الوصول إىل حائـط مسدود وإىل نهاية 

غري سعيدة
صحياً: أنت عىل حافـة االنهيار وتشعر باالرهاق إن لم تسرتح، فال 

تتأخر يف ذلك أبدا

أن أصبحـت يف  بعـد  تتزايـد  العمـل  مهنيـاً: ضغـوط 
موقـع املسؤولية، فكن حـذراً لتحّمل املزيـد من األعباء 

واملسؤوليات التي ستلقى عىل عاتقك 
عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك املقبلة 
مليئة بالسعادة الكبرية، وتخطط والرشيك ملتضية أسبوع بعيد عن 

هموم العمل ومشاكله
صحيـاً: احذر جداً التشنـج فقد تصاب به عىل الرغـم من حيويتك 

وديناميكيتك

مهنياً: تتزود الطاقة املميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً 
وتواكـب األحـداث بانفتـاح، فأنـت بطبعـك اجتماعي 

وترّحب بالفرص عىل أنواعها
عاطفياً: ال تحاول اللعب بعواطف الحبيب، بل كن صادقاً معه 

لتنام قرير العني ومرتاح الضمري، وليبادلك هو باملثل
صحيـاً: إذا كنت مصاباً بمرض القلـب أو إذا كنت معرضاً لذلك فال 

تعرض نفسك لإلرهاق

مهنيـاً: ُيكشـف الغطاء عن بعض املنـاورات ما يدعوك 
إىل التفكـري قبـل التفّوه بـأي كلمة، واختيـار العبارات 

املناسبة التي يمكن أن تقنع بها الجميع
عاطفيـاً: تحاول بـني الحني واآلخـر ملء حياتـك بنشاطات 
اجتماعية لكرس الروتني الـذي تعيشه، ولتجّدد نمط حياتك الذي 

بات يزعج الرشيك بعض اليشء
صحياً: انتبه للحوادث، أفكـارك الجديدة تساعدك عىل تخطي كثري 

من املصاعب

مهنيـاً: قدرتك عـىل التكيف مع كل األجواء من شـأنها 
أن تسهـم يف فـرض وجهة نظرك، وهـذا سيضعك تحت 

األضواء
عاطفيـاً: تقـاوم بصعوبة حبـك للمغامرة وتبـارش بحماسة 

عالقة جديدة معرباً عن عواطفك الهياجة
صحياً: تستمد من محيطك املتفائل طاقة كبرية وقدرة عىل مواجهة 

كل تحديات الحياة اليومية
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مهنياً: تشعر بقوة كبـرية الخرتاق الحواجز والحصول 
عـىل الدعم املطلوب، تـربز يف الضوء، ويحمـل اليك هذا 

اليوم مركزاً جديداً
عاطفيـاً: يحمـل هـذا اليوم إيجابيـات وإذا كنـت تبحث عن 
املواجهـة وتهوى الجدال والنقـاش فأنت أمام مرحلة جديدة من 

التساؤالت املحرية
صحيـاً: أنـت عاطفي جداً وتتأثر بأبسط األمـور، وتشعر أن كل ما 

يجري يرتك بصماته عىل نفسيتك وحتى عىل جسدك وصحتك
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325 - انعقـاد املجمـع املسكوني األول يف نيقية 
لكنائس العالم.

526 - زلزال يف سوريا يقتل 300000 شخص.
- 1293ملـك مملكـة قشتالـة سانشـو الرابع 
ينشـئ «مدرسة الدراسـات العامـة يف القلعة» 

والتي أصبحت اآلن أرقى جامعة إسبانية.
زلزال كبري بالقرب من نارا أدى إىل احرتاق العديد 
من املباني منھا كينتشو-جي ووفاة ما يزيد عن 

20 ألف شخص.
1498 - البحار الربتغايل فاسكو دا غاما يصل إىل 

كوجيكـوده يف الھنـد.
1622 - اإلنكشاريـة يقتلـون السلطان عثمان 
الثانـي، وأدى ذلـك إىل عـودة السلطـان األسبق 

مصطفى األول إىل عرش الدولة العثمانية.
1873 - ليفي شرتاوس ينال براءة اخرتاع بنطال 

الجينز األزرق بأزرار نحاسية.
1902 - استقـالل كوبـا عـن الواليـات املتحدة 

وإعالن الجمھورية فيھا.
1927 - اململكة املتحدة تعرتف بسيادة امللك عبد 
العزيز بن سعود عىل مملكة الحجاز ونجد وذلك 

بموجب معاھدة جدة.
1934 - توقيـع معاھـدة الطائـف معلنة نھاية 

الحـرب بـني اليمـن والسعوديـة.
1948 - مجلـس األمـن يقرر وقـف إطالق النار 
يف فلسطـني وتعيـني الكونـت فولـك برنـادوت 

وسيًطا.
رئيسـا  سوكارنـو  أحمـد  انتخـاب   -  1963

إلندونيسيا مدى الحياة.
عـن  الرشقيـة  تيمـور  استقـالل   -  2002

إندونيسيا.
2004 - محكمة إرسائيلية تدين مروان الربغوثي 

بضلوعـه بقتـل 5 إرسائيليـني.

اللبنانـي  الجيـش  بـني  2007اشـتباكات   -
ومجموعـة فتـح اإلسـالم يف طرابلـس ويف عدد 
من مناطق شـمال لبنان وذلك بعد قيام الجيش 
اللبنانـي بمحاولـة إلقاء القبض عـىل أفراد من 
املنظمة اتھموا برسقة أحد البنوك، وأدى ذلك إىل 

قيام مصادمات بني الجيش وأفراد املجموعة.
العب كرة القدم الربازييل روماريو يسجل ھدفه 

رقـم ألـف يف املالعـب.
2009 - أمري دولة الكويت الشيخ صباح األحمد 
الصباح يعيد تكليف الشيخ نارص املحمد الصباح 
بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك للمرة السادسة 

خالل ثالث سنوات.
- 2015تنظيـم (داعـش) ُيسيطـر عـىل مدينة 
تدمـر يف سوريا ، ومنظمـة اليونيسكو  تتخوف 

من تعرض اآلثار العاملية يف املدينة للھدم.
مدير االستخبارات الوطنية األمريكي يكشف ما 
أطلـق عليه مكتبة أسامة بـن الدن التي تحتوي 
مجموعة من 409 وثيقة وكتاب ورسالة وجدت 

عندما تم اغتياله.
2017 - الرئيـس اإليراني حسـن روحاني يفوز 

بوالية ثانية يف االنتخابات الرئاسية اإليرانية.
2019 - فوز الروائيـة العمانية جوخة الحارثي 
بجائزة مان بوكر الدوليـة عن روايتھا «سيدات 

القمر» لُتصبح بالجائزة املذكورة.
2020 - وفقا لتقديرات منظمة الصحة العاملية، 
مـرض فـريوس كورونا ُيسجـل رقمـا قياسيا 
بحصيلـة اإلصابـات املسجلـة يف يـوم واحـد، 

بإصابة
106 آالف شـخص، وعـدد املصابـني بالجائحة 
يرتفـع إىل 5 ماليـني شـخص حـول العالم، من 
بينھـم أكثر مـن 327 ألـف حالة وفـاة وحوايل 

مليون و900 ألف حالة تماثلت للشفاء.

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعـات التسعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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غزل عراقي
ــني الع ــن  ع ــت  غب ــو  ل ــرح  ف ــال  ب ــش  *نعي

ــنينـــه س ــب  مانحس ــك  بفركت ــه  وعمرن

ــوت  تف ــه  بي ــاعه  س كل  ــوفتك  لش ــن  واح

ــرينــــه عش ــنني  لس ــن  يح ــايب  ش ــل  مث

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــن تيــ ــر  م ــدك  بـع ــبب  ابس ــج  اهي ــره  *م

ــني ت ــره  وم ــوي  اح ــتانك  بس ــن  م ــب  عن

ــن تيــ ــر  م ــي  بيتــــ ــاب  ب ــن  م ــر  مت ــن  م
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القرش والطعم 

حـرب أهلية دينيـة واسعة 
يف جنوب الصـني ضد حكم 
مملكة كينغ بقيادة مانشو، 
واحـدة من أعنـف الحروب 
والرصاعـات عـرب التاريخ، 
وكانت قد بدأت هذه الحرب 
عىل شـكل تمرد شعبي ضد 
الظلـم والطغيـان، قبـل أن 

تتحـول إىل حـرب دينية أهلية وذلك بسبب أدعاء أحد قـادة التمرد بأنه األخ 
األصغر ليسوع املسيح بعد زعمه نزول وحي من السماء عليه، راح ضحيت 

هذه الحرب اعداد كبرية من البرش وصلت إىل عرشين مليون ضحية.
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أفقي
1الذهب األبيض o املاشـية مما 
 o يقتنيهـا البـدوي أو الفـالح

شقيق
أماكـن   o (مبعثـرة)  2وديـع 

اجتماع القوم
3إذا تعـدى اثنـني شـاع o يوم 

يبتدئ االنسان حياته
4اشـتهر يف التاريـخ بتحويـل 
أبيـض   o ذهـب  إىل  الـرتاب 

(باالنجليزية)
5يضغط إلطالق النار o شـجر 

صحراوي مثمر
6قرْض o بناء للمراقبة

7سقيـا o دولـة جنـوب رشق 
أفريقية

8يتحرك كاملوج o يحقق إنجازا
العلم والشهادات  9فيها طالبو 

o متشابهان
10الذهـب البني o بلـد اسمها 

يعني بلد األحرار

رأيس
1ألوانه تظهر بعد املطر o يلغي

فاكهـة   o السمـاء  يف  2تحليـق 
لذيـذة قرشهـا أحمـر وحباتها 

كالجوهر
 o 3منافس ومساو يف االمكانات

أغىل املعادن عىل اإلطالق
4بشكل رأيس o أنت طلبت األكل 

لشعورك بحاجته
 o اغتاب o (باالنجليزية) 5واحد

متشابهان
يحمـل  صغـري  6مخلـوق 
شـاي   o وزنـه  أمثـال  عـرشة 

(باالنجليزية).
7متشابك بشكل منتظم ومكرر 

o ثني
8دولة اوروبية معنى اسمها بلد 

األرانب
9أخف الغازات يف الطبيعة

10مـن الخـرضوات o تفضيـل 
يشء عىل آخر

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 
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يف كل األمم، وعرب مسارات تاريخها، والفكر الطليعي يرفد الحياة بكل 
يدفعون  الرأي  وقادة  العصور  مر  وعىل  ونافع،  ومفيد  جديد  هو  ما 
الحياة لخدمة الشعوب التي تعاني من الظلم واالضطهاد ، املفكرون 
يسعون دائما إىل تحطيم القيود التي تكبل العقل لالرتقاء به إىل أعىل 
مسؤولياته ، والسياسيون يجتهدون دائما إىل أخذ العقول اىل مناطق 
بيرس،  السياسية  مشاريعهم  تمر  أن  أجل  من  والسطحية  السذاجة 
وما بني العقل املكبل بالقيود والعقل املحلق عاليا ألف خندق، وما بني 
فيه  ينترص  من  ينترص  رشس،  ورصاع  رضوس،  حرب  تبدأ  الخنادق 

ويهزم من يهزم، وال أحد يستطيع أن يوقف الحياة.
ما يعيق الحياة من التقدم هو ارتماء الشعوب يف أحضان املايض عىل 
حساب الحارض واملستقبل ، والشعوب املتطلعة إىل حياة حرة كريمة 
املثىل  القيم  بني  قائما  رشعيا  زواجا  فأقامت  الجانب  هذا  إىل  التفتت 
التي أفرزها األمس وما تتطلبه مرحلة الحارض واملستقبل، والشعوب 
التي تعاني من تاريخ مثقل باالختالف بدأت بتشذيب تاريخها وإعادة 
ترتيبه خدمة لحارضها ومستقبلها، وإذا بقي التاريخ ينوء بهذا اإلرث 

الثقيل فالبد أن تكون الهزيمة من حصة الجميع.
والعراق اليوم يعاني من ركام هائل من األخطاء الكبرية التي وقفت 
راح  الذي  الفساد  صنوف  كل  وأنتجت  واستقراره،  تقدمه  طريق  يف 
الريح  يف مهب  اليومية، وجعلت مستقبله  يعشش يف مفاصل حياته 
اإلصالح  يريد  ومن  بنائه،  طريقة  يف  النظر  إعادة  أبنائه  عىل  كان   ،
الحقيقي فالبد أن يرتقي بتفكريه إىل السعي لتحقيق املصلحة العليا 

للوطن والشعب.
والعراق اليوم يقف أمام مفرتق طرق وهو يعاني من تحديات كبرية 
، والبد أن يكون املوقف الرشيف سيد املواقف إلنقاذ البالد والعباد من 
املشاكل التي تعصف به ، وأن يعيد التوازن إليه من خالل لغة الحوار 
التي تضع مصلحة الجميع فوق كل مصلحة فردية ، وأن يكون املوقف 
الوطني الجاد يف طليعة املواقف التي تساهم يف وضع البالد عىل الطريق 

الصحيح.
باملواقف  إال  األمور  تستقيم  وال  الهادف،  بالحوار  إال  األمم  ترتقي  ال 
الصادقة الجادة، وال ترتقي الحياة إال بتالحم جميع الجهود الوطنية ، 
والنوايا الخرية، لخلق التغيري الشامل الذي يسعى الجميع اىل تحقيقه، 
الوطن،  إليهم عرب حدود  انتصار وصل  يوما عن  التاريخ  يحدثنا  ولم 
فاالنتصار ثمرة من ثمرات الجهد الشعبي، ونتيجة من نتائج التكاتف 
واضحا،  املنهج  يكون  وعندما   ، الواحد  الوطن  أبناء  بني  والتالحم 
والنوايا صادقة، والتالحم املصريي حارضا فالبد لالنتصار أن ينحني 
الشعوب  رحم  من  ينبثق  جديد  لفجر  والبد  له،  العاشق  الشعب  لهذا 

املكافحة واملتطلعة اىل غد مرشق سعيد.
إىل اللقاء...

رصدت عدسات املصورين النجمة، آنا دي أرماس، حبيبة النجم 
إسبانية  جزيرة  يف  تجاريا  إعالنا  تصور  وهي  السابقة،  أفليك  بن 
تدعي Mallorca، وظهرت أرماس بكامل أناقتها مرتدية مايو من اللون 
إىل  أفليك  بن  السابق  حبيبها  عودة  تتداول  التي  األنباء  وسط  وذلك  األزرق، 

حبيبته السابقة جنيفر لوبيز.
وأكد تقرير جديد أن النجمة العاملية جينيفر لوبيز والنجم بن أفليك لم يعودا 
رودريجيز،  أليكس  بخطيبها  عالقتها  لوبيز  أنهت  بعدما  إال  لعالقتهما، 
تر بن حتى  «لم   People لوبيز ٥١ عاًما ملجلة  وقال مصدر مقرب من 

انتهى األمر مع أليكس».
وجاءت ترصيحات املصدر بعد  ظهور العديد من األخبار التى تزعم 
وجود عالقة بينهما ، فبعد ١٧ عاًما من إنهاء عالقتهما، قام النجمني 
برحلة رومانسية إىل منتجع تزلج فاخر، حيث نرش موقع ديىل ميل 

صورا حرصية تظهرهما يف أحد املطارات مًعا.
املمنوح  اللقب  إحياء  أعادا  عاًما   ٤٨ وبن   ٥١ جينيفر  أن  ويبدو 

للزوجني مرة أخرى كأكثر ثنائي إثارة يف هوليوود.

أنها  عن  زكي،  منى  النجمة،  كشفت 
تشبه  نماذج  الواقعية  الحياة  يف  تعرف 
شخصية «هنا» التي قامت بتأدية دورها 
«أنا  قائلة:  نيوتن»،  «لعبة  مسلسل  يف 
أعرف ناس كترية تشبه هنا، وبدأت أخد 
إيديهم  وحركة  الجسد  لغة  كلهم  منهم 
وطريقة عينيهم وبراءتها.. لّقطت مىن 
الواقع  يف  هنا  تشبه  الىل  النماذج  كل 

عشان أقدر أكون هنا».
برنامج  خالل  خاص  لقاء  يف  وتابعت، 
اإلعالمية  تقدمه  الذي  أخرية»  «كلمة 
مليس الحديدي عىل شاشة «ON» يف حلقة 
خاصة مع أبطال مسلسل «لعبة نيوتن» 
بعض  فعل  ردود  خضني  «اليل  قائلة: 
الستات عىل شخصية هنا، ألننا يف الرشق 
األوسط أو مرص مرتبيني إن الست دائماً 
هي من تلجأ للخضوع رغم أن شخصية 
(هنا) عندما تركت حازم وأحبت مؤنس 
مؤنس  أن  ذلك  يف  الرئيىس  السبب  كان 
قام بإرجاع ابنها لها، فضالً عن احرتامه 
لكنها  تحبه  لم  فهي  وبيقدرها،  لها 
أعجبت به لهذين السببني فقط، خاصة 

أن زوجها األول كان يقوم بسبها عشان 
كدة اختارته ألنه بيحرتمها».

عىل  السيدات  بعض  هجوم  عىل  ورداً 
طالقها،  أخفت  وملاذا  هنا  شخصية 
قالت: «هجاوب عىل بعض أنواع الهجوم 
ليه  (هنا)  شخصية  لها  تعرضت  التي 
بسيط  السبب  اتطلقت؟  إنها  خبت  هي 
كانت  بس  هي  تقوله  ناوية  كانت  هي 
تنيس  وتحاول  نفسها  تأهل  مستنية 
حازم ألنها شخصية نظيفة من جواها 

عشان تبقى هناك عالقة بجد» .
وجهت  التي  االتهامات  عىل  ورداً 
لفكرة  تروج  كونها  «هنا»  لشخصية 
حقيقي  «مش  قالت:  الستات  ضعف 
الوقوف  استطاعت  ملا  أنها  بدليل  أبداً، 
وقررت  نفسها  وصلبت  قدميها  عىل 
صحيح  بمفردها،  يشء  بكل  تقوم  أن 
ألنها  عادي  بس  صح  مش  قرار  أخدت 
من  ماتطلق  أول  الست  تخبط  فرتة 
بيحصل  بتقابله  شخص  أول  زوجها 
نوع من االرتباط الخاطئ، وده طبيعي 
ومعروف ألنه محاولة لنسيان الشخص 

الذي تحبه فرتة تخبط يف شخصية هنا، 
االختيارات  الخربة الختيار  ألنها ال تملك 

الصحية».
نهاية  يف  «الرسالة  زكي:  منى  وقالت 
اقتنع  املشاهد  إن  أعتقد  والتي  املسلسل 
بها إنه ال يحكم عىل أحد بمجرد ترصف 
بيمر  واحد  كل  عارف  ماحدش  شكل  أو 

بإيه».
أسماه  ما  عىل  رجب  سيد  الفنان  وعلق 
بعض  يف  العربية  املرأة  إحساس  فكرة 
فكرة  هو  املجتمع  يف  بالدونية  األحيان 

لكن  العمل،  تناولها  أساسية 
القضية األساسية كما يقول 

رجب من وجهة نظره أنها 
قضية الرتبية . 

لإلعالمية  رجب  وتابع 
مليس الحديدى: «هنا جزء 
يحتل مساحة كبرية من 
سياق  يف  وتعرج  العمل 
والسياق  األحداث 

فكرة  عىل  الدرامي 
حرية املرأة وقضيتها 
لكن  الرئيسية، 
بالنظر إىل شخصيتي 

ومؤنس  حازم 
ضحيتني  هما 
األرسة  لرتبية 
ومن  واألهايل، 
القضية  فإن  ثم 
عامة  تبدو 
تتطرق  لكنها 
سياقها  يف 
املرأة  لقضية 

وحريتها».

صادق  اللبناني  للمنتج  االذاعي  الحديث  أثار 
صّباح جدالً واسعاً قبل أيام بشأن عودة التعاقد 
بعد  النور  عبد  سريين  والنجمة  الرشكة  بني 
سلسلة من النجاحات، كانت عبد النور أول من 
بمسلسل  املشرتكة  العربية  الدراما  باب  فتح 
«روبي» ٢٠١٠، ثم عملت مع الصباح يف مسلسل 
«لعبة املوت» ٢٠١٣ عندما كانت تجارب الدراما 
العربية خجولة جداً عىل صعيد االنتاج، وتحولت 
املوسمي  السباق  يف  األقوى  الحلقة  اىل  اليوم 

لالنتاج .
فماذا حصل بني عبد النور والصّباح؟ 

تشري معلومات خاصة اىل أن  بعض 
االصدقاء تمّنوا عودة عبد النور إىل 
العمل مع رشكة الصباح، ولفتوا 
يف اتصاالت بينهم وبني الصباح 
اىل أن األخري يرّحب بمثل هذه 
ببعض  دفع  ما  الخطوة، 
الزمالء اىل البحث عن حقيقة 
هذا التعاون وإمكانية عودته 
بترصيحه  الصباح  ليخرج 
ويقول  «أغاني»،  اذاعة  اىل 
إن ذلك يبقى مجرد كالم وال 
للعمل  العودة  عن  تفاصيل 
بينه وبني سريين عبد النور 
الحوار  يف  لفت  كما  حالياً، 
التعاون  يتمنى  أنه  اىل  نفسه 
الخال  يوسف  املمثل  مع 
قبل  مقابلة  يف  قال  الذي 
يعود  لن  إنه  شهرين  نحو 
بسبب  الصباح  رشكة  اىل 
هو  له  تعرض  الذي  الغبن 

وزوجته نيكول سابا.
صادق  املنتج  أن  ويبدو   
يحاول  الحديث  يف  الصباح 

أن يكون ديبلوماسياً أمام إرصار الجمهور عىل 
نجوم  مع  والعمل  إنتاجاته  يف  التنويع  رضورة 
ُيعرف  ما  الفضل يف نهوض  لهم  كان  أّول  صّف 
بالدراما املشرتكة التي يحتكرها الصباح وزميله 

جمال سنان.
الجدل  عىل  تعلّق  لم  النور  عبد  سريين  أن  ُيذكر 
الذي حفلت به مواقع التواصل االجتماعي ومنها 
تنهي  أنها  وعلم  الصباح،  ترصيح  بعد  تويرت 
مشاهدها االخرية من مسلسل «دور العمر» اىل 
جانب زميلها عادل كرم وهو من اخراج سعيد 
املاروق وكتابة نارص فقيه، وكانت طوال فرتة 
ُيعد  الذي  العمل  بهذا  مشغولة  املايض  رمضان 
التجربة االوىل لسعيد املاروق عىل صعيد الدراما 
عىل  سُيعرض  أنه  ايضاً  وعلمنا  التلفزيونية، 
شاشة أم تي يف بالتزامن مع عرضه عىل املنصة 

االلكرتوني

لوالديها  غانم،  سمري  دنيا  الفنانة،  دعت 
عبد  دالل  والنجمة  غانم  سمري  الكبري  النجم 
عىل  صفحتها  عرب  العاجل  بالشفاء  العزيز 
أيوب  شفيت  من  يا  «اللهم  «إنستجرام»: 
مريض  كل  اشفي  يعقوب،  رض  وكشفت 
يتألم وال يتكلم وال يعلم بحاله إال أنت، اللهم 
إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم 
بسبب املرض، ربي أرح ثم هّون ثم اشفي كل 
نفس ال يعلم بوجعها إال أنت إنك عىل كل يشء 
قدير، يارب الشفاء لكل من قال استغفر الله 

وأتوب إليه».
«اللهم يا من شفيت رض أيوب وكشفت كرب 
عنهما  وامسح  ودالل  سمري  اشف  يعقوب، 
ووجعهما،  بحالهما  أعلم  أنت  اللهم  ألم،  كل 
اشف  دوائك،  إال  دواء  إال شفائك وال  ال شفاء 
واعف عن جميع مرىض املسلمني برحمتك يا 
ارحم الراحمني وفك كرب املكروبني عاجال غري 

آجل يارب».
برنامجه  يف  رضوان  رامي  اإلعالمي  وطمأن 
إم  «دي  قناه  عىل  املذاع  يس»  إم  دي  «مساء 
عبد  ودالل  غانم  «سمري  قال  قد  وكان  يس»، 
املرصيني  لدى  جدا  كبري  رصيد  لهما  العزيز 
ولدى جميع العرب»، مؤكدا أننا يف أشد الحاجة 

للدعاء لهما.
صحية  لوعكة  غانم  سمري  النجم  وتعرض 
مؤخرا، تسببت يف نقله إىل املستشفى، وتدهور 

حالته الصحية، بينما أصيبت دالل عبد العزيز 
بفريوس كورونا، الذي تسبب يف تدهور حالتها 

الصحية، ونقلها هي األخرى إىل املستشفى.

يف  زيتون  ناصيف  النجم  اطّل 

حياتي»  من  «أغاني  برنامج 

عىل  رافقه   ،MBC١ عىل 

املوسيقية  األوركسرتا  املرسح 

بقيادة ميشال فاضل، ليطرب 

أجمل  من  بكوكبٍة  الجمهور 

أغنياته وأخرى لنجوم آخرين 

حياته،  من  بمراحل  تذّكره 

تخّبئه  عّما  الستار  ويرفع 

من أرسار وأخبار. من مرحلة 

وأغنية  أكاديمي»  «ستار 

قّدمها  التي  طاير»  «طاير 

بصوته عىل املرسح، إىل أغنية 

بأنها  يصفها  التي  «مجبور» 

حياته  يف  مفصلية  نقطة 

عىل  صوته  وضع  قرر  حني 

ترت مسلسل «الهيبة»، وصوالً 

تزبط  عم  «مش  أغنية  إىل 

التي  الطريفة  معي» وقصتها 

يرويها. 

إحدى  مع  توقف  أن  وبعد 

أغنيات املطرب «ربيع الخويل»، 

«مانو  بأغنية  ناصيف  ختم 

كلماتها  عند  متوقفاً  رشط» 

له مع  التي سببتها  واملشاكل 

النساء تحديداً.

«أغاني  برنامج  ُيعرض 

 MBC١ عىل  حياتي»  من 

تمام  يف  أربعاء،  كل  أسبوعياً 

بتوقيت  ليالً   ١٠:٠٠ الساعة 

مساًء  و٠٧:٠٠  السعودية، 

بتوقيت غرينتش.

خطوبتها  عرفة،  منة  املرصية،  الفنانة  أعلنت 
والفيديو  الصور  تبادل  تطبيق  عىل  النرش  عرب 

تفاصيل  عن  الكشف  دون  من  (انستجرام) 
أخرى.

كارتونية  صورة  عرفة  شاركت  حيث 
 » عليها:  وعلقت  ارتباطها  عىل  تعرب 
هوية  عن  الكشف  دون  خطبتي»  تمت 
خاصية  إغالق  عىل  وعمدت  خطيبها، 

التعليقات عىل الصورة.
إعالن   عقب  للخطوبة  إعالنها  ويأتي 

خطبته  غزالن  عيل  (اليوتيوبر)  صديقها 
عىل فرح شعبان ملكة جمال مرص السابقة 

لعام ٢٠١٧ منذ أيام.
عاطفية  عالقة  وجود  تناولت  أخبارا  ان  يذكر 

مسبقة جمعت عرفة بغزالن، نتيجة نرشهما لصور 
اعالن  عقب  نفيها  تم  والتي  مسبقا،  جمعتهما 
بإعالن  عرفة  ولحقته  لخطوبته،  غزالن 

خطوبتها.
رمضان  يف  جمهورها  عىل  عرفة  وأطلت 
لصالح  إعالنية  حملة  خالل  من   ،٢٠٢١
عىل  تعرضت  املراتب،  رشكات  إحدى 
إثرها لجملة من االنتقادات بسبب عدم 
اإلعالنية،  بالحملة  الجمهور  إعجاب 

والتي تم وصفها باملستفزة.
عرفة  منة  أعمال  آخر  أن  إىل  يشار 
مسلسل  حكايات  من  حكاية  يف  مشاركتها 
رمضان  شهر  قبل  عرض  الذي  باب)  كل  (ورا 

عرب قناة الحياة.
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أعلن القائمـون عىل تطبيق التواصل االجتماعـي (تويرت) اعتزامهم عىل 
تطوير بعض امليزات وإضافة تغيريات تخدم املستخدمني للتطبيق.

ومن أبرز امليزات التي سـيحصل عليها تطبيق (تويرت) هي ميزة تسـاعد 
عىل حفـظ وترتيب التغريات وعالمات التبويـب ضمن مجموعات معينة 

تتعلق بمواضيع مختلفة ليعود إليها يف املستقبل.
ومن غري املعروف بعد هل ستكون هذه امليزة مستقلة ومجانية أم متاحة 
ضمن اشـرتاكات ما يسـمى بـ (Twitter Blue) التي أعلن عنها مؤخرا، 
والتـي سـتوفر للمسـتخدم التحكم بالتغريـدات بطـرق مختلفة مقابل 

اشرتاك تبلغ قيمته 2.99 دوالر شهريا.
كمـا من املمكن تبعا لبعض املحللني أن تصبح الخدمات املذكورة سـابقا 
جـزءا مـن خدمـات(Scroll )  والتي يوفـر تطبيق (تويرت) مـن خاللها 
للمسـتخدم عرض املحتوى عرب مواقع رشكائهـا دون إعالنات، ومقابل 

رسوم شهرية تبلغ 5 دوالرات تقريبا.
ولـم تعلن ”تويرت“ بشـكل رسـمي بعد متى سـتدخل هـذه امليزات حيز 

التنفيذ، ويف أي بلدان سـيتم اختبارها أوال.

من املنتظر أن يصل هاتف أيفون 
13 املقبـل من رشكة أبـل، بخيار 
لوني جديـد وهو اللون الوردي أو 
” Rose Pink ”، وذلـك كما يدعي 
Peng Store، وتدعي التغريدة أن 
جهاز أيفون Pro Max سيكون له 
خيـار اللون الـوردى الوردى وأنه 

سيتم إطالقه يف ديسمرب 2021.
وتم نـرش تغريدة معينـة يف وقت 
سابق من هذا الشهر، واآلن تدور 
الشـائعات حـول هاتـف أيفـون 
الوردي، ومن املعـروف أن رشكة 
أبـل تقـدم لوًنـا جديًدا لسلسـلة 
وحتـى  بهـا،  الخاصـة  أيفـون 
بعـد مـرور عـام عـىل إطالقهـا، 
يكون املنتج (األحمر) والنسـخة 
 12 أيفـون  لجهـاز  األرجوانيـة 

مثالني.
أيفـون  ألـوان  اسـتبدلت  كمـا 

بألوان أخـرى مع إطـالق الطراز 
 Midnight الالحـق، كما يف حالـة
Green عىل أيفـون Pro 11 الذي 
 Pacific بخيـار  اسـتبداله  تـم 
Blue عىل أيفـون 12، كما قدمت 
الرشكة مؤخـًرا خيـارات األلوان 
الزاهية ملجموعـة iMac الخاصة 
بها، والتي تقول إن أبل تتطلع إىل 
تقديـم خيارات ألـوان جديدة مع 

إطالقها القادم.
ويشـاع أن امليـزات األخـرى التي 
سـيأتي بهـا أيفـون التـايل هـي 
شاشـة ProMotion 120 هرتـز 
والتـي يمكن أن تكـون دائًما عىل 
للشـائعات،  ووفًقـا  الشاشـة، 
 Always- On سـتعرض شاشـة 
Display الوقـت والنسـبة املئوية 
الـواردة  واإلشـعارات  للبطاريـة 

فقط.

جديـدة  ميـزات   Google قدمـت 
لحماية كلمة املرور يف مؤتمر املطور 
االفرتايض Google IO، كانت إحدى 
أبـرز امليزات هـي إرسـال تنبيهات 
ببيانات اعتمادك املخرتقة وتتيح لك 
 Chrome تغيريها برسعة من خالل
  .TheNextWeb وفقا ملا نقله موقع
املـرور  كلمـات  مديـر  وسريسـل 
-A Chrome و   للرشكة - املدمج يف

droid - تنبيًها تلقائًيا عندما تكون 
إحـدى كلمـات مـرورك املحفوظة 
جـزًءا من عملية اخـرتاق للبيانات، 
كما ستتيح لك الرشكة التي تقدمها 
 ، Chrome لك أيًضا تغيريه برسعة يف
لذلك ال يتعني عليك تسجيل الدخول 
إىل املوقـع واالنتقـال إىل تغيري كلمة 

املرور.
وإليـك كيفيـة عملـه: عنـد تنفيـذ 
إجراء التحقق مـن كلمة املرور من 
خالل Chrome ، وإذا عثر عىل كلمة 

مرور مخرتقة، فسيعرض املتصفح 
زر ”تغيري كلمة املرور“، ستساعدك 
هذه امليـزة عىل تبديل كلمـة املرور 
يف صفحـة واحدة ، بدالً مـن املرور 
عرب نقـرات متعـددة. باإلضافة إىل 
ذلك، سيقرتح Chrome كلمة مرور 

جديدة قوية لحسابك.
وقالـت Google أن هـذه امليـزة يتم 
عـىل   Duplex بواسـطة  تشـغيلها 

.AI منصة الويب
تنبيهـات   Apple رشكـة  وقدمـت 
 iOS بكلمـات املـرور املخرتقة مـع
 Google 14 العـام املايض، وتطـرح
أداة السـترياد كلمـات املـرور مـن 
مديريـن آخريـن إىل مديـر كلمـات 
املرور الخاص بها، باإلضافة إىل ذلك 
سـيكون لدى الرشكة تكامل أعمق 
بـني Chrome وAndroid ، بحيـث 
ال داعـي للقلق بشـأن تذكر جميع 

بيانات االعتماد الخاصة بك.
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