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بغداد/ مصطفى العتابي:

اعلنـت وزارة الصحة والبيئـة، امس االحد، 
املوقـف الوبائـي اليومي لفـريوس كورونا 
املسـتجد يف العـراق، وفيما اكدت تسـجيل 
3791 اصابة جديدة و32 حالة وفاة وشفاء   
5039 حالـة، حددت دائـرة صحة الرصافة 
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.

وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
ان عـدد الفحوصات املختربيـة ليوم امس: 
32668 ، ليصبـح عـدد الفحوصات الكلية: 
10121408 ، مبينـة انه تم تسـجيل 3791 
اصابة جديدة و32 حالة وفاة وشفاء 5039 
حالة.واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء 
الـكيل: 1081843 (%92.6) ، بينمـا عـدد 
حاالت االصابات الكيل: 1167940 ، اما عدد 
الحاالت التي تحت العالج: 69907 ، يف حني 
ان عـدد الحاالت الراقـدة يف العناية املركزة: 
474 ، وعـدد حاالت الوفيات الكيل: 16190، 
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 8442 
، ليصبـح عدد امللقحني الكيل: 527159.من 
جهتها، اعلنت دائـرة صحة بغداد الرصافة 

عـن تسـجيل 578 اصابة جديـدة بفريوس 
كورونا بينها 450 الرصد الوبائي للقطاعات 
الصحيـة. وقالـت الدائـرة يف بيـان تلقتـه 
”الزوراء“: ان ”املؤسسات الصحية سجلت 
امس يف جانب الرصافة  578 اصابة جديدة 
بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 450 حالة 
خـالل الرصد الوبائـي  للقطاعات الصحية  
/ قطـاع الرصافـة  39 حالـة مـن خـالل 
الرصـد الوبائي / قطـاع النهروان 35 حالة  
مـن خالل الرصـد الوبائي/ قطاع الشـعب 
81 حالـة من خالل الرصـد الوبائي/ قطاع 
بغـداد جديـدة  53 حالـة من خـالل الرصد 
الوبائـي/ قطاع املدائـن 57 حالة من خالل 
الرصد الوبائي/ قطـاع االعظمية 35 حالة 
من خالل الرصد الوبائي / قطاع االستقالل 
21 حالـة من خالل الرصـد الوبائي/ قطاع 
البلديـات األول 61 حالة  مـن خالل الرصد 
الوبائي   /قطاع البلديات الثاني 49  حاالت 
مـن خالل الرصد الوبائي/ قطاع الصدر 19 

حالة  من خالل الرصد الوبائي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبيـة، امس األحد، أن 
املحارضيـن واإلداريني  التعاقـد مـع 
الحـايل  العـام  ابتـداًء مـن  سـيكون 
يف  الـوزارة  واحدة.وذكـرت  ولسـنة 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”التعاقد 

العاملني  مع املحارضيـن واإلداريـني 
بصيغة مجانية يف الوزارة، واملشمولني 
بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (130) 
 لسنة 2021، سيكون ابتداًء من تأريخ

1 / 1 / 2021، وملدة سنة واحدة ”.

طهران/متابعة الزوراء:
اكـد الرئيس االيراني، حسـن روحاني، ان 
طهـران سـتواصل محادثـات فيينا حتى 
التوصل اىل اتفـاق نهائي. مضيفا ان نمو 
االنتـاج يف القطاعـات الصناعية املختلفة 
يف البـالد هو أكرب دليل عىل عقم سياسـة 
االمريكية.واضـاف  القصـوى  الضغـوط 
روحاني، خالل جلسة التنسيق االقتصادي 
التابعة للحكومة : ان الشـعب اإليراني قد 
انترص يف الحـرب االقتصادية، وان االرقام 
املتصاعـدة لنمـو االنتـاج يف القطاعـات 

املختلفة هي أكرب دليل عىل فشـل سياسة 
الضغوط االمريكية التي مارستها امريكا 
ضـد الجمهوريـة االسـالمية، بحيـث ان 
االمريكيني انفسـهم اعرتفوا بفشـل هذه 
السياسة.وبشـأن محادثـات فيينـا بـني 
االتفـاق  حـول   1+4 ومجموعـة  ايـران 
النووي، قال روحاني: ان االطراف االخرى 
اعلنت برصاحة اسـتعدادها لرفع الحظر 
عن ايران طبقا لالتفاق، وبالتايل فإن ايران 
ستواصل هذه املحادثات حتى التوصل اىل 

اتفاق نهائي.

لندن/ متابعة الزوراء:
آالف  أعـني  اسـتئصال  تـم 
املـرىض يف الهنـد، يف ظاهـرة 
مفجعة جديدة، ملقاومة تفيش 
”العفن األسـود“ الذي يصيب 
الناجني مـن فريوس كورونا.

”الصـن“  لصحيفـة  ووفقـا 
الربيطانيـة، فـإن حـوايل 60 
باملئـة مـن املـرىض الذين تم 
عالجهم يف مستشفيات الهند 
مـن فـريوس كورونـا، أزالوا 
عينـا واحـدة عىل األقـل، بعد 
أن تسـببت املوجة الثانية من 

فـريوس كورونـا يف انتشـار 
األسـود“. ”العفـن  عـدوى 
الهنـد،  يف  مسـؤولون  وكان 
قد كشـفوا قبل أسبوعني، أن 
العـرشات مـن املتعافـني من 
اإلصابـة بفـريوس كورونا يف 
البـالد، بـدأت تنتـرش لديهـم 
”العفـن  بمـرض  إصابـات 
األسـود“ النادر.وذكرت إدارة 
الصحـة يف البـالد: أنـه غالبا 
مـا يتـم تشـخيص اإلصابـة 
بهـذه العـدوى الفطرية لدى 
املصابني بكورونا الذين تعافوا 

منـه مؤخـرا، وسـط تأكيـد 
الخرباء أنه بعد وضع املريض 
املصـاب بكورونا عـىل جهاز 

التنفـس االصطناعـي، تزداد 
فرص اإلصابة بهـذه العدوى 
الفطرية.كمـا أوضحـت أنـه 

تم تشخيص 40 حالة إصابة 
بعدوى ”العفن األسود“ خالل 
األسـبوعني املاضيني يف والية 
غوجـارات الهندية، وتسـبب 
ذلـك بفقـدان بعـض املرىض 
العفن  وصول  أبصارهم.ومع 
إىل العينني بـدأ األطباء بالهند 
رسيعـة  إجـراءات  باتبـاع 
القتـالع العني من أنسـجتها، 
حتى يمنعـوا تفيش العفن إىل 
الدماغ، مـا يـؤدي إىل الوفاة.

وقالت وسـائل إعـالم محلية 
الفطريـة  العـدوى  هـذه  ان 

النـادرة تؤثـر عـىل الجيـوب 
استنشـاق  بعـد  الرئتـني  أو 
بكترييـا الفطريـات، وغالبـا 
ما توجد يف الغرف واألسـطح 
الرطبـة والرتبـة، والنباتـات 
والفواكـه  والخـرضاوات 
تسـارع  وتسـبب  املتعفنـة. 
تفيش وبـاء فـريوس كورونا 
الشاسـع  الهنـدي  الريـف  يف 
بضغط عىل املرافـق الصحية 
يف هـذه املناطـق، وكذلك عىل 
محـارق الجثـث واملقابر، ما 

دفع إىل رميها يف نهر الغانج.

بغداد/ الزوراء:
أكـد الرئيـس، برهم صالـح، أن مـرشوع قانون 
اسرتداد عائدات الفسـاد يتضمن إجراءات عملية 
اسـتباقية رادعة، مشـريا إىل أن العراق خرس ألف 
مليار دوالر منذ ٢٠٠٣ بسـبب «اسـترشاء الفساد 

املايل واإلداري يف مؤسسـات الدولة». وقال صالح، 
خـالل كلمـة خاصـة بملفـات الفسـاد اإلداري 
واملـايل يف العـراق : «إن مـرشوع قانون اسـرتداد 
عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية 
رادعـة»، مؤكـداً أن «مـرشوع القانـون يتضمن 

خطوات الحقة السـتعادة أموال الفساد».وأضاف 
أن «قانون اسـرتداد عائدات الفساد يتضمن أيضاً 
دعم املؤسسات املالية والرقابية وتفعيل أدواتها»، 
مبينـاً أن «الفسـاد عّطـل إرادة الشـعب بالتقدم 
والبنـاء، وتسـبب بخـروج الشـباب املتظاهرين 

للمطالبـة بوطن يخلو من الفساد».وأشـار إىل أن 
«العـراق خرس ألف مليار دوالر منذ ٢٠٠٣ بسـبب 
الفسـاد، إضافـة إىل ١٥٠ مليـار دوالر هربت من 

صفقات الفساد إىل الخارج منذ ٢٠٠٣».

الزوراء / يوسف سلمان:
يعقـد مجلس النـواب اوىل جلسـاته 
االعتياديـة مطلـع االسـبوع املقبل، 
اعمالـه  جـدول  سـيفتتح  حيـث 
الصهيونيـة  االعتـداءات  بمناقشـة 
العربـي  الشـعب  عـىل  املتكـررة 
الفلسـطيني، كمـا ترتقب االوسـاط 

النيابيـة عـرض ترشيعـات القوانني 
املهمة يف جـدول االعمـال  إلقرارهـا 
بالتزامن مع قـرب موعد االنتخابات 
يف العـارش مـن ترشيـن االول املقبل.

النـواب  مجلـس  رئاسـة  وقـررت 
تشكيل لجنة تحقيقية خاصة لتتوىل 
التحقيق مع مدير الدائـرة القانونية 

يف وزارة التعليم العايل لتعمده تعطيل 
القوانـني السـارية، ومنهـا قانـون» 
أسـس تعـادل الشـهادات والدرجات 
العلمية العربية واألجنبية» رقم (٢٠) 
لسنة ٢٠٢٠ ، واخرهـا تعطيل تطبيق 
قانـون نافذ بحجـة الطعن بـه لدى 
املحكمـة االتحادية. وقررت رئاسـة 

الربملـان، بموجـب االمـر النيابي، ان 
تكـون اللجنـة التحقيقيـة برئاسـة 
رئيـس لجنـة التعليم العـايل النيابية 
مقدام الجمييل وعضوية نائب رئيس 
اللجنة القانونية محمد الغزي وعضو 
لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل. 
باملقابل دعت لجنة االقاليم وشـؤون 

املحافظـات النيابية اىل عقد جلسـة 
ملجلس النواب ملناقشـة تعديل قانون 
االنتخابـات، واالعتمـاد حـرصا عىل 
البطاقـة البايومرتيـة يف االنتخابـات 
القادمة، وذلـك ملنع التزوير وتحقيق 

مطالب املتظاهرين .
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الكويت/ متابعة الزوراء:
قـال رئيـس مجلس األمـة الكويتـي، مرزوق 
الغانـم، إنه تـم رفع الجلسـة الخاصـة التي 
كانـت مقررة امـس، لعدم حضـور الحكومة 
وعـدم اكتمـال النصـاب النيابـي حيـث كان 
الحضـور 23 نائبا.وأضـاف الغانم يف ترصيح 
صحفي بمجلس األمة، امس األحد: ”أسـتثمر 
هذه الفرصـة ألتقدم باملباركة لـألخ الدكتور 
عبيد الوسمي عىل نيله ثقة األمة يف االنتخابات 
التكميليـة عـن الدائـرة الخامسـة متمنيا له 
التوفيق والسـداد يف مجلس األمة هو وزمالئه 
النواب“.وذكر الغانـم: أن البنود املوجودة عىل 

طلب الجلسـة الخاصة التي كانت يفرتض أن 
تعقد امـس موجـودة أيضا يف طلب الجلسـة 
العادية القادمة، إضافة إىل بند قسـم الدكتور 
عبيد الوسـمي.وردا عىل سـؤال صحفي، قال 
الغانم: ”إذا لم تعقد الجلسـة العادية القادمة 
ألي سـبب من األسباب سـأضع بند القسم يف 
أول جلسـة خاصة يتم الدعـوة لها“.وأوضح 
الغانـم أن مواعيـد الجلسـات الخاصـة التي 
سـيتم الدعـوة لهـا سـيحدد من قبـل مكتب 
املجلـس. الفتا إىل: أنه سـيكون هناك اجتماع 
ملكتب املجلس اليوم لتحديد مواعيد كل طلبات 

الجلسات الخاصة املقدمة من النواب.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تزايدت حدة الخالفات داخل قوى الحرية والتغيري 
- الحاضنـة السياسـية للحكومـة االنتقاليـة - 
وسـط مخاوف من فراغ سيايس كبري يف ظل توتر 
كبـري يف الشـارع السـوداني دفع عضـو مجلس 
السـيادة، عائشـة السـعيد، لتقديـم اسـتقالتها 
احتجاجـا عىل ما وصفته بتهميش املدنيني داخل 
املجلس.وشـهدت الساعات املاضية حرب بيانات 
بـني املجلـس املركـزي لقـوى الحريـة والتغيري 
يف السـودان وحـزب األمـة القومـي تبـادال فيها 
االتهامـات بمحاولة إجهاض الفـرتة االنتقالية.
وقـال املجلس عقب اجتماع طارئ إن حزب األمة 
يعمـل عىل تعطيـل اإلصالحات ووضـع العراقيل 

أمـام تشـكيل املجلـس الترشيعي، لكـن الحزب 
وصف املجلس بأنه يمثل مجموعة صغرية مطالبا 
أجهزة الدولة بعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه.

ونفـى املجلس عالقتـه بـ ”اللجنـة الفنية“ التي 
شاركت يف اجتماع استضافه حزب األمة الجمعة 
والذي قرر تجميد عمل املجلس وتغيري كل املكون 
املدني يف مجلس السـيادة االنتقايل.ورأى املجلس 
املركـزي لقـوى الحرية والتغيـري أن ما صدر عن 
املجموعـة التي اجتمعت بدار حزب األمة الجمعة 
ال يسـاعد عىل عملية اإلصـالح الجارية بل يعقد 
املوقـف ويضاعف مـن تحديات االنتقـال ويخدم 
الخط الرامي إلضعاف الحرية والتغيري وإجهاض 

الفرتة االنتقالية.
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الزوراء/ حسني فالح:
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  اعلنـت 
لالنتخابات، بالتفصيل، رشوط وآلية 
التقديم ملوظفـي االقرتاع لالنتخابات 
املقبلـة، وفيمـا حـددت موعـد بـدء 
للمرشـحني  االنتخابيـة  الحمـالت 
والكيانـات السياسـية، كشـفت عن 
ابرز بنـود اتفاقهـا املربم مـع امانة 

بغداد بشأن االنتخابات.
وقالـت املتحدثـة باسـم املفوضيـة، 
جمانة الغالي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
مفوضيـة  اسـتعدادات  ضمـن  ان 
االنتخابات، وبالتحديد يف اطار اختيار 
موظفـي االقـرتاع، فـإن املفوضيـة 
خاصـة  احداهمـا  آليتـني  وضعـت 
الدولـة كافـة  باملتقدمـني ملوظفـي 
وااللية االخرى للمتقدمني من رشيحة 
طلبة الجامعات واملعاهد والخريجني. 
مبينة: ان رشيحة املوظفني املتقدمني 
يشرتط ان يكون موظفا حاصال عىل 
شـهادة ال تقل عن االعدادية ويمتلك 
املتقـدم بطاقة الناخـب االلكرتونية، 
وان يكون من سكنة املحافظة حرصا.
واضافت: ان يكون التقديم للموظف 
عىل اسـاس الرقعـة الجغرافية ملركز 
التسـجيل ضمـن الدائـرة االنتخابية 
التابـع لها، وان ال يكون املتقدم ممن 
صـدرت بحقهـم قـرارات عقوبة او 
حرمـان املكافآت من قبـل مفوضية 
االنتخابـات. مؤكـدة: ان ال يزيد عمر 

املتقدم عـن 2002، وايضـا ان يوقع 
املتقدم عىل تعهد خطي بعدم شموله 
بإجـراءات املسـاءلة والعدالـة وغري 
محكـوم بجنايـة، وليس مـن ضمن 
افراد القوات االمنية والعسكرية، وان 
ال يكون من ممثيل االحزاب املتنافسة 
او احـد مراقبـي منظمـات املجتمع 

املدنـي يف يوم االقـرتاع، وان ال يكون 
مـن اقـارب املرشـحني مـن الدرجة 
الرابعة، وان يكون مستقال، باالضافة 
اىل التزامه بقواعد السلوك االنتخابي.
واشـارت اىل: ان آلية التقديم ملوظفي 
االقرتاع سـتكون الكرتونية من خالل 
رابط يف املوقع الرسـمي للمفوضية، 

ويكـون تقديـم الطلبـات مـن قبـل 
دوائـر الدولة كافة بصـورة مبارشة 
اعتمـادا عىل رقـم الناخـب يف عملية 
التقديـم والذي سـيكون نفسـه رقم 
االسـتمارة الخـاص باملتقـدم، كمـا 
سيقوم موظفو الدولة بالتقديم وفق 
االسـتمارة االلكرتونية التي ستكون 

يف املوقع الرسـمي، حيـث ال يتم فتح 
االسـتمارة إال بعـد قـراءة الـرشوط 
الخاصـة بموظفي  السـلوك  وقواعد 
املتقـدم  ان  االقرتاع.واوضحـت: 
سيقوم بإدخال رقم الناخب يف الحقل 
املخصص بعدها سـتظهر كل بياناته 
بصـورة تلقائية يف باقي الحقول مللء 
االسـتمارة، وبعـد االنتهـاء من ملء 
االسـتمارة يقـوم املتقـدم بطباعـة 
اسـتمارته ووصل التسـلم والتوقيع 
مركـز  ومراجعـة  االسـتمارة  عـىل 
التسـجيل. مؤكدة: ان هناك مكافآت 
ملوظفـي االقرتاع.وفيما يخص قرعة 
االنتخابية،  املرشحني والقوائم  ارقام 
قالت الغالي: ننتظـر قرارات مجلس 
املفوضـني بذلك.وبشـأن موعـد بدء 
الحمالت االنتخابية، اوضحت الغالي: 
قانـون  بحسـب  تبـدأ  الحمـالت  ان 
االنتخابات بعـد املصادقة عىل قوائم 
املرشـحني وتتوقـف قبل ٢٤ سـاعة 
من بـدء االقرتاع.وحول االتفاق املربم 
بـني مفوضيـة االنتخابـات وامانـة 
بغداد بشأن االنتخابات املقبلة، لفتت 
الغـالي اىل: ان االتفـاق هـو تعـاون 
مشـرتك مع امانة بغداد، ومن ضمن 
بنـوده املشـاركة يف توعيـة الناخبني 
وسـائلهم  خـالل  مـن  وتثقيفهـم 
االعالميـة املختلفـة، وايضـا الطريق 
لتنسـيق العمـل فيما يخـص مرحلة 

الدعاية االنتخابية للمرشحني.
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بغداد/ الزوراء:
حجز  األحد،  امس  العامة،  املرور  مديرية  بارشت 
(فحص  لوحات  تحمل  التي  املركبات  جميع 
«الزوراء»  تلقت  للمديرية  بيان  مؤقت).وذكر 
امس  بارشت،  املديرية  «مفارز  ان  منه:  نسخة 
لوحات  تحمل  التي  املركبات  جميع  حجز  األحد، 
العام  املرور  «مدير  ان  مضيفا  مؤقت)».  (فحص 
وزارات  كل  دعا  حسني)  إسماعيل  (طارق  اللواء 
الدولة والتي لديهم مركبات تحمل لوحات تسجيل 
يف  التسجيل  ملجمعات  بالتوجه  مؤقت)  (فحص 
بغداد واملحافظات لغرض تسجيل املركبات التابعة 

لهم».  
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
امـس االحـد، ان العـراق لـن يتخـىل عـن 
القضيـة الفلسـطينية وموقفـه املبدئـي 
والثابت منها، وفيما اشار وزير الخارجية، 
فؤاد حسني، اىل ان اجتماع اللجنة العراقية 
الفلسطينية سـيكون يف رام الله، عّد وزير 
الخارجية الفلسـطيني رياض املالكي قوة 
العراق ودوره اإلقليمي والدويل بمثابة قوة 
للموقف الفلسطيني، وان فلسطني ستبقى 
وفية للعراق.وذكر املكتب االعالمي لرئيس 
الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «رئيس 
الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس 

استقبل وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
املالكـي والوفـد املرافـق له، وجـرى خالل 
اللقاء بحـث العالقات الثنائية بني البلدين، 
وتداعيات الهجمات االرسائيلية عىل الشعب 
الفلسطيني، والتي تسببت بسقوط العديد 
من الضحايـا األبرياء بني شـهيد وجريح، 
واحـداث دمار بالبنـى التحتية واملنشـآت 
املدنية. وبني الكاظمي: ان العراق لن يتخىل 
عن القضية الفلسـطينية وموقفه مبدئي 
وثابـت منها، وان فلسـطني التي تسـكن 
الوجـدان العراقي تحظى بالدعم الشـعبي 

والسيايس والرسمي.

b„ÎäÏ◊@Âfl@µub‰€a@›n‘Ì@\ÜÏé˛a@Â–»€a^@NNá‰:a@lãõm@ÒáÌáu@Úqäb◊
È‰fl@Òbv‰‹€@Ûöãæa@µ«c@ ˝n”a

بغداد/ الزوراء:
قدَّم وزير الدفاع، جمعة عناد، امس األحد، شكره لحكومة الدنمارك ملساعدتها بتقديم 
الدعم ملحاربة داعش، فيما أكدت وزيرة الدفاع الدنماركية، ترين برامسن، سعي بالدها 
لتعزيز التعاون املشرتك مع العراق.وقال وزير الدفاع جمعة عناد، خالل مؤتمر صحايف 
لتعزيز  برامسن، جاءت  ترين  الدنماركية،  الدفاع  إن «زيارة وزيرة  «الزوراء»:  تابعته 
يف  الدنماركية  «للحكومة  الشكر  مقدِّماً  العسكري»،  املجال  يف  الدنمارك  مع  التعاون 
الدنماركية  الدفاع  أكدت وزيرة  األمنية».من جانبها،  القوات  وتدريب  داعش  محاربة 
أن «زيارتي العراق مهمة، ونسعى اىل تعزيز التعاون املشرتك وتقديم الدعم للعراق يف 
مجال  يف  التعاون  زيادة  عىل  «سنعمل  العسكرية».وأضافت  السيما  املجاالت  مختلف 
تدريب القوات العراقية، ورفع مستواها ملواجهة مختلف التحديات األمنية».واستقبل 

وزير الدفاع، جمعة عناد، امس األحد، نظريه الدنماركي يف مقر وزارة الدفاع ببغداد.

@ÊÎb»n€a@ÒÜbÌå@Û‹«@›‡»‰é@Z⁄äbπá€a
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سياسة

ÚÓéb”@Úfláó€@aÏöã»mÎ@ÊÏ�j´@ÒçÀ@Êbÿé@ZÒáznæa@·fl˛a
غزة/ متابعة الزوراء:

يف  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  األمم  منسقة  أكدت 
التصعيد  أن  هاستينجز،  لني  الفلسطينية،  األرايض 
األخري بني إرسائيل وحركة حماس ” تسبب بوضع 
صحفي  مؤتمر  يف  غزة“.وقالت  يف  خطري  إنساني 
معاناة  تحملوا  غزة  يف  ”املواطنون  األحد:  امس 
قاسية، وقد تكبدت العائالت أرضاراً برشية ومادية“، 
مشرية إىل أن ”سكان القطاع تعرضوا لصدمة، وهم 
ذلك  األخرية“.إىل  العنف  جولة  بعد  إحباط  حالة  يف 

عىل  حقيقية  ملخاطر  تعرضت  ”غزة  أن  أوضحت 
الغذاء والصحة البيئية“.وشددت هاستينجز عىل أن 
”اآلالف من سكان غزة بحاجة ملساعدة إنسانية“، 
موضحة: ”نريد ضمان عدم تكرار املأساة يف غزة“. 
لتوفري  شاملة  مناشدة  ”سنطلق  قائلة:  وتابعت 
”يجب  الفتة:  غزة“،  سكان  لدعم  الالزمة  األموال 
للمساءلة“. اإلنساني  القانون  منتهكي  إخضاع 

يذكر أن منسقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف 
األرايض الفلسطينية كانت قد جابت القطاع السبت، 

عن  أعربت  التي  العائالت  من  العديد  التقت  حيث 
األخرية. العسكرية  العمليات  جراء  األمل،  فقدانها 

وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  أكدت  حني  يف 
”األونروا“  األدنى  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني 
60 طفالً خالل القصف عىل غزة، مؤكدة أن  مقتل 
جذور  معالجة  عدم  بسبب  تزداد  غزة  يف  ”املعاناة 
املشكالت“.كما أضافت: ”ندعم 1.4 مليون شخص 
يف غزة“، الفتة إىل أنه ”تم إطالق نداء عاجل وبدأنا 

يف تلقي املساعدات لسكان القطاع“.
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بغداد/ الزوراء:
قانون  مرشوع  أن  صالح،  برهم  الرئيس،  أكد 
اسرتداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية 
استباقية رادعة، مشريا إىل أن العراق خرس ألف 
مليار دوالر منذ 2003 بسبب ”استرشاء الفساد 

املايل واإلداري يف مؤسسات الدولة“. 
وقال صالح، خالل كلمة خاصة بملفات الفساد 
قانون  مرشوع  ”إن  العراق:  يف  واملايل  اإلداري 
إجراءات  يتضمن  الفساد  عائدات  اسرتداد 
”مرشوع  أن  مؤكداً  رادعة“،  استباقية  عملية 
الستعادة  الحقة  خطوات  يتضمن  القانون 

أموال الفساد“.
الفساد  عائدات  اسرتداد  ”قانون  أن  وأضاف 
املالية والرقابية  يتضمن أيضاً دعم املؤسسات 
عّطل  ”الفساد  أن  مبيناً  أدواتها“،  وتفعيل 
بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج  الشعب  إرادة 
الشباب املتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من 

الفساد“.
وأشار إىل أن ”العراق خرس ألف مليار دوالر منذ 
مليار   150 إىل  إضافة  الفساد،  بسبب   2003
الخارج  إىل  الفساد  صفقات  من  هربت  دوالر 

منذ 2003“.
الفساد  مع  التعامل  إمكانية  ”عدم  عىل  وأكد 
اسرتداد  قانون  ”مرشوع  أن  إىل  الفتا  محلياً“، 
الفساد  أموال  الفساد يسعى السرتداد  عائدات 

الجهات  مع  والتعاون  الدول  مع  اتفاقات  عرب 
الدولية“.

تحالف  ”تشكيل  إىل  الجمهورية،  رئيس  ودعا 
هو  ”الفساد  أن  مبيناً  الفساد“،  ملكافحة  دويل 
عىل  أن  مشدداً  للعنف“،  السيايس  االقتصاد 
”جميع املؤسسات اتخاذ وقفة جادة وحاسمة 
أن  ومؤكداً  الفساد“،  آفة  ملواجهة  وحازمة 

”الفساد ال يقل خطورة عن اإلرهاب“.
عن  االحد،  امس  الجمهورية،  رئاسة  وأعلنت 
”اسرتداد  قانون  مرشوع  تضمنه  ما  ابرز 
املُقدم من رئيس الجمهورية  الفساد“  عائدات 

برهم صالح اىل مجلس النواب.
 ” تلقت  بيان  يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 
الزوراء“ نسخة منه : إن ”القانون يشمل جميع 
مسؤويل الدولة العراقية الذين تسنموا املناصب 
العليا األكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 
فوق،  فما  عام  مدير  درجة  من  االن،  وحتى 
قائمة  بإعداد  املختصة  املالية  الجهات  وتقوم 
سنة   17 خالل  املناصب  هذه  بشاغيل  موّثقة 

املاضية“.
االموال  السرتداد  يهدف  ”القانون  أن  وأضافت 
التالية داخل العراق وخارجه، االموال والعائدات 
ممتلكات  او  فساد،  جريمة  اية  يف  االجرامية 
من  املتأتية  واملنافع  وااليرادات  قيمتها،  تعادل 
حولت  التي  واملمتلكات  فساد  جريمة  عائدات 

معها“،  اختلطت  التي  او  بها  بدلت  او  اليها 
مشددة عىل رضورة ”تزود هيئة النزاهة البنك 
املركزي العراقي بقائمة شاغيل املناصب العليا 
بهم  الصلة  وثيقي  واالشخاص  ارسهم  وافراد 
خالل ثالثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، 
وتحديثها سنوياً، ويقوم البنك املركزي العراقي 
إلجراء  املالية  املؤسسات  عىل  بأعمامها 

التدقيقات عليها“.
والتحقيق  ”التقّيص  ان  الرئاسة  وتابعت 
عوائل  افراد  أيضا  يشمل  الفساد،  أموال  عن 

الذي تربطهم  املسؤولني واصدقائهم واملقربني 
اىل  تجارية،  او  سياسية  العالقة  من  نوع  أي 
الذين  األشخاص  وهم  النفوذ  أصحاب  جانب 
لهم تأثري يف صنع القرارات داخل مرافق الدولة 
العليا  املناصب  ”شاغيل  مطالبة  وأجهزتها“، 
تقديم إقرار خطي خالل 60 يوما بتخويل هيئة 
النزاهة واملحاكم العراقية بطلب املعلومات من 
الدول التي يكون لهم فيها حسابات مرصفية، 
الرسية  برفع  منهم  إقرار  ذلك  يعد  حيث 
العراقية  الرسمية  للجهات  ارصدتهم  عن 

املرصفية،  الحسابات  فيها  توجد  التي  والدول 
60 يوما يعد مستقيال من  وبخالفه بعد مرور 

وظيفته“.
عىل  بناءا  النزاهة  ”لهيئة  أن  الرئاسة  وبينت   
املخابرات  جهاز  مع  وبالتنسيق  األدلة  توفر 
التعامالت  عن  التحري  املالية  الرقابة  وديوان 
العراق  داخل  يف  واالمالك  والتحويالت  املالية 
للتقيص  القانون  بهذا  للمشمولني  وخارجه 
عن مصادرها وطبيعة تأثريهم يف صنع القرار 
أي  ومالحقة  وأجهزتها  الدولة  سلطات  داخل 

جرائم فساد تظهر نتيجة التحريات“.
تحقيق  فرق  ”تشكيل  عىل  الرئاسة  وأكدت 
وتقّيص بني وزارة الخارجية وجهاز املخابرات 
وهيئة النزاهة والبنك املركزي العراقي وديوان 
للتحرّي  الدول  مع  وبالتعاون  املالية  الرقابة 
والفاسدين،  الخارج  اىل  املهربة  األموال  عن 
وجمع املعلومات والوثائق عن أموال العراقيني 
الذين شغلوا مناصب  الدول  املوجودين يف هذه 
وزارة  ”تضع  أن  اىل  الفتاً  العراق“،  يف  عليا 
الخارجية وعرب الوزارات والهيئات ذات العالقة 
خطة إلبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول السرتداد 
وعوائدها  للخارج  املهربة  العراقية  االموال 
والفاسدين وتسليمهم اىل السلطات العراقية“.

رشكات  مع  ”التعاقد  عىل  الرئاسة  وشددت 
عن  التحري  اجل  من  رصينة  عاملية  تحقيق 

وعوائدها“،   للخارج  املهربة  العراق  اموال 
الفتة اىل رضورة ”أن ُتشعر املؤسسات املالية، 
اعدادها  يتم  بقوائم  العراقي،  املركزي  البنك 
 500 عن  قيمتها  تزيد  والتي  املالية  باملعامالت 

الف دوالر امريكي ألجراء التحريات عنها“.

واكدت عىل أن ”تلتزم املؤسسات املالية العراقية 
الزبائن  من  التحقق  املركزي  البنك  وبأرشاف 
يف  املودعة  األموال  من  املالكني  هوية  لتحديد 
دوالر“،  مليون  عىل  قيمتها  تزيد  حسابات 
إجازة  او  عقد  أي  فسخ  او  ”الغاء  اىل  مشرية 
او  رشوة  عىل  بناءا  ابرامها  يتم  استثمارية 

استغالل نفوذ، او اي فعل من افعال الفساد“.
الفساد،  عن  التبليغ  ”لتشجيع  أنه  واوضحت 
قيمة  من   5% اىل  تصل  مالية  مكافأة  ُتمنح 
جريمة الفساد للمخرب الذي ُيديل بمعلومات عن 
الفساد“،  أموال  الستعادة  تقود  التي  جريمة 
الفساد  بجرائم  املدانني  ”عقوبات  ان  مضيفة 
ممتلكاتهم  لكل  امللكية  ونزع  املصادرة  تشمل 
والصكوك  واملستندات  املنقولة،  وغري  املنقولة 

القانونية“.
ولفتت اىل أن ”وفاة املتهم بالفساد او انقضاء 
فرتة الدعوى القضائية، ال يمنع عدم مسئوليته 
وتخضع  عنه،  العفو  يجوز  وال  الجريمة  عن 

ممتلكاته وامواله لعقوبات تهم الفساد“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االحد، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
اصابة   3791 تسجيل  اكدت  وفيما 
وشفاء    وفاة  حالة  و32  جديدة 
صحة  دائرة  حددت  حالة،   5039
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات 

حسب املناطق.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
 ،  32668 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
تسجيل  تم  انه  مبينة   ،  10121408
3791 اصابة جديدة و32 حالة وفاة 

وشفاء 5039 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

 ،  (92.6%)  1081843 الكيل: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما 
التي  الحاالت  عدد  اما   ،  1167940
تحت العالج: 69907 ، يف حني ان عدد 
املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد   ،  474
امللقحني  عدد  ان  اىل  الفتة   ،16190
عدد  ليصبح   ،  8442 امس:  ليوم 

امللقحني الكيل: 527159.
من جهتها، اعلنت دائرة صحة بغداد 
اصابة   578 تسجيل  عن  الرصافة 
 450 بينها  كورونا  بفريوس  جديدة 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
تلقته  بيان  يف  الدائرة  وقالت 
الصحية  ”املؤسسات  ان  ”الزوراء“: 
الرصافة   جانب  يف  امس  سجلت 
578 اصابة جديدة بفريوس كورونا 

خالل  حالة   450 كالتايل:  موزعة 
الصحية   للقطاعات  الوبائي   الرصد 
/ قطاع الرصافة  39 حالة من خالل 
الرصد الوبائي / قطاع النهروان 35 
الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة  
خالل  من  حالة   81 الشعب  قطاع 
بغداد جديدة   الوبائي/ قطاع  الرصد 
الوبائي/  الرصد  53 حالة من خالل 
خالل  من  حالة   57 املدائن  قطاع 
االعظمية  قطاع  الوبائي/  الرصد 
35 حالة من خالل الرصد الوبائي / 
21 حالة من خالل  قطاع االستقالل 
الرصد الوبائي/ قطاع البلديات األول 
61 حالة  من خالل الرصد الوبائي   /
قطاع البلديات الثاني 49  حاالت من 
الصدر  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 

19 حالة  من خالل الرصد الوبائي.

خالل  حالة   128 ان  اىل  واشارت 
 : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
موزعة  الصدر  مدينة  يف  حالة    14
باب  يف  حاالت   5  ، محالتها    عىل 
املعظم ، 8حاالت يف االمني ، 6 حاالت 
يف املدائن، 4 حاالت يف العبيدي  ، 11 
 9، الجديدة     حالة يف منطقة بغداد 
يف  حاالت  النهروان،7  يف  حاالت 
الكرادة، 5 حاالت يف الرشاد،7 حاالت 
حاالت  فلسطني،9  شارع  منطقة  يف 
يف  حاالت   9، النرص  حي  منطقة  يف 
منطقة  يف  حاالت  الشعب،8  منطقة 
منطقة  يف  حاالت  الزعفرانية،9 
الباوية ،5 حاالت يف منطقة االعظمية 

،12 حالة من مناطق الكرخ .
واضافت صحة الرصافة انه ”تم نقل 
الصحي  الحجر  اىل  الحاالت  جميع 

الربوتوكوالت  وفق  العالج  لتلقي 
”العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة“، 
اىل  ارتفع  لإلصابات   الرتاكمي 
لالسف    1700 منهم   تويف   159705
فيما اكتسب الشفاء   153034  حالة 

شفاء ومتبقي قيد العالج  4971“
ودعت اىل ”مراعاة تلك الجهود والتي 
اعداد  من  الحجم  هذا  عن  اسفرت 
بإجراءات  االلتزام  الشفاء من خالل 
والرتكيز  الكمامات   ولبس  الوقائية 
وعدم  االجتماعي   التباعد  عىل 

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

الفريوس“.

تعلُن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط   
ادناه يف محافظة (بابل) يف اليوم ( الخامي عرش) تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل .
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسـم الرشكة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) 

دينار غري قابل للرد
فعـىل الراغبـني الحضور يف السـاعة الحادية عرش يف قسـم الرشكـة يف محافظة 
(بابل) عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل ( الرشكة 
العامة الدارة النقل الخاص ) وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة 
الوطنية املوحدة) وبطاقة السـكن (النسـخ االصلية) ويدفع التأمينات القانونية 
البالغة ٢٠٪ مرضوبا يف عدد سـنني العقد بصك مصدق و يتحمل من ترسـو عليه 
املزايـدة اجور خدمة بنسـبة ٢٪ وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سـنني 
العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل

مدة االيجار ملدة سنة واحدة ... يدفع بدل االيجار  قسط واحد لكل سنة.
كريم هاشم حسني الجابري

املدير العام        
رئيس مجلس االدارة     
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واشنطن/متابعة الزوراء:

مع دخول اتفاق وقف إطالق النار حيز 

التنفيـذ يف قطاع غـزة ُيتوقع أن يتجه 

الرئيـس األمريكي جـو بايدن إىل إعادة 

ترتيب أولويات سياسته، التي انصبت 

منذ توليه منصبه يف يناير عىل مكافحة 

جائحـة فايـروس كورونـا والرتاجـع 

االقتصادي يف الداخـل وتحديات كربى 

يف الخارج كالصني وروسيا وإيران.

لكن وبعـد الرصاع الذي اندلع يف قطاع 

غزة وتطلّب دبلوماسية أمريكية مكثفة 

مـن وراء الكواليـس، بـات لزامـا عىل 

معاوني بايدن إعادة ترتيب أولوياتهم 

مع السـعي لتثبيت وقف إطـالق النار 

بني إرسائيـل والفصائل الفلسـطينية 

إعمـار غـزة  ووضـع خطـة إلعـادة 

والحيلولـة دون تكـرار املواجهة التي 

صارت أوىل أزمات السياسة الخارجية 

يف طريق بايدن.

الرتكيـز  إن  وقـال مسـؤول أمريكـي 

ينصـب عىل ”مـا سـيحدث الحقا مع 

العنـف..  تجـاوز  إىل  قدمـا  التطلـع 

بحيـث نفعل كل ما بوسـعنا للحّد من 

احتماالت تكرار مثل هذا الوضع خالل 

خمسة أعوام أو عامني“.

وعجـل التصعيد يف قطـاع غزة بهبوب 

تغيريات عىل أسـلوب اإلدارة األمريكية 

الجديدة بقيادة جو بايدن وهو أسلوب 

يتعّمـد النأي بالنفس عـن النزاعات يف 

الرشق األوسط.

تسـلمه  منـذ  بايـدن  الرئيـس  وبـدا 

مقاليـد الحكم، يعـزف عن الخوض يف 

الرصاع القائـم منذ عقود بني إرسائيل 

والفلسـطينيني والـذي أربك مسـاعي 

رؤساء سابقني لصنع السالم.

ولـم يبـد بايـدن حتـى اآلن اهتمامـا 

باالنغمـاس يف مسـعى جديـد إلحياء 

جهود السالم املتوقفة منذ فرتة طويلة 

يف وقـت يرى معظم املحللني فيه أنه ال 

توجد آفـاق كبرية إلجـراء مفاوضات 

ناجحة إن كانت هناك آفاق أصال.

لكن هناك إشـارات متزايدة عىل تجدد 

االنخـراط األمريكي اآلن يف ظل ما يبدو 

من توقف القصف الصاروخي من غزة 

والرضبات الجوية من إرسائيل.

ويأتي هذا بعدما واجه بايدن ضغوطا 

شديدة ليلعب دورا أكثر وضوحا ويتخذ 

نهجا أكثر رصامة تجاه إرسائيل، وهي 

الديمقراطيـني  ضغـوط جـاءت مـن 

التقدميني الذين كان دعمهم له حاسما 

يف الفوز بانتخابات عام 2020.

وبعد اتصـاالت دبلوماسـية عىل مدار 

السـاعة عـىل حـد وصـف مسـؤولني 

أمريكيـني مما سـاعد يف إنجـاز اتفاق 

وقف إطـالق النـار الخميـس املايض، 

سـيوفد بايدن وزيـر خارجيته أنتوني 

إرسائيليـني  زعمـاء  للقـاء  بلينكـن 

وفلسـطينيني وإقليميني هذا األسبوع 

يف أوىل زيارات بلينكن للرشق األوسط.

ويتصدر قائمـة املهام األمريكية جمع 

وأخـرى  لغـزة  إنسـانية  مسـاعدات 

إلعادة إعمـار القطـاع، فبعد رضبات 

جويـة إرسائيليـة عىل مدى أيـام، قال 

مسـؤولون يف غـزة إن 16800 منـزل 

ترضرت وال تتوفـر الكهرباء إال لثالث 

أو أربـع سـاعات يوميـا فقـط. وقّدر 

املسؤولون الفلسطينيون تكلفة إعادة 

اإلعمار بعرشات املاليني من الدوالرات.

الواليـات  إن  الخميـس  بايـدن  وقـال 

املتحدة ستعمل من خالل األمم املتحدة 

ومع أطـراف دولية أخرى، وسـيجري 

التنسـيق ملثـل هـذه املسـاعدات مـع 

السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء 

من الضفة الغربية املحتلة.

وقال مسـؤولون أمريكيـون إن اإلدارة 

تجهـز حزمة مسـاعدات ومن املتوقع 

إعالن قرارات بشأنها قريبا.

مسـاعدات  إىل  هـذا  وسـُيضاف 

للفلسـطينيني بقيمـة 235 مليـون 

يف  واشـنطن  عنهـا  أعلنـت  دوالر 

أبريل واستئناف تمويل وكالة األمم 

املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئني 

الفلسـطينيني وإعـادة مسـاعدات 

أخـرى أوقفهـا الرئيـس األمريكـي 

السابق دونالد ترامب.

وقـال مصـدر قريـب من األمـر إن 

هنـاك خطـوة أخـرى قيـد البحـث 

مـع  العالقـات  إلصـالح  تهـدف 

تكـون  تـكاد  التـي  الفلسـطينيني 

انهارت خالل فـرتة ترامب، وتتمثل 

يف إعادة فتـح القنصليـة األمريكية 

بالقدس الرشقية والتي كانت تخدم 

الفلسطينيني وأغلقها ترامب.

إىل جانب املساعدات ستعمل اإلدارة 

األمريكيـة الحاليـة بقيـادة بايـدن 

أبراهـام  اتفاقـات  اسـتغالل  عـىل 

إلعـادة الفلسـطينيني وإرسائيل إىل 

التفاوض.

وذكر مسـؤولون أمريكيون أن إدارة 

بايـدن تتطلـع السـتخدام اتفاقات 

أبراهـام، وهـي اتفاقـات موقعة يف 

عهد ترامب لتطبيع عالقات إرسائيل 

مع البحريـن واإلمارات ومع املغرب 

والسودان، يف تسهيل االتصاالت بني 

إرسائيل والفلسطينيني.

وقال املسؤول األمريكي ”ما تعلمناه 

من اتفاقـات أبراهام هو أن تجاهل 

الـرصاع اإلرسائيـيل الفلسـطيني ال 

يقلـص فحسـب آفـاق املفاوضات 

بـل يمكن بالفعـل أن يضيف رشارة 

أخرى“.

وأي مسـعى لربط تطبيع العالقات 

بـني إرسائيل ودول عربية بما تفجر 

من عنـف يف اآلونة األخرية سـيلقى 

رفضـا عىل األرجح من جانب رئيس 

الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو.

وتحـدث بايـدن معـه سـت مـرات 

خـالل مفاوضات وقف إطالق النار. 

وبالرغم من موافقة الزعيم اليميني 

الذي كان مقربا من ترامب عىل وقف 

الرضبات الجوية، ال يزال عىل خالف 

مع بايدن حـول االتفاق النووي مع 

إيران وقضايا أخرى.

وواجـه نتنياهو ضغوطا وانتقادات 

داخليـة الذعة بسـبب وقـف إطالق 

النار.

وهاجم ساسة من املعسكر اليميني 

يف إرسائيل وقـف إطالق النار، وهدد 

البعض بسـحب دعمهـم لنتنياهو. 

ووصف إيتمار بن جفري زعيم حزب 

”القـوة اليهوديـة“ املتطـرف، الذي 

كان نتنياهـو يحـاول اسـتمالته يف 

مشاورات تشـكيل الحكومة، وقف 

إطـالق النـار بأنه مخز واستسـالم 

لإلرهاب. بينما اعترب جدعون سـار 

حليـف نتنياهو السـابق الذي يقود 

اآلن حـزب ”أمـل جديـد“ الصغـري، 

وقف إطالق النار أمرا محرجا.

وعـّرب ديمقراطيـون تقدميون عن 

سـعادتهم بوقف إطالق النار لكنهم 

دعوا إدارة بايـدن إىل العمل من أجل 

حل أطول مدى.

وكتـب رو كانا عضو مجلس النواب 

األمريكي عىل تويرت يقـول ”يمكننا 

البنـاء عـىل هـذا التقدم مـن خالل 

والعمـل  العنـف  جـذور  معالجـة 

باتجاه حل الدولتني وإنهاء الحصار 

واالحتالل، مع الضغط من أجل سالم 

دائم لإلرسائيليني والفلسطينيني“.

وتتزايـد الضغوط عـىل إدارة بايدن 

من الخارج أيضا.

ففـي األمم املتحدة، قـال دبلومايس 

عربي كبري مشرتطا عدم ذكر اسمه 

”التواصـل الفوري مع قـوة بثقل“ 

يف  اآلن  مطلـوب  األمريكيـة  اإلدارة 

إطار ”املعايري الصحيحة“ الستئناف 

جهود أوسع نطاقا لتحقيق السالم.

بل إنه دار حديث عـن إحياء رباعي 

الوسـاطة يف الرشق األوسـط، الذي 

تشـكل قبـل وقـت طويـل ويضـم 

الواليـات املتحدة وروسـيا واالتحاد 

ولـم  املتحـدة  واألمـم  األوروبـي 

ُيستخدم كثريا خالل سنوات ترامب، 

اإلرسائيليـني  إلقنـاع  محاولـة  يف 

والفلسـطينيني بالعـودة إىل طاولة 

التفاوض.

كجكي/أ. ف. ب:
 يقـع سـد كجكـي الكهرمائي الضائـع يف عمق 
والية هلمند محاطا بأراض تسيطر عليها حركة 
طالبـان وال يمكن الوصـول إليـه إال باملروحية. 
ومع ذلك وبعد سـنوات من الجهود لزيادة قدرته 
كانت كلفتهـا البرشية كبرية، مـا زال يف طريقه 

ألن يصبح األهم يف أفغانستان.
يقع هذا السـد بـني املنحـدرات الصخرية املطلة 
عىل نهـر هلمند الذي يسـتخدم للـري عىل طول 
أكثـر مـن ألـف كيلومرت يف جنـوب أفغانسـتان. 
وقـد واجـه العديـد من املشـاكل منذ إنشـائه يف 
خمسـينات القـرن املـايض، تزامنت مع املسـار 

املضطرب للبالد.
يقـع السـد الـذي يؤمـن الكهربـاء للمدينتـني 
الرئيسـيتني يف الجنـوب لشـكركاه وقندهـار يف 
قلب جيب صغري تسـيطر عليـه الحكومة وتبلغ 
مسـاحته سـتة كيلومرتات مربعة. وحوله دائرة 

تمتد لعرشات الكيلومرتات بني أيدي طالبان.
نتيجـة لتسـوية كان ال بـد منهـا عـىل األرجح، 
تسـمح كابول لطالبان بالحصـول عىل جزء من 
التيـار الكهربائي مجانا. وتفـرض الحركة التي 
طـردت مـن السـلطة يف نهايـة 2001 وتأمل يف 
العـودة إليها مـع رحيل القـوات األجنبية بحلول 
11 أيلول/سـبتمرب املقبل، رسـوما عىل السكان 

املدنيني الذين يستهلكون الكهرباء.
وبعـد هـذا املوعـد، يمكـن تطبيق تسـويات من 
هـذا النـوع يف أماكن أخـرى يف غيـاب اتفاق بني 

الحكومة األفغانية وقيادة طالبان.
وال يمنـع االتفـاق الضمنـي الذي تسـتفيد منه 
طالبان خصوصـا مقاتليها من مهاجمة القوات 
التـي تؤمـن الحماية لسـد كجكي. وقـد دفعت 
بـني  العالقـون  واملدنيـون  الحكوميـة  القـوات 

الطرفني ثمنا باهظا لبقاء السد.
وقال عبد الـرزاق لوكالة فرانـس برس إن ”هذه 

الكهرباء تكلف الكثري من االرواح“.
وعبـد الـرزاق هـو حاكـم منطقة كجكـي لكن 
سـلطته ال تتجـاوز مكتبه وبضعـة مبان تحيط 
بالسـد. ويقول عبد الـرزاق والعاملـون معه إن 
حـواىل 15 ميغاواط تذهـب إىل مناطق طالبان يف 
كجكـي وسـانجني ومـوىس قلعة وهـي من بني 

أخطر القطاعات يف أفغانستان.
وأكـد الحاكـم أن طالبـان ”تحصـد 300 مليون 
أفغاني (3,1 ماليني يورو) شـهرا“ من الرسـوم 

التي تفرضها عىل الكهرباء.
لرشكـة  التنفيـذي  املديـر  رضـا  غـالم  ويـربر 
”كونسرتاكشـن 77“ الرتكية هذا الوضع بالقول 
”لم نخرت ذلك لكن كيف نرفض منحهم الكهرباء؟ 

هناك مدنيون وهذا حقهم“.
وتسـتعد ”كونسرتاكشن 77“ لزيادة طاقة السد 
مـن حـواىل خمسـني إىل 150 ميغـاواط بإضافة 

ثالثة توربينات.
يذهب الباقي إىل الحكومة التي زادت من مشاريع 
الطاقة الكهرمائية يف السـنوات األخرية لتحسني 
وضـع بلـد بعيد عـن االكتفـاء الذاتـي ومضطر 

السترياد الكهرباء من جريانه.
وتغطي شـبكة الكهرباء نحو أربعـني باملئة من 
البالد لكن التيـار ال يتوافر يف بعض األحيان أكثر 
مـن سـاعة أو سـاعتني يف اليـوم. والوضع ليس 
أفضل بكثري يف املـدن الكربى بما يف ذلك يف كابول 

حيث تقطع الكرباء يوميا.
وكانـت رشكـة أمريكيـة شـيدت يف خمسـينات 

القرن املايض السـد للتحكم يف تدفـق مياه النهر 
والـري. وقامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
(يـو اس ايد) بمضاعفـة قدرة السـد بتوربينني 
يف 1975 قبـل أن يهمل اعتبارا مـن 1979 خالل 

الغزو السوفياتي.
بعد سـقوط طالبان يف 2001، أعـاد األمريكيون 
تشـغيل السـد لكنهم فشـلوا يف تركيـب توربني 
ثالث وانسحبوا من مرشوع اعتربوه عبثيا وكلف 
عـرشات املاليني مـن الـدوالرات. وتولـت كابول 
املهمة يف 2013 واسـتدعت ”كونسرتاكشن 77“ 
ملسـاعدتها. وتمكنت الرشكة الرتكية من تركيب 
التوربـني الثالـث وتعمـل منـذ 2019 عـىل بناء 
محطة ثانية بثالثـة توربينات إضافية يتوقع أن 

تنجز يف 2022.
ويتذكـر عادل كياني أحد كـوادر الرشكة الرتكية 
”نعتمد بالكامل عـىل املروحيات. ال يمكننا حتى 
إحضـار طماطـم بدونهـا“. وينبغي نقـل مئات 
األطنان من املواد بشاحنات عرب مناطق طالبان.

بمروحيـة  الرتكيـة  الرشكـة  موظفـو  ويصـل 
لكـن موظفي الحكومـة املتحدريـن من كجكي 
مضطرون لعبور خط الجبهة للوصول إىل السـد 
من قراهم الواقعة يف أرايض طالبان. وهذا يحتاج 

إىل موافقة الطرفني.
قـال محمد أكرب الذي توىل شـؤون الـري يف عهد 
طالبان يف تسـعينات القرن املايض ”تلقيت ورقة 

من طالبان وبطاقة هوية حكومية“.
ويقطـع محمد داود وهو ميكانيكي هذا الطريق 
كل أسـبوع. وقـال آسـفا ”يف املـايض كان األمر 
يسـتغرق عرش دقائق، ولكن بسبب انعدام األمن 
بـات أربـع سـاعات“. واضـاف ”أشـعر بخوف 

كبريالعام املايض قتل زميل يل وجرح أربعة“.
ورسدار محمـد أيضـا مضطـر لعبـور الجبهـة 
إلصالح الخطـوط التي ترضرت من القتال. وهو 
يبلغ املعسكرين مسبقا لكن هذا اإلجراء الوقائي 
ال يكفـي دائما. وقـد خرس زميال قتلتـه القوات 
األفغانية. ويقول مشريا إىل تلة ”أطلقوا النار من 

هذا املوقع املتقدم“.
يف قريتـه، يدفـع رسدار لحركة طالبان خمسـة 
دوالرات (4.2 يـورو) شـهريا مقابـل الكهربـاء 
لتشـغيل مكيف الهواء أو ري حقوله. ويف أرايض 
املتمردين يحصل السكان األكثر فقرا عىل الكمية 

نفسها من الكهرباء لكن مجانا.
وقـال عـادل بادلـون وهو مسـؤول لوجسـتي 
إن ”عنـارص طالبان سـعداء جـدا. إنهم يحبون 
(رشكة كونسرتاكشـن) 77 واملشاريع ألنها تفيد 

كل الناس“.
ومـن مركـز مراقبـة عـىل املرتفعـات، يراقـب 
الجنـود بمناظري أرايض طالبان الشاسـعة حيث 
يتابعونهـم وهم يركبون دراجـات نارية ويرون 
أطفـاال يلعبون كرة القـدم ومزارعني يعملون يف 

حقولهم.
وقـال الجندي محمد سـليم نـارصي إن مقاتيل 
”طالبان يتنكرون ويختبئون بني املدنيني ملحاولة 
املجـيء إىل هنـا“. ويبدو املكان هادًئـا، لكن بعد 
حلول الظـالم تبدأ طالبان إطالق النار عىل موقع 

مجاور.
أي شـخص يغامر بالدخول إىل منطقة مكشوفة 
بالقرب مـن الجبهة يمكن أن يصاب بالرصاص. 
ويف موقـع آخر، يشـري عبد الـرزاق القائد يف قوة 
الحمايـة العامـة إىل مـكان ”قتل قناصـة“ فيه 

صهره قبل شهرين.

بغداد/ الزوراء:

أكد رئيس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 

امـس االحـد، ان العـراق لـن يتخـىل عـن 

مبدئـي  الفلسـطينية وموقفـه  القضيـة 

وثابـت منها، وفيما اشـار وزير الخارجية 

فؤاد حسني، اىل ان اجتماع اللجنة العراقية 

الفلسطينية سـيكون يف رام الله، عّد وزير 

الخارجية الفلسـطيني رياض املالكي قوة 

العراق ودوره اإلقليمي والدويل بمثابة قوة 

للموقف الفلسطيني، وان فلسطني ستبقى 

وفية للعراق.

وذكـر املكتـب االعالمي لرئيس الـوزراء يف 

بيان تلقته ”الـزوراء“: ان ”رئيس مجلس 

الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، اسـتقبل 

وزير الخارجية الفلسطيني رياض املالكي 

والوفد املرافق له، وجرى خالل اللقاء بحث 

العالقـات الثنائية بني البلديـن، وتداعيات 

الشـعب  عـىل  االرسائيليـة  الهجمـات 

الفلسطيني، التي تسـببت بسقوط العديد 

من الضحايـا األبرياء بني شـهيد وجريح، 

واحـداث دمار بالبنـى التحتية واملنشـآت 

املدنية. 

وبـني الكاظمـي ان العراق لـن يتخىل عن 

مبدئـي  الفلسـطينية وموقفـه  القضيـة 

وثابـت منهـا، وان فلسـطني التي تسـكن 

الوجـدان العراقي تحظى بالدعم الشـعبي 

والسـيايس والرسمي، ولن ترى من العراق 

سوى االسناد والدعم املبارش، وعرب املواقف 

واإلتصاالت االقليمية والدولية. 

واكد اهمية تشجيع الحوار ووحدة املوقف 

الفلسطيني ودعم العراق ملثل هذا التوجه، 

اىل  الضيـف تحياتـه  الوزيـر  كمـا حّمـل 

الرئيس الفلسطيني وباقي اعضاء القيادة 

الفلسطينية. 

الخارجيـة  وزيـر  نقـل  جانبـه،  مـن 

السـلطة  رئيـس  تحيـات  الفلسـطيني، 

الفلسـطينية محمـود عبـاس اىل رئيـس 

الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء  مجلـس 

وتقديـره ملوقـف العـراق االخـوي الداعم 

لفلسطني ومسـاندته الشعب الفلسطيني 

يف مواجهة العدوان االرسائييل. 

وبـني وزير الخارجية الفلسـطيني ان قوة 

العراق املتصاعـدة ودوره االقليمي والدويل 

نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني.

ويف سـياق اخر، قال وزيـر الخارجية فؤاد 

حسني يف مؤتمر صحفي مشرتك مع نظريه 

الفلسـطيني تابعته ”الزوراء“: ”يف العراق 

دعـم مجتمعـي للقضيـة الفلسـطينية“، 

الفتا اىل ان ”الحكومـة العراقية اكدت عىل 

وحدة الصف الفلسطيني ونحتاج إىل حوار 

رصيح بني الفلسطينيني أنفسهم“.

واضاف انه ”مـن الرضوري توحيد الصف 

وتقوية السـلطة الفلسطينية ومن الخطر 

السـلطة  إلضعـاف  االنتصـار  اسـتثمار 

الفلسـطينية“، مؤكـدا انـه ”سـيكون لنا 

اجتمـاع بـني اللجنـة املشـرتكة العراقية 

الفلسطينية يف األشهر املقبلة يف رام الله“.

وبني اننا ”نحتاج إىل اسـتثمار االنتصار يف 

غزة وتفعيله سياسياً“.

من جهته، اكد وزير الخارجية الفلسطيني 

رياض املالكي، ان فلسـطني ستبقى وفية 

للعراق.

وقـال املالكـي خـالل املؤتمـر الصحفـي 

تابعته ”الزوراء“: ان ”الزيارة للعراق تأتي 

بعـد انتهاء العـدوان اإلرسائييل عىل غزة“، 

مشريا اىل ان ”االعتداء أودى بحياة أكثر من 

240 فلسطينياً بريئاً بينهم 70 طفالً“.

وتابع: اننا ”جئنا إىل بغداد لننسـق املواقف 

املقبلـة“، الفتـا اىل ان ”املسـجد األقـىص 

يستباح يومياً واملعركة القادمة هي إلنهاء 

االحتالل اإلرسائييل“.

واكد ان ”فلسطني تسـتمد رباطة الجأش 

والقـوة والعنفوان من الشـعب العراقي“، 

مبينـا ان ”العـراق ويفٌّ لفلسـطني وداعـم 

لها“.

وبني انه ”رشف كبري للحكومة الفلسطينية 

أن تسـتقبل ضيوفـاً عراقيـني“، مؤكدا ان 

”فلسطني ستبقى وفية للعراق“.

@ıbiãËÿ‹€@�b‰$@‚á€a@ÊÏ»œáÌ@ÊbÃœ˛a
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الزوراء / يوسف سلمان:

اوىل  النـواب  مجلـس  يعقـد 

مطلـع  االعتياديـة  جلسـاته 

االسبوع املقبل، حيث سيفتتح 

بمناقشـة  اعمالـه  جـدول 

املتكررة  الصهيونية  االعتداءات 

عىل الشعب العربي الفلسطيني، 

كما ترتقـب االوسـاط النيابية 

القوانـني  ترشيعـات  عـرض 

االعمـال   جـدول  يف  املهمـة 

بالتزامـن مع قرب  إلقرارهــا 

موعد االنتخابات يف العارش من 

ترشين االول املقبل .

النواب  وقررت رئاسـة مجلس 

تشـكيل لجنة تحقيقية خاصة 

لتتوىل التحقيق مع مدير الدائرة 

التعليـم  وزارة  يف  القانونيـة 

العايل لتعمـده تعطيل القوانني 

السـارية، ومنها قانون“ أسس 

تعـادل الشـهادات والدرجـات 

العلمية العربية واألجنبية“ رقم 

(20) لسـنة 2020 ، واخرهــا 

تعطيـل تطبيـق قانـون نافـذ 

بحجة الطعـن به لدى املحكمة 

االتحادية .

وقررت رئاسة الربملان، بموجب 

االمر النيابـي، ان تكون اللجنة 

التحقيقية برئاسة رئيس لجنة 

النيابيـة مقدام  العـايل  التعليم 

الجميـيل وعضوية نائب رئيس 

اللجنـة القانونية محمد الغزي 

وعضـو لجنة النزاهـة النيابية 

هشام السهيل .

 باملقابـل دعـت لجنـة االقاليم 

وشـؤون املحافظـات النيابيـة 

ملجلـس  جلسـة  عقـد  اىل 

النواب ملناقشـة تعديـل قانون 

االنتخابـات، واالعتمـاد حرصا 

البايومرتيـة يف  البطاقـة  عـىل 

وذلـك  القادمـة،  االنتخابـات 

ملنـع التزويـر وتحقيق مطالب 

املتظاهرين .

واشـار رئيـس اللجنـة النائب 

شريوان دوبرداني لـ“ الزوراء” 

جلسـة  عقـد  رضورة  اىل 

ملجلـس النـواب إلجـراء تعديل 

عىل قانـون انتخابـات مجلس 

النواب واالعتمـاد عىل بطاقات 

االنتخابـات  يف  البايومرتيـة 

تزويـر  ملنـع  وذلـك  القادمـة 

النتائج.

واضاف ان ” يجـب عىل القوى 

النيابية تعديل عىل  السياسـية 

قانـون االنتخابـات خصوصـا  

الناخب، وذلك  ببطاقة  املتعلقة 

من اجل إجراء انتخابات نزيهة 

وعادلـة وبمـا يبعـد الشـكوك 

والهواجس عنهـا لكي التكون 

سـبباً يف عـزوف املواطنني عن 

املشاركة فيها ”.

 مبينا ان ” مجلس النواب ملتزم 

بتنفيذ مطالب املتظاهربن بأن 

تكون االنتخابات مبكرة وبعيدا 

عن التزور والتالعـب بنتائجها 

من خالل حرصهـا بالبطاقات 

البايومرتية“.

االعمـال   وسـيتضمن جـدول 

التصويت عىل مـرشوع قانون 

تصديـق اتفاقيـة النقل الجوي 

بني حكومـة جمهورية العراق 

العربيـة  اململكـة  وحكومـة 

السعودية.

 والتصويت عىل مرشوع قانون 

تصديق اتفاقية تجنب االزدواج 

املايل  التهـرب  الرضيبـي ومنع 

فيمـا يتعلـق بالرضائـب عـىل 

الدخـل وعـىل راس املـال بـني 

العـراق  جمهوريـة  حكومـة 

الكويـت.  دولـة  وحكومـة 

والتصويت عىل مرشوع قانون 

التعديـل االول لقانـون رشكـة 

النفـط الوطنيـة العراقية رقم 

(4) لسنة۲۰۱۸ .

(القـراءة  ومناقشـة  وتقريـر 

الثانية) مرشوع قانون الضمان 

االجتماعـي والتقاعـد للعمال، 

ثم  القراءة األوىل ملرشوع قانون 

املعلومـات  ونظـم  االحصـاء 

الجغرافيـة، واخريا مناقشـات 

عامة ملدة (15 دقيقة).
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

قالـت لجنة الرتبية النيابيـة، امس األحد، ان 

اجراء االمتحانات النهائية لطلبة املراحل غري 

املنتهيـة «صعب جدا» يف ظـل زيادة اصابات 

كورونا وكثرة عددهم.

ودعت اللجنـة وزارة الرتبية اىل عدم الترسع 

بإطالق ترصيحات انهاء العام الدرايس النها 

سـببت نفورا عن التعليم، وبينت ان االمر ما 

زال قيد النقاش والدراسة.

وقال عضو اللجنة، عباس الزاميل: إن «اجراء 

االمتحانـات النهائيـة للمراحل غـري املنتهية 

صعـب جدا بسـبب االعـداد الكبـرية للطلبة 

وارتفاع االصابـات بفريوس كورونا، ما دفع 

اللجنـة إلقـرتاح انهـاء العام الـدرايس لهذه 

املراحل بعد مشاورات ستعقد قريبا مع وزارة 

الرتبية لحسم موضوع السنة الدراسية».

واوضـح ان «املراحل املنتهية غري مشـمولة 

بمقـرتح انهاء السـنة الدراسـية، باالضافة 

اىل الطلبـة الخارجيـني، اذ سـتكون هنـاك 

معالجـات خاصـة بهـذه املراحـل، الن اداء 

االمتحانـات الوزاريـة امر مهـم الجتيازهم 

املرحلة الحالية».

أكـد مقـرر لجنـة الرتبيـة النيابيـة، طعمة 

اللهيبي، امس االحد، أن اللجنة العليا للصحة 

والسـالمة الوطنية وضعتهم يف حرية بشـأن 

العام الدرايس، مشريا إىل أن رؤيتنا هو اعتماد 

درجات نصف السنة إلنهاء الدراسة للمراحل 

غري املنتهية .

وقال اللهيبي يف ترصيح صحفي: ”اننا طالبنا 

شـخصيا وزارة الرتبيـة والسـالمة الوطنية 

برضورة إنهاء الدوام للصفوف الغري منتهية 

واالعتماد عىل درجات نصف السنة“.

وأضاف أن ”الدوام اإللكرتوني لم يعط نتائج 

مرضية يف إيصـال التعليم للتالميذ فضال عن 

تـردي واقـع االنرتنيـت ووسـائل االتصاالت 

األخـرى“، مبينـا أن ”اللجنة العليـا للصحة 

والسالمة الوطنية وضعتنا يف حرية من أمرنا 

بشان إنهاء العام الدرايس“.

من جانب اخر، اوضحت وزارة الرتبية، امس 

االحد، تاريخ التعاقد مع املحارضين واالدارين 

العاملني بصيغة «مجانية» يف الوزارة

تلقـت  بيـان  يف  وزارة  الـوزارة  وذكـرت 

«الـزوراء» نسـخة منـه: ان «يكـون بداية 

التعاقد مـع املحارضين واإلداريني العاملني 

بصيغـة «مجانيـة» يف وزارتنا واملشـمولني 

بقـرار مجلـس الـوزراء رقم (١٣٠) لسـنة 

٢٠٢١ بدءاً من تأريخ ١ / ١ / ٢٠٢١ ، وملدة 

سنة واحدة» .

بغداد/ الزوراء:

حـدد مجلـس الخدمة االتحـادي، امس 

األحـد، ثالث فئات مشـمولة بالتوظيف 

ضمن قانون موازنة ٢٠٢١، فيما اوضح 

آلية تثبيت أصحاب العقود.

وقال رئيس املجلس، محمود التميمي، يف 

ترصيح صحفي: انه ”ليس لدى مجلس 

الخدمـة أيُّ درجات وظيفية سـوى تلك 

التـي وردت مـن وزارة الصحـة وفـق 

ج الطبي وكذلـك الدرجات  قانون التـدرُّ

التي سـرتد من وزارة االسكان واالعمار 

للتعيني بسـنة ٢٠١٦ و٢٠١٧ املنصوص 

عليها يف قانون موازنة ٢٠٢١“.

”الدرجـات  ان  التميمـي  واضـاف 

الوظيفيـة تتضح أعدادهـا لدى املجلس 

بعد مصادقـة وزارة املالية عىل مالكات 

الوزارات واملؤسسـات والهيئات“، الفتاً 

بالتوظيـف  املشـمولة  ”الفئـات  أن  اىل 

هـم   ٢٠٢١ موازنـة  قانـون  وفـق 

الطبـي  التـدرج  بقانـون  املشـمولون 

رقم ٦ لسـنة ٢٠٠٠، وحملة الشـهادات 

العليـا والخريجـون األوائـل يف الكليات 

واألقسام“.

وأشـار إىل أن ”أصحاب الشهادات العليا 

ورد توظيفهـم يف املـادة ١٢ ثانيـاً التي 

أوجبت توظيفهم وفق النسبة القانونية 

يف املؤسسـات الحكوميـة“، مؤكـداً أن 

”املجلـس ينتظر مصادقـة وزارة املالية 

عـىل املالكات لتزويده بأعـداد الدرجات 

وتخصيصهـا املـايل وانواعهـا لكي يتم 

اطالق استمارة التوظيف“.

وتابـع ان ”املجلس فاتـح وزارة التعليم 

العايل لغرض تزويده بالبيانات الخاصة 

العليا والخريجني  الشـهادات  بأصحاب 

االوائل، عـىل أمل أن يتـم تزويده خالل 

األيام املقبلة“.

وبشأن اصحاب العقود، اوضح التميمي: 

ان ”قانون موازنة ٢٠٢١ عالج موضوع 

املتعاقدين مـع املؤسسـات الحكومية، 

إذ إن كلَّ مـن مضىـت عـىل خدمتـه ٥ 

سنوات، يثبت عىل املالك مع حركة املالك 

املوجـودة يف الدائرة التـي يعمل فيها او 

حسـب الوفرة املالية املوجودة“، مؤكداً 

أن ”تعليمـات صـدرت مـن قبـل وزارة 

املالية وعرب املوازنة لغرض تثبيتهم“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة 
عن صدور أمر اسـتقداٍم بحقِّ أحد 
للـدورات  النـوَّاب  أعضـاء مجلس 
االنتخابيَّـة السـابقة، فيمـا بيَّنت 
صـدور مذكـرة قبٍض وتحـرٍّ بحق 
املدير العام األسـبق لهيئة استثمار 

محافظة نينوى.
دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة، ويف 
تفاصيـل  عـن  حديثهـا  معـرض 
قـت فيهما  اللتـني حقَّ القضيَّتـني 
الهيئة وأحالتهما إىل القضاء، أفادت 
«بإصـدار قايض محكمـة تحقيق 
نينوى املختصة بقضايا النزاهة أمر 
اسـتقدام بحق أحد أعضاء مجلس 
النواب للـدورة االنتخابيَّـة الثانية؛ 
استناداً إىل أحكام املادة (٣٤٠) من 
قانون العقوبات عن تهمة اسـتالم 
رواتـب منتسـبي الحمايـة، رغـم 
أنهم مفقودون إبان احتالل داعش 

اإلرهابيَّة ملدينة املوصل».
وتابعت الدائرة أن «قايض محكمة 
تحقيـق نينـوى املختصـة بقضايا 
النزاهة قرَّر يف قضيٍَّة أخرى إصدار 
أمر قبٍض وتحـرٍّ بحق املتهم املدير 
نينـوى  اسـتثمار  لهيئـة  العـام 

األسـبق؛ وفق أحكام املادة (٣٤١) 
مـن قانون العقوبـات، عىل خلفيَّة 
تأجـري قطعـة األرض التابعـة إىل 
مديريَّـة بلديَّة املوصـل والواقعة يف 
السـاحل األيـرس للمدينة ومشـيد 
عليهـا (مجمع تجـاري)، الفتًة إىل 
أنـه «تم تأجريها بثمـن قليل وملدة 
طويلٍة مـن قبل املتهـم؛ كونه أحد 
أعضـاء اللجنة التـي قامت بتقدير 
قيمة العقار بالتعاون مع موظفني 

آخرين».
 وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار 
الجهات القضائيَّة (٥٨) أمر قبض 
واسـتقدام بحـق مسـؤولني خالل 

شـهر آذار املـايض، بينهم عضوان 
يف مجلـس النواب (حايل وسـابق) 
ووزيـر أسـبق، مبينـة أن األوامـر 
جاءت عـىل خلفيَّة قضايا وملفات 
حققـت فيهـا الهيئـة وأحالتها إىل 

القضاء.
بينما أعلنت هيئة النزاهة االتحادية، 
امـس األحد، نتائج تقصيها ارتفاع 
أسـعار املواد الغذائيَّـة واملحاصيل 

الزراعيَّة.
تلقـت  بيـان  يف  الهيئـة  وقالـت 
«الزوراء» نسـخة منـه: أن «فريق 
َد، يف  عمل دائرة الوقاية يف الهيئة أَكَّ
تقريـٍر أعده عن الزيارات التي قام 

بهـا إىل وزارتـي الزراعـة والتجارة 
ـَد  واللقـاء باملسـؤولني فيهمـا، أَكَّ
أهميَّة تَويلِّ جهٍة حكوميٍَّة مسؤوليَّة 
تنظيم تسـويق املنتجـات الغذائيَّة 
لتحقيـق  الزراعيَّـة؛  واملحاصيـل 
حالٍة من التوازن لتلبية احتياجات 
السوق لالسـتهالك املحيل وتصدير 
الفائـض، بالتنسـيق مـع الجهات 
يف  الزراعـة  ومديريَّـات  املسـؤولة 

املحافظات».
وأشـار التقرير، املرسلة نسٌخ منه 
إىل رئاسـة الوزراء ولجنـة النزاهة 
النيابيَّـة ومكاتـب وزراء الزراعـة 
والتجارة والداخليَّـة ورئيس هيئة 
«رضورة  إىل  الحدوديَّـة،  املنافـذ 
الزراعـة  وزارة  بـني  التنسـيق 
وحكومـة اإلقليـم حـول االلتـزام 
الفواكـة  دخـول  منـع  بمواعيـد 
وزارة  تصدرهـا  التـي  والخـرض 
الزراعيَّـة)؛  (الروزنامـة  الزراعـة 
ملـا لها مـن آثار يف حمايـة املنتوج 
املحيل»، الفتاً إىل «عدم التزام منافذ 
اإلقليـم بقـرارات املنـع الصـادرة 
عـن الـوزارة بخصـوص تطبيق ( 
الروزنامة الزراعيَّة)، وعدم إحكام 
السـيطرة عـىل املنافـذ التابعة له؛ 

ِب السـلع إىل  ممـا يـؤدي إىل َتـَرسُّ
األسواق».

وتابـع: «رصد قيـام وزارة الزراعة 
بفتح االسـترياد لبعـض املحاصيل 
أسـعارها، وعـدم  ارتفعـت  التـي 
إصدارهـا قائمـة منـع محاصيـل 
إىل قيـام وزارة  الفواكـه، إضافـة 
التجارة باتخاذ عدٍد من اإلجراءات؛ 
املـواد  أسـعار  ارتفـاع  ملعالجـة 
الغذائيَّـة، فضـًال عـن قيـام دائرة 
الرقابـة التجاريَّـة واملاليَّة يف وزارة 
التجـارة، بالتنسـيق مـع مديريَّـة 
الجريمة املنظمة يف وزارة الداخليَّة، 
بعمـل جـوالٍت ميدانيَّـٍة؛ٍ لتدقيـق 
األسعار يف السوق املحليَّة؛ استناداً 

لتوجيه السيد رئيس الوزراء».
َوَحثَّ التقرير، «عىل مراقبة األسواق 
يوميَّـٍة  نـرشٍة  وإصـدار  املحليَّـة، 
بأسعار املنتجات الزراعيَّة، ومتابعة 
ومراقبـة  املنتـج،  وشـحة  وفـرة 
املحاصيل الداخلة لألسواق، إضافة 
إىل اتخاذ اإلجراءات القانونيَّـة بحق 
بعض منتسـبي السـيطرات الذين 
يقومـون بابتـزاز ناقـيل املنتجات 
ب ذلك يف  الغذائيَّة والزراعيَّة؛ لَِتَسـبُّ

ارتفاع األسعار

ÂÌãöb0a@…fl@á”b»n€a@ÑÌäbm@Êdìi@µjm@ÒäaåÏ€a

ÚÓËn‰æa@7À@›yaã‡‹€@ÚÓˆbË‰€a@pb„bznfl�a@ıaãug@ÚÓ„bÿflg@|öÏm@ÚÓi6€a@Ú‰ß

2021@Ú„åaÏfl@Â‡ö@—Ó√Ïn€bi@Ú€Ï‡ìæa@pb˜–€a@Üá±@Úflá©a@ê‹™

ÚÓ«aäç€a@›Óñb0aÎ@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@ b–mäa@bËÓó‘m@wˆbn„@o‰‹«c

µ‘jéc@äb‡rnéa@‚b«@ãÌáæ@ùj”@ãflc@äáómÎ@bjˆb„@‚á‘nèm@ÚÁaç‰€a

بغداد/ الزوراء:
اعلـن الحشـد الشـعبي، امس االحد، عن شـمول ٤ مناطـق زراعية شـمال رشق دياىل 

باالحزمة االمنية.
وقال الناطق باسم محور دياىل يف الحشد الشعبي، صادق الحسيني، يف ترصيح صحفي: 
ان“ الحشـد الشـعبي يويل اهتمامـا بالغا للمناطـق الزراعية ضمن قواطع املسـؤولية 
االمنيـة يف دياىل ويسـعى اىل تحقيق اعىل درجات االسـتقرار واالمـان لالهايل من خالل 

اعتماده سلسلة سرتاتيجيات لخلق الطمائنية“.
واضـاف الحسـيني ان“ ٤ مناطـق زراعيـة مرتامية ضمن الحـدود االداريـة لخانقني 
وجلوالء جرى شـمولها باالحزمة االمنية من خالل نرش نقاط مرابطة واعادة االنتشار 
يف محطيهـا لتامينهـا مـن اي عدوان ارهابي، باالضافة اىل مسـاعدة االهـايل يف حماية 

حقول الحنطة التي تمتد الالف الدونمات وهي قيد الحصاد حاليا“.
واشـار اىل ان“ االحزمة االمنية اسلوب امني فعال يؤمن حماية االهايل، ويبعد عنهم اي 
مخاطر إرهابية“، مبينا أن ”تعاون االهايل خطوة مهمة سـاهمت يف تحقيق اسـتقرار 

جيد يف مناطق كانت لوقت قريبة ملتهبة“. 

جمهورية العراق                                                     العدد:٣٤٠
التاريخ:٢٠٢١/٥/١٠ مجلس القضاء االعىل                               

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنايات ذي قار/ الهيئة الثانية

إعالن
اىل/ املتهمني الهاربني املدرجة اسمائهم ادناه

كونكم مطلوبني لدى هذه املحكمة عن قضايا جنائية وفق احكام املواد املؤرشة ازاء اسم كل واحد منكم 
وملجهوليـة محل اقامتكم يف الوقت الحارض قررت املحكمـة تبليغكم اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور يف موعد املحاكمة املؤرش ازاء اسـمائكم لتجيبوا عن التهمة املنسـوبة اليكم وبعكسـه ستجري 

محاكمتكم غيابياً وعلناً وفق القانون.
القايض
عيل عبد الغني جالب
رئيس محكمة حنايات ذي قار/ الهيئة الثانية

قائمة بأسماء املتهمني املحالني غيابيا
عىل محكمة جنايات ذي قار/ الهيئة الثانية لعام ٢٠٢١

بغداد/ الزوراء:

افـاد مصدر يف رشطـة محافظة كركوك 

بتسليم امللف االمني ملطار كركوك املدني 

اىل رشطة املحافظة.

وقال املصدر يف ترصيح صحفي: انه“ تم 

تسليم امللف االمني ملطار كركوك املدني اىل 

رشطة كركـوك“. واضاف املصدر انه“تم 

تخصيـص فـوج عسـكري اليـوم لهذه 

املهمة“، مبينا أن ”هذه القوة سـتبارش 

بمهامها ابتداًء من امس االحد“.

مـن  مشـكلة  ”القـوة  ان  اىل  واشـار 

جميـع الفئـات وتـم تمثيلهـا مـن قبل 

املكون الكـردي قبل مبارشتهـا مهماها 

الجديدة“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة الصحة والبيئة، امس األحد، أن جميع اللقاحات املعتمدة يف العراق 

تتكـون مـن جرعتني فقط، مشـريًة إىل أنـه يف حال وجود تحديثـات جديدة عىل 

اللقاح سُيعلَن عنها بشكل رسمي.

وقال املتحدث باسـم الوزارة، سـيف البـدر، لوكالة األنبـاء العراقية: إن ”جميع  

اللقاحات  املستخدمة يف العراق هي جرعتان فقط“، مبيناً أنه ”ال يوجد أيُّ لقاح 

يحتاج لثالث جرعات“.

وتابـع ”إذا كان هنالـك تحديث مسـتقبالً عىل هذا العدد من الجرعات، سـيعلن 

عنه بشـكل رسـمي بعد اعتماده من قبل املؤسسـات املعنيـة ومنظمة الصحة 

العاملية“.

وأعلنت وزارة الصحة، يف الـ١٦من آيار الحايل، أن لقاحات كورونا املستخدمة يف 

العراق حـازت عىل موافقة منظمة الصحة العاملية وهي مسـتخدمة بما ال يقل 

عـن ٢٠٠ دولة، فيما دعت املواطنني اىل تلّقـي اللقاح وعدم اإلصغاء إىل األصوات 

الشاذة. 

@ÚÓ«aäå@’†b‰fl@4@fiÏ9@Záì®a
∂bÌÜ@¿@\ÚÓ‰fl˛a@Úflçy˛a\Äi@ÒáÌáu

@äb�æ@?fl˛a@—‹æa@·‹ènm@Ú†ãì€a
Ô„áæa@⁄Ï◊ã◊

@Òá‡n»æa@pbyb‘‹€a@…Óª@ZÚzó€a
µn«ãu@Âfl@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏÿ€

بغداد/ الزوراء:

اعلن قائد رشطة محافظة االنبار الفريق، 

هـادي رزيـج كسـار، امس االحـد، عن 

اعتقال تاجر مخدرات وبحوزته سـالح 

ناري بعملية امنية استباقية استهدفت 

مناطق جنوبي مدينة الفلوجة.

وقـال املصـدر يف ترصيح صحفـي ان “ 

قـوة امنية من مفـرزة قسـم املخدرات 

رشطـة  قيـادة  يف  العقيلـة  واملؤثـرات 

االنبـار نفـذت عمليـة امنية اسـتباقية 

عىل مناطـق مختلفة من قضاء عامرية 

الصمـود جنوبـي مدينـة الفلوجة، عىل 

خلفيـة ورود معلومـات اسـتخباراتية 

افادت بوجود تاجر مخدرات يف املناطقة 

املستهدفة ”.

واضـاف ان“ القـوات االمنيـة تمكنـت 

مـن اعتقـال التاجـر وبحوزتـه كميات 

كبرية مـن الحبوب املخـدرة، فضال عن 

ضبط بندقية كالشـنكوف ومخزن عتاد 

واحـد يحـوي عـىل ٣٠ اطالقـة»، مبينا 

ان“ القوات االمنية نقلت املعتقل وسـط 

اجراءات امنية مشـددة اىل احدى املراكز 

االمنية فيما تم تسـليم املواد املضبوطة 

اىل الجهات املعنية ”.

 يشـار اىل ان قيادة رشطـة االنبار القت 

القبض خـالل الفرتة الحاليـة عىل ابرز 

تجار الحشيشـة والكريستال والحبوب 

املخدرة .

بغداد/ الزوراء:
املائيـة،  املـوارد  وزارة  كشـفت 
امـس األحد، عـن أنهـا يف املراحل 
األخرية لتقديم دراسـة لتنفيذ سد 

”القاطعة“ يف محافظة البرصة.
الـوزارة،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
عـيل رايض، يف بيـان اطلعت عليه 
«الـزوراء»: إن ”هـذا السـد الـذي 
ينفذ عىل شـط العـرب بمحافظة 
ان  مبينـا  جـداً“،  مهـم  البـرصة 
”الدوائـر والخـرباء يف الـوزارة يف 
املراحـل االخـرية للتهيئـة لتقديم 
بعض الجهات واملكاتب والرشكات 
العامليـة مـن أجـل وضع دراسـة 
وخطـط تفصيلية إلنشـاء السـد 
يف منطقـة رأس البيشـة، واختيار 

والجوانـب  والتصميـم  املوقـع 
الفنية واللوجسـتية إلنشاء السدة 
بالتنسـيق مع محافظـة البرصة 

والحكومة املحلية“.
وأضـاف رايض أن ”الرشكات التي 
املـرشوع سـتكون  سـتنفذ هـذا 
عامليـة رصينـة ولهـا بـاع طويل 
يف مجال تنفيذ السـدود“، مشـرياً 
اىل أن ”الوزارة تسـعى السـتكمال 
اجراءاتـه بشـكل رسيـع ودخوله 
حيـز التنفيـذ يف الفـرتة القريبـة 
بعد اسـتكمال الدراسة التي يجب 
أن تكـون متكاملـة مـن جميـع 

النواحي“.
واوضـح أن ”هـذا السـد سـيمنع 
اللسـان امللحـي يف شـط  امتـداد 

العـرب، إذ إن املشـكلة يف البرصة 
تكمـن يف ارتفـاع اللسـان امللحي 
الـذي يأتي مـن البحـر، ليدخل اىل 
شـط العرب، مـع قلة االمـدادات 

من نهر الكارون الذي غريت إيران 
مجـراه، صاحبه الضغط عىل نهر 
دجلة، ما يؤكد أن إنشاء هذا السد 

بات رضورة ملحة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم األمني، امس األحد، القـاء القبض عىل إرهابيني مختصني 

باستهداف وتهجري املواطنني يف محافظة صالح الدين.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: مفارز وكالة االستخبارات 
العسكرية نفذت عملية أمنية يف محافظة صالح الدين تمكنت خاللها من إلقاء 
القبـض عىل إرهابيني اثنني مطلوبني وفق أحـكام املادة (٤ إرهاب) النتمائهما 
لعصابـات داعـش اإلرهابي».وأضافـت ان» اإلرهابيني هما مـن ضمن مفرزة 

إرهابية لتهجري وتفجري واستهداف القوات األمنية واملواطنني يف تكريت».
وتابعـت «املتهمـني اعرتفا مـن خـالل التحقيقات األوليـة باشـرتاكهما بعدة 
عمليات إرهابية منها اسـتهداف القوات األمنية من خالل زرع عبوات ناسـفة 
قـرب منازلهم، وكذلك اسـتهداف رئيس املجلس البلدي لتكريت بعبوة ناسـفة 
سـببت أرضارا بالعجلـة التي يسـتقلها، كما اشـرتك أحدهـم باملواجهات ضد 
القوات األمنية يف جامعة تكريت يف بداية العام ٢٠١٥»، مشريًة إىل أنه «تم تدوين 

أقوالهما ابتدائيا وقضائيا باالعرتاف واتخذت بحقهما اإلجراءات القانونية».

بغداد/ الزوراء:
تمكنـت االسـتخبارات العسـكرية يف وزارة الدفـاع، امس االحد، 
القبض عىل احـد ممويل اوكار عصابات «داعش» غربي محافظة 

نينوى.
وذكـرت املديريـة يف بيـان تلقـت «الـزوراء» نسـخة منـه: ان 
«بمعلومات اسـتخبارية دقيقة ملديرية االسـتخبارات العسكرية 
يف وزارة الدفـاع وبمشـاركة جهاز االمن الوطني ومفارز شـعبة 
االسـتخبارات العسـكرية يف الفرقة ٢٠ والفوج االول لواء املشاة 
٤٣ وقوة من الحشـد الشعبي تمت مداهمة احد االهداف املهمة يف 
قريـة املالحة التابعة لناحية املحلبية غربـي نينوى والقبض عىل 

احد اهم املمولني الوكار داعش االرهابي». 
واضـاف البيـان ان» املمول هـو من العنـارص االرهابية املطلوبة 

للقضاء بموجب أحكام املادة ٤ ارهاب».

@paäá¨@ãubm@fib‘n«a
ÚuÏ‹–€a@ÔiÏ‰u

Òãój€a@¿@Ú»†b‘€a@áé@âÓ–‰m@‚çn»m@ÚÓˆbæa@ÜäaÏæa

@7vËni@µón¨@µÓibÁäg@fib‘n«a
ÂÌá€a@Å˝ñ@¿@µ‰†aÏæa

@äb◊Îc@Ô€Ïø@áydi@Úyb†�a
ÙÏ‰Ó„@ÔiãÀ@î«aÜ

No: 7491   Mon   24     May    2021العدد:   7491    االثنين    24    ايار     2021

جمهورية العراق                                    العدد:٢٠٢١/٤٤٧
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محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف 

إعالن
اىل املتهمة الهاربة/ سهام سلمان هادي الحاجي

اقتىض حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك حول التهمة املسندة اليك وفق احكام القرار 
رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالناً يف محل اقامتك ومكتب التحقيق 

القضائي يف محكمة تحقيق النجف وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم ٢٠٢١/١٢/٦ 
القايض

حليم نعمة حسني 
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ŸiÎc@¿@÷aã»€a@Úóy@…œä@Û‹«@⁄ãzn‹€@ÚÓibÓ„@paÏ«Ü

›‡»€a@ÒäaåÏi@ôb©a@\lbjì€a@›ÓÃìm^@ Îãìfl@·«Ü

@%b»€a@fiÎÜ@—Ó‰óni@ÚóóÉnæa@\ê„b‰Ìbœ@fibiÏ‹À^@Ú‹1@b‘œÎ

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة النفط، امس االحد، وجود 
خطط لرفع قدرة العـراق التصديرية 
لـ 6 ماليني برميل يومياً، وفيما حددت 
كميـات النفـط املصدرة عـرب موانئ 
القصـوى يومياً،  الجنـوب وقدرتهـا 
كشـفت عـن كميات النفـط املصدرة 
شـهرياً عرب حقول كركوك. من جهة 
متصلـة، اكدت لجنـة النفط والطاقة 
النيابيـة امكانية العـراق االتفاق مع 
اململكـة العربية السـعودية، عىل رفع 
الكميـات املصدرة للنفـط عن طريق 
”اوبـك“ بعـد التخفيض الـذي حصل 

لحصته خالل العام املايض.
الـوزارة،  باسـم  املتحـدث  وأوضـح 
عاصم جهاد، يف ترصيحات صحفية: 
”أنه يف آخر إحصائية سـجلت الوزارة 
تصديـر أكثر مـن 3 ماليني برميل من 
النفـط يوميـا عـرب موانـئ الجنوب 
ومينـاء جيهـان الرتكـي“. الفتـاً إىل 
أن ”الطاقـة التصديريـة القصوى يف 
املوانـئ الجنوبيـة تزيد عـن 4 ماليني 

برميل يوميا“.
النفـط تخطـط  أن ”وزارة  وأضـاف 
حاليا ألن تكـون الطاقـة التصديرية 
يف املوانـئ العراقيـة الجنوبية بحدود 

6 ماليـني برميـل يوميا بحلـول عام 
النفـط  أن ”تصديـر  2023“، مبينـا 
من مينـاء جيهان الرتكي يف محافظة 
كركـوك يبلـغ نحـو 3 ماليـني برميل 

شهريا“.
وأشـار جهـاد اىل أن ”معدالت تصدير 
النفط من الجنـوب تتجاوز حاليا الـ 

3 ماليني برميل يوميا، فيما يتم العمل 
عىل زيادة الطاقة التصديرية والخزنية 
مـن النفط يف املوانـئ الجنوبية لخلق 
تصديـر  عمليـات  يف  عاليـة  مرونـة 

النفط“.
وأكـد ”وجود مشـاريع مخطـط لها 
النفـط تتعلـق بالطاقـة  مـن وزارة 

أن  إىل  الفتـاً  للنفـط“،  التصديريـة 
”رشكة املشاريع النفطية تعمل حالياً 
عىل إنشـاء 24 خزانا لزيـادة الطاقة 

الخزنية“.
من جهة متصلة، اكـدت لجنة النفط 
والطاقـة النيابيـة امكانيـة العـراق 
االتفاق مع اململكة العربية السعودية، 

عىل رفع الكميات املصدرة للنفط عن 
طريـق ”اوبـك“ بعـد التخفيض الذي 

حصل لحصته خالل العام املايض.
وقال عضو اللجنة، غالب محمد عيل، 
يف ترصيـح صحفـي: ان ”اي اتفـاق 
اقتصـادي يحصـل يف منظمـة الدول 
يف  ”اوبـك“ يصـب  للنفـط  املصـدرة 
مصلحة العراق، كونه من البلدان ذات 
االقتصاد الريعي والذي يعتمد عىل 97 

باملئة منه عىل تصدير النفط“.
وتابـع ان ”اي ارتفاع يف سـعر النفط 
حتى ولو بدوالر واحد يؤثر ايجاباً عىل 
االقتصـاد يف البلـد، إذ يصدر اآلن اكثر 
مـن 3.250 الـف برميـل، ويمكن ان 
تزيد االيرادات“، مشرياً اىل ان ”العراق 
من الدول الذي التزم بتخفيض حصته 

من النفط الخام املصدر ”. 
واكـد ان ”عىل العـراق متمثالً برئيس 
الحكومة مصطفـى الكاظمي ووزير 
النفـط، مناقشـة رفـع حصتـه من 
تصدير النفط مع دول الجوار اواالتفاق 
مع اململكة العربية السعودية التي لها 
قرار مؤثر يف املنظمة“، مبيناً ان ”هذه 
الزيادة يمكن ان تنقل العراق بشـكل 
نوعـي خـالل املرحلـة املقبلـة كونه 

يعاني مشاكل امنية واقتصادية“.

بغداد/ الزوراء:
عامليـا  الــ80  املرتبـة  العـراق  احتـل 
والسابعة عربيا بأكثر الدول فقرا خالل 
العـام 2021 ، وفقـا ملجلـة ”غلوبـال 
فاينانـس“ املتخصصـة بتصنيف دول 

العالم.
وذكرت املجلة يف تقرير لها لعام 2021 
اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: ان ”العراق 
احتـل املرتبة الـ80 من اصل 194 دولة 
مدرجـة بالجـدول مـن حيـث نصيب 
الفرد من إجمايل الناتج املحيل اإلجمايل 
متقدما 30 مركزا نحو الفقر باملقارنة 
عـن العام 2020 الذي كان يحتل املركز 

فيه 110“.
احتلـت  بورنـدي  ”دولـة  ان  وذكـرت 
املرتبـة األوىل بأكثـر دول العالـم فقرا 
تليها جنوب السودان ثانيا فيما احتلت 
الصومال املرتبة الثالثة ومن ثم جاءت 
الوسـطى رابعـا  افريقيـا  جمهوريـة 
وجاءت مـاالوي وجمهوريـة الكونغو 
والنيجر وموزمبيق وليبرييا ومدغشقر 
املراتب الخامسة والسادسة والسابعة 
عـىل  والعـارشة  والتاسـعة  والثامنـة 
الرتتيـب، فيمـا تذيلـت لوكسـمبورغ 
عـىل  وايرلنـدا  سـنغافورة  تسـبقها 

الرتتيب“.
وعربيـا جـاءت الـدول العربيـة األكثر 
األوىل  باملرتبـة  الصومـال  هـي  فقـرا 
تليهـا ارترييا ثانيا ومـن ثم اليمن ثالثا 
والسـودان رابعا ومن ثم ليبيا خامسـا 
واملغرب سادسا والعراق سابعا وجاءت 

األردن ثامنـا ولبنـان تاسـعا ومـرص 
جاءت باملرتبة العارشة.

واشـارت اىل ان ”تم قياس مدى فقر أو 
ثراء أمة معينة مقارنة بأمة أخرى عىل 
أسـاس نصيب الفرد من الناتج املحيل 
اإلجمايل من خـالل تعويض الفروق يف 

تكاليف املعيشة ومعدالت التضخم“.
ونوهـت املجلـة إىل أن ”العالـم يمتلـك 
مـا يكفي مـن الثروة واملـوارد لضمان 
تمتع الجنس البرشي بأرسه بمسـتوى 
معيـيش أسـايس، ومـع ذلـك، ال يـزال 
الناس يف بلدان مثـل بوروندي وجنوب 

السـودان والصومال - األفقر يف العالم 
- يعيشون يف فقر مدقع“.

وذكرت أنه ”من الصعب تحديد سـبب 
واحـد للفقر الطويل األمـد فإنه يمكن 
للحكومـات الدكتاتوريـة، والفاسـدة 
تحويـل ما يمكـن أن يكـون أمة غنية 
جـًدا إىل دولة فقرية وكذلـك الحال مع 
تاريخ االسـتعمار االسـتغاليل وضعف 
سيادة القانون والحرب واالضطرابات 
املناخيـة  والظـروف  االجتماعيـة 
القاسـية”. وبينت أن ”األرس املحرومة 
يف جميع أنحاء العالم عانت من أسـوأ 
العواقب االجتماعية واالقتصادية لوباء 
الفـريوس التاجـي، قبل أقـل من عام، 
حيـث حذر صندوق النقد الدويل من أن 
”نسبة سكان العالم الذين يعيشون يف 
فقر مدقع - أي بأقـل من 1.90 دوالًرا 
يف اليـوم - قد انخفضت إىل أقل من 10 
٪ يف السنوات األخرية (من أكثر من 35 
٪ يف عـام 1990). تعرّض هـذا التقدم 
للخطر بسبب أزمة COVID-19، حيث 
مـن املتوقع أن يسـجل أكثـر من 90 ٪ 
مـن األسـواق الناشـئة واالقتصـادات 
النامية نموًا سلبًيا يف دخل الفرد يف عام 
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بغداد/ الزوراء:

أعلن البنك املركزي العراقي، امس االحد، اكمال مرشوع بطاقة 
األداء للمعايري البيئيـة واالجتماعية والحوكمة بالتعاون مع 
مؤسسـة التمويل الدولية (IFC) التابعـة إىل مجموعة البنك 
الـدويل ملعالجة املسـائل الرقابيـة يف القطاع املـرصيف. وفيما 
أعلنت وزارة الـعمل والـشؤون االجـتماعـي اطالق مرشوع 
”تشـغيل الشـباب بدعم من البنـك املركزي“، اشـارت اىل ان 

املرشوع يتضمن تـأسـيـس مـشـاريـع تنموية حقيقية.
وذكـر البنك املركزي العراقي يف بيان ورد ”للزوراء“: انه تبنى 
تطبيق الحوكمة املؤسسـية يف املصارف بوصفه هدفاً ضمن 
الخطـة االسـرتاتيجية للمـدة (2020-2016) تعزيـزاً لنظم 
الرقابة واإلرشاف اعتماداً عىل املمارسـات الدولية الفضىل يف 
هذا املجال، فضالً عىل مواكبة التطورات الحاصلة يف الخدمات 

املرصفية.
ولفـت إىل أن مرشوع بطاقـة األداء (املقيـاس الكمي) يمثل 

للمعايري البيئية واالجتماعية والحوكمة.
وأشـار إىل انه قد تم البدء بالعمل عىل هـذا املرشوع يف نهاية 
عام 2019، حيث تم إجراء االختبارات التجريبية لبطاقة األداء 
خالل املـدة (2021-2020) وبمشـاركة املصـارف التجارية 

واإلسالمية العاملة يف القطاع املرصيف العراقي كافة.
وأكد انه سـيتم إطالق املرشوع من خالل اجتماع افرتايض يف 
السادس والعرشين من ايار الحايل بحضور املؤسسات املحلية 
والدولية املعنية والجهات ذات العالقة وممثيل القطاع املرصيف 
العراقي.مـن جانب اخر، أعـلن وزير الـعـمـل والـشــؤون 
االجـتمـاعيـة، عــادل الركابي، اطــالق مرشوع ”تشـغيل 
الشـباب بدعـم مـن البنك املركـزي“، مشـريا اىل ان املرشوع 

يتضمن تـأسـيـس مـشـاريـع تنموية حقيقية.

بـالتـزامـن مـــع ذلـك، انـتـقــد تخفيـض تخصيصـات 
الحماية االجتماعية يف موازنة 2021 من قبل اللجنة املالية يف 
مجلس النواب، االمر الذي منع الوزارة من شمول ما بني 400 

اىل 500 ألف مستفيد جديد. 
وقـال الركابي، يف ترصيـح صحفـي: ان ”الحكومة انصفت 
وزارة العمل بعد ان خصصت مبلغ خمسـة تريليونات و600 
مليـار دينــار ضمن املـوازنة االتحادية للعام الحايل لشمول 
400 - 500 ألـف مسـتفيد جـديــد، فضال عن رفع سـقف 
االعانـات، إال أن اللجنـة املالـيـة فــي مجلـس الـنـواب لم 
تنصـف الوزارة بـعـد ان نـاقـلــت تـريـلـيـونـني ومـئـة 
مليـار ديـنــار مـن مجمـل املبالغ املخـصصــة اىل ابـواب 
اخــرى مــن املــوازنـــة وبـضـمنها مـبلـغ تـريـليون 
و600 مليار دينار من تخصيصات الـحـمايـة االجـتماعـية 
فـقــط، وهـــو ما أرض كثـريا بربامج الــوزارة وخططها 

للمرحلة املقبلة“.  
واضـاف الركـابـي ان ”الـلجنة املـاليـة خـفـضت املـبـلغ 
املـخـصـص لهيئة الحماية االجتماعية بشـكل مفاجئ عىل 
الرغـم من اتفاقنا مع اللجنة قبـل  يومني من التصويت عىل 

املوازنة عىل عدم التخفيض“.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنك املركـزي العراقي من العملـة الصعبة، امس األحد، 

لتسجل 173 مليون دوالر.
وشـهد البنـك املركزي العراقـي خالل مزاده لبيـع ورشاء العمـالت االجنبية 
اامسليوم انخفاضا بنسبة 16.83 % يف مبيعاته لتصل اىل 173 مليونا و985 
ألفا و464 دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف أسـاس بلـغ 1460 ديناراً لكل 
دوالر، مقارنـة بيوم 15 من الشـهر الحايل، حيث بلغـت املبيعات 208 ماليني 

و988 ألفا و635 دوالرا.
وذهبـت املشـرتيات البالغـة 150 مليونـا و135 ألفـا و464 دوالرا، لتعزيـز 
األرصـدة يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيمـا ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 23 مليونا و850 ألف دوالر بشكل نقدي.
وقام 30 مرصفاً بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و15 مرصفاً لتلبية 

الطلبات النقدية، و11 رشكة رصافة مشاركة.
يذكر أن البنك املركزي توقف عن إجراء املزاد منذ 15 أيار املايض بسبب العيد 

والعطلة ما بعد العيد.

بغداد/ الزوراء:
شـهدت أسـعار الذهب االجنبـي والعراقي يف االٔسـواق املحليـة، امس االحد، 

ارتفاعا طفيفا.
ففي أسـواق الجملة ل   شـارع النهر يف   بغداد، ارتفعت اسـعار الذهب ليسجل 
سـعر املثقال الواحد عيار 21 مـن الذهب الخليجي والرتكـي واالٔوربي البيع 

387 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 382 الف دينار.
أما سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 357 الف 

دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 352 الف دينار.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصياغـة، يرتاوح سـعر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيار 21 بني 390 الفاً و 395 ألف دينار، فيما يرتاوح سـعر 
بيع مثقال الذهب العراقي بني 360 الفاً و 365 الف دينار. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الزراعة، محمد الخفاجي، امس األحد، عن قرب املبارشة بالقروض 

الزراعية بمبلغ (150) مليار دينار.
واسـتمع الخفاجي، بحسـب بيان ورد ”للزوراء“ اىل معاناة ومشاكل فالحي 
محافظة املثنى، بشـأن الوقود والتسويق وتوفري املسـتلزمات الزراعية مثل 

املرشات واملكننة الزراعية.
وأعلن الخفاجي منح املثنى 10 مرشات، اضافة اىل الحصة الرئيسة، لالسهام 
بتنفيذ الخطط الزراعية ورفع نسـب إنتاج املحاصيل االسـرتاتيجية. وتعهد 
وزيـر الزراعـة بتذليل امللفـات التي طرحهـا الفالحون، ومنها املسـتحقات 

املالية.
الفتـا إىل قرب املبـارشة بالقروض الزراعية بمبلـغ (150) مليار دينار والذي 

سيشمل اغلب املشاريع الزراعية.
وبنّي الخفاجي: أن هناك تعليمات سـتتيح اسـترياد اآلليات الزراعية، إضافة 
للمعـدات التي توفرهـا التجهيزات الزراعية. مؤكـدا ان الوزارة ماضية بدعم 

القطاع الزراعي ومد يد العون للفالحني.

بغداد/ الزوراء:
اكـدت لجنـة االقتصـاد واالسـتثمار 
النيابية، امس االحـد، ان اقرار قانون 
الضمان االجتماعي للعمال يسـهم يف 
انهاء االعتماد عىل القطاع الحكومي، 
مبينـة ان اقـرار القانـون يسـهم يف 
انعـاش القطـاع الخـاص بعـد موته 

رسيريا.
وقالت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار 
يف  جـودت،  شـاكر  نـدى  النيابيـة، 
ترصيح صحفـي: ان ”مجلس النواب 
وخالل جلسة السـبت املقبل سيرشع 
يف (القـراءة الثانيـة) ملـرشوع قانون 
الضمان االجتماعـي والتقاعد للعمال 

وهو يف غاية االهمية“.
واضافة ان ”جميع العاملني يف القطاع 
الحكومي جاؤوا اليه من اجل التقاعد، 
ويف حال توفر التقاعد من قبل القطاع 
اىل  الشـاب سـيتوجه  الخـاص فـإن 
العمل الحـر دون الضغط عىل القطاع 

العمومي“.
واشـارت جـودت اىل ان ”رفـع سـعر 
الـدوالر اسـهم يف تخفيـض االيـادي 
العاملـة والكسـاد، وان اقـرار قانون 
الضمـان يخفـض مـن ذلـك الضغط 
ويخلق فرصة تنافس يف االيدي العاملة 
لـدى القطـاع الخاص مـع الحكومي 

وانعاش االول“.

بغداد/ الزوراء:
العراق لألوراق  اعلن سوق 
املالية، امـس األحد، يف أول 
جلسة تداول له بعد العطلة 
عن تداول أسهم 32 رشكة 
بقيمـة ماليـة بلغـت أكثر 

من 42 مليار دينار.
وقـال السـوق يف تقرير له 
”الـزوراء“:  عليه  اطلعـت 
الـرشكات  ”عـدد  إن 
امـس  أسـهمها  املتداولـة 
بلـغ 32 رشكـة فيمـا لـم 
تتـداول أسـهم 49 رشكـة 
اسعار  بسـبب عدم تالقي 
أوامر  الـرشاء مـع  أوامـر 
البيع، فيما يسـتمر توقف 

تقديـم  لعـدم  رشكـة   19
اإلفصـاح مـن أصـل 103 
رشكة مدرجة يف السوق“.

واضـاف ان ”عدد األسـهم 
41 مليـارا  بلـغ  املتداولـة 

ألـف   254 مليونـا  و971 
سـهم بقيمة ماليـة بلغت 
42 مليـارا و 363 مليونا و 
589 ألـف دينـار من خالل 
تنفيذ 436 صفقة“، مشريا 

األسـعار  ”مـؤرش  أن  اىل 
املتداولـة ISX60 أغلق عىل 
مسـجالً  نقطـة   587.72
انخفاضا بنسـبة 0.03 % 

عن إغالقه ما قبل العيد“.
وتابع أن ”الرشكات األكثر 
ربحية كانـت مدينة العاب 
الكرخ وبتغيري بلغ نسـبته 
بغـداد  يليهـا   %  8.55
للنقـل العـام وبتغيري بلغ 
8.47 %، فيمـا كانت أكثر 
هـي  خسـارة  الـرشكات 
تصنيع التمور وبتغيري بلغ 
2.42- %، يليهـا الكنـدي 
وبنسـبة  اللقاحات  النتاج 

تغيري بلغ 2.30- %“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر، امـس األحد، يف البورصة الرئيسـة يف بغداد 

بشكل طفيف.
وقـال مصـدر إن بورصـة الكفاح املركزيـة يف بغداد سـجلت 148800 دينار 
عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، اما بورصه الحارثية يف بغداد فقد سـجلت  

148750 دينارا مقابل 100 دوالر.
واشار املصدر إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 149250 دينارا عراقيـا، بينما بلغت 

اسعار الرشاء 148250 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد، امس األحد، اطالق وجبة جديدة  من سلف منتسبي 

وزارتي الدفاع والداخلية واملوظفني وكذلك املتقاعدين.
وقـال املكتب االعالمي للمـرصف يف بيان ورد ”للـزوراء“: انه تم ”اطالق 
وجبـة جديدة  من سـلف منتسـبي وزارتي الدفـاع والداخلية واملوظفني 
وكذلـك املتقاعدين“، داعيا ”املسـتفيدين كافة ممن ترسـل لهم رسـائل 
نصيـة مراجعـة فـروع املـرصف او مكاتب الدفـع االلكرتوني السـتالم 
املبلغ“. واضاف ان ”العمل مسـتمر عىل رفع املبالغ يف ارصدة املسـجلني 

عىل السلف من خالل التطبيق الخاص باملرصف“.

بغداد/ الزوراء:
أرىس رئيس حكومة إقليم كوردسـتان، مرسور بارزاني، امس األحد، الحجر 

األساس ملرشوع تسويق قمح الفالحني واملزارعني يف محافظة السليمانية.
وُوضع الحجر األساس للمرشوع االسرتاتيجي يف مراسم حرضها نائب رئيس 
الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء واملسؤولني الحكوميني واملحليني.

وقـال رئيس الحكومة، يف كلمة له خالل املراسـم: إن إطالق كهذه املشـاريع 
اإلسرتاتيجية، يثبت أن حكومة اإلقليم تفي بوعودها واحداً تلو اآلخر. مبيناً: 
أن هذا املرشوع ال يخدم فالحي السـليمانية فحسب، بل يحقق فائدة لجميع 

فالحي اإلقليم وبما يضمن األمن الغذائي.
ويشمل املرشوع اإلسرتاتيجي، الذي تنفذه رشكة قيوان املحلية، إنشاء سايلو 
حديث (صومعة)، وكذلك مخازن لتسـويق القمح والحبوب األخرى وتصنيع 
املنتجـات الغذائية بأحدث التقنيات ووفـق املواصفات العاملية، بمبلغ إجمايل 

قدره نحو 122 مليون دوالر.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بإنجاز مشاريع أُخرى تسهم يف تعزيز البنية 
التحتيـة االقتصادية، وأكـد: أن بلدان العالم تصنف القطاع الزراعي أساسـاً 
للبنية التحتية االقتصادية، وهو ما ينعكس إيجاباً عىل قطاع األعمال ويسهم 

يف تحريك سوق العمل.
وتابـع: ”القطـاع الزراعي مهـم جداً ويؤثـر يف القطاعات كافـة فهو يطّور 
الصناعة والتجارة ويساهم بشكل مبارش أو غري مبارش يف تأمني آالف فرص 

العمل“.
وقـال رئيـس الحكومة: ”يتعـني أن ال يقترص اإلنتاج الغذائـي داخل اإلقليم، 
بـل يجب العمل عىل تصدير السـلع والبضائع واملنتجـات املحلية إىل الخارج، 
لتصبح كوردستان مصدراً رئيسياً إلمداد املنطقة باملنتجات واألغذية يف إطار 

برنامجنا الهادف لتنويع مصادر الدخل“.
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@bÌÜÏj‡◊@ÚËuaÏfl@Â«@kÓÃÌ@’†b„@á»é@
Ú„Ï‹æa@pb”b�j€a@kjèi

بغداد/ الزوراء
أرسـَل االتحاد الدويل لكرة القدم كتاباً رسـمياً إىل الهيأة التطبيعية بخصوص مشـاركة الالعب (سعد 

ناطق) يف مباراة كمبوديا ضمن التصفيات اآلسيوية املزدوجة لحساب املجموعة الثالثة. 
وحصَل الالعب سـعد ناطق عىل بطاقتني صفراوتني خالل املباريـات املاضية، وكان مؤكدا غيابه عن 
مباراة هونغ كونغ حسـب الجدول املعتمد سابقاً ضمن مباريات املجموعة الثالثة قبل إجراء التعديل 
عـىل مباريات جـدول املجموعة بعد اإلعالن عـن إقامة املباريات بنظام التجمـع يف البحرين. وأوضَح 
االتحاد الدويل يف كتابه املرسـل إىل الهيأة التطبيعية بأن الالعب (سـعد ناطق) ال يحق له املشـاركة يف 

مباراة كمبوديا، وسيكون متاحاً بعدها للمشاركة مع املنتخب يف مباراتي هونغ كونغ وإيران.

ãºcÎ@ã–ñc

@·Ëè€aÎ@ëÏ‘€bi@%b»€a@ëd◊@Êbõny¸@÷aã»€a@Û»èæ@Ôiã«@·«Ü

Üb‰€a@k»‹fl@ıb‰ji@Úñb©a@ÚÌäaÜ�a@paıaãu�a@›ÓËèm@fibuäÜ@…fl@szjm@ÚÌÏßa@ÒäaÜg

بغداد/ متابعة الزوراء

قررت لجنة املسـابقات يف الهيأة التطبيعيـة إقامة مباراة نفط 

ميسـان والنفط، التـي سـتقام يف ملعب ميسـان واملؤجلة من 

الجولة التاسعة والعرشين، يوم األحد املوافق الثالثني من الشهر 

الحايل يف الساعة الرابعة والنصف عرصا.

وأكـد حيدر عويف رئيس لجنة املسـابقات يف التطبيعية؛ ان لجنة 

املسـابقات يف الهيأة التطبيعية قررت تغيري موعد مباراة الدفاع 

املدني وغاز الشمال ضمن الجولة الخامسة لدوري الدرجة األوىل 

مـن يوم الرابـع والعرشين إىل يوم الخامـس والعرشين من هذا 

الشهر .

وقـررت اللجنة، أيضا، نقل مبـاراة العلم والجنسـية من ملعب 

الكـرخ إىل ملعـب أمانة بغداد يف نفـس الوقـت والتاريخ املحدد 

مسبقا.

@Òaäbjæa@á«Ïfl@Üá•@ÚÓ»Ój�n€a
¡–‰€aÎ@ÊbèÓfl@¡–„@µi@Ú‹u˚æa

بغـداد/ اللجنة االعالميـة لالتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية

اكدت الوفـود العربية املشـاركة يف بطولة 
العـرب الثامنـة بالقـوس والسـهم التـي 
يحتضنهـا العـراق حاليـا عن قـدرة بلدنا 
عىل اسـتضافة البطوالت الكـربى وتهيئة 
املتطلبات الفاعلة إلنجاح التنظيم الناجح 
مللتقيات دولية بمختلف االلعاب عىل ضوء 
ما وجـدوه من مسـتلزمات وبنـى تحتية 
وارصار عـىل االبداع، مؤكديـن عىل  دعمه 

وزج خربات االشقاء يف هذا املسعى .

@…fl@bÌäbõy@˝flb»m@b„áuÎ@Z@ÔiãÃæa@áœÏ€ا
“ÏÓõ€a

 وصل وفد منتخب املغرب للقوس والسهم 
لـكال الجنسـني  املشـارك يف بطولة كاس 
العرب الثامنة اىل مقر اقامته يف بغداد، وكان 
باسـتقباله االمـني العام ورئيـس االتحاد 
العراقي للقوس والسهم ” سعد املشهداني 
” وممثل وزارة والشـباب والرياضة  مدير 
عـام الدائرة االدارية ”شـاكر الجبوري ”.. 
اللجنة االعالمية لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية اجرت بعض الحوارات مع نائب 
رئيـس االتحـاد العربـي للقوس والسـهم 
ورئيس الوفـد املغربي واحدى املنافسـات 
عىل نيل بطاقـة التأهـل لألوملبياد للقوس 
املركـب والعـب املنتخـب املغربـي للقوس 

املركب . 

@Êbfl¸aÎ@Âfl¸a
ابرز مـا الحظناه عـن وصولنـا  اىل مطار 
لالعـالم  اقولـه  ان  يجـب  الـدويل  بغـداد 
والصحافة سـجلنا االمن واالمان وطريقة 
التعامـل الحضـاري مـن قبـل السـلطات 

الحكومية، فضال عـن حضور ممثل وزير 
الرياضة والشـباب العراقي ورئيس اتحاد 
القـوس والسـهم العراقـي هـذا مـا قاله 
”عـادل رجا“ نائـب رئيس اتحـاد القوس 
والسـهم العربـي ونائب رئيـس الجامعية 

امللكية الغربية للنبال . 
موضحاً: ان حضور الوفـد املغربي للعراق 
هـو رشف كبـري والعراق هو بلدنـا الثاني 
وجيع ما يشاع او يقال عرب وسائل االعالم 
ان العراق بلد غري امن هو عار عن الصحة، 
وهنـا يجـب ان اوجـه رسـالة مـن بغداد 
اىل الـدول العربيـة الشـقيقة ودول العالم 
بـأن العـراق وبغداد تحديدا هـي بلد االمن 
واالمـان وباسـتطاعته تنظيـم اي بطولة 

املهمة  بمختلف االلعاب الرياضية . 
مبينـا: ان الرتتيب لبطولـة كاس العرب 
الثامنـة مر بثـالث مراحـل االوىل كانت 
التنقيط  عام 2016 يف  مراكش باملغرب 
يف  السـليمانية  بمحافظـة  والثانيـة 
العراق عـام 2019 والثالثة يف تونس، اذ 
تـم ترتيب املتنافسـني من قبـل االتحاد 
العربي للعبة وتـم اختيار ثمانية العبني 
من كال الجنسني لخوض منافسات هذه 
البطولة والحصول عىل االرقام التأهيلية 
ألوملبيـاد طوكيو. وتابـع: ان البطاقات 
املجانيـة او املقاعـد املجانيـة ” الكوتا“ 
كانت من نصيب تشاد وتونس ولكنهما 
لـم يحصال عـىل االرقـام التأهيلية هذه 
فرصة طبية للمنتخب التونيس لتحسني 
دون  التأهـل  بطاقـة  وحجـز  ارقامـه 
االعتمـاد عىل البطاقـة املجانية، وهناك 
الالعبـة فاطمـة مـن املنتخـب املغربي 

تنافس عىل الحصول عىل بطاقة التأهل 
والعبة عراقية ايضا .  

@È‡Óƒ‰m@÷aã»‹€@⁄äbjÌ@Ô€Îá€a@Üb•¸a
 Ú€Ï�j€a

واشـار نائب رئيس االتحـاد العربي للعبة  
اىل ان االتحاد العربي تلقى رسـالة من قبل 
االتحـاد الـدويل للقوس والسـهم يهنئ به 
العراق عىل اسـتضافته وتنظيمه للبطولة 
وهذا يعطـي دعمـا معنويا كبـريا التحاد 
العراقـي عىل الظفـر باسـتضافة  بطولة 
كاس العالم للقوس والسـهم بعد الفشـل 
الكبري من قبل الدول عىل تنظيم مثل هكذا 
بطـوالت مهمـة يف ظـل جائحـة كورونا. 
وتابـع: اتمنـى ان نظهـر جميعـا كأرسة 
واحـدة ليس العراق فقط بل العرب جميعا   
يف انجـاح هـذه البطولـة عىل امـل تنظيم 

بطولة كاس العالم يف بغداد .

 =æÎa@·‹y
وذكـرت العبـة املنتخب املغربـي بالقوس 
املركـب  ملسـافة 70م، مريم زمخـاخ: ان 
االسـتقبال الرسـمي للوفـد كان اكثر من 
رائع من قبل ممثل وزير الشباب والرياضة 
ورئيس االتحاد العراقي للقوس والسـهم، 
ونحن فخـورون بأن نتائج هـذه البطولة 

ستكون مؤهلة الوملبياد طوكيو . 
وبينت: ان طموحها ينصب بالحصول عىل 
االرقام التأهيلية الوملبيـاد طوكيو بالرغم 
من شدة املنافسة من قبل الالعبة العراقية 
”رند سعد“ والالعبة السورية، ولدي تصور 
كامل عن مستوياتهم كوني شاركت معهم 
يف البطولة التي اقيمت يف العراق بمحافظة 

السليمانية عام 2019. 

وتابعـت: ان حلمي هو الوصول اىل اوملبياد 
التـي  العـرب  طوكيـو عـرب بوابـة كاس 
سـتجري منافسـاتها يف بغـداد، واتمنـى 

التوفيـق لجميع املشـرتكني واملشـرتكات 
يف تحقيـق الحلم بالحصول عىل وسـام يف 

االوملبياد .

بغداد/ عالء محمد
بحثـت الهيئة االدارية لنادي القـوة الجوية الريايض 
مع وزير الشـباب والرياضة، عدنان درجال، تسهيل 
االجـراءات االدارية الخاصـة باسـتثمار بناء ملعب 

النادي.
اللقاء الذي حرضه رئيس الهيئة االدارية لنادي القوة 
الجوية الريايض الفريق الطيار شـهاب جاهد وامني 

الـرس محمد صوب الله واعضـاء االدارة كل من عيل 
زغري وهيثم كاظم وماجد عيل الساعدي، تم التباحث 
فيه مع السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
تسـهيل االجـراءات االداريـة والتي تخص اسـتثمار 
ملعب النادي يف شارع فلسطني بعد احالته اىل الرشكة 
الصينية HCEG املنفـذة ملرشوع نادي القوة الجوية 
الريايض والتي سـتبارش بتهديم املقر القديم للنادي 

واعادة بنائه بانتظار استحصال املوافقات الرسمية 
من قبل اللجنة املشـكلة ملجلس الوزراء وهي اللجنة 

املرشفة العليا الخاصة بمشاريع االستثمار.
ودعـت الهيئة االدارية لنـادي القوة الجوية الريايض  
وزير الشباب والرياضة وجميع املؤسسات الحكومية 
بتسـهيل كل اإلجراءات اإلداريـة وتذليل كل العقبات 
مـن أجل إفسـاح املجـال للرشكة املنفـذة باملبارشة 

بالعمل من اجل البدء ببناء رصح كبري يليق بسـمعة 
اعرق االندية العراقية.  

وكانت ادارة النـادي قد اتفقت مع الرشكة الصينية 
عـىل بناء ملعـب رئيـيس ومالعـب تدريـب وقاعة 
متعـددة األغـراض، ومسـبح وفنـدق وغريهـا من 
املرافـق الرياضية االخرى بحسـب العقد املربم بني 

الطرفني.

@ÈmaÎÜc@ÚÀbÓñ@áÓ»Ì@înÓ„bmb◊Î@bÓjÌã§@‚ÏÓ€a@Êbnèÿub†@ÈuaÏÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
@ÚÌäb‘€a@Ú‡Ëæa@÷˝�„a@Âfl@‚bÌc@Òãì«@›j”

بغداد/ صالح عبد املهدي-  البرصة / وفد 
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية  

يختـرب منتخبنـا الوطنـي  قوتـه  اليـوم  
عندمـا يواجـه ضيفـه الطاجيكـي عنـد 
الساعة السابعة والنصف مساء عىل اديم 
ملعب الفيحاء بمحافظة البرصة  تحضريا 
للمشـاركة يف بقية مباريـات  التصفيات 
املشـرتكة  التي سـتحتضنها   البحرين يف 
الثالث من الشهر املقبل بطريقة التجمع، 
وهذه قراءة يف مباراة اليوم معززة بجولة 
ارشـيفية تتضمن مواجهاتنا مع منتخب  

طاجكستان يف السنوات املاضية :

7Ç¸a@›j”@kÌã§
االهميـة   يف  غايـة  اليـوم  مبـاراة  تعـد 
للوقـوف   ملنتخبنـا ومدربـه كاتانيتـش  
عىل مـدى جاهزيـة كتيبـة االسـود قبل 
املغـادرة اىل املنامـة رغم االشـكاالت التي 
رافقـت  التحضري للمباراة  اثر انسـحاب 
العبـي الرشطة بقـرار مـن ادارة ناديهم  
تتـم  قـد  جديـدة  بوجـوه  وتعويضهـم 
االسـتعانة بها  يف لقاء اليوم سعيا إلعادة 
صياغة التشـكيل بانتظار أي مستجدات  
سـتطرأ  قبـل  املبـاراة التجريبية االخرية  
ملنتخبنـا والتـي سـتقام امـام املنتخـب 
النيبـايل مسـاء التاسـع والعرشيـن مـن 
الشـهر الحـايل يف امللعـب ذاته، وسـيقود 
مبـاراة اليوم طاقم تحكيـم دويل بحريني  
مؤلف من حكم الوسـط اسماعيل حبيب  
يسـاعده  سـيد جالل محفوظ  وعبد الله 
يعقوب اىل جانب العراقي محمد سـلمان 

حكما رابعا .

  ÒáÌá«@÷äaÏœ@
يدخـل منتخبنـا الوطنـي مبـاراة اليـوم 
بفـوارق  عديـدة تصب يف صالحـه  بينها 
انه يحتل حاليا التسلسل 68 يف  التصنيف 
الشـهري للفيفـا بينمـا يأتـي منتخـب 
ان  كمـا    120 املركـز  يف  طاجكسـتان 
منتخبنـا يتصـدر  املجموعـة الثالثـة يف 
التصفيات املشرتكة برصيد 11 نقطة من 
خمـس مباريات تـاركا خلفـه منتخبات  
البحريـن وايران وهونـغ كونغ وكمبوديا 
اىل  التأهـل  يف  كبـرية  وفرصتـه  تواليـا 
املرحلـة الحاسـمة من التصفيـات بينما 
وصافـة  الطاجيكـي   املنتخـب  يحتـل 
املجموعـة السادسـة برصيـد 10 نقـاط 

من سـت مباريات وضعته خلـف اليابان 
وامـام قيزغسـتان وماينمـار  ومنغوليا 
تواليـا، وتبدو فرصته  ضئيلـة  يف التاهل 
اىل املرحلـة االخـرية من بني اربـع ثوان يف 
املجموعـات الثماني اذا عرفنـا  ان  تأهل  
املنتخـب اليابانـي عن املجموعـة  مجرد 
وقـت ال اكثر ، وفـوق هـذا وذاك لو عدنا  
اىل التاريـخ  سـنجد ان منتخبنا قد تفوق 
عىل الطاجيك يف املباراتني اللتني جمعتهما 
سـابقا ممـا يجعلـه مرشـحا للتفوق  يف 

مباراة اليوم ايضا .

 —v‰€a@Âfl@Òäbè©a
ونحـن ننتظـر مبـاراة  اليـوم تعـود بنا 
الذكريـات اىل النصـف الثاني من نيسـان 
عام 1997 عندما حل منتخب طاجكستان 
ضيفـا عـىل مالعبنـا، حيث خـاض ثالث 
مباريـات اوالها جـرت يف الرابع عرش من 
الشـهر املذكور  امـام منتخبنا الشـبابي 
الذي خـرج فائزا بهدفني سـجلهما عمر 
عـيل مقابل هـدف واحد للضيـوف حمل 
امضاء نجم الديـن طالبوف، وبعد يومني 

خـرس مباراته الثانية امـام  نادي النجف  
بهـدف دون مقابـل سـجله عيل هاشـم  
لينقـش الفريـق النجفي اسـمه يف الئحة 
الفـرق العراقيـة التي هزمـت منتخبات 
وطنيـة. اما املبـاراة الثالثـة فجرت  امام 
منتخبنـا الوطنـي يف التاسـع عـرش من 
الشـهر املذكور وانتهت عراقية بخمسـة 
سـجلها  واحـد  هـدف  مقابـل  اهـداف 
حيـدر محمود ( هدفان )وحسـام فوزي 
وصاحـب عبـاس وصادق سـعدون ، ويف 
عـام 1999 التقـى املنتخبان يف دوشـنبه 
ضمن املجموعـة االوىل للتصفيات املؤهىل 
لبطولة كاس اسـيا وفاز منتخبنا بهدفني  
سـجلهما  عصـام حمـد من ركلـة جزاء  
وحبيب جعفر مقابل هدف واحد  سـجله 

نزارييف  من ركلة جزاء .

@√Ïz‹fl@¬bì„
بـني  مـن  طاجكسـتان  منتخـب  يعـد 
املنتخبات  االسـيوية  االكثر نشـاطا منذ  
انتشار جائحة كورونا حيث خاض خمس 
مباريات دولية  يف فرتة التوقف  ثالث منها  

يف العام الحـايل بينها مباراتان تجريبيتان 
جرتـا يف االمـارات امام املنتخـب االردني 
الشـقيق خرس االوىل بهدفـني دون مقابل 
وفاز يف الثانية بهدف وحيد ، كما يحسـب 
للمنتخـب الطاجيكـي انـه خـاض  اول 
مباراة يف التصفيات بعد قرار اسـتئنافها  
وذلـك يف الثالث والعرشين من آذار املايض  
وفـاز فيهـا  عـىل منتخـب منغوليـا يف 
دوشـنبه بثالثة اهداف دون مقابل  تحت 
قيادة حكمنا الـدويل  عيل صباح، وتنتظر 
الطاجيـك مباراتـان  فقـط يف التصفيات 
املشـرتكة   االوىل  خـارج ارضهـم  امـام 
املجموعـة   متصـدر  اليابانـي  املنتخـب 
واملرشـح االول للتأهل، فيما تقام الثانية 
يف دوشنبه امام منتخب ماينمار  املنافس 

عىل املركز الثاني  بقوة .

@ÚËibìnfl@Ú‘Ìã†
ملنتخبنـا  السـلوفيني  املـدرب  كان  اذا 
الوطنـي سرتيشـكو كاتانيتـش  يفضل 
3 1- املحـورة   – 2 اللعـب بطريقـة -4 
حسـب مقتضيـات الحـال  فـإن مـدرب  

منتخـب طاجكسـتان عثمـان توشـيف  
يعتمد الطريقة ذاتها منذ تسـلمه مهمته  
تسـاعده يف ذلك  مجموعة منسـجمة من 
الالعبـني اغلبهم يمثلون فريق  اسـتقالل 
دوشنبه مفاجأة  منافسات دوري ابطال 
اسيا االخرية  بعد ان تصدر فرق املجموعة 
السـعودي  الهـالل  حسـاب  عـىل  االوىل 
وشـباب االهـيل دبـي  االماراتـي واجمك 
االوزبكـي اىل جانـب بعـض املحرتفني يف   
روسـيا واوزبكسـتان ومولدافيا، وتتألف  
تشـكيلة املنتخب  يف اخر  مباراة  خاضها  
من الالعبني : رسـتم ياليتوف  يف حراسـة 
املرمـى ودارجـون ارغاشـييف وفاهدات 
حنونـوف  ومانوشـري سـافاروف  واكثم 
نـزاروف  يف خـط الدفـاع  وعبـد املؤمـن 
زابريوف  واليشري جليلوف وايني اليجون  
وتربيزي دافالتمري وكمرون تورسـونوف  
يف  منطقـة العمليـات اىل جانـب املهاجم 
الخطري مانوشـري جليلوف، وتضم الئحة 
االحتياطيـني اسـماء التقـل شـأنا عـن 
الالئحة االساسية ابرزهم املهاجم الشاب 

شاهروم سامييف .

@Êbnè◊bub�€@çÁbu@b‰jÉn‰fl@ZÊbyãœ
fibjÓ‰€a@ãƒn‰ÌÎ

قال أمني رس الهيئـة التطبيعية يف اتحاد 
كـرة القـدم العراقي، محمـد فرحان إن 
”منتخبنـا جاهز ملواجهة طاجاكسـتان 
(اليـوم)“. مبينـا ان موعد وصـول وفد 
منتخـب النيبـال سـيكون يـوم 27 من 

الشهر الحايل“.
واكـد فرحان ان ”مؤتمريـن امني وفني 
عقـد اليـوم لغـرض مبـاراة اليـوم بني 
منتخبنا ونظريه الطاجيكي“. مبينا ”ان 
منتخبنـا الوطني سـريتدي الزي األبيض 
الكامل فيما سريتدي حارس مرمى الزي 
األسود الكامل، فيما سيكون زي املنافس 
الطاجيكـي األحمـر ويرتـدي الحـارس 

اللون األزرق“.
واضاف ان ”املباراتني بغاية االهمية قبيل 
السـفر إىل العاصمـة البحرينيـة املنامة 
وخـوض غمـار منافسـات التصفيـات 

املزدوجة لنهائيات آسيا وكأس العالم“.
يف  سـيصل  النيبـايل  ”املنتخـب  ان  وزاد 
السـابع والعرشين من الشـهر الحايل إىل 
البـرصة الحبيبـة وسـيكون هنالك وفد 
رفيع املستوى الستقبال الفريق الزائر“.

التطبيعيـة  الهيئـة  رس  امـني  واردف 
”نطمح ان نجني ثمار هذا املعسـكر من 
جميع النواحي الفنية والتنظيمية ونثبت 
للجميع ان البرصة قـادرة عىل احتضان 

البطوالت“.

@…fl@b‰maäbjfl@ÒÜbÓ‘€@?Ìã¢@·”b†
Êbnèÿub†

سـيقود مبـاراة منتخبنا الوطنـي امام 
نظريه الطاجيكي اليوم االثنني طاقم من 
مملكة البحرين بقيادة الدويل اسـماعيل 
حبيب حكماً للسـاحة ومساعدة كل من 
سـيد جالل محفـوظ وعبد اللـه يعقوب 
بينمـا  رابعـاً  حكمـاً  سـلمان  ومحمـد 
سـرياقب الحكام الـدويل العراقي عباس 

عبد الحسني.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
العدد الثالث والثالثون مـن صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النور يوم امس االحـد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقيـة االلعاب االخرى التـي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة.. خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
 ***************

مراسـل برنامج (سـتوديو الجماهري) الذي يبث 
من عىل شاشـة قناة دجلة، الزميل كرار محمد 
اعلن انتصاره عىل فايروس كورونا الذي اصابه 
قبل مدة ليست بالقصرية، وثمن محمد تواصل 

املؤسسـات الصحفيـة واالعالميـة والرياضيـة 
من اجل االطمئنان عـىل صحته.. خالص االمنيات 

لزميلنا العزيز بالشفاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة 
والعافية.

 ******************
العراقيـة  القنـاة  يف  الرياضيـة  النـرشة  محـرر 
االخباريـة عباس ظاهـر، احتفل بعيـد ميالده 
قبـل ايام قليلة، خالص االمنيات للزميل العزيز 
النجـاح يف حياتـه  املديـد ومواصلـة  بالعمـر 

ومشواره املهني.



أكـد مانويـل نوير حـارس مرمى بايـرن ميونيخ وقائـد املنتخب 
األملانـي لكرة القدم أن تويل سـيدة منصب رئيـس االتحاد األملاني 
للعبة ”لن يكون فكرة سـيئة“.وأوضح نوير يف ترصيحات نرشتها 
صحيفة ”فيلت آم سـونتاج“ أنه يسـتطيع أن يتخيل وجود سيدة 
يف هـذا املنصب.وأصبح منصب رئيس االتحاد األملاني شـاغرا بعد 

استقالة فريتز كيلر.ولدى سـؤاله عن رأيه يف بيبيانا شتاينهاوس 
ويب التي كانت حكما سابقا، أجاب نوير بأنه يعتقد ”بأن االتحاد 
يرغب يف شـغل هذا املنصب بسيدة. هذه ليست فكرة سيئة“.كما 
أشـار نوير إىل أن فيليب الم زميله السـابق يف بايرن هو ”شخص 
يمكنه أيضا شغل هذا املنصب يف املستقبل“.وكان الم، الذي يشغل 

منصب مدير املسـابقات لبطولة كأس األمـم األوروبية (يورو 
2024) يف أملانيـا، رصح مؤخـرا بمجلة ”كيكـر“ األملانية 

الرياضيـة بأنـه ليـس لديـه طموحـات حاليـة لتويل 
رئاسـة االتحاد األملانـي للعبة.ورحـب نوير بقرار 

كيلـر وفريدريش كورتيوس أمني عـام االتحاد 
بالتنحي بعد رصاعات السـلطة التي شهدها 

االتحاد يف األسـابيع املاضية.وقـال نوير: 
كان   ، املاضيـة  القليلـة  السـنوات  ”يف 

الوضـع مضطربا للغايـة يف االتحاد، 
هذا ال يسـاعد. علينـا الرتكيز عىل 

الجانـب الريـايض. االضطرابات 
دائما عامل معيق“.

لقـي مراهـق يبلغ مـن العمـر 14 عاًما حتفه 
خـالل احتفاالت الجماهري بفوز أتلتيكو مدريد 
بلقب الدوري اإلسباني لكرة القدم يف العاصمة 
فجـر أمـس األحـد، وفـق مـا أفـادت خدمات 
الطـوارئ وكالة فرانس برس. ووقعت الحادثة 
أثنـاء تواجـد املشـجع مـع أصدقائـه يف باص 
صغري، حيث جلس وجسـده خارج النافذة قبل 
أن يصطـدم رأسـه بجـدار يف مرآب للسـيارات 
تحت األرض. حاول مسـعفو الطوارئ إنعاش 

املراهـق ملدة سـاعة من دون جـدوى. وتجمع 
أكثـر من ألفي مشـجع ألتلتيكو حـول نافورة 
”نيبتـون“ لالحتفـال باللقـب الحـادي عرش 

لفريقهـم واألول منذ العـام 2014. ويحتفل 
الـ“روخيبالنكـوس“ تقليدًيـا بألقابهم يف 

سـاحة النصب التذكاري لكن السـلطات 
حظرت جميع التجمعات العامة بسـبب 

القيود املتعلقة بجائحة فريوس كورونا. 
وقال بابلو دياس أحد مشجعي أتلتيكو 

لفرانس برس: 
الت  الحتفـا ا ”
بعـض  غريبـة 
نتمكـن  اليشء...لـم 
االحتفـال كالعادة،  من 
يف امللعب ومع الجماهري، 

سـنحتفل ونحـن قلقون 
ونرتـدي  وننتبـه  قليـًال، 

األقنعة“.

أكـد مدرب ريال مدريد الفرنيس زين الدين زيدان أنه 
سيتحدث إىل مسؤويل ناديه حول مستقبله عىل رأس 
الجهـاز الفنـي يف األيام القليلة املقبلـة، وذلك بعدما 

جرّد من لقبه بطالً للدوري اإلسـباني لكرة 
القدم. وقـال زيدان الـذي تخىل فريقه 

عـن لقبه يف ”الليغا“ إىل جاره اتلتيكو 
مدريـد الـذي تقـدم عليـه بفـارق 
نقطتـني: ”وضعي الحـايل غري جيد 
ألننـا لم نفز (باللقـب)“، وذلك عىل 

الرغم مـن فوز فريقـه الصعب عىل 
فياريـال 2 - 1 يف املرحلـة 38 األخرية.

ولـم يحل فـوز النادي امللكـي من تتويج 
أتلتيكو بلقب ”الليغا“ للمرة الحادية عرشة يف 

تاريخـه واألوىل منذ عـام 2014، عقب فوزه عىل بلد 
الوليد بالنتيجـة ذاتها. وأضاف زيدان الذي أشـارت 

تقارير إىل رحيله عن النادي يف نهاية املوسـم الحايل: 
”إنه يوم يجب أن نفخر به بالالعبني. املهم ليس أنا، 

بـل ما قام بـه الالعبون منذ مطلع املوسـم الحايل 
وبالتـايل يتعني علينـا توجيـه التهنئة 
لهـم“. وتابـع: ”أمـا يف مـا يتعلق 
بمسـتقبيل، فأننـي سـأتحدث 
بذلـك إىل مسـؤويل النـادي يف 
األيـام القليلـة املقبلة وليس 
”لـم  قائـًال:  وأردف  اآلن“. 
نفـز بأي لقب يف هذا املوسـم 
واملسـؤولية تقع عّيل. سنقّيم 
هذا األمـر“. وختم: ”يجـب أيضاً 
تهنئـة أتلتيكـو مدريـد ألنه يسـتحق 
اللقـب. الفريق صاحب املركز األول يسـتحق 

اللقب دائماً، لقد قدموا موسماً رائعاً“.

روبرت  البولندي  املهاجم  حطم 
عدد  يف  القيايس  الرقم  ليفاندوفسكي 
األهداف يف موسم واحد مع بطل الدوري 
باسم  واملسجل  ميونيخ،  بايرن  األملاني 
مولر  غريد  للنادي  األسطوري  الهداف 
والصامد منذ موسم ١٩٧١-٧٢، بتسجيله 

هدفه الـ ٤١ يف هذا املوسم.
الدقيقة  يف  ليفاندوفسكي  هدف  وجاء 
األخرية من مباراة فريقه ضد آوغسبورغ 
من  األخرية  والثالثني  الرابعة  املرحلة  يف 
موسم «البوندسليغا» والتي انتهت بفوز 

عريض له بنتيجة ٥-٢.
 ٤١ الـ  أهدافه  ليفاندوفسكي  وسجل 
لنحو شهر يف  أن غاب  بعد  مباراة   ٢٩ يف 
ركبته،  يف  بالتواء  إلصابة  نيسان/أبريل 
تحقيق  لدى  مولر  خاضها   ٣٤ مقابل 

انجازه يف السبعينيات.
وقبل انطالق املباراة التي حرضها بعض 
من أنصار الفريق بعد السماح بتواجد عدد 
قليل من الجماهري، قام الفريق البافاري 
الفريق  سيغادرون  العبني  ثالثة  بتكريم 
الذي سينضم  أالبا  دافيد  النمساوي  وهم 
إىل ريال مدريد االسباني، وجريوم بواتينغ 
والعب  الفريق  مع  عقده  سينتهي  الذي 
لنفس  مارتينيز  خايف  اإلسباني  الوسط 

السبب.
ورضب الفريق البافاري بقوة وال سيما يف 
بأربعة  أنهاه متقدماً  الذي  األول  الشوط 

أهداف نظيفة.

الهولندي  آوغسبورغ  مدافع  وافتتح 
لبايرن  التسجيل  غوفيلوف  جيفري 
ميونيخ خطا يف مرمى فريقه عندما حول 
يصل  أن  قبل  شباكه  داخل  عرضية  كرة 
أضاف  ثم   .(٩) د  ليفاندوفسكي  إليها 
من  مرتدة  بكرة  الثاني  غنابري  سريج 

القائم.

آلوغسبورغ  جزاء  ركلة  الحكم  واحتسب 
كاليغوري  دانيال  االيطايل  لها  انربى 
وتصدى لها الحارس مانويل نوير برباعة 

د .(٢٥) 
الثالث  الهدف  كيميش  يوشوا  ووقع 
د (٣٣)، قبل  بتسديدة قوية من ٢٠ مرتاً 
كومان  كينغسيل  الفرنيس  يسجل  أن 

الرابع قبل نهاية الشوط األول.
ورد آوغسبورغ يف الشوط الثاني بتسجيله 
هان  أندري  األملانيان  بواسطة  هدفني 

(٦٧) وفلوريان نيدرليشنر .(٧٢) 
املباراة  ينهي  أن  أبى  ليفاندوفسكي  لكن 
من دون أن يسجل هدف االنجاز وتحطيم 
رصيده  رافعاً  مولر،  «املدفعجي»  رقم 

 ٩٩ إىل  املوسم  هذا  األهداف  من  فريقه 
هدفاً يف الدوري املحيل.

درع  بايرن  العبو  رفع  املباراة  نهاية  ويف 
هانزي  املدرب  بتوديع  وقاموا  البطولة 
اليبزيغ  ملدرب  منصبه  سيرتك  الذي  فليك 
املقبل، يف حني  املوسم  ناغلسمان  يوليان 
توليه  إىل  كبرية  بنسبة  التوقعات  تشري 
مهمة تدريب منتخب املانيا خلفا ليواكيم 
كأس  بنهاية  منصبه  سيرتك  الذي  لوف 

أوروبا ٢٠٢٠.
أندية  مصاف  إىل  بريمن  فريدر  وسقط 
بوروسيا  أمام  بخسارته  الثانية  الدرجة 
عىل  كولن  وفوز   ٢-٤ مونشنغالدباخ 

شالكه ١-صفر.
مع  فاصلتني  مباراتني  كولن  وسيخوض 
ثالث الدرجة الثانية ملعرفة هوية الفريق 
املوسم  األوىل  الدرجة  يف  سيلعب  الذي 
املقبل. ويف أبرز املباريات، حقق بوروسيا 
إىل مسابقة  تأهله  الذي ضمن  دورتموند 
السابقة  املرحلة  يف  أوروبا  أبطال  دوري 
الفوز عىل حساب ضيفه باير ليفركوزن 
٣-١، بفضل ثنائية من مهاجمه النروجي 
القائد  وسجل  و٨٤)   ٥) د  هاالند  إرلينغ 

ماركو رويس د .(٥١) 
وسجل هدف الفريق الخارس البديل القائد 
الرس بندر يف الدقيقة ٨٩ من ركلة جزاء.

خسارته  البطل  وصيف  اليبزيغ  وتلقى 
مضيفه  أمام  املوسم  هذا  يف  السابعة 

أونيون برلني بنتيجة ١-٢.

سجل كريس ميدلتون سلة ثنائية قبل أقل من ثانية 
عىل نهاية املباراة ليقود ميلووكي باكس لفوز مثري 
املباراة  يف  التمديد،  بعد  هيت  ميامي  عىل   ١٠٩-١٠٧
األدوار  من  األول  الدور  يف  جمعتهما  التي  األوىل 

اإلقصائية.
السلة  ليسجل  جأشه  رباطة  عىل  ميدلتون  وحافظ 
ثانية ليمنح باكس  املتوسطة قبل ٠,٥   من املسافة 
التقدم ١-صفر ضمن منافسات املنطقة الرشقية يف 
مواجهة  يف  للمحرتفني،  األمريكي  السلة  كرة  دوري 
الذي  الفريق  املنطقة  نهائي  نصف  إىل  فيها  يتأهل 
يحقق أربعة انتصارات يف سلسلة من سبع مباريات 

ممكنة.
عادة  األول،  للدور  أخرى  افتتاحية  مباريات  ويف 
الثاني  الربع  يف  نقطة   ١٢ تأخر  من  نتس  بروكلني 

ليفوز ١٠٤-٩٣ عىل بوسطن سلتيكس.
أما يف املنطقة الغربية، حقق السلوفيني املتألق لوكا 
دونتشيتش «تريبل دابل» ليقود داالس مافريكس إىل 
الفوز عىل لوس انجليس كليربز ١١٣-١٠٣ عىل ملعب 
ستايبلس سنرت، كما فاز بورتالند ترايل باليزرز ١٢٣-

١٠٩عىل دنفر ناغتس.
اليوناني  والعمالق  ميدلتون  بقيادة  باكس  ويسعى 
يانيس أنتيتوكومبو للثأر من ميامي الذي فاز عليه يف 

نهائي املنطقة الرشقية املوسم املايض .(٤-١) 
بعدما  التمديد  فرض  باتلر  جيمي  هيت  نجم  وكان 
توّغل إىل السلة وسجل نقطتني معادال النتيجة ٩٩-

٩٩ عىل ملعب فايسريف فوروم يف ميلووكي.

وقال ميدلتون الذي أنهى اللقاء مع ٢٧ نقطة، ست 
متابعات ومثلها تمريرات حاسمة: «إنها بداية جيدة، 
ارتكبنا العديد من األخطاء وأهدرنا العديد من الرميات 
بينما  الثالثية  السالت  العديد من  الحرة فيما سجلوا 

أهدرناها بدورنا، ولكنها بداية جيدة».
و١٢  نقطة   ٣٢ دورانت  كيفن  سجل  بروكلني،  يف 
متابعة ليقود نتس للفوز، فيما أضاف كايري إرفينغ 

٢٩ وجيمس هاردن ٢١.
التي  املوسم  هذا  فقط  التاسعة  املباراة  هذه  وكانت 
أنهم  دورانت  وأقر  سوًيا،  نتس  ثالثي  فيها  يلعب 
عىل  مشجع   ٣٩١١٤ امام  للتأقلم  للوقت  احتاجوا 
ملعب «باركاليز سنرت»، حيث نجح الفريق بتسديدة 
الشوط  يف  القوس  خلف  من  محاولة   ١٣ من  واحدة 

األول.
وقال: «أعتقد اننا ترسعنا قليالً يف التسديدات باكرًا، 
العدد  بهذا  األوىل  للمرة  املدرجات  يف  كانوا  مشجعونا 

الكبري، أعتقد أّن االدرينالني كان عالًيا».
و١١  متابعات   ١٠ نقطة،   ٣١ دونتشيتش  وأحرز 
تمريرة حاسمة ليقود داالس للفوز عىل كليربز الذي 
املوسم  ذاته  الدور  يف  مباريات  ست  بعد  به  أطاح 

املايض.
نقطة   ٣٤ ليالرد  داميان  سجل  الرابعة،  املباراة  ويف 
ناغتس،  دنفر  عىل    ١٢٣-١٠٩ للفوز  باليزرز  ليقود 
تسديدة   ١٩ اصل  من  ثالثيات  خمس  أحرز  حيث 
يف  القوس  خلف  محاولة    ٤٠ من  للفريق  ناجحة 

األمسية.
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أظهـرت فرق كرة القدم اإلسـبانية تفوقا عىل نظريتها 
اإلنجليزيـة يف نهائيـات املنافسـات األوروبية التي 
خاضوها، حيث كان الفوز دائما حليف اإلسـبان 

عىل مدار عقدين.
الـدوري  يف  القادمـة  املنافسـة  وسـتكون 
األوروبي، حني يتواجـه يف بولندا، فياريال 
الذي يخوض ألول مرة نهائي مسـابقة 

أوروبية، ومانشسرت يونايتد.
وخاضت فرق من البلدين 19 مباراة 
نهائية يف بطوالت أوروبية، بحصيلة 
تصب يف صالح األندية اإلسـبانية 
بواقع 12 انتصارا مقابل سبعة 

للفرق اإلنجليزية.
يف  النهائيـات التسـعة األخـرية و

التـي جمعـت بني فـرق من 
لبلدين،  كان الفـوز حليـف األنديـة ا

التي لم تتجرع الهزيمة أمام اإلسبانية 
إنجليزي يف نهائيات أوروبية خصـم 

ديبورتيفـو أالفيس (4 - 5) منذ سقوط 
م  مـا ليفربول يف 2001.أ

ومن بني النهائيات الـ12 التي فازت بها الفرق اإلسـبانية 
يف كل املنافسـات األوروبيـة، يتصـدر برشـلونة القائمـة 
بثالثـة ألقاب، يليه فالنسـيا وإشـبيلية وأتلتيكـو مدريد 

وريال مدريد، بلقبني لكل فريق، ثم ساراجوسا بلقب.
وعىل صعيد األندية اإلنجليزية، كان مانشسرت يونايتد هو 
األبـرز حيث خاض أربع مباريات نهائية فاز بواحدة منها 

وخرس ثالث.
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وصلت العالقة بني إدارة برشلونة والهولندي رونالد كومان، 
مـدرب الفريق، إىل مفرتق طرق بعد موسـم واحد من توليه 

املسؤولية.
وخرج برشلونة هذا املوسم ببطولة كأس امللك، بعدما خرس 
بطوالت الدوري والسوبر اإلسباني وودع دوري أبطال أوروبا 

من ربع النهائي.
وتزعم العديد من التقارير أن هناك تردًدا لدى إدارة برشلونة، 

بشأن مقعد املدير الفني للبارسا يف املوسم الجديد.
وكشـف برنامج الشـرينجيتو اإلسـباني، أن الرئيس خوان 
البورتـا عقـد اجتماًعا مهًما مع نائبه رافا يوسـتي، واملدير 
الريـايض ماتيو أليمانـي، واملدير التنفيذي فـريان ريفريتر، 

عقب نهاية املباراة األخرية لربشلونة هذا املوسم.
وأشـار الربنامـج اإلسـباني، إىل أن إدارة برشـلونة قد تبلغ 

كومان بقرار رحيله عن النادي اليوم االثنني.
يذكر أن تشـايف هرينانديز، مدرب السـد القطـري، يعد أبرز 

األسماء املرشحة من الصحافة اإلسبانية لخالفة كومان.

وضع أنطونيو كونتي، مـدرب إنرت ميالن، رشًطا إلكمال عقده 
مع النرياتزوري حتى صيف 2022.

ووفًقـا لصحيفة الجازيتا ديللو سـبورت اإليطايل، فإن كونتي 
التقى باألمس مع بيبي ماروتا وأليسـاندرو أنطونيلو املديرين 

التنفيذيني إلنرت وخافيري زانيتي نائب الرئيس.
وأشـارت إىل أن كونتـي سـيجتمع، اليوم االثنني، مـع الرئيس 

ستيفن تشانج، لحسم مستقبله مع إنرت.
ويدرك كونتـي أن النرياتزوري لن ينفق كثريًا يف الصيف املقبل، 

لتعزيز الفريق بصفقات قوية.
لكن يشـرتط املدرب اإليطايل عدم بيع أي العب مهم يف الفريق، 

لالستمرار يف املوسم املقبل.
وزعمت تقارير صحفية مؤخرًا أن إنرت قد يلجأ إىل بيع النجوم، 

لحل األزمة املالية للنادي.

شـكر فريق مانشسـرت سـيتي العبه األرجنتيني سـريجيو 
أغويـرو الذي أعلن عن نهاية مشـواره مع الفريق اإلنكليزي 
وذلك بعدد من الصور عرب الصفحات الرسـمية لبطل الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.

وأكد الـ“سيتي“ سابقاً رحيل الالعب األرجنتيني عن الفريق نهاية 
املوسم بعد رحلة طويلة امتدت لعرش سنوات.

وأكدت تقارير إعالمية توصَل برشـلونة التفاق للتعاقد مع أغويرو 
يف صفقة انتقال حر خالل انتقاالت الصيف.
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واشنطن/متابعة الزوراء:
يف  داخليـة  مذكـرات  تكشـف 
وسـائل إعالم عاملية تحّيزها ضد 
الفلسطينيني يف خطها التحريري، 
خصوصـاً يف الهّبة الفلسـطينية 
اإلرسائيـيل  والعـدوان  الحاليـة 
عىل غـزة والتضامـن العاملي مع 
القضية الفلسطينية. وتلقي هذه 
املذكرات التـي نرشها صحفيون 
عـرب مواقع التواصـل االجتماعي 
الحقيقـة  تحويـر  يتـم  كيـف 
وتزييـف ما يحصل يف فلسـطني، 
لرواية االحتـالل وتضييقاً  تبنيـاً 
عىل الرواية الفلسـطينية، وكيف 
يساهم ذلك يف اسـتمرار النكبات 

التي تالحق الفلسطينيني.
وتوضـح مذّكرة داخليـة ُوّجهت 
مطالبـة  أن»  أن  «يس  لطاقـم 
اإلعالميـني يف املؤسسـة بالقـول 
«وزارة الصحة يف غزة التي تديرها 
حمـاس»، عنـد اإلشـارة إىل عدد 
الفلسطينيني الذين تقتلهم قوات 
االحتـالل اإلرسائيـيل أو تصيبهم 

خالل عدوانها عىل غزة.
املذكـرة بالربيـد اإللكرتوني التي 
أرسـلت مـن بريد رئيـس مكتب 
أنـدرو  أن»  أن  «يس  يف  القـدس 
كاري، واملوّقعـة مـن قبلـه ومن 
نائـب الرئيـس التنفيـذي للقناة 
واملمارسـات،  املعايـري  لشـؤون 
كالفـن سـيمز، يعـود تاريخهـا 
إىل ١٧ مايو/أيـار الحـايل، تدعـو 
بوضوح إىل ربط اإلعالن عن أعداد 

ضحايـا العـدوان اإلرسائييل عىل 
غزة بحركة حمـاس التي يحاول 
كالطـرف  تصويرهـا  االحتـالل 
العسـكري،  التصعيد  املعتـدي يف 
وهو مـا يؤدي تالياً إىل التشـكيك 
يف عـدد اإلصابـات، والتقليـل من 
أهمية الخسائر واألرواح البرشية 
أزهقـت بعـدوان االحتالل  التـي 
ووحشـيته. كما يـؤدي إىل تربير 
قصـف املرافـق الطبيـة يف غـزة، 
باعتبارهـا  املدنيـني،  ومنـازل 
مسيطرا عليها من حركة حماس، 
وهـو فعليـاً مـا يقولـه االحتالل 
اإلرسائيـيل يف دعايتـه وبياناتـه 

التربيرية لعدوانه.
مواقـع  عـرب  املذكـرة  انتـرشت 

التواصل، وأحدثت غضباً واسـعاً. 
وكتبـت الصحفية دينـا تاكوري 
عرب «تويرت»: «هـذه صفحة من 
كتاب قواعـد اللعبـة يف إرسائيل. 
إنـه يعمـل عـىل تربيـر الهجـوم 
عـىل املدنيـني واملرافـق الطبية». 
مـن جانبهـا، أضافـت اإلعالمية 
أوكتافيـا نرص «كما أنـه يفيد يف 
التشكيك يف صحة األرقام». وهلّل 
صحفيـون إرسائيليـون للمذكرة 
املشـاهدين  «عـىل  أّن  معتربيـن 
يف  الصحـة  وزارة  أّن  يعرفـوا  أن 
غزة تحت منظمـة إرهابية وهي 
ليسـت جهة موضوعيـة». وأتى 
ذلك ضمن سياق حملة صهيونية 
تدعـو،  التواصـل،  مواقـع  عـىل 

باللغة اإلنكليزية، وسـائل اإلعالم 
أّن  إىل  «اإلشـارة  إىل  األمريكيـة، 
إرسائيل تقاتل حماس وال تعتدي 

عىل غزة» يف تغطيتهم.
لقنـاة  داخليـة  مذكـرة  وكانـت 
الحكوميـة  فيللـه»  «دويتشـه 
األملانية قد انترشت عرب «تويرت»، 
ويظهر فيهـا املنع التـام النتقاد 
واعتبـار  اإلرسائيـيل،  االحتـالل 
ذلـك معـاداًة للسـامية يف الخط 
تغطيـة  يف  للقنـاة،  التحريـري 

فلسطني وأخبارها.
وتتضمن اإلرشـادات التي نرشت 
يف ١٦ مايو/أيـار، طلـب إيقـاف 
وإلغـاء أي مقابلة مع أشـخاص 
قـد ينكرون املحرقـة اليهودية أو 

يسـتخدمون إشـارات نازيـة أو 
ينرشون آراء عنرصية أو معادية 
يف  إسـالموفوبوية،  أو  للسـامية 
املقابلـة أو عـرب حسـاباتهم عىل 
مواقـع التواصـل االجتماعي، ثم 
أن يقوم املذيعون بإيضاح وجهة 
النظر ونفي كالمهم بعدها، وذلك 
بمـا يتـالءم أيضـاً مـع القوانني 
األملانية، حسبما توضح املذكرة يف 
أكثر من مكان. وتعترب املؤسسـة 
يف تعريفها ملعاداة السـامية «كل 
محـاوالت تشـويه سـمعة دولة 
إرسائيل والتقليل من مصداقيتها 
ونـزع الرشعيـة عنها»، بحسـب 
الدليل نفسه، ما يعني أّن كل اآلراء 
الفلسـطينية أو الداعمة للقضية 
الفلسـطينية قد تعتـرب «معاديًة 
للسـامية»، يف حـني أّن «معـاداة 
التحريـض عىل  السـامية» هـي 
اليهـود وليس عىل دولة االحتالل، 
التـي تحـاول وتعـزز التهمـة يف 
حـال انتقادها، كي تصّور إظهار 
الحقيقـة وكأنها كراهيـة مبنية 

عىل أساس ديني.
إىل  اإلشـارة  الوثيقـة  وتمنـع 
فلسطني باسـتخدام هذا التعبري، 
بل استخدام «الضفة الغربية» أو 
«غزة» أو «األرايض الفلسطينية» 
يف حالـة اإلشـارة إىل االثنني معاً. 
كمـا تمنـع الوثيقـة اإلشـارة إىل 
أعضاء حركة حماس كناشطني، 
معتـربًة أنهـا منظمـة إرهابيـة 

بحسب القوانني األوروبية.
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اسطنبول/متابعة الزوراء:
طردت وكالة أنبـاء «األناضول» الرتكية، الجمعة املايض، الصحفي العامل لديها، مصعب 
توران، بعدما طرح سـؤالً خالل مؤتمر صحفي لوزيري الصناعة والزراعة، أثار به الجدل 

حول عالقة زعيم املافيا سادات بكر، بوزير الداخلية سليمان صويلو الواسع النفوذ.
وأوضحت «فرانس برس» أن سـادات بكر، زعيم املافيـا املقيم خارج البالد، نرش مقاطع 
فيديو عرب منصة «يوتيوب»، وّجه فيها اّتهامات إىل أعضاء يف الحكومة الرتكية ومسؤولني 

يف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بالضلوع يف «جرائم وعمليات فساد مختلفة».
وقال بكر يف أحد تلك املقاطع إن «وزير الداخلية سـليمان صويلو وفر له الحماية، ورسب 
له العام املايض معلومة رسّية، مفادها أن القضاء فتح تحقيقاً بحّقه، األمر الذي سـمح 

له بالفرار من تركيا واإلفالت من قبضة األجهزة األمنية».
من جانبه، نفي صويلو هذه االّتهامات، إال أنه تعرض لضغوط من املعارضة التي طالبته 

باالستقالة، وهو ما رفضه.
وجاء سـؤال توران، حـول ما إذا كانت لـدى الحكومة الرتكية أّي خطـة للتعامل مع تلك 

القضية، ليعيد بسؤال إثارة الجدل حول االتهامات التي تالحق وزير الداخلية.
واعرتفـت وكالـة «األناضـول» يف بيان لهـا، بطرد تـوران، متهمًة إياه بانتهـاك «املبادئ 
الصحفيـة»، والقيام بـ «دعاية سياسـية»، مضيفة: «طلبنا من مـدّع عام إجراء تحقيق 

ملعرفة ما إذا كان توران ينتمي إىل جماعة إرهابية أم ال».
بدوره، حّذر مدير اإلعالم يف الرئاسـة الرتكية، فخر الديـن ألتون، يف تغريدة عىل «تويرت»، 

من أّن «أولئك الذين يسعون لتقويض احرتام دولتنا سيدفعون الثمن».

فلسطني/متابعة الزوراء:
طالبت نقابة الصحفيني يف فلسـطني ، بإدراج مسـؤويل إدارات منصـات التواصل االجتماعي 

ضمن التحقيقات الدولية يف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية للجيش اإلرسائييل.
ووفق بيان لنقابة الصحفيني، فإن «مواقع التواصل باتت رشيكة لالحتالل يف الجرائم املرتكبة 
ضد الشعب الفلسطيني، ألنها فتحت فضاءها أمام التحريض ودعوات القتل للفلسطينيني».

وأوضـح البيـان أن «مواقع التواصـل االجتماعي ارتكبت ما يزيد عـن ٥٠٠ انتهاك خالل مايو 
الجـاري، تزامنا مع العـدوان عىل غزة والضفـة والقدس، إذ جاء موقع إنسـتغرام يف املقدمة 

بارتكابه نحو نصف عدد هذه االنتهاكات، تاله موقع فيسبوك».
كما طالبت النقابة بـ»التحقيق مع صحفيني إرسائيليني قاموا بالتحريض عىل القتل والعنف 

ضد الشعب الفلسطيني».
والجمعة، كشـفت مجلة «تايم» األمريكية، أن مسؤولني تنفيذيني يف موقع «فيسبوك» قدموا 
اعتذارا لرئيس الوزراء الفلسـطيني محمد اشـتيه، خالل اجتماع افرتايض عقد الثالثاء، بشأن 

شكاوى تلقاها املوقع حول حجب منشورات فلسطينية تناولت الرصاع مع إرسائيل.
وبالتزامن مع االعتداءات اإلرسائيلية «الوحشية» عىل األرايض الفلسطينية، دشن رواد منصات 
التواصـل العربية، وسـوما (هاشـتاغات) للتضامن مع الفلسـطينيني، لكن العديـد منها تم 
حظره بدعوى «مخالفة املعايري». ولتشتيت خوارزميات تلك املنصات، لجأ املغردون العرب إىل 
اسـتخدام الكتابة العربية القديمة غري املنقوطة، باستخدام تطبيقات إلكرتونية تنزع النقاط 

من الحروف، كما وضع آخرون نقاطا وفواصل وحروفا أجنبية وسط الكلمات العربية.
املصدر: عرب ٤٨
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لندن/متابعة الزوراء:
نقلت صحيفة صنداي تايمز عن 
صحفي سـابق يف هيئـة اإلذاعة 
الربيطانية كان قـد خدع األمرية 
ديانا من أجل إجراء مقابلة معها 
يف عـام ١٩٩٥ نفيه مسـؤوليته 
عن سلسـلة من األحداث أدت إىل 

وفاتها.
وقال مارتن بشري للصحيفة إنه 
يعتقـد أن أفعاله لم ترض األمرية 

ديانا.
وخلـص تحقيـق مسـتقل ُنرش 
يـوم الخميس إىل أن بشـري كذب 
عىل ديانا وخدعها بأن أشخاصا 
إلقناعهـا  عليهـا  يتجسسـون 
التـي  املقابلـة  عـىل  باملوافقـة 
كشفت فيها عن تفاصيل زواجها 

الفاشل من األمري تشارلز.
وقـال بشـري لصحيفـة صنداي 
تايمز «لم أرغب أبدا يف إيذاء ديانا 
بأي شكل من األشكال وال أعتقد 

أننا فعلنا ذلك».
مـع  مقابلـة  يف  بشـري  وقـال 

الصحيفة «ال أشـعر أنني يمكن 
أن أتحمـل مسـؤولية العديد من 
التـي حدثـت  األشـياء األخـرى 
املعقـدة  والقضايـا  حياتهـا  يف 

املحيطة بتلك القرارات.
 .. الدافـع  أتفهـم  أن  «يمكننـي 
ولكن لتحمييل أنا فقط مسؤولية 

املأسـاة والعالقـة الصعبـة بني 
العائلـة املالكة ووسـائل اإلعالم 
يبـدو أمرا غـري منطقـي بعض 
الـيشء .. أعتقـد أن اإلشـارة إىل 
أنني مسـؤول بشـكل فردي غري 

معقولة وغري عادلة».
الصحيفـة عـن بشـري  ونقلـت 

بيانـات  باسـتخدام  اعرتافـه 
مرصفية مـزورة قـال التحقيق 
إنها جزء من خداع األمرية ديانا. 
وقال للصحيفة «أنا نادم بشـكل 
واضح عـىل ذلك ، لقد كان خطأ. 
لكن لم يكن لـه أي تأثري عىل أي 
يشء. لم يكن لـه أي تأثري عليها 

(ديانا) وال عىل املقابلة.»
ويف بيان شـديد اللهجـة، وصف 
وليـام (٣٨ عامـا) االبـن األكرب 
لألمرية الطريقة التي اسُتخدمت 
مـن أجـل إجـراء املقابلـة بأنها 
«مخادعة». وقال «إنه ألمر يبعث 
عـىل حـزن ال يوصـف أن تعرف 
أن نقـاط خلـل يف (بي.بي.يس) 
أسهمت بشـدة فيما أصابها من 
خـوف وارتياب وعزلـة أتذكرها 
من تلك السنوات األخرية معها».

وقـال شـقيقه األصغـر األمـري 
هاري إن املقابلة كانت جزءا من 
سلسلة ممارسـات غري أخالقية 
كلّفـت والدتـه حياتهـا. وتابـع 
قائال «فقدت أُمنا حياتها بسبب 

هذا ولم يتغري يشء».
وتوفيـت ديانا يف حادث سـيارة 
بباريـس عام ١٩٩٧ عن عمر ٣٦ 
عاما بعد أن نبذتها العائلة املالكة 
وظنـت أنهـا تحـاول تقويضها 
بسـبب انهيـار عالقتهـا باألمري 

تشارلز.
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فلسطني/متابعة الزوراء:
يف ٢٥ أكتوبر/ترشيـن األول ١٨٩٨، رسـا 
يخت عىل شـواطئ حيفا. كان يف انتظاره 
شخصيات عامة من عكا وبريوت ودمشق. 
ولم يكن مـرور اإلمرباطور األملاني بامليناء 
عابـرًا بل قىض فيلهام الثاني عرشة أيام يف 
فلسـطني. كانت زيـارة إمربيالية متأخرة، 
ألنـه يف ذلـك الوقت كانـت الـدول الغربية 
األخرى قد سـبقت أملانيا، ونهشـت غالبية 
املصالح يف السلطنة العثمانية. ونحن نرسم 
صوًرا يف رؤوسـنا اليوم سنسمع أصواًتا يف 
امليناء. عمال املرفأ ربما، أهل املدينة أيًضا، 
والقادمـون إىل املـكان السـتقبال الضيف. 
يتحدثون عنه وعن السـلطان وعن الحياة 
يف فلسـطني، وربما عن سـكة الحديد التي 
(كانـت) تصـل بالدنـا بعضهـا ببعـض. 
أصوات فلسـطينية تأتي من حيفا نفسها 
ومـن املـدن القريبة. صعـوًدا مـن الجليل 
باتجاه اللـد والرملة، وغالًبا مـن جاراتها 
عىل البحـر عكا ويافا، وطبًعـا من القدس 
ومحيطهـا، رام اللـه ونابلـس وقلقيليـة 
وطولكرم. والبحر يصل إىل غزة. بعد حيفا، 
سـيقيض اإلمرباطور ١٠ أيام يف فلسطني، 

وسيزور مدنها.
لوقـٍت طويل بعـد النكبـة، انقطع وصول 
أسماء املدن الفلسطينية بعضها مع بعض. 
ربمـا حدث ذلك يف الصحـف ويف التلفزيون 
أثناء االنتفاضـة، وأثناء اعتداءات االحتالل 
املتواصلة عىل املدن والقرى الفلسـطينية. 
لكـن االحتـالل، ومعـه منظومـة اإلعـالم 
االسـتعماري، حرص لوقـٍت طويل عىل أال 
ينظر العالم إىل األرايض الفلسطينية كأرٍض 
واحدة وشعب واحد. ورغم أن الفلسطينيني 
رفعوا صوًتا واحًدا هذه املرة، إال أن اإلعالم 
الغربي حرص مجدًدا عىل التقسـيم، وعىل 

استخدام القاموس االستعماري.
ثمة قاموس اسـتعماري، يتجاوز الحديث 
عن اإلعالم ووظائفه، وقد ظهر يف العداون 

األخري كأداة من املعركة ضّد الفلسطينيني. 
ال نتحدث فقط عن اسـتبدال «االستيطان» 
و  «االحتـالل» و  «اإلبـادة» باملصطلحـات 
اإلرسائيلية، مثل «جيش الدفاع» و»رضبات 
اسـتباقية» و «إرهـاب»، بل عـن التغطية 
اليوميـة أيًضـا، الخاضعة لتصور مسـبق 

لألحداث ينايف الحقيقة.
تقول وكالة «رويـرتز» لألنباء: ليس هناك 
وقف إلطالق النـار بعد. وينقل عنها بعض 
العرب، أحياًنا، تسمية اإلبادة بوقف إطالق 
النـار. تقـول «فرانس بـرس» إن «الرصاع 
بـني إرسائيـل وغزة مسـتمر»، كمـا لو أن 
ما يحـدث يف غزة هو رصاع بـني األقوياء، 
وبـني متمردين يتوجب عليهـم الخضوع. 
هنـاك يف غـزة، حيث ُينفى الفلسـطينيون 
وُتنفـى الحقيقـة معهـم. ال يوجد اعرتاف 
يعـرتف  كمنفيـني.  إال  بالفلسـطينيني 
االسـتعمار بهم كمنفيني أو كمستعَمرين 

وحسـب. لكن صوتهم كان عالًيا جًدا هذه 
املـرة، إىل درجـة كان تجاهلـه مسـتحيًال، 
لكن خلف الصوت، هناك الكثري مما يمكن 

لإلعالم أن يتجاهله.
مـع أنهـا معلومـة مهمـة، حتـى للذيـن 
يعتقـدون أن هنـاك شـيئاً اسـمه «حياد» 
عندما تحدث عمليات إبادة وتطهري عرقي، 
لـن تجـد يف االعالم الغربي مـن يخربك بأن 
مساحة قطاع غزة ال تتجاوز ٢ يف املائة من 
مسـاحة فلسـطني التاريخية. وطبًعا، لن 
يذكر أحد أن معظم الذين يعيشون يف غزة، 
مع سـكانها األصليني، هم فلسـطينيون، 
أبعدهـم االحتالل يف األسـاس مـن مدنهم 

وقراهم عىل فرتات متعاقبة. 
لن تجد معلومة أخرى: أعداد املسـتوطنني 
يف الضفة الغربية املحتلة، من دون القدس 
الرشقية حيث يقع الشـيخ جراح، ارتفعت 
بأكثـر من ٤٠ يف املئة عمـا كانت عليه قبل 

عرشة أعـوام. صار عددهم اليوم ٤٤٢ ألف 
نسـمة تقريًبـا يف الضفة الغربيـة وحدها، 
يف  تقريًبـا  مسـتوطن  ألـف   ٢٢٠ مقابـل 
القـدس الرشقية وحدهـا. وعندما تحاول 
«نيويـورك تايمـز» أو «لومونـد» تغطيـة 
األخبـار وتأويلهـا وفهمها وسفسـطتها، 
تنسـجم مع ذاتها: تعمل وفق املعرفة التي 

أنتجها االستعمار.
عندمـا قصـف االحتالل بـرج «الجوهرة»، 
قال الرئيس التنفيذي لوكالة «أسوشـييتد 
برس» غـاري برويت إن هذا «تطور مزعج 
بشكل ال يصّدق». وال توجد داللة أعمق من 
تعبريه: «مزعج». لقد شـعر باالنزعاج، ال 
ملقتل األطفال مـن حوله، وال لضيق املكان 
بأهلـه الهاربني من وابل الصواريخ، بل ألن 
«ثمة تطوراً». هذا التطور، بالنسبة له هو 
عدم احرتام جزء من املسـتعِمرين لرشوط 
اللعبـة، بني بعضهم البعض. وعندما يقول 

إن العالم «لن يعلم الكثري عما يحدث يف غزة 
بسـبب ما حدث»، فهو ال يقصد ما يحدث 
فعًال، إنما ما يمكـن االعرتاف بأنه يحدث، 
حتى ال يتضعضع «الضمري االستعماري».

ليـس من حـق الفلسـطينيني أن ينزعجوا 
لتعرضهم إلبـادة، وعليهم االكتفاء «بوقف 
إلطالق النار». وعندما يقول اإلعالم الغربي 
مدنيني، فهو يقصـد املدنيني اإلرسائيليني. 
ليـس ألن الفلسـطينيني ليسـوا مدنيـني، 
بل ألنهم ببسـاطة ليسـوا موجودين. إنهم 
أشـخاص، بالنسـبة لالسـتعمار، يمكـن 

تجاهل وجودهم تماًما.
يف ٢٥ أكتوبر/ترشيـن األول ١٨٩٨، رسـا 
يخـت عىل شـواطئ حيفـا. وربمـا يكون 
اختيـار هـذه الحادثة أفضل مـن غريها، 
ليـس لوقائعها بحد ذاتها، بل ملا سـيتبعها 
من تصورات، بوصفهـا حدًثا من الذاكرة. 
واألحـداث يف الحـارض ال تبنى إال من خالل 
فهمنا ومواقفنا من املايض، مهما حاولنا. 
يف مكان ما، داخل الوعي الغربي، سنفرتض 
أن ما سـيتبع «رسـو اليخت عىل شواطئ 
حيفـا» هو تصـورات مختلفة ليسـت عن 
الحدث بحد ذاته، بـل عما يمكن أن يحدث 
يف ذلك املكان، يف ذلك الزمان، عندما يرسـو 
يخـت عـىل شـواطئ فلسـطني، يف أوائـل 
القـرن العرشيـن. سـيتخّيلون أن اليخـت 
يضم مسـتعِمرين. سـتبنى بقيـة القصة 
عىل هذا األسـاس. وألن الذاكـرة، املكتوبة 
كما الشـفهية، ال تعيد تمثيل األحداث كما 
حدثت بالضبط، يعيـد الغرب تذّكر القصة 
كما تناسبه، فينىس أنه نفسه كان معادًيا 
بالعقالنيـة  احتفالـه  ذروة  يف  للسـامية 
وباملنهـج العقالنـي، وأنه كان مسـتعِمرًا 
عدائًيا إىل أقىص درجة، وأن فلسطني كانت 

هادئة قبل االستعمار.
أشـخاًصا  يحمـل  اليخـت  أن  سـيعتقد 
يتفوقـون عـىل املـوج وعـىل البحـر وعىل 
السـكان األصليني، وسـتبنى بقية القصة 
يف  أو  «رويـرتز»،  يف  األسـاس،  هـذا  عـىل 

«فرانس برس»، أو الـBBC، وبقية وسائل 
اإلعالم التي ترتكز إىل خلفية اسـتعمارية. 
ليسـت القصة قصة «حيـاد مهني» يمكن 
لهذه املحطات الوصول إليه، وليست أيًضا 
«أجنـدات» دول ظرفيـة وآنيـة، كما يحلو 
لهـواة املؤامـرات التصديـق. إنها مسـألة 
معرفـة قديمة أنتجها االسـتعمار بالقوة، 
ومسـألة فهم ينطلق من الذات نحو اآلخر، 

بمنهج استعماري، فال يراه.
حيفـا،  مينـاء  يف  يخـت  يرسـو  عندمـا 
سـتبحث الكامـريا الغربية عـن اآلتني من 
الغرب عـىل متن القارب، ولـن تفّكر كثريًا 
بالجهـة املقابلة. لن تنتبـه إىل وجود عمال 
يتصارعـون  أو فالحـني حتـى  املرفـأ،  يف 
مع بورجوازية ناشـئة. تمنح لنفسـها ما 
يمنحـه املسـتعِمرون ألنفسـهم: الحق يف 
تجاهل وجود اآلخرين. لذلك، عندما يسقط 
صـاروخ عـىل األطفـال يف غـزة، ال تذكـر 
«فرانس برس» أنه سـقط عىل أشـخاص، 
أطفـال وغريهـم، لديهـم أسـماء ووجوه 
وأعمار محـددة. ال تعـرتف بوجودهم، بل 
تكتفـي باالعـرتاف بسـقوط صواريخ. يف 
اإلعـالم الغربي، لـن تقرأ تقريـرًا عن أنس 
اليازجي وشيماء أبو العوف واملئات مثلهما. 
صـور األطفال ال تظهـر يف وكاالت األنباء، 
إال وهم يحملون األلعـاب ويغادرون. رغم 
العدد الهائل للضحايا من الصغار، ال تظهر 
وكاالت األنبـاء ما يمكن اسـتخدامه دليالً 
عىل الوحشـية اإلرسائيلية. عـىل النقيض، 
بذلت «نيويورك بوست» جهًدا لكي تصّدق 
نفسها، وعرضت صورة جوية تافهة وغري 
واضحـة، التقطتها آلة القتـل، تقول فيها 
إن االحتـالل أوقـف الصواريـخ ألنه الحظ 
وجود أطفـال. ال وجود ألسـماء، لوجوه، 
مجـرد أرقـام ال تتوقف، تماًمـا كما حدث 
يف معتقـالت اإلبادة، عندمـا ُمِنح الضحايا 
أرقاًمـا. ليسـت األرقام مجرد أرقـام، إنها 
إشارة عميقة إىل الرغبة باإلبادة، والتسليم 

باألرقام، تسليم باإلبادة.

No:  7491  Mon  24  May  2021العدد:  7491  االثنين   24    ايار  2021



ولكي نقيم مع رقية الحوار االسـبوعي 
لذاكرة اتصلنا بها هاتفيا فكان الحوار 

التايل :-
-اهال وسهال باالخت رقية حسن وانت 

ضيفة الزوراء اليوم.
-اهـال وسـهال بـك وبجريدة الـزوراء 

العتيدة.
-نـود منك اوال اعطاء فكـرة عامة عن 

البطاقة الشخصية لرقية ؟
-بكل رسور اسمي  رقية حسن.    بدات 
كمرتجمة ثم معدة للربامج  املوسيقية 
باللغـة االنكليزيـة  يف اإلذاعة وبعد ذلك 
مقدمـة لها وخالل نفـس الوقت مثلت 
إذاعيا يف عدد من املسلسالت   ثم التقديم 
التلفزيوني وعملت مراسـلة اقتصادية 
لCNBC ..وشـاركت يف تقديم التقارير 
العامليـة لـCNN..ودعيت اكثر من مرة 
للمشـاركة بدوراتهـا التدريبيـة  لكـن 
لالسـف االمر لم يتـم!!  قدمـت العديد 
من الربامج الحوارية املنوعة والثقافية 
اضافة اىل النرشات االنكليزية ..وبقيت 
وفية لالذاعة حتى ٢٠٠٣ كنت مستمرة 
االعالمـي دون  بربنامجـي وبتدرجـي 

تخطيط معني 
-ربمـا يكـون الطموح غـري واضح يف 

البدايات ؟
-نعـم لـم اخطـط  الكـون اعالميـة.  
..االمـور جـاءت متسلسـلة ومنطقية 
بالنسـبة يل مرحلـة بعـد مرحلـة ..لم 
اتردد  يف خوض تجارب جديدة يف العمل 
لذلك جاء التنوع يف املهام  الني اردت ان 

اكتشف قدراتي يف كل عمل .
-وفـق تلـك االجـواء التي بدأتهـا رقية 

كيف كان دور العائلة معك ؟
- عائلتي كانت تقدم النصيحة واالنتقاد 
يل يف ان واحـد.  ال مجامـالت وال مدح.. 
وسـعيدة ببيتي يف نفس الوقت ..كانت 
لنا دائما حرية االختيار يف كل يشء . لم 
اجد ممانعة منهم يف خوض هذا العمل  

او ذاك ما دمت اعرف نفيس...
-من االكثر دورا يف رسـم طريقك البيت 

ام املدرسة ؟
-املدرسة  كان لها  دور كبري يف تأسيس 
شـخصيتي ..كنت االوىل عىل املدرسـة  
دائما متفوقة .. مدرسـة اللغة العربية 
هي التـي اختارتنـي و دفعتني الكون 
تحـت األضواء عـىل مرسح املدرسـة.. 
كانـت ذكية جدا  وحماسـية ومثقفة.  
طريقـة تدريسـها كانـت مميـزة جدا 
ودرسـها فيه كثري الخروج عن املنهج. 
الجمـال  لعوالـم مـن  تاخذنـا  كانـت 
والثقافـة والتفكـري  عندمـا اختارتني 
الكل تفاجأ الكادر التدرييس  الطالبات.  
او  ارفـض   ان  وانـا!!  لـم تسـمح يل 
اعـرتض.  بل اعطتنـي دور البطولة يف 
كل النشـاطات  عـىل مرسح املدرسـة. 
..ولقبتنـي بالطالبة النموذج.  متفوقة 
يف الدراسة  ونجمة عىل  املرسح املدريس  
خـاليل  مـن  مهمـة  رسـالة  اوصلـت 
ومنحتني سـعادة يف اكتشـاف اشـياء 

عندي لم اكن الفكر بها.
-هل كانت لك هوايات معينة حينها ؟

- هواياتي  كانت القراءة كنت اقرأ  كل 
يشء روايـات صحـف  اشـاهد االفالم 
االجنبيـة اسـمع املوسـيقى االجنبيـة  
..شاركت بمسابقة الرسم مرة  لكن لم 
اكرر التجربة ولم أجـرأ-- اختي كانت 
اشطر مني بكثري يف الرسم  ..تركته .... 

عند تخرجي من الجامعة  
-كيف فكرت بدخول عالم االذاعة ؟

-كان هنـاك حاجة ملرتجمني يف االذاعة 

التقديـم  يف  اتـردد  لـم  والتلفزيـون 
كان  اتذكـر  لالختبـارات   والخضـوع 
عددنا كبري ..وتـم قبويل  بعد اختبارات 
عـدة ..نجحـت يف املقابلـة  ..عـرشون 
فقط نجحوا باالختيارات وانا منهم ثم 
دخلنـا دورات عديدة من اجـل اعدادنا 
بـدات  ..ومثـل ماخربتـك  للوظيفـة.  

مرتجمة .      
-هل تقصدين ا ن اول دائرة هي االذاعة 

والتلفزيون ؟
مؤسسـة  كانـت  موسسـة  اول   -
االذاعـة والتلفزيون  القسـم االنكليزي  
كمرتجمـة ...عملت اذاعيـا يف اذاعة ال
FM ..تجربتنـا فيهـا اسـتطيع القول 
انها تجربـة فريـدة ..كان فريق العمل 
ليس عاديـا. كل واحد هـو يعد ويقدم  
..واملخرجـون  موسـيقيا   ومثقـف 
اليقلون عنا ثقافة يف هذا املجال  وكلهم 
دون اسـتثناء كان يعـدون ويخرجون 
برامج ..واليوم اسـمع وتصلني رسائل 
كثـرية واحيانـا  يف التعليقات يف مواقع 
التواصـل االجتماعـي  يذكـرون كيـف 
اثرنـا نحـن فيهـم  يف توجههـم نحـو 
اللغة االنكليزية والتعرف عليها اكثر... 
والتجربـة االذاعيـة الثانيـة كانت هي 
االخـرئ بغاية االهميـة.   وحلم تحقق 
كنت احلـم به بعد مقابلة اجرتها معي 
اذاعـة BBC ..وعملـت تغطيـة لعملنا 
يف البـث املبـارش  يف اذاعـة FM التـي 
 ... the voice of youth تغـري اسـمها
وقتها فكرت هـل ممكن ان اعمل يوما 
يف هـذه املؤسسـة اإلعالميـة العامليـة 
..وتحقـق الحلم  بعـد ٢٠٠٣ ...عندما 
كانـوا يبحثـون عـن مقدمـة لربنامج 
يومـي يتحدث عن العراق  سلسـلة من 
حلقات يومية تتنـاول كل يشء يحدث 
عـن العـراق .. اسـماء كبـرية  اكثـر 
خـربة مني يف العمـل ويف اللغة ..لكنهم 
اسـتدعوني بناء عىل اراء وصلتهم من 
الناس وبعـض العاملـني معهم  كانت 
مفاجاة يل ..ذهبـت وخضعت الختبار.   
كتابـة واعداد تقريـر.    بالفعل اعددت 
لهم نصا .واختبار صوت .. ليتصلوا بي  
ويخربوني انـي نجحـت  . زادت ثقتي 
بنفيس  وكانت تجربة جديدة ومختلفة   

اضافـت يل الكثـري.  وبـدات اكتشـف 
جوانب اخرى يف العمل والربنامج نجح 

..كنا فريقا رائعا.. 
-متى كان التحاقك بالرشقية ؟

- كان قرار السـفر ..اللتحق بالرشقية 
 BBCمنـذ كنـت اعمـل بمكتـب الــ..
..وصلتني دعوة من الرشقية لالنضمام 
اليها.   لكن ذلك لم يكن ممكنا ..حدثت 
بعدها بعض االمور وتدهورت االوضاع   
وعندهـا قـررت االلتحـاق بالرشقيـة 
وكانت دعوتهم قائمة  وبدات  مشـوارا  

جديد ا .
-ما اول مادة قدمتيها يف الرشقية؟

-اول مـادة قدمتها هـي تقديم االخبار 
والحصـاد ..ثـم الصحافـة ..حقيقـة 
لـم اجد نفـيس يف االخبـار  لذلك غريت  
ورجعت لتقديـم الربامج وكان تراچي. 
ثم برنامج ظهرية الجمعة واالثنان من 
اعدادي ..اما التقارير التي تصلني فهي 
من اجتهاد املراسـل،  مراسلونا بالفعل 
لالحـداث  االقـرب  وهـم  مجتهـدون  
واملشـاهدات  منا وبعضها بتوجيه من 

املخرج ومني .
-والحوارات وخاصة عىل الهواء ؟

- انا من يعد الحـوارات ..قدمت برامج 
كثـرية  ولكـن لظهرية الجمعـة مكانة 
خاصـة.  انطلـق ٢٠١٠.. وحصلت عىل 
جوائـز عديـدة عنـه  كافضـل برنامج 
وكافضل مقدمة لسنوات متتالية  وهذا 

اسعدني .. وبرنامج للرافدين 
-حدثني عن تجربتك مع ام بي يس ؟

-سـالم الذاعة الــBBC   كانت تجربة 
مهمـة ايضـا  والجمهـور هـو الـذي 
يحكم  ..قبل فرتة قصرية وصلني فديو 
المـراة  كريمـة تقول انهـا معجبة بي 

وتتابعني وبـدل ان تذكر اسـم ظهرية 
الجمعـة. قالت تراجي ..مع اني قدمته 
لسـنوات قليلـة.  وجـاء ت اكثـر مـن 
مذيعـة قدمتـه بعـدي .. كان له صدى 
طيب عند الجمهـور ..البعض يطالبني 
احيانـا بالرجـوع اىل االذاعـة وتقديـم 
الربامج مثل قبل ...االفضل الذي قدمته 
يعـود للجمهـور   بالنسـبة يل الظهرية  
وللوافدين سـالم. والربامـج التي كنت 

اقدمها يف االذاعة ...
-ازاء كل هـذه االبداعـات هل حصلت 

عىل جوائز وكتب شكر؟
-حصلت عىل الكثري من الجوائز ...اكثر 

عـام كان فيـه تكريـم يل كان ٢٠١٩.. 
وجائزة مهرجـان االعـالم يف القاهرة 
باالمـارات  جامعـة  مـن  ..وتكريـم 
وقبلها منحي قالدة االبداع من االستاذ 
سـعد البزار .. وتكريمـي يف بغداد عن 
مسريتي املهنية من قبل وزير الثقافة 
والسـياحة واالثار الدكتور عبد االمري 
..وتكريمـات عديـدة  ال اتذكرها كلها 
االن ... قدمت العديـد من الربامج بني 
كل  واملنوعـة  والثقافيـة  املوسـيقية 
برامجي عىل الهـواء  اغلبها ..مبارشة 
. الحمـد للـه لـم اصـادف احراجـات 
بالجمهـور    ..قليلةعالقتـي  كثـرية 
مليئـة باملحبة واالحـرتام  بامكانك ان 
تلقـي نظرة ع حسـابي باالنسـتغرام  
وتقـرا   وتقدر مسـتوى  هذه العالقة 
...عالقة تسـتمر العـوام اتصور  هذا 
ليس باالمر السـهل والهـني ..وانا عىل 
قدر كبري من املسـؤولية تجاه مهنتي 
اليخفـى  الواعـي  ..املشـاهد  وعمـيل 
عليـه هذا ..وهـذا بالتاكيـد اليعني ان 
هنـاك اجماعا بالقبول عـيل وهذا امر 

جدا طبيعي واالجماع عىل شـخصية 
باملطلق امر غري موجود.  لكن اتصور. 
ان نسبة القبول عندي اكثر يف العائلة 
العراقية ..واكيد احرتم كل االراء  لذلك 
احاول ان اركز عىل عميل اكثر من قبل  
واضيـف او اثري مواضيـع جديدة وان 
اقابل اشـخاص جدد واشجع الشباب 
ان يكونـوا تحت الضـوء حتى يتعرف 
عليهم كل الناس  واعزز من ثقتهم بما 
يفعلـون.    برنامجي مـن بدايته كان 
احتفاء. باملبدع العراقي ..يف كل مجال  
ليس رشطا ان يكون نجما.   النجوم لم 
يكونوا الهدف االول بل اسـتطعنا خلق 
نجـوم بعد ظهورهـم يف الظهرية الول 
مرة ..واسـتطيع ان اقـول انه عىل مر 
السـنوات العرش   املاضية بذلت جهدا 
كبريا يف البحث عن وجوه جديدة كانت 

تقف الول مرة امام الشاشة ..ولم يكن 
ببالها الشاشـة ...ركزنـا عىل قصص 
نجـاح واملبـادرات وناقشـت قضايـا 
الكثري منها وجدت حال...دائما اناقش 
املواضيـع بهدوء لكي يصـل كل يشء 
للعائلـة بوضوح ..تصـل لهم املعلومة 

املطلوبة بشكل سلس ومحرتم ..
يف  ودورك  اعمالـك  تقيمـني  -كيـف 

العمل؟
- اسسـنا لربنامج شامل فيه كل يشء 
مفتـوح عـىل كل القضايـا واملواضيع  
..تقديـم ضيـوف جـدد كل حلقة ليس 

باالمر السهل اطالقا ..وغالبا يسالوني 
النـاس  كل اسـبوع نتعـرف عىل ناس 
جـدد.  ويـن تلكيهم..هذا كله يسـمى 
مواكبة وتجدد. وبحث وجهد ..ومتابعة  
لو لـم اكن مواكبة ملـا يحدث وصاحبة 
راي  ومسؤولية ووعي وروح صدقا لم 
تكن لتجدني عىل الشاشة ..كنت اتمنى 
لو اطلعك ع مايصلني من رسائل عندما 
اتغيـب عـن الربنامج لسـبب ما خارج 
عن ارادتي ..وكم املحبة واالحرتام الذي 
تحملـه يل .. الشاشـة تحتـاج العالمي 
وأعي ومسؤول وصاحب روح   مثابرة  

ومجتهدة ...مع الناس.
-ربما تكسب الشهرة والظهور املتكرر 

من عىل الشاشة غرورا لبعض املقدمني 
ما رايك يا رقية ؟

-ابد بالنسبة يل فالشـهرة لم تغريني..
النـاس  اتـرصف عـىل طبيعتـي مـع 
..اتعامـل معهـا عـىل انها مسـؤولية  
وتجعلني اثابر اكثر  ..ولم استغل هذه 

الشهرة بيشء
-وفـق مـا قدمتيـه هـل يف ذهنك يشء 

جديد ؟
تلفزيونيـة  تجربـة  بتقديـم  افكـر   -
جديدة.  هل سـتتحقق ام ال ؟ ال اعرف   
لكنـي اتصور ان االعـداد الجيد لها من 

كل النواحي  سـينجحها  .. وبالنسـبة 
والجديـد   التجديـد  عنـرص  للظهـرية 
دائمـا حارضا..مـن خـالل املواضيـع 
والشـخصيات واالفكار التـي اطرحها 

والتي قد تردني من خالل املشاهدين .
-لنعـد قليـال اىل اعمالك خـارج نطاق 

الرشقية وربما قبلها هل تتذكرينها ؟
-بالنسبة للمؤسسات التي عملت فيها 
فهي كثـرية وبعضها تقديم نرشات اي 
عملـت فيها كمذيعة وكمراسـلة ايضا 
فمثال عملت يف شـبكة cnbc  وشاركت 
يف تقديـم التقريـر العاملي مـن العراق 
لقنـاة الـيس ان ان وتمـت دعوتي اكثر 
مـن مـرة للمشـاركة يف دورة اليس ان 
ان الخاصـة باملراسـلني ولكـن لم تتم 
املوافقـة عىل سـفري كما اشـتغلت يف 
ثالث قنـوات تلفزيونية يف ان واحد ولم 
أنقطع يوما عن املستمعني وبقيت وفبة 
لجمهوري وال انس االذاعة فقد اعددت  
اول برنامـج باللغة العربية يتحدث عن 
املوسـيقى الغربيـة يف االذاعـة والقـى 
صدى وترحيبا واسـعا.عام ٢٠٠٤ كما 
عملت مـع مجموعة من غري املحرتفني 
للعمل االعالمي ولكنهم كانوا من حملة 
شـهادت عليا يف مكتب اذاعـة البي بي 
يس ببغـداد يف اعداد وتقديـم برنامج ( 
للرافدين سـالم ) وغـادرت العراق عام 

٢٠٠٥
ويف نفـس السـنة التحقـت بالعمل يف 
الرشقيـة مقدمـة لربنامـج الصحافة 
والنرشة االخباريـة ثم تفرغت لتقديم 
واعـداد العديد من الربامـج واللقاءات 
الثقافيـة والفنيـة وقدمـت الربنامج 
الثقايف املنوع تراجي اضافة اىل الربامج 
الحواريـة مـع النخبـة مـن الفنانني 
واملثقفـني العراقيـني وبرنامـج هاي 
اليـت وبرنامج خـريات رمضان لهذه 

السنة .
-وماذا عن التميز الذي حصلت عليه ؟

-حصلـت عـىل العديـد من الشـهادات 
التقديريـة مـن جهـات عديـدة وتـم 
برامـج  مقدمـة  كافضـل  اختيـاري 

بالعراق لسنتني متواليتني
-وعـام ٢٠٠٧ ويف مهرجـان االعـالم 
الربنامـج  حـاز  بالقاهـرة  العربـي 
الحـواري (فـارس عـىل صهـوة من 
خشب) مع الفنان املبدع عزيز خيون 
اعـدادي وتقديمـي  الـذي كان مـن 
واخـراج املبـدع فراس الـرساي ومن 
انتـاج قنـاة الرشقيـة عـىل الجائزة 
الذهبية -ويف عام ٢٠٠٩ حاز الربنامج 
الذي اعددته وقدمته وبتوقيع فراس 
الرساي (صاعـد النخل) مـع الفنان 
القديـر محمـود ابـو العبـاس عـىل 
الجائـزة الذهبية يف نفـس املهرجان 

وهو من انتاج الرشقية
-وحصلـت عـىل جائـز افضـل مقدمة 
برامـج عـام ٢٠٠٩ مـن مجلـة عيون 
وفقـا السـتفتاء قامت بـه املجلة التي 
تصـدر ببغـداد مـع قائمـة طويلة من 

املتميزين .
-يف ختـام هذا الحـوار مـاذا تودين ان 

تقويل ملشاهديك ولقرائنا الكرام ؟
-اقول كلما حصلت عليه وكلما قدمته 
وساقدمه هدية للعراق وشعب العراق.

-شـكرا لك مع امنياتنا بـدوام العطاء 
والتطور .

-شكرا لكم وللزوراء الحبيبة.
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اول مادة قدمتها في الشرقية برنامج تراچي ثم برنامج ظهيرة الجمعة
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عرفت رقية حسن ايام كنت مستمرا بالوظيفة كمدير لربامج التنمية يف اذاعة بغداد عندما قدمت هي وزوجها  (ايمن 
) للعمل يف اذاعة fm  التي كانت تقدم االغاني االجنبية ولكونهما يحمالن التخصص يف اللغة االنجليزية.

رقية حسن االن مقدمة ومعدة للربامج التلفزيونية يف قناة الرشقية مذيعة تمتاز برسعة البديهة وحسن الحوار حتى انها تبوأت 
املركز االول يف اعداد وتقديم العديد من الربامج الثقافية واملنوعة عىل الهواء مبارشة وداخل االستوديو ومحاورة تجيد الحوار من 

خالل االتصاالت املرئية وغري املرئية. 
وقبلها عملت  كمرتجمة يف االذاعة املوجهة العراقية وبعد فرتة قصرية عملت مذيعة ومعدة برامج موسيقية يف اذاعة االف ام 
االذاعة العراقية الوحيدة الناطقة باالنكليزية والتي كانت تعنى بتقديم كل انواع املوسيقى الغربية وكان لها جمهورها الواسع ثم 
بعد فرتة وجيزة تغري اسم االذاعة اىل اسم ال يف او واي. قرب االستوديوها ت الخاصة بإنتاج األعمال الدرامية االذاعية االمر الذي 
اعطى املجال لرقية الفرصة الن تشارك بتمثيل عدد من املسلسالت االذاعية باللغة العربية ومنها الربنامج الشهري(حذاري من 
الياس) يف بعض من حلقاته ومسلسل(ثابت افندي) لالستاذ الكبري يوسف العاني ومسلسل حكايات البستان لالطفال والربنامج 
املنوع شهد االنغام تقول بانها خاضت هذه التجربة حتى تساعدها يف ادائها االذاعي وتدريب قابليات صوتها وبالفعل تعلمت 
الكثريلكن اهتمامها كان منصبا عىل عملها يف االذاعة كمعدة ومقدمة لكل برامجها ثم عملت يف التلفزيون العراقي وبرزت خالل 
الفنانني واملثقفني اضافة  فرتة قصرية كمقدمة ومعدة للعديد من الربامج املنوعة و الحوارية والثقافية واللقاءات مع اغلب 

للعديد من التغطيات التلفزيونية املبارشة.
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الفخاريـة  األوانـي  اسـتخدام  تـم 
قديمـا ملا فيهـا من الفوائـد، فهي 
ليست فقط مجرد بديل عن األواني 
الزجاجية أو العبوات األخرى، ولكن 
يمكن أن يكون السـتهالك املاء من 
وعاء فخاري فوائد عالجية للجسم، 

فهي خيار صحي وعالجي.
وينصح باستعمال األواني الفخارية 

لتخزين املاء لفوائدها التالية:
يسـاعد تخزين املاء يف إناء فخاري 
عىل التربيد الطبيعـي للمياه، حيث 
يحتـوي وعـاء الفخار عىل مسـام 
صغرية عـىل السـطح ويتبخر املاء 
برسعـة من خـالل هـذه املسـام. 
تضمن عمليـة التبخر ضياع حرارة 
املـاء داخـل القـدر، ممـا يقلل من 
درجـة حـرارة املـاء، كمـا يتفاعل 
الطني القلوي الطبيعي مع األطعمة 
الحمضيـة ويوفـر توازنا مناسـبا 
لدرجة الحموضـة ويحافظ بالتايل 
عـىل الحموضة واملشـاكل املتعلقة 
باملعـدة، حيث أن معظـم ما نأكله 

يصبـح حامضيا يف الجسـم وينتج 
سموما تؤثر عىل املعدة.

ويخلـو املاء املخزن يف وعاء فخاري 
مـن أي نوع من املـواد الكيميائية، 
وبالتـايل فـإن رشب ماء مـن وعاء 
الطني كل يوم يمكن أن يعزز عملية 
التمثيـل الغذائـي وتحسـني عملية 
الهضم بسـبب املعادن املوجودة يف 
املاء، كما يساعد يف مكافحة رضبة 
الشـمس يف أيـام الصيـف الحـارة 
ألنـه يحافـظ عـىل املعـادن الغنية 
واملغذيات السليمة يف املاء ويساعد 

عىل إعادة الرتطيب برسعة، كما أن 
درجة حرارة املياه الفخارية مثالية 
وهي لطيفة عىل الحلق وال تؤدي إىل 
تفاقم حالة الحكة أو السـعال التي 
يمكن أن يسـببها رشب املاء البارد 

من الثالجة.
ال تعـد األوانـي الفخاريـة مفيدة 
فقـط يف تربيـد املـاء ولكـن أيًضا 
حيـث  طبيعـي  بشـكل  لتنقيتـه 
يحجب النسـيج الدقيق املسـامي 
امللوثات يف املاء ويجعله آمنا نسبيا 

للرشب.

املرحلـة األهّم يف حيـاة الطفل 
بمثابـة  فهـو  األّول،  عامـه 
األّم  ترّسـخه  الـذي  األسـاس 
ويحّدد حالته الصحّية يف مراحل 
التي  الّالحقة، فاألخطاء  عمره 
ترتكبهـا خالل العـام األّول قد 
يدفع الطفل ثمنها من صّحته 

لسنوات.
الطعـام ركـن مهـّم مـن هذا 
األساس الذي تبنيه األّم لطفلها 
وهنـاك بعض األصنـاف يمنع 
منعاً باتاً إطعامها له قبل اتمام 
عامـه األّول، حّددهـا األطّبـاء 
تجّنبـاً لـألرضار الوخيمة التي 

تسبّبها له:
-العسل

رغم فوائـده الصحّية الكثرية، 
إّال أّنـه غـري مناسـب لألطفال 
قبل العام األّول، ويرجع السبب 
إىل احتوائـه عـىل نـوع معـني 
مـن البكترييا تصيـب الرضيع 

بالتسّمم.
- الحليب البقرّي

خـالل العـام األّول للرضيع ال 

يسـمح بتنـاول أّي نـوع مـن 
االكتفاء بحليب  الحليب، يجب 
األّم أو الحليـب الصناعـّي، أّما 
الحليـب البقـرّي يصعـب عىل 
وأّنه  الرضيع هضمـه، خاّصة 
يحتوي عـىل معادن تّرض بكىل 

الطفل يف هذا العمر.
- بعض أنواع األسماك

سـمك املاكريل والتونة يحتوي 
عىل كمّية من الزئبق ال تناسب 

الرضيع يف عامه األّول.
- الفراولة

رغم الفوائد الصحّية للفراولة، 
إّال أّنهـا تحتوي عىل نوع معني 
من الربوتينات ال يمكن للرضيع 
هضمه، ما يسـبب له مشاكل 
يف الجهـاز الهضمـّي وتعرّضه 

لإلصابة بالحساسّية.
- األطعمة الصلبة

لديـه  طفلـِك  كان  وإْن  حتـى 
أسـنان يجـب أّال تقّدمـي لـه 
األطعمة الصلبة مثل املكّرسات، 
منعـاً  الفشـار  أو  السـكاكر 

لتعرّضه إىل حالة اختناق.

إذا كنـِت مقبلـة عـىل الزواج، فسـوف 
تسـتمعني ملئـات النصائـح واملعلومات 
بعضهـا  يكـون  حيـث  الـزواج،  عـن 
صحيحاً، وبعضها مجرد أخطاء شائعة 
متداولة بني األجيال، وعليِك التفرقة بني 
املعلومات الصحيحة والشـائعات، حتى 
ال تقعـي يف أخطاء تعكـر صفو حياتك 
الجديـدة مع رشيك حياتك. ويف ما ييل 3 
أخطاء شائعة عن الزواج، قد تتعرضني 

لواحدة منها عىل األقل، فال تصدقيها.
1الحياة  الزوجية شاقة

الحياة الزوجية كأي نمط حياة، تشـمل 
املشـقة واملسـؤوليات، وأيضـاً تشـمل 
أوقات الراحة والسعادة، لذا ال تسمحي 
ملن يروجون لفكـرة أن الحياة الزوجية 
شاقة وغري سعيدة، بالتأثري عىل فرحتك 
بحياتك الجديدة مع الرجل الذي اختاره 

قلبك.
تقبـيل الـزواج بـكل مـا يشـمله مـن 
مسـؤوليات صعبة، وأوقات جميلة من 

الرومانسية والحب والراحة.
2 املشـاكل بـني الزوجـني ال يجـب أن 

تستمر أكثر من يوم
ال تخلـو حيـاة زوجيـة مـن املشـاكل، 

بعضهـا تكون بسـيطة ويمكن حلها يف 
نفـس الوقـت، وبعضها تكـون معقدة 
وتحتاج إىل وقت للوصول إىل حل جذري، 
فـال تتعجيل حل مشـاكلك مـع زوجك، 
املهـم أن تصـال إىل حـل حقيقـي حتى 
ال تصبح هذه املشـكلة مثل الشـوكة يف 
حياتكمـا الزوجيـة، فتسـتمر توابعها 

باقي الحياة.
هناك أيضاً قاعدة خاطئة منترشة، وهي 
أن الزوجـني يجـب أال ينامـا وهما عىل 
خالف، وهو أيضاً أمر غري منطقي، فقد 
يحتاج الزوجـان إىل وقت حتى يعودا إىل 
حالة الهدوء واالستقرار، ثم يستكمالن 

املناقشة للوصول إىل حل مشاكلهما.
تكـون  أن  يجـب  الزوجيـة  أولويـة   3

لألطفال دائماً وليس للزوج
هـذا خطأ شـائع، نعم يحتـاج األطفال 
أيضـاً  الـزوج  ولكـن  األم،  رعايـة  إىل 
بحاجة إىل الشـعور بأنـه محور اهتمام 
رشيكة حياته، لذا عليِك خلق توازن بني 
اهتمامـك بأطفالـك واهتمامك بزوجك، 
وأن تضعي زوجك عىل قمة أولوياتك من 
وقت آلخر حتى يشعر بحبك واهتمامك 

به وتقديرك لوجوده. 
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التعرض للحريق سـواء من عامـل داخيل أم 
خارجـي يتطلـب عدد من الخطـوات الطبية 
الدقيقـة والتـي يجـب العمل عليهـا برتتيب 

وفق التايل:
أوًال: التحكم يف األعصاب قدر املستطاع

الهسـترييا، وانفـالت األعصـاب وانهيارها، 
سـُتذهب اللحظات الحيوية األوىل ُسـًدى، بل 
سـتزيد الرضر، وكذلك قد تمثل حمًال شديًدا 
عىل الجهـاز العصبـي، الذي يكـون يف حالة 
اسـتنفار شـديدة بالفعل، مما قد يسـبب يف 
الحـاالت الشـديدة صدمة عصبيـة قد تؤدي 
إىل هبـوط الـدورة الدموية، وتوقـف القلب، 

والوفاة.
ثانًيا: إطفاء النار

بمـا أن شـدة النـار – أو مصـدر الحـرق أيَّا 
كان – ومدة التعرض لها، ومسـاحة السطح 
املتعرضة من أجسـامنا، هي أخطر العوامل 
التي تحدد مدى شـدة الحـرق، ومضاعفاته، 
فمـن الطبيعـي أن أول مـا ينبغـي فعله هو 
إطفاؤهـا، واالبتعاد عن مصدرهـا فوًر، فال 
تحاول إنقاذ الضحية بإيذاء نفسك، الطريقة 
األكثر أمًنا، ملن أمسك به ألسنة النار، أن يرمي 
نفسـه عىل األرض، ويتدحـرج حتى تنطفئ 
النار، بالطبع إذا سمح مرسح الحادث بذلك، 

دون أن يسبب له مزيًدا من الرضر. 
باإلمـكان كذلـك إطفاء النار بإلقـاء بطانية 
أو ما شـابه عىل النريان، وذلك لكتمها، فهذا 
يقلـل األكسـجني املحيط بها والذي يسـاعد 

عىل االشتعال.
مـن الخطـأ التهويـة مـن الخـارج ملحاولة 
إطفـاء النار، فهذا قد يسـبب تطاير ألسـنة 
النـار إىل أماكن أخـرى، أو للمحيطني، كذلك 
البد عىل املتعرض للحريق أن يسـيطر عىل رد 
الفعل العصبـي األويل املتمثل يف الجري، فهذا 
لـن يطفئ النـريان، إنما عليه بإلقاء نفسـه 
عـىل األرض كمـا ذكرنا، لحـني جلب مطفأة 
الحريق إن كانت متوفرة إلطفاء ما تبقى من 

ألسنة النار.
إذا كان سبب الحرق سـائًال ساخًنا، أو مادة 

حارقـة، احـذر مـن محاولـة إزالتهـا باليد 
مبارشة، إنما يتم إزالتها من الجلد باستخدام 

املياه.
أمـا إذا كان سـبب الحـرق مالمسـة سـلك 
كهربائـي، فحـاول إطفـاء املصـدر فـوًرا، 
فـإن تعـذَّر قـم بإبعـاد املصاب عـن املصدر 
باسـتخدام مـادة عازلـة للكهربـاء كقطعة 
من الخشـب مثًال، ثم طلـب الطوارئ الطبية 
فوًرا، فأغلب مضاعفات الحروق الكهربائية 
تكون داخل الجسـم، وبعضها خطري للغاية 
كاالضطرابـات الكهربائية يف القلب، وحروق 

األنسجة الحيوية، وتجلط الدم .. الخ.
ثالًثـا: إزالـة املالبـس املحرتقـة، واملتعلقات 

الشخصية 
لنفس السـبب السـابق، يتـم إزالـة املالبس 
املحرتقـة حتـى ال تسـبب املزيد مـن الرضر 
بحرارتهـا، وحتـى ال تكون مصـدًرا للتلوث، 
وكذلـك لتقييم حجم املنطقـة املترضرة، أما 
بالنسـبة للمالبس امللتصقة بمـكان الجرح، 
فال ينبغـي شـدها إلزالتها، فهذا قد يسـبب 
املزيـد مـن األذى يف املكان، إنما قـم بالقص 

حول الجزء امللتصق بالجرح.

كذلـك البـد فـوًرا إن أمكن، من إزالـة الحيل، 
خاصة خواتم اإلصبع يف حالة حروق اليد، إذ 
قد يتورم اإلصبع بشـدة، فيصعب استخراج 
الخاتـم، والـذي سـيمثل هنـا خطـورة عىل 
اإلصبع املتورم، إذ سيسـبب ضغًطا شديًدا يف 
مكانه، مما قد يقطع رسيان الدم إىل أطراف 

األصابع، وحدوث الغرغرينا.
رابعاً: يتم تعريض املنطقة املصابة للمياه 

يجـب عدم اسـتعمال املياه شـديدة الربودة، 
إنمـا امليـاه العادية، نظيفة املصـدر، صبًّا أو 
غمرًا، لحوايل ربع ساعة، أو حتى يسكن األلم 
يف مكان الحرق، فهـذا يقلل كثريًا من ترضر 

أنسجة الجسم بالحرارة.
تجنب تماًما وضـع املراهم أو الزبدة .. الخ، 
فهذا لن يحقق الربودة املطلوبة بمثل كفاءة 
امليـاه، ويزيـد كثريًا فـرص حـدوث التلوث 

باملكان.
 تجنب كذلك تماًما استخدام الثلج، فالربودة 
الشديدة قد تسبب رضًرا لألنسجة كالحرارة 
الزائـدة، وتقلـل كفـاءة التئام الجـرح، ويف 
حالـة ظهـور فقاقيـع، تجنـب ثقبهـا أو 
إزالتها، فهي عىل األقل تغطي املكان، وتقلل 

فرص حدوث التلوث، وكذلك الحفاظ عليها 
يسـهل التئام املكان املصـاب دون ترك آثار، 
بعد تربيـد الحروق، يمكن اسـتخدام مرهم 
يحتـوي مضاد حيوي، ثـم التغطية الحذرة 

للمكان كما ييل.
خامًسا: التغطية الحذرة ملكان الحرق

 أشهر املضاعفات التي قد تحدث للمصابني 
بالحرق هي التلـوث، والعدوى البكتريية، يف 
مكان الحرق، فالجلد هـو الغطاء الطبيعي 
األوضـاع  يف  يقـف حائـًال  الـذي  للجسـم، 
الطبيعية أمام ولـوج هذه امللوثات إىل داخل 
الجسـم، من هنا تربز أهميـة تغطية املكان 
املصـاب، لكـن دون التسـبب يف مزيـد مـن 

الرضر.
املـواد املثاليـة لتغطيـة مكان الحـرق، هي 
املواد غري القابلة لاللتصاق، يمكن استخدام 
قطعـة مـن القمـاش دون الضغـط عليها 
فتلتصق بالجلد، أو استخدام أكياس املطبخ 
البالستيكية دون أن تالمس املكان مبارشة، 
ويف حـاالت األلم الشـديد، يمكن اسـتخدام 
املسـكنات اآلمنـة مثـل الباراسـيتامول أو 

الربوفني لحني االستشارة الطبية.
سادًسـا: الوضـع األنسـب للجسـم أفضل 

وضع للمصاب
 النـوم أرًضـا عىل الظهـر- ما عـدا بالطبع 
حـاالت حروق الظهـر – مع رفع السـاقني 
ألعىل، وذلـك لترسيع عودة الـدم إىل القلب، 
والحفاظ عـىل ضغط الـدم، وتجنب هبوط 
الـدورة الدمويـة، والذي يشـيع حدوثه مع 
الحـروق خاصة الشـديدة نتيجة فرط األلم 
والصدمـة العصبيـة، وفقدان السـوائل من 

مكان اإلصابة.
يف حالة الحروق الشديدة

الحروق التي تزيد مسـاحتها عن مسـاحة 
كف املصـاب، تعترب من الحروق الشـديدة، 
وكذلك الحروق العميقة، والتي تحول الجلد 
إىل اللون األبيض أو األسـود املتفحم، وهناك 
أماكن هامة يف الجسـم تعتـرب حروقها من 

النوع الشديد، مثل الوجه، والرقبة .. الخ.
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سـواًء كنت عرساء أم تستخدمني 
اليـد اليمنـى، هـل الحظـِت أنـِك 
تحملني طفلـِك يف معظم األحيان 
عـىل وركِك األيـرس؟ األمـر ليـس 
بمحض الصدفة، فأنِت تتشاركني 
يف هـذه النقطـة مـع كّل األمهات 
حول العالم، ولسبب علمي بحت!

فبعـد الظـّن بـأّن األم إجمـاالً ما 
تحمـل إبنهـا بهـذه الطريقة كي 
تبقـي يدهـا اليمنى حـرّة للقيام 

باملهام املطلوبة منها يف الوقت نفسـه، جاءت دراسة حديثة لتنفي ّكل 
ما يستند عليه هذا املعتقد.

وبالتفاصيل، فإن نتيجة األبحاث أظهرت أّن إلختيار هذه الجهة تلقائياً 
من قبل األّمهات عالقة بطريقة عمل أدمغتنا.

فالجزء االيمن من الدماغ يتفاعل مع الجزء األيرس من الجسم، والعكس 
صحيح؛ لذلك، فإّن املرأة تختار الجزء األيرس من الجسـم لحمل طفلها، 
علماً بأّن الجزء األيمن من الدماغ هو إجماالً مسؤول عن الرتكيز، تحليل 
اإلشـارات اإلجتماعية وبناء العالقات. فاألم بهذه الطريقة تحرص عىل 
أن يكون الطفل تحت ناظريها، ويف موضع يتيح لها توطيد عالقتها به 
والرتكيز عىل حمله بشـكل آمن.يف املقابـل، تبني أن الطفل أيضاً يفّضل 
ناحيـة األم اليرسى، ويرجح الخرباء ارتبـاط ذلك بكون القلب أقرب إىل 
هـذه الناحية، ليمنحه صوت نبضات األم أثـراً مهدءاً. كذلك، فإن األذن 
اليمنـى للطفل تكون يف هذه الحالة أقرب إىل فم األم، فيقدم عىل تحليل 
كالمها بشـكل أرسع، خصوصاً وأن الجزء األيرس من الدماغ مسـؤول 
أيضاً عن تحليل اللغة.والالفت يف األمر هو أن املرأة تولد بهذه الغريزة، إذ 
أن الفتاة الصغرية تحمل الدمية عىل الناحية اليرسى إجماالً بالطريقة 

ذاتها، وبشكل تلقائي!

تشّكل إزالة البقع تحّدياً كبرياً تواجهه الكثري من سيدات املنازل. وتعترب 
بقعـة الحـرب التي يمكن أن تظهـر عىل املالبس من املشـاكل التي ترى 
الكثـريات أنها مسـتعصية. ولهذا حان الوقت لتتعلّمـي طريقة إزالتها 
السـهلة جداً يف املنـزل. ضعي عىل بقعة الحرب القليل من سـائل تعقيم 
الجروح واتركيه عليها ملـدة ال تقل عن 15 دقيقة.بعد مرور هذه املدة، 
بلّيل البقعة مجدداً بالسائل نفسه واتركيها تجف وستالحظني أن الحرب 
اختفـى تماماً ولـم يُعد له أثر عـىل القماش. أخرياً، يمكنك أن تغسـيل 
املالبـس باملـاء الفاتر. وتذّكـري دائماً أن من املهم أن تسـتخدمي هذه 
الطريقة إلزالة الحرب قبل أن تضعي القماش يف آلة الغسل، وإال فإنك لن 
تتمّكنـي من التخلص منها إذا لم تفعيل ذلك. إذاً، اّتبعي هذه الحيلة من 
اآلن فصاعداً التي يمكن أن تسـاعدك عىل حّل العديد من املشـاكل التي 

تواجهينها يف منزلك.

املكونات:
-  بيض: عدد 3 

- الشـوكوالته البيضـاء: 115 
غرامات 

-  جبنة كريم: 115 غرامات  
طريقة التحضري

-  يفصـل صفـار البيـض عن 
إىل  البيـاض  وينقـل  بياضـه، 
داخل وعـاء ويوضع يف الثالجة 

ملدة 15 دقيقة.
الشـكوالتة  رقائـق  تـذوب    -
البيضاء من خالل حمام مائي 
الوقـت  ويف   ،(Bain Marie)
عينه قوموا بخفق جبنة الكريم 

باستخدام الخفاقة الكهربائية 
لحني أن تصبح ناعمة جداً.

-  أضيفـوا جبنـة الكريـم إىل 
الشكوالتة وحرّكوا القدر جيداً، 
ثم اتركوه ليـربد بدرجة حرارة 

الغرفة.
-  يضاف الحقاً صفار البيض، 
ويعـاد الخفـق كهربائياً حتى 
تمـام الدمـج لحـني أن يصبح 

كثيفاً وسميكاً.
-  يضـاف الصفـار إىل البياض 
الدمج حتى  تدريجيـاً، ويعـاد 

اختفاء اللون األبيض.
-  صّبـوا الخليـط يف قالب كيك 

مدهون بالزبـدة، ثم انقلوه إىل 
داخـل قـدر الضغـط، وضعوا 
تحتـه صحناً معدنيـاً من أجل 
زيـادة السـماكة بالقـاع، وال 
تنسـوا أن تسـكبوا املـاء بقدر 
الضغـط حتـى يصـل لنصـف 

ارتفاع قالب الكيك.
-  يطهـى الكيـك عـىل حـرارة 
عاليـة ملـدة 15 دقيقـة لحـني 
أنـه  وسـتالحظون  النضـج، 
وناعمـاً  سـيصبح متماسـكاً 

أكثر.
-  بعدها ضعوه يف الثالجة كي 

يربد، قبل التقديم.

NN@Ñj�æa

¡‘œ@pb„Ïÿfl@3Äi@NNN?��‘€a@\ŸÓ◊çÓìm\Ä€a

No:  7491  Mon  24  May  2021العدد:  7491  االثنين   24    ايار  2021

وسيلة  عن  السيدات  من  الكثري  تبحث 
سهلة وآمنة لتفتيح لون البرشة وتوحيده 
ما  وغالباً  الداكنة،  البقع  من  والتخلص 
الثمن  الباهظة  الكريمات  عىل  يعتمدن 
الطرق  اىل  يلجأن  أو  الطبيعية،  والزيوت 

الطبيعية للحصول عىل نتيجة فعالة.
زيت  باستخدام  التجميل  خرباء  وينصح 
الفّعالة  الطرق  أكثر  من  ألنه  الحلو  اللوز 
التي تساعد عىل تفتيح لون البرشة الداكن 

عىل  الحتوائه  وذلك  البقع،  من  والتخلص 
العديد من الفيتامينات الرضورية للبرشة، 
منها فيتامني بـ٣، باإلضافة إىل األحماض 
لون  توحيد  عىل  تساعد  التي  األمينية 
البرشة والتخلص من الهاالت السود حول 
العينني، وإزالة البقع الداكنة، كما تساهم 

يف حماية البرشة من التجاعيد.
إليِك وصفة سهلة ورسيعة من زيت اللوز 

الحلو لتفتيح لون البرشة:

اللوز  زيت  من  كبرية  ملعقة  اخلطي   -
الحلو مع ملعقة من الحليب وملعقة من 

قرش الربتقال، بكميات متساوية.
عىل  جيداً  مزجه  بعد  الخليط  وّزعي   -
نصف  لحواىل  واتركيه  والرقبة  البرشة 
باملاء  ورقبتك  برشتك  اغسيل  ثم  ساعة، 

الفاتر.
خالل  مرتني  الوصفة  هذه  تكرار  ويمكن 

األسبوع للحصول عىل برشة ناعمة.
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إذا كنت رشيكا يف أحد املشـاريع مـع مجموعة من 
الزمالء، يجب أن تكـون حذرا من الوقوف ضد أهداف 
املجموعـة. إذا كنت غـري مقتنع بأفكارهـم، فيمكنك أن 
تنسـحب. تعامل مع األمور ببساطة. بمجرد أن تحصل عىل 
مكانة مرموقة يف العمل اآلن، سـتحقق ما تريد يف املستقبل. 

إزالة الخالفات هي رس نجاحك اليوم.

انجذابـك الغريب لشـخص ما قد يدهشـك اليوم. 
هذا الشـخص يعمل يف التليفزيون أو اإلذاعة. ربما 
تقـيض وقتا ممتعا معه عـىل الرغم من أن هذا اللقاء 
من أجل العمل. إذا كنت تتطلع لعالقة حب جديدة، فتأكد 

أنك عىل موعد مع الحب قريبا.

حـاول أال تفقـد السـيطرة عـىل األمـور، وهـذا 
سـيفيدك يف مهماتـك املقبلـة وتنجـح يف تخطيها 
واملحافظة عىل االستقرار القوي. السعادة هي عنوان 
املرحلة املقبلة، وهذا سرييح الرشيك كثرياً، تقاومان معاً 

كل العوامل الصعبة التي تواجهكما.

يـزورك اليـوم عدد مـن األصدقاء املرحـني وعدد 
مـن األحبـاء. قد تكون هـذه الزيارة غـري متوقعة 
عىل اإلطـالق. قـد يبلغك أحـد الضيوف أخبارا سـارة 
عىل الصعيد املادي. يتجـىل اليوم معنى الوحدة والتحالف 

ويظهر أثرهما عليكم جميعا.

اهتمـام بعـض األشـخاص بـك اليـوم ودعمهـم 
املتواصـل لك سـيكون له تأثري حسـن عىل حياتك 
عمومـا. ربمـا تحقق تغيريا ملموسـا يف حياتك فقط 
بمساعدة بسـيطة من أحد األصدقاء. السفر للخارج أو 
القيام بيشء مختلف سـينعش حياتك. هذه املرحلة الجديدة 
من حياتك سـتكلفك الكثري، ولكن لحسـن الحظ أنت لسـت 

ماديا، ولذلك ستنفق دون قيود يف سبيل تحقيق أحالمك.

يجـد النـاس فيك سـحرا ال يقاوم اليوم. اسـتغل 
إعجـاب املحيطني بـك و برهن وجهـة نظرك. أنك 
مرح وحّسـاس، وتملك الكثري مـن الطاقة اآلرسة. ال 
ترصف انتباهك بسـهولة عن األمور املحيطة بك، وأمعن 

النظر يف كل التفاصيل.

يجـب أن تكون واثقا يف نفسـك أكثر مـن املعتاد. 
تقـوم بعملـك عـىل أكمل وجـه يف األيـام األخرية، 
ولذلك تقدير من حولك لجهودك يزيد ثقتك يف نفسـك 
وتقديرك لذاتك. يمكنك تحقيق أهدافك بكل سـهولة، لذا 

عليك استغالل الفرص وبالتأكيد ستحقق النجاح.

ليس لديك مشـكلة يف الوقوع يف الحب اليوم، 
فـإذا كنت أعزب، فلـن تجد يوما أنسـب من 
هذا اليوم للدخول يف عالقة عاطفية مع شـخص 
ما. قد يكون كل منكما سـببا يف إسـعاد اآلخر. أنت 
بحاجة إىل حياة هادئـة حتى ينعكس هذا الهدوء عىل 

عملك وتحقق النجاح.

أجـواء مقلقة هـذا اليوم ناهيك بعـض الضغوط 
يف العمـل إال أن ذلـك موقت فال تنفعـل. ابتعد قدر 
اإلمكان عن املواجهة املنفعلة مع الرشيك، وخصوصاً 
إذا كان موقفـك ضعيفـاً، وحاول ترميـم الوضع بهدوء. 
تصاب ببعض اإلرهاق الذي يضعف أعصابك ويبقيك يف حالة 

دائمة من التوتر.

التطـورات التي حدثـت يف الفرتة األخـرية جعلتك 
أكثر اهتماما ببعض املجـاالت املختلفة والجديدة. 
ربمـا تتعامـل مع األمـر بجدية، فكر يف التسـجيل يف 
بعض الكورسات لدراسة كل مجال عىل حدة. إنه الوقت 
املناسـب التخاذ مثل هذه الخطوة. هناك بعض األشـخاص 
يريدون أن يشـاركوك يف نفـس األمر، لذلك حاول أن تتناقش 

معهم وتساعدهم.

الصعوبـات التكنولوجيـة التي تواجهـك اليوم قد 
تجعل حياتك صعبة بالكامل. ننصحك بالتسـجيل 
يف بعـض الـدورات التـي تختـص بصيانـة األجهزة 
التكنولوجيـة الحديثـة حتى تتفـادى هـذا املوقف مرة 
أخرى. استغل فرصة األوكازيونات هذه األيام واشرت مالبس 

جديدة.
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تثـق يف نفسـك اليـوم لدرجـة تكفي للدفـاع عن 
حقوقـك وخططـك. تؤمـن أنك مضطر للتمسـك 
بمنصبـك خاصـة عندما تجد مهاجمـة ممن حولك. 
قـد تواجه مسـتقبال غامضا ومخيفا جـدا قريبا، ولكن 
ننصحك بأن تكون إيجابيا. اإلخالص والصدق يميزانك اليوم 

خاصة الصدق مع نفسك.
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 670 - احرتاق معبد ھوريو-جي بالكامل.
 905 - الحصـول عـىل املوافقـة اإلمرباطورية بكتابة 

كوكني واكاشو.
 1218 - الحملـة الصليبية الخامسـة تغـادر عكا إىل 

مرص.
 1247 - سفارة مسيحية من البابا إنوسنت الرابع إىل 

املغول تعرض التعاون معا يف القضاء عىل املسلمني.
 1571 - العثمانيـون يدخلـون موسـكو بعد معركة 
داميـة مع الروس قتل فيھا 8 آالف رويس، وقاموا بعد 
دخولھم بإحراق رساي كرملني بمسـاعدة خان القرم 
دولت كراي األول الذي حصل عىل لقب تخت آالن وھو 

يعني كاسب العرش.
1841 -   السـلطان العثمانـي عبد املجيد األول يصدر 
«فرمان مرص» الذي نص عىل إعطاء محمد عيل باشا 

والية مرص والسودان وراثيا، وقد
بقي ھذا الفرمان مرعيا يف مرص كدستور حتى نھاية 

عام 1914 حني أعلنت الحماية الربيطانية.
1844 - مخرتع التلغراف صمويل مورس يرسـل أول 
برقية يف التاريخ بني واشنطن وبالتيمور وكتب فيھا: 

”ھذا ما عمل الله“.
1883 - افتتـاح جرس بروكلني يف مدينة نيويورك بعد 

14 عاما من البناء.
1937 - مجلس مديرية الدقھلية يف مرص يمنح شعبة 
اإلخوان املسـلمون املنصورة دعما ماليا سنويا، وكان 

ھذا أول دعم رسمي منتظم ومعلن
للجماعة.

االنتـداب  مـن  األردن  رشق  إمـارة  إخـراج   -  1946
الربيطاني عىل فلسـطني، وتأسـيس الجيش األردني 

بقيادة جون جلوب باشا.
1960 - بدايـة العمل يف «مـرشوع ميداس» األمريكي 

لإلنذار املبكر للصواريخ.
1991 - إريرتيا ُتعلن إستقاللھا من إثيوبيا ، وإثيوبيا 

تصبح دولة مغلقة بحرياً

- 1993مايكروسوفت تعلن عن ويندوز إن تي.
كمـني حـزب العمـال الكردسـتاني ضد جنـود أتراك 

عزل.
2000 - إرسائيـل تبـدأ بسـحب جيشـھا مـن جنوب 

لبنان.
2004 - كوريا الشمالية تحظر الھواتف املحمولة.

2009 - النـادي األھيل املرصي يفوز بالدوري املرصي 
ملوسم 2008 / 2009 بعد فوزه عىل نادي اإلسماعييل 

بمباراة فاصلة بني الفريقني
أجريت عىل ستاد املكس يف اإلسكندرية.

- 2014الرئيس اللبناني ميشـال سليمان يغادر قرص 
بعبدا الرئـايس بعد انتھاء واليته الدسـتورية دون أن 

يقوم بتسليم الرئاسة بسبب فشل مجلس
النواب اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبالد.

األرض تشـھد زخة شـھب والتي تعرف بزخة شـھب 
كوكبة الزرافة.

نـادي ریال مدريد يفوز بـدوري أبطال أوروبا -2013
14 للمرة العـارشة يف تاريخه وذلك أمام نادي أتلتيكو 

مدريد بنتيجة 4–1 عىل ملعب
استاد دا لوز يف الربتغال.

2015 - فيلـم ديبـان للمخـرج جـاك أوديـار يفـوز 
بالسعفة الذھبية يف مھرجان كان السينمائي 2015.

2017 - تتويـج مانشسـرت يونايتـد بلقـب الـدوري 
األوروبـي 2017 ألول مـرة يف تاريخه بعـد فوزه 2–0 

عىل أياكس أمسرتدام يف النھائي.
2018 - إعصـار مكونـو يـرضب جزيـرة سـقطرى 
وغريھـا مـن األجـزاء الجنوبيـة مـن شـبه الجزيرة 

العربية.
2019 - رئيسـة الوزراء الربيطانيـة ترييزا ماي ُتعلن 
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غزل عراقي
ــاس الن ــاي  ه ــدام  ک ــذب  بلچ ــک  *اضح
ــه مجروح ــي  بروح ــدري  ت ــاس  الن ــاف  خ
ــراک الف ــب  صع ــکد  وش ــب  مح ــارک  مف ــه  ان
ــه نوح ــک  الضح ــی  حت ــب  مح ــارک  واملف
ــل اللي ــي  ان ــهر  مااس ــر  البش ــس  عک ــه  ون
ــه مفتوحــــــــــــ ــي  وحالم ــر  ونتظ ــام  ان
ــني الع ــاب  ب ــى  حت ــل  وقف ــاي  چ ــوفک  وش
ــه روحـــــــــ ــد  بع ــن  م ــگ  التف ــني  وياع
ــیت نس ــان  زم ــن  م ــل  ی ــس  النف ــک  بي ــم  اش
ــه روح ــت  لوماچان ــس  النف ــى  معن ــنو  ش
ــتاک یش ــن  م ــب  الکل ــي  البواچ ــن  م ــوت  امي
ــه مرچوح ــکته  اتس ــه  ام ــوت  ومت ــل  طف
ــون اته ــول  واک ــک  بغياب ــب  الکل ــر  اصب

ــه  مفضوح ــه  بدمع ــه  صفن ــي  تغدرن ــس  ب

يعانـي كل سـكان هذا العالم مـن الصداع عىل 
اختـالف أشـكالها ودرجاتهـا. وال شـّك يف أّنك 
تصابني بهذا األلـم أحياناً. إال أّنك قد ال تعرفني 
أّن له أسباباً عّدة مختلفة. فاكتشفيها لتتمكني 

من الحصول عىل العالج املناسب.    
1 - صداع التوتر

هـذا األلـم هو األكثـر شـيوعاً وال شـّك يف أّنك 
اختربته يف أحيان كثرية.

األعراض: تشعرين يف هذه الحالة وكأن عصابة 
تشـّد رأسـك. ويزداد هذا الوجع حدة مع مرور 

الوقت، من الصباح حتى املساء.
األسباب: ينتج هذا األلم عن شعور حاد بالتوتر 
أو التعـب أو عـن اعتمـاد وضعيـة رأس غـري 

صحيحة لوقت طويل.
العالج: إذا أصبت بألم الرأس الناتج عن التوتر، 
يمكنك أن تتخليص منه من خالل تناولك بعض 
األدوية املسـّكنة. أما يف حال اسـتمر شـعورك 
بالوجع، فاستشـريي طبيبتك. كذلك حاويل أن 

تقومي بتمارين التمّدد الخاصة برقبتك.
2 -  صداع الجيوب األنفية

عادة ما يصاحب هذا األلم ارتفاع درجة حرارة 
الجسـم، انتفـاخ الوجه والتوتر عىل مسـتوى 

الجبني والوجنتني.
األعراض: تشـعرين يف هذه الحالة بألم وضغط 
عميـق يف رأسـك وخصوصـاً يف منطقة محيط 
حاجبيـك وعينيـك. ويـزداد األلـم حـدة كلما 

حركت رأسـك. كما أّنك تعانني من التعب ومن 
انسداد األنف.  

األسـباب: ينتج هذا األلم عـن التهاب الجيوب 
أو  األنفيـة، وذلـك نتيجـة إصابتـك بالـزكام 

بحساسية موسمية.
العالج: نـادراً ما تتخلصني من ألـم الرأس هذا 
من دون عالج. فإذا كنت تعانني من الحساسية 
ال بّد لك من أن تلجئي إىل مضادات الهيستامني. 
ويف حـاالت أخرى مـن األفضل أن تستشـريي 
الطبيبـة التي قد تنصحك بتناول أدوية مضادة 

لاللتهاب.
 3 - صداع النصفي

يـزداد ألم الـرأس يف هـذه الحالة حّدة بشـكل 
تدريجي.

األسـباب: يرتبـط ألـم الشـقيقة عـادة بتمدد 
األوعيـة الدموية يف دماغك. وقد ينتج أيضاً عن 

استعداد وراثي.
العـالج: لـم يتـم إيجاد عـالج لهـذا األلم حتى 
اآلن. إال أن مـرىض الشـقيقة يتناولـون بعض 
األدويـة التي تخفف حّدة األعـراض. لذا، عليك 
أن تستشـريي طبيبتك لتحّدد العالج املناسـب 
لحالتـك. كذلك من املفيد أن تمـاريس التمارين 

الرياضية بانتظام.
 4 -  الصداع العنقودي

يصيـب هذا النـوع من ألـم الرأس عـدداً قليالً 
جداً ال يتخطى 1 % من سـكان العالم. كما أّنه 

يظهر لدى الرجال أكثر منه لدى النساء.
األعراض: تشـعرين يف هذه الحالة وكأن شـيئاً 
مـا يطعنـك خلـف أذنـك أو يف محيـط عينيك. 
وعادة ما يحدث هذا يف جهة واحدة من رأسـك 
ويصبـح أكثر حـدة أثناء نومـك. ويرتافق ذلك 
أحيانـاً مع احمرار يف عينيك وحساسـية تجاه 
الضوء ونزول الدمع. ويستمر الوجع عادة ملدة 

تراوح بني 15 دقيقة وساعة واحدة.
األسـباب: لم يتوصل الباحثون بعـد إىل تحديد 
أسباب الصداع العنقودي. إال أّنهم يعيدونها إىل 

خلل يف ساعة الجسم البيولوجية. 
العالج: يعترب عـالج هذا النوع من الصداع أمراً 
صعباً ألن أعراضه ال تدوم ملدة طويلة. لكن من 

املفيد جداً أن تستشريي الطبيبة.

أنا سـيدة يف بداية األربعـني من العمر، 
ولدي خمسة أبناء. مشكلتي أن زوجي 
لـه مركـز مرمـوق، وهـو شـخصية 
معروفـة يف مجالـه، وقـد تعـرف عىل 
امـرأة يف مجـال عملـه، ووصـل األمر 
بينهما لفكـرة الزواج، لكـن ما يمنعه 
هو سـمعتها السـيئة، صارحني بأنه 
يريد إنهـاء عالقته بها، إنمـا ال يعرف 
كيف، فهمـت أنه يخـاف أن تفضحه، 
أشـعر بأنـي ال أرضيه، وهـو يقلل من 
شـأني دائًمـا، ومؤخرًا رأيتـه أكثر من 
مرة يتحدث مع أكثـر من واحدة، لكن 
مشـكلتي هـي مع تلـك املرأة السـيئة 
السـمعة، أرسـلت لـه رسـالة ولكـن 
دون جـدوى، أشـعر بأنـه صـادق يف 
رغبتـه يف الخالص من املشـكلة، والتي 
أخـذت تحرجـه أمام أوالدنـا، أرجو أن 

تسـاعديني يف، كيـف أرجـع زوجـي يل 
وألبنائـي؟ تعبـت نفسـًيا وأصبحت ال 
أفكر يف يشء غري هذه املشكلة، وأثر هذا 
عىل عالقتي بأبنائي؛ فهم يرونني دائًما 
شـاردة ومهمومة، وأمام زوجي أحاول 

أن أكون متماسـكة، كيـف أنقذ زوجي 
وبيتي؟

الحل والنصائح :
- املشكلة تكمن أحياًنا يف كيفية تعاملنا 
مع املشكلة! ففي كثري من األحيان يأتي 
التعامـل ليزيد من حجم املشـكلة التي 

كانت صغرية؛ فتصبح ككرة الثلج تكرب 
وتتضخم لتصل إىل طريق مسدود!!

- لذلـك آمـل أال تصيل إىل ذلـك الحد؛ بل 
آمل أال تسـتمري يف االتجاه نفسـه؛ بل 
تغرييـن توجهـك مائة وثمانـني درجة؛ 
لتختـاري أن تكونـي صديقـة لزوجك، 

تتعامـل معه بأمانة، ويف الوقت نفسـه 
تأخـذ حقها مـن االسـتقاللية، وتفكر 
بنفسـها كإنسـانة لها عاملها الخاص؛ 

بعيًدا عن واجبات وهموم العائلة!
- أرجـو أال تظنـي أنـي أحرضـك عـىل 
التخيل عن عائلتك، أو التواني عن القيام 
بمسئوليتك نحو أطفالك؛ بل أقصد إعادة 
تنظيم حياتك اليومية ضمن رؤية أخرى 
إسـرتاتيجية، تضع يف حسابها حصتها 

الشخصية من االهتمام والرعاية!
- تأكـدي من أن هذا التوجيه، سـيكون 
له مـردود إيجابي عليـك وعىل األطفال 
جميًعـا  فأنتـم  الـزوج؛  عـىل  وحتـى 
سـتصبحون كياًنـا واحـًدا يف مواجهة 
تلك املرأة، والتعامـل مع األمر كإعصار 
وأخـذ  بالسـدود  مواجهتـه  ينبغـي 
االحتيـاط، وليـس بالحـزن والتقوقـع 

واالكتفاء بالصرب!!
ولكـي  جميـًال،  صـًربا  كفـاك  إذن   -
يـراك أبناؤك بصـورة جديـدة، عليك أن 
تبدأي بنفسـك، برمجـي عالقات حلوة 
مـع صديقـات قليـالت، اذهبـي إىل ناد 

ريـايض يومًيـا، غريي إطاللتـك، متعي 
نفسك بهواية، شـاركي أوالدك ألعابهم 
واهتماماتهـم، مثـيل عـىل نفسـك أنك 
سعيدة لرتضيهم؛ فيساعدك الله لتجدي 

السعادة والرضا الحقيقيني!
- تجاهـيل الحديـث عـن املـرأة بعد أن 
تصارحـي زوجـك آلخـر مـرة، أنه من 
املمنوع بعـد اليوم أن يقلل من شـأنك، 
ومـن املمنوع أن يذكر اسـم تلـك املرأة، 
ومـن املمنوع مالحقة النسـاء والتغزل 
بهن، أخربيه أن الفضيحة مسألة مبالغ 
بهـا، وحتـى لـو حدثـت؛ فهي ليسـت 
بحجم خسـارته لبيتـه وأوالده، الذي ال 
يعـوض، كوني جادة حازمة وال تكرري 
الئحـة املمنوعات؛ بل تـرصيف وترفعي، 
اشـغليه بأمـور البيـت واألبنـاء؛ رشط 
أال تكـون واجبات؛ بل احتياًجا يشـعره 
بالخجل من نفسه وبتوبيخ الضمري إن 

لم يقم به!!
- قومـي بكل هـذا، وسـتكون النتائج 
إيجابية جـًدا، بإذن اللـه، وبأرسع مما 

تتوقعني، والله معك.

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl

 4 أنواع للصداع.. حددي اي نوع تصابين به واعرفي طريقة عالجه

كيف أنقذ زوجي وبيتي؟

أفقي
1ثوب يلبسـه الرجل و املرأة 
يف املغـرب العربـي o غطاء 

للرأس تلبسه املرأة املسلمة
2سقى نفسه o أغلق

النصـف  يف  يلبـس  3رداء 
العلـوي من الجسـم o طري 

لييل (مبعثرة)
ينتسـب   o 4متشـابهان 
للبالغـة وأهلهـا (انتسـاب 

وليست  صفة)
اللون  للـرأس أحمر  5لباس 
كان يلبـس قديما يف الشـام 
ومـرص والسـودان o حلـة 

موحدة
او  املعنـى  عـىل  6للداللـة 

االسرتسال o ذو كرم
عـىل  كالحنـاء  7زخرفـة 
الجسـم o الشـخص الـذي 

يرسم الوشم
8معطف طويل للشتاء

9حـذف ورمـى ووضـع يف 
مـكان غري مكانـه o حركة 

أجنحة الطري
10عـدد مـن القطـب عـىل 
القماش o تلبس عىل الرأس
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رأيس
 o 1البقية الجافة من حصاد القمح
قماش داخيل للثوب من أجل ملمس 

مريح أو لحفظ الحرارة
2هـرب o ملعـان جـذاب o أقـراص 
صغـرية أو غريهـا لربـط أطـراف 

الثوب ببعضها
عـن  الصـوف  قـص   o 3صحـن 

املاشية
4قطعـة صغرية يف ماكنـة الخياطة 

لتلقيم الخيط بهدف تحقيق الغرزة
5أداة موسـيقية هوائيـة o لبـاس 
واسع للرجل (او املرأة) كان منترشا 

يف بالد الشام
6يشء المـع يوضـع عـىل املالبـس 
تجعلها براقة oيتسبب يف منع اآلخر 

عن الحركة
7نظـف اليشء من حوافـه o صيغة 
وصـف لحالة الجـو يف حالـة املطر 

العادي
8ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة 

أو الرجل o حالفه التوفيق
9جهاز غـزل الصوف عند البادية أو 

قرى الفالحني قديماo متشابهان
10أمرأة من البادية o ما يوضع عىل 

الثوب من مواد إضافية لتزيينه
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للمادة  صحيح ان للربملان املوقر ترشيع ما يشاء من القوانني طبقاً 
٦٠/ثانياً من الدستور ولكن هذا الحكم تقيده املادتان ٧٨ و٨٠ من 

الدستور يف قضايا ومواضيع السياسة العامة للدولة.
إذ تنص املادة ٧٨ من الدستور عىل ما ييل (رئيس مجلس الوزراء هو 
املسؤول التنفيذي املبارش عن السياسة العامة للدولة...) واملادة ٨٠ 
الصالحيات  الوزراء  (يمارس مجلس  ييل  ما  تنص عىل  الدستور  من 

االتية:
اوال: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة).

ماسبق هو موقف الدستور العراقي. اما الدعاية االنتخابية ومحاباة 
جهة ما بالعفو فهذا يشء آخر.

الدستور  خولها  التي  للدولة  العامة  السياسة  قضايا  من  فالعفو 
لرئيس الوزراء بموجب املادة ٧٨ منه وملجلس الوزراء بموجب املادة 
٨٠ منه، فإذا وجد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ان السياسة العامة 
للدولة تقتيض اصدار عفو عام يتوليان اعداد مرشوع قانون العفو 
اىل تقديم مقرتح  املبادرة  وارساله للربملان لترشيعه، فليس للربملان  
ان  يجب  فالعفو  الدستور،  ألحكام  طبقاً  وترشيعه  العفو  قانون 
العامة  السياسة  الحكومة، والبد من وضع  يرد بمرشوع قانون من 
الصالحية  هذه  دستوراً  املخول  صالحية  تحت  كالعفو  ومواضيعها 
وهو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً ملبدأ الفصل بني السلطات 

املقرر باملادة ٤٧ من الدستور.

اللبنانية باسكال مشعالني من تسجيل  النجمة  انتهت 
من  «إستنى»  اسم  تحمل  املرصية  باللهجة  أغنية 
ومن  شديد  أبو  ملحم  وألحان  رفاعي  محمد  كلمات 
املقرر تصويرها عىل طريقة الفيديو كليب وطرحها 

خالل الفرتة املقبلة .
وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعالني 
عن سعادتها بردود األفعال التي تلقتها عىل أغنية 
مع  تزامًنا  مؤخرًا  طرحتها  التي  بجنان»  «جنان 
نجاًحا  وحققت  ميالدها،  عيد  بيوم  االحتفال 
كبريًا، وهى من كلمات رمضان محمد وتوزيع 

رشيف قاسم وألحان أحمد مصطفى.
البهجة  من  املزيد  تحمل  األغنية  وأضافت 
التي  الصعبة  الظروف  ظل  يف  والتفاؤل 
كورونا  فريوس  انتشار  من  عشناها 
أن  إىل  مشرية  لبنان،  يف  أليمة  واحداث 
ظهورها عىل شكل شخصيات كرتونية 
والتي  الكليب،  تصوير  يف  األنسب  كان 
أجل  من  طويل  وقت  فيه  استغرقت 

ظهوره بهذا الشكل .
تسجيل  من  انتهت  باسكال  أن  يذكر 
طرحه  واملقرر  الجديد،  ألبومها  أغنيات 
خالل األيام املقبلة عىل مراحل، بواقع أغنية 
جملة  األلبوم  تطرح  النهاية  ويف  فرتة  كل 

واحدة، والذي يضم ٨ أغنيات.

Zïb‘‰€a@ıb‰é@OıaäÎç€a
لم اكتب يف النقد الفني منذ سنوات طويلة 
كل  رمضان  مسلسالت  اتابع  انني  ...رغم 
ملا  االغلب  االعم  يف  متابعاتي  ولكن  عام 

يقدمه الزعيم عادل امام...
غياب الزعيم  عادل امام الذي كان يستحوذ 
الصغرية يف  الشاشة  عىل غالبية مشاهدي 
العالم العربي يف هذا العام، اتاح للجمهور 
وعربية  محلية  اخرى  مسلسالت  متابعة 
وعاملية، وبما ان رامز عقله طار يف رمضان 
مكشوفة  باتت  التي  أالعيبه  من  ومللنا 
عىل  للرتكيز  الجمهور  دفع  للمشاهد، 
( طيبة   ) هما  مهمني  عراقيني  مسلسلني 

و( ام بديلة ).
كتابة   من  وهو  املسلسل  تابعت  الزوراء 
السوري  املخرج  واخراج  حنش  محمد 
وشباب  كبار  نجوم  وبطولة  نحاس  اياد 

واعدين.
لدى  واسعا  اهتماما  اثار  العمل  هذا 
وخاصة  االعمار  مختلف  من  املشاهدين 
عىل  وحصل  الجامعات  طالب  من  الشباب 
التواصل  وسائل  يف  كبري  عربي  اهتمام 
اليعني  هذا  متوقعا،  يكن  لم  االجتماعي 
تراوحت  بل  فيه  جاء  ما  ايد  الجميع  ان 
االراء بني مؤيد ومعارض حتى ان البعض 
( فريحة   ) مسلسل  من  مقتبس  انه  قال 
املتابعة  يف  اكثر  اركز  جعلني  مما  الرتكي 
االخر  البعض  القول،  بهذا  جاء  من  ألرد 
ليست  فأحداثه  طيبة،  مسلسل  بشدة  ايد 
غريبة وممكنة الحدوث يف مجتمعنا امليلء 
املرحلة حيث  باملتناقضات خاصة يف هذه 
زادت الفوارق االجتماعية واتسعت مساحة 
معاناتها  وكربت  الفقرية  الطبقة  قاعدة 

االجتماعية .

خطوة  املسلسل  هذا  يف  ارى  فأنا  هنا  من 
عراقية  مسلسالت  انتاج  طريق  يف  لالمام 
ان  بعد  الشاشة  اىل  جديدة  وجوها  تقدم 
استنفذت الوجوه االكرب سنا كل االدوار يف 
من  البعض  ان  حتى  والرتاجيديا  الفكاهة 
الوجوه القديمة اصبحت كاملاركة املسجلة 
الربامج  يف  العراقية  الفضائيات  بعض  يف 
واالعالنات،  والفوازير  والتقديم  والتمثيل 
فهي لديهم سيان دون احرتام ذوق املشاهد 
ادائهم،  قلب طريقة  الذي حفظ عن ظهر 
الكبار  املمثلني  نقد  بصدد  لست  هنا  وانا 
ولكني  املهنية،  وكفاءتهم  خربتهم  فلهم 

اركز عىل قضايا الشباب.
ويعد  ايجابيا  كان  طيبة  فمسلسل  لذا 

خطوة محسوبة يف الدراما العراقية.
واعدين  ملمثلني  جميلة  وجوها  قدم   .١

سيكون لهم مستقبل يف عالم الفن.
وتربوية  اخالقية  قيما  املسلسل  ٢.طرح 
املسنني  رعاية  منها  لها،  االلتفات  يجب 
حتى  ومتابعتهم  باالبناء  االهل  واهتمام 

وان كانوا طالبا يف الجامعة.
مهمة  اجتماعية  قضية  املسلسل  ٣.طرح 
بعد  الفتاة  تعيشه  الذي  التناقض  وهي 
وصولها ملرحلة الدراسة الجامعية وقضية 
االختالط الذي لم تعتد عليه سابقا  خاصة 

اذا كانت من بيئة محافظة او بسيطة.
تتملك  التي  الجشع  حالة  لنا  ٤.طرح 
الذين  واملنحرفة  الضعيفة  النفوس  بعض 
واالخوة،  العائلية  للعالقات  وزنا  اليقيمون 
الفنان  اداه  الذي  الدور  ذلك  عىل  ونموذج 
خان  الذي  خرض  الفقار  ذو  املبدع  الشاب 
امانة االخت وسولت له نفسه التآمر عليها 
وعىل عائلتها بسبب طمعه املادي وانحرافه 
التفريق بني  االخالقي ولم يتوقف عند حد 
انه  بل  جشعه  اجل  من  وزوجها  اخته  

استغل مشاعر سهري صالح التي ادت دور 
بفراغ  مروة عمة سارة وهي شابة تشعر 
من  حولها  ما  بجدوى  تحس  فال  عاطفي 
حياة مرفهة فقد  توفرت لها كل اساسيات 
حياة الرخاء ولكنها شعرت بحياتها جوفاء 
بال حب فتعلقت بالعاشق الكاذب من اول 
خطوة خطاها اتجاهها، واوضح املسلسل 

اثر اصدقاء السوء واالجرام.
الرجل  املسلسل تناقضات بني  لنا  كما بني 
تتحكم  التي  املتسلطة  والزوجة  الطيب 
 ( كمال  اسيا   ) ومشاعره  وبترصفاته  به 
السياسية  نزعتها  يف  التحكم  تريد  مثلما 
يعملون  للفقراء ممن  ابهة  تكون  ان  دون 
دوما  مبدعة  وهي  الدور  فأجادت  لديها 
ورفدت الشاشة بالعديد من االعمال الفنية 
الراقية ألكثر من عرشين عاما من حياتها 

الفنية.
عائلة  يف  االيجابي  النموذج  هناك  وكان 
دوره  ادى  الذي  الحارس  فاالب  طيبة 
الذي  هاشم  محمد  الفنان  وبراعة  باتقان 

للعائلة  كريمة  حياة  لتوفري  جاهدا  يسعى 
بعرق جبينه واخالصه يف عمله وصدقه مع 
رب العمل، واالم العطوفة صبا ابراهيم التي 
تتجاذبها  لشابة  ام  املتميز  بأدائها  اذهلتنا 
العواطف واهواء الرغبات الحادة فأجادت 

تؤدي  اساسا  فهي  الدور  ابراهيم  صبا 
ولكن  خادمة  وال  فالحة  ليست  امرأة  دور 
احداث  من  به  مرت  وما  الحياة  مصاعب 
لم  الضغوط  كل  ومع  ذلك  عىل  اجربتها 
اىل  الزوج  مع  متعاونة  كانت  بل  تتذمر 
اهلتها  التي  جارتها  ومع  الحدود  ابعد 
لتكون امراة منتجة فعلمتها صناعة الكبة 

وبيعها.
وهم  الرئيسيني  املسلسل  ابطال  اىل  اعود 
هند نزار التي ادت دور طيبة واساور عزت 
الذي  التميمي  وتميم  سارة  دور  ادت  التي 
ادى  الذي  مناضل  واحمد  وسام  دور  ادى 
دور هيثم وريهام البياتي بدور ريتا وبيداء 
ادوارهم  أدوا  الذين  نور  بدور  معتصم 
املسلسل  نتابع  وجعلونا  واقناع  باتقان 

الذي يعرض بعد ساعة ١٢ ليال .
وسام  بدور  الطلعة  جميل  شاب  تميم 
راٍق  بيت  الرفاهية،  اسباب  له  توفرت 
يف  يرتدد  ولكنه  محبة  وام  حديثة  وسيارة 
مما  كثريا  فبكى  والشك  الثقة  بني  الحب 
الجنس  جمهور  محبة  عىل  يحوز  جعله 
اىل  االعجاب  من  رصيده  فيصعد  اللكيف 

االف الاليكات!!
املؤدب  الشاب  كان  فقد  مناضل  احمد 
الصدوق  الصديق  النفس(هيثم)  نظيف 
الئقا  وكان  االحوال  كل  يف  معه  لوسام 
الربيئة،  عزت)  (اساور  سارة  مع  بدوره 
والرضاء  الرساء  يف  الحقيقية  الصديقة 
لطيبة فأدهشت الشباب واخذوا يتسائلون 
هكذا  الحقيقة  ويف  االيام  هذه  يوجد  هل 
صديقة، احبتهم نعم فالصديقات يصبحن 
اساور  فكانت  امللمات  يف  لبعضهن  اسنادا 
يف قمة املشاعر والعطاء يف هذا الدور الذي 
املشاهدين  من  كبري  جمهور  لدى  حببها 
املتقن  بأدائها  للصداقة عنوانا  فقد جعلت 
املحبة!  بلمعان  تصوغها  التي  ونظراتها 
من  ألكثر  تكذب  جعلها  السيناريو  ولكن 
وهذا  صديقتها  تخدم  انها  منها  ظنا  مرة 
يمنح الشابات درسا بأن حبل الكذب قصري 
ويؤدي اىل املشاكل واملهالك. اما طيبة (هند 
قناة  يف  مراسلة  من  تحولت  التي  نزار) 
االداء،  مايسرتو  فتعد  ممثلة  اىل  الرشقية 
واجادت دور العاشقة البنت املتناقضة بني 
ما تعيشه وتحسه وتحتاج اليه بعد تجربة 
زواج فاشلة اجربت عليها وبني ما حلمت 
نفسها  خدعت  ولكنها  مستقبل  من  به 

باالكاذيب فوقعت ضحية آلثامها .
جودة  بهكذا  اعمال  ألنتاج  تمنياتنا  مع 
النتاج  هذا  لنا  قدمت  التي   mpcلـ شكرا 

الكبري.

فتحي  بلقيس  اليمنية  الفنانة  قررت 
اإلحتفال  نبيل  سيف  العراقي  والفنان 
يف  جمعهما  الذي  الغنائي  الديو  بتحقيق 
الذي  العراقية،  باللهجة  «ممكن»  كليب 
١٠ ماليني مشاهدة عىل  وصل ألكثر من 

تطبيق (يوتيوب).
تطبيق  يف  الرسمي  حسابها  عرب  ونرشت 
تبادل الصور (انستغرام) صورة جمعتها 

بنبيل معلقًة بقولها: «لقد فعلناها».
وكان الثنائي طرح األغنية بتاريخ ١٣ من 
سيف  ألحان  من  الحايل،  أيار/مايو  شهر 
نبيل، وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر 

صباغ، وتوىل إخراج الكليب دان حّداد.
طغت  مشاهد  البسيط  الكليب  وتضمن 
بصوتني  والحب،  الرومانسية  عليها 
كبريين نجحا يف توصيل األغنية اىل قلوب 
الكلمات  مع  تفاعلوا  الذين  املشاهدين، 
املتميز  الديو  جمال  عىل  وأثنوا  واللحن 
وحرفيتهما  العايل  النجمنّي  بإحساس 

بالغناء والكيمياء القوية بينهما.

بلقيس  جهود  عىل  سيف  أثنى  بدوره، 
اياها  واصفا  الجديد،  الديو  إلنجاح 
من  أكثر  كان  معها  والتعاون  بالراقية 

أجمل  من  العمل  هذا  اعترب  قد  و  رائع، 
خالل  نفذها  التي  املشرتكة  األعمال 

مسريته الفنية.

للمرة األوىل، تشارك فاطمة الصفي يف عرض أول 
اإللكرتونية بمسلسل  عرب شاشة منصة شاهد 
«أمنيزيا»، وهو من عروض شاهد األوىل الذي بدأ 
منذ أيام، وينتمي لدراما اإلثارة واملطاردات الذي 
األوىل يف مسريتها  للمرة  الصفي  تقدمه فاطمة 
نواعم، نكشف عن كواليس  الفنية. ومن خالل 

العمل ورس اللوك املفاجىء لفاطمة الصفي.
تدخل  بأن  تحلم  التي  الرسامة  مها  بشخصية 
إىل  فتهاجر  املتميزة  برسومها  الشهرة  عالم 
والدها  رفض  بعد  طالل  حبيبها  مع  بريوت 
بالشهرة،  حلمها  تحقيق  إىل  لتسعى  زواجهما 
تدخل يف كابوس تستيقظ منه بعد عرشة أعوام 
مصحة  داخل  رسير  عىل  الذاكرة  فقدانها  من 
نفسية، فيقنعها األطباء بأنها تعاني من مرض 
نفيس خطري يجعلها ترتكب العديد من الجرائم، 
لكنها ال تقتنع فتبدأ رحلة بحث عن حقيقة ما 

حدث لها.
إنها  الشخصية  الصفي عن هذه  تقول فاطمة 
األوىل  وللمرة  تماماً،  عنها  مختلفة  شخصية 
«الثقيلة»  الشخصيات  من  النوعية  هذه  تقدم 
يف الدراما التلفزيونية وعّما كانت قد قدمته عىل 
أصبحت  أنها  قبل، وأضافت  املرسح من  خشبة 
يف مرحلة فنية تختار ما تقدمه من أدوار فنية 
عىل  تقليدي  غري  عمالً  تقدم  بأنها  وتشعر 

استمتعت  وقد  التوقعات  خارج  فهو  اإلطالق، 
باملشاركة فيه كثرياً.

وتظهر فاطمة الصفي بلوك مختلف تماماً عّما 
اعتاده الجمهور يف معظم أعمالها 

قصري  بشعر  للظهور  اضطرت  حيث  الفنية، 
شخصية  مع  تتناسب  حتى    boy cut للغاية 

«مها» التي تجسدها ضمن األحداث.
تصوير  كواليس  هامش  عىل  النهاية،  ويف 
أي  هناك  يكون  أن  الصفي  نفت  «أمينيزيا»، 
خالفات بينها وبني سعاد عبد الله كما تردد من 
قبل بسبب عدم مشاركتها معها يف آخر أعمالها 
هارون»  «أم  مسلسل  يف  ومشاركتها  الدرامية 
املقربة  صديقتها  أنها  مؤكدًة  الفهد،  لحياة 

وتستشريها يف كل خطوة فنية تشارك فيها.
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نجح علماء من جامعة زيورخ يف تطوير تقنية جديدة تمكن الجسم 
من إنتاج عوامل عالجية تستطيع خداع الخاليا الرسطانية والقضاء 

عليها من الداخل للخارج، مما يسـاعد عىل تقليل اآلثار الجانبية 
لعالج الرسطان، وكذلك عالجات الرئتني يف حالة كوفيد19-.

وقـام العلماء يف جامعة زيورخ بتعديل فريوس تنفيس شـائع، 
يسـمى الفريوس الغدي، للعمل مثل حصـان طروادة لتوصيل 
الجينات لعالجات الرسطان مبارشة داخل الخاليا الرسطانية، 
وخالفا للعالج الكيميائي أو العالج اإلشعاعي، فإن هذا النهج 
ال يرض بالخاليـا الصحية الطبيعية.وبمجـرد دخول الخاليا 
الرسطانيـة، تعمـل الجينـات التي يتـم توصيلها كمخطط 

لألجسـام املضـادة العالجية، والسـيتوكينات وغريها من 
مواد اإلشـارة، التي تنتجها الخاليا الرسطانية نفسـها 

وتعمـل عـىل القضـاء عـىل األورام مـن الداخـل إىل 
الخارج.وتقول شينا سـميث، الزميلة يف مرحلة ما 

بعـد الدكتوراه، التـي قادت عمليـة تطوير النهج 
الجديد، ”إننا نخدع الورم ليتخلص من نفسه من 
خالل إنتاج الخاليا املضادة للرسطان“.من جانبه 
يوضح أندرياس پلوكتون، رئيس فريق األبحاث: 
”إن العوامل العالجية، مثل األجسـام املضادة أو 
مواد اإلشارات العالجية، تبقى يف الغالب يف املكان 
املطلوب من الجسـم بدال من االنتشـار يف مجرى 

الـدم حيـث يمكن أن تـؤذي األعضاء واألنسـجة 
السـليمة“. تتسـلل الفريوسـات الغدية إىل ما بعد 

جهاز املناعة دون أن يتم اكتشافها.

طرحـت رشكـة Snap Inc، ميـزة 
-Sna  جديدة ملساعدة شخصيات

chat البـارزة يف كسـب املـال، كما 
تقوم أيًضا بتطوير نظارات الواقع 

املعزز الجديدة.
وقالت الرشكة إنها ستقدم نسخة 
 ،Spectacles جديدة مـن نظـارات
وهـي األوىل التـي تتميـز بالواقـع 
املعزز، كجزء مـن دفع لخلق طرق 

للمستخدمني للتفاعل مع بيئتهم.
وتهـدف الخطط، التي تـم اإلعالن 
عنها ىف قمة رشكاء Snap السنوية 
ورشكاء  التطبيقـات  ملطـورى 
العالمـات التجاريـة، إىل مسـاعدة 
الرشكة عىل التنافس من أجل املزيد 
من االسـتخدام يف مشـهد وسـائل 
التواصل االجتماعي املزدحم، حيث 
 YouTube يطلق املنافسـون مثـل 
ميـزات   TikTok و   Instagram و 

جديدة ملحاكمة منشئي املحتوى.

ودفعـت Snap مليـون دوالر يومًيا 
بشكل جماعي للمستخدمني الذين 
ينـرشون مقاطـع فيديـو قصرية 
مليزة تسمى Spotlight منذ إطالقها 
يف نوفمـرب، وقالت متحدثة باسـم 
سناب إن الرشكة لن تلتزم بعد اآلن 
بدفع مليـون دوالر يوميا وبدال من 

ذلك ستدفع ”املاليني شهريا“.
وقالـت الرشكة إنها سـتقدم ميزة 
 ،Screenshop املسـماة  الكامـريا 
والتي، عىل سـبيل املثال، ستسمح 
للمسـتخدمني بالتقاط صورة لزى 
يرونـه، ثم تلقـي توصيات املالبس 
إلعـادة  التجاريـة  العالمـات  مـن 
إنشاء املظهر، ولن يتم بيع اإلصدار 
 Spectacles الجديد مـن نظـارات 
الفنانني  للجمهور، وهي تستهدف 
واملطوريـن الذين يرغبـون ىف بناء 
-Sna  تجـارب الواقع املعـزز عىل

.chat

كشـفت رشكة ”غوغل“ األمريكية، 
عـن افتتـاح متجرهـا األول للبيـع 
أبوابـه  يـرشع  وهـو  بالتجزئـة، 
نيويـورك  مدينـة  يف  للزائريـن 
األمريكيـة خـالل فصـل الصيـف.
ويتواجد املتجر الجديد يف تشيليس، 
كجزء من حرم ”غوغل“ يف ذلك الحي 
(يوجـد مقـر الرشكـة يف نيويورك 
مجموعـة  وسـيعرض  بالفعـل)، 
عمالقـة  منتجـات  مـن  متنوعـة 
التكنولوجيا األمريكية وبيعها، مثل 
هواتف ”بيكسـل“ الذكيـة وأجهزة 
الذكيـة وأجهزة  املنزلية  ”نيسـت“ 
 “Pixelbooks“و  “Fitbit” تتبـع 
وغريهـا مـن املنتجات.وسـيتمكن 

الزبائـن مـن طلـب املنتجـات من 
خـالل متاجر ”غوغل“ عرب شـبكة 
اإلنرتنـت، واسـتالمها شـخصيا يف 
الفعيل ملتجر ”غوغل“.ومثل  املوقع 
متاجر رشكة ”آبل“ األمريكية، فإن 
متجر ”غوغل“ األول سيوفر العديد 
من الخدمـات للزبائن، مثل رشحه 
وتوفـري  منتجاتـه،  عمـل  كيفيـة 
خـرباء داخـل املتجر للمسـاعدة يف 
استكشـاف املشـكالت وإصالحها، 
واملساعدة يف اإلعدادات، والعمل عىل 
اإلصالحات، فضـال عن ميزة ورش 
العمـل اإلرشـادية لتحقيـق أقىص 
اسـتفادة مـن منتجـات وخدمات 

”غوغل“.
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عجرم  نانيس  الفنانة  حاولت 
من  يلزم  ما  إنهاء  فرتة  منذ 
لتكون  سجلتها  أغان  مجموعة 
غياب  بعد  لجمهورها  هدية 

استمر  األلبومات  عن 
ثالث  من  ألكثر 

لكن  سنوات، 
ف  و لظر ا

العامة يف 
لم  لعا ا

الجمهور  وهاجس  العربي 
من  كانت  كورنا،  بفريوس 
لتأجيل عجرم  الكافية  األسباب 
بشأن  الصفر  ساعة  إعالن 

األلبوم.
نهاية  وقبل 
ن  رمضـــــا
املايض، قالت 
ت  ما معلو
نانيس  إن 
ر  ستصد
غنيتني  أ

األمر  الفطر،  عيد  فرتة  خالل 
ما  بعد  وذلك  يحصل  لم  الذي 
جرى يف فلسطني وتغليب املشهد 

عىل غريه من األحداث.
إطالق  عجرم  تشأ  لم  هكذا 
جديدها، عىل الرغم من مغامرة 
ألبومات  بإصدار  روتانا  رشكة 
الحالني  لعايص  منها  غنائية 
وعامر زيان وعبد الله الرويشد، 
فيما تؤكد مصادر نانيس عجرم 
غنائي  جديد  أي  أو  األلبوم  أن 
إدارة  ملست  حال  يف  سيصدر 

أعمالها والرشكات الراعية لهذا 
وهو  املناسب؛  الوقت  األلبوم 
فصل  بلوغ  فرتة  عن  يتأخر  لن 

الصيف.
نرشت  عجرم  نانيس  أن  ُيذكر 
جائزة  تصنيف  نتائج  أيام  قبل 
للفنانني  العاملية   املوسيقى 
عىل  عجرم  فيها  تصّدرت  التي 
صعيد األكثر متابعة عىل املواقع 
متابع  مليون   ٧٥ بنحو  البديلة 
بحسب منشور صفحة الجائزة 

العاملية.

áÌáßa@äaáñ�a@êubÁÎ@›Óudn€a@µi@‚ãv«@Ôè„b„


