
بغداد/ الزوراء:
كش�ف عض�و لجنة النف�ط والطاقة 
والثروات الطبيعية يف مجلس النواب، 
غال�ب محمد ع�ي، ان الع�راق حقق 
خالل شهر نيس�ان املايض أعىل إيراد 
من تصدي�ر النفط منذ 2019 ولغاية 
اآلن.وق�ال محمد ع�ي يف بيان تلقت 
“الزوراء” نسخة منه: ان “العراق باع 
نفطه الخام خالل الشهر }املايض{ ب� 
62 دوالراً للربمي�ل، ووصل�ت ايرادات 
البي�ع اىل نحو 5.5 ملي�ار دوالر وهي 
األع�ىل يف إي�رادات البل�د من�ذ نهاية 
ع�ام 2019”.وب�ن ان “ه�ذا املبل�غ 
عند تحويله يبل�غ 8 ترليونات دينار، 
اضاف�ة اىل االي�رادات األخ�رى غ�ر 

النفطية والتي بلغت بحدود الرتليون 
دينار ليصبح الرقم 9 ترليونات دينار 
دخلت اىل البنك املركزي العراقي خالل 
الشهر املايض”.وأوضح محمد عي ان 
“وجود هذه املبالغ يجعلنا نرى أوضاع 
العراقين واالقتصاد بشكل أفضل، إال 
ان م�ا موجود ع�ىل أرض الواقع هو 
العكس، فن�رى ان االقتصاد العراقي 
غر مس�تقر وهنالك ارتفاع مستمر 
بأس�عار رصف ال�دوالر يف األس�واق، 
مم�ا أثر س�لباً عىل الس�وق، وبالتايل 
عىل حياة العائلة العراقية رغم وجود 
الكثر من االيرادات املتحققة من بيع 

النفط”.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
وصف�ت وزارة الزراع�ة العاصمة بغداد 
بأنها باتت غر مالئمة للسكن خصوصا 
تراج�ع  بس�بب  الرصاف�ة،  جان�ب  يف 
املتح�دث  الخرضاء.وق�ال  املس�احات 
باسم الوزارة، حميد النايف، يف ترصيح  
م�ن  باملئ�ة   30 اىل   20“ ان  صحف�ي: 
املس�احات الخرضاء مهددة بالتصحر. 
منوها بأن مواجهة التصحر عرب زراعة 
إىل مبال�غ  الخ�رضا بحاج�ة  األحزم�ة 
طائل�ة وبرنام�ج وطني وس�رتاتيجية 
واضحة.وأض�اف أن “الوض�ع يف بغداد، 
الس�يما  للس�كن،  مالئ�م  غ�ر  ب�ات 
بجانب الرصافة بس�بب قلة املساحات 

الخرضاء”.النايف ارجع تفاقم مشكلة 
التصحر يف البالد اىل “قلة املياه وانحسار 
األمط�ار واالحتباس الحراري”، مش�را 
اىل أن “أكث�ر املحافظات تأثراً بالتصحر 
ه�ي  والرملي�ة،  الرتابي�ة  والعواص�ف 
املحافظ�ات الغربي�ة، لكونه�ا مواجهة 
للمناط�ق الصحراوية”. وبش�أن أعداد 
الواح�ات يف املناط�ق النائية م�ن املدن، 
يف  واغلبه�ا   ،45 “عدده�ا  أن  أوض�ح 
محافظ�ة األنب�ار، وكان�ت ت�در موارد 
اقتصادية وتوفر فرص عمل كثرة، بيد 
أن سطوة عصابات داعش االرهابية عىل 
بتدمرها،  املحافظة ألع�وام، أس�همت 

ولم يبق منها سوى 20 فقط”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنن، 
املوقف الوبائ�ي اليومي لفروس كورونا 
املس�تجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 
4270 اصاب�ة جدي�دة و24 حال�ة وف�اة 
وش�فاء 4990 حالة، حددت دائرة صحة 
الجغ�رايف لالصابات  التوزي�ع  الرصاف�ة 

حس�ب املناطق.وذكرت ال�وزارة يف بيان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان ع�دد الفحوصات 
املختربي�ة ليوم ام�س: 39380 ، ليصبح 
عدد الفحوص�ات الكلي�ة: 10442991 ، 
مبينة انه تم تسجيل 4270 اصابة جديدة 

و24 حالة وفاة وشفاء 4990 حالة.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
عبدالفت�اح  امل�رصي،  الرئي�س  أك�د 
السييس، تمسك بالده بإنجاز املصالحة 
وقت.وش�دد  أق�رب  يف  الفلس�طينية 
الس�ييس ع�ىل أن مرص “تدعم الش�عب 
الفلس�طيني وقادته”، مؤك�دا رضورة 
توحي�د الجبه�ة الداخلية الفلس�طينية 
تح�ت مظل�ة منظم�ة التحرير.وتق�ود 

مرص من�ذ أيام جه�ودا حثيث�ة لتثبيت 
إرسائي�ل  ب�ن  إط�الق  وق�ف  اتف�اق 
املس�لحة،  الفلس�طينية  والفصائ�ل 
وضمان عدم تكرار التصعيد، الذي حدث 
قب�ل أي�ام قليلة.ويأتي حدي�ث الرئيس 
امل�رصي بالتزام�ن م�ع وص�ول رئيس 
املخابرات العامة املرصية، عباس كامل، 
إىل قط�اع غ�زة، ع�ىل رأس وفد مرصي 

من أج�ل تثبيت اتفاق وق�ف إطالق بن 
إرسائيل وغزة، بعد جولة العنف األخرة، 
باإلضاف�ة إىل بحث ملف إع�ادة اإلعمار 
واملس�اهمة املرصي�ة فيه.ويقول عضو 
املجل�س امل�رصي للش�ؤون الخارجية، 
الس�فر رخا أحم�د حس�ن: إن “مرص 
تس�عى من أجل إيج�اد صياغة مقبولة 
الفلس�طيني واإلرسائيي  الطرف�ن  من 

مللفن رئيس�ين؛ األول مرتب�ط بتثبيت 
وق�ف إط�الق الن�ار، والثان�ي مرتب�ط 
بعملية إع�ادة اإلعمار يف غزة”.ويش�ر 
رخا يف ترصيحات خاصة ملوقع “سكاي 
نيوز عربية” إىل أن�ه “فيما يخص امللف 
األول املرتب�ط بوق�ف إط�الق النار، فإن 
م�رص تس�عى إىل وق�ف ممت�د إلطالق 
النار، بعد التوصل للهدنة بفضل الجهود 

املرصي�ة األخرة”.أما فيما يخص امللف 
الثان�ي املرتب�ط ب�� “إع�ادة اإلعمار”، 
فثمة بع�ض األمور العاجل�ة واملطلوبة 
بشكل رسيع، أهمها املرافق العامة، من 
مي�اه وكهرباء ورصف صحي ومش�ايف 
ومدارس، وهناك مطالب لكل طرف من 
الطرفن )الفلس�طينين واإلرسائيلين( 

يتم التباحث حولها.

بغداد/ الزوراء:

بحثت خلي�ة االعالم االمني مع 

نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن، 

مؤيد الالم�ي، واعضاء مجلس 

فعالي�ات  تنظي�م  النقاب�ة، 

وإقام�ة ورش عم�ل متبادل�ة، 

فيم�ا ثمن الالمي ال�دور الكبر 

لخلي�ة االع�الم االمن�ي، مؤكدا 

حرص�ه ع�ىل توطي�د العالق�ة 

معها.وذك�رت الخلي�ة يف بيان 

»وف�دا  ان  »ال�زوراء«:  تلقت�ه 

من خلية اإلع�الم األمني التقى 

نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن، 

مؤيد الالمي، وعددا من أعضاء 

النقابة وج�رى خالل  مجل�س 

اللق�اء بح�ث اس�س التع�اون 

املتب�ادل ب�ن الخلي�ة ونقاب�ة 

الصحفي�ن، وأهمية أن تحظى 

الخلي�ة  وفعالي�ات  أنش�طة 

بالتغطية اإلعالمية املناسبة عن 

طريق مختلف وس�ائل اإلعالم، 

ما يضمن معه وصول الرسالة 

األمنية للرأي العام دون تشويه 

للحقائق«.واضافت: »كما جرى 

بح�ث تنظيم فعالي�ات وإقامة 

ورش عم�ل متبادلة بن الخلية 

والنقاب�ة وبم�ا يع�زز التعاون 

البن�اء يف صياغ�ة خطاب أمني 

وف�ق أس�س إعالمي�ة مهني�ة 

تعتم�د ع�ىل ع�رض الحقائ�ق 

املجردة أمام ال�رأي العام«.من 

جهته، أب�دى نقيب الصحفين 

حرصه ع�ىل توطيد العالقة مع 

الخلي�ة، مثنيا عىل الدور الكبر 

امللق�ى عىل عات�ق خلية اإلعالم 

األمن�ي يف االرتق�اء بمس�توى 

األم�ن  رج�ال  ب�ن  العالق�ة 

ورج�ال اإلع�الم والصحافة ملا 

ويف  الع�ام.  الصال�ح  يحق�ق 

نهاي�ة اللقاء، أش�اد وفد خلية 

االعالم االمني بالجهود الكبرة 

لألرسة اإلعالمية والصحفية يف 

مش�اركة رجال األم�ن يف صنع 

الن�رص وتعزي�ز أس�س األم�ن 

واالستقرار يف البالد.

موسكو/ متابعة الزوراء:
قال وزي�ر الخارجية الرويس، س�رغي 
الفروف، إن موسكو لن تسمح بعد اآلن 
بتكرار املآيس التي حدثت يف العراق وليبيا 

ودول أخ�رى، عندما انته�ك حلف الناتو 
حق اإلنس�ان يف الحياة.وق�ال الفروف، 
يف مؤتم�ر صحفي مع وزي�ر الخارجية 
الربتغ�ايل: »آمل حًق�ا أن يتذكر زمالؤنا 

الغربي�ون أن هذا )الح�ق يف الحياة( هو 
أهم يشء ألي شخص، أينما كان، وأينما 
يعيش«.ونوه إىل أن »موسكو لن تسمح 
بع�د اآلن بتكرار تلك امل�آيس التي حدثت 

يف العراق وليبيا ويوغوس�الفيا س�ابقا، 
عندما قام الناتو بالدوس عىل هذا الحق 
بأكثر الطرق فًظ�ا والغر قانونية«.من 
جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الرويس، 

س�رغي الفروف، أن روس�يا س�تكون 
مس�تعدة الس�تئناف الحوار مع الناتو، 

لكن ال ينبغي أن يكون الحديث فارغاً.

خلية اإلعالم األمين تبحث مع نقيب الصحفيني تنظيم فعاليات وإقامة ورش عمل متبادلة

موسكو حتذر الناتو: لن نسمح بتكرار املآسي اليت حدثت يف العراق وليبيا

الزوراء / يوسف سلم�ان:
يعقد مجل�س النواب جلس�ته االعتيادية، ظهر 
اليوم الثالثاء، والتي سيصوت فيها عىل مرشوع 
قانون ومقرتح�ي قانونن اخرين، ث�م القراءة 
االوىل ألربع��ة ترشيعات جدي�دة، فيما تعهدت 
اللجن�ة القانونية النيابية بتقديم مقرتح تعديل 
للم�ادة )١٣(، من قان�ون التقاعد املوحد رقم ٩ 
لس�نة ٢٠١٤ .وناقش�ت اللجنة، خ�الل اجتماع 
مش�رتك مع رئيس هيئة التقاعد العامة ومدير 

الدائ�رة القانونية يف مجلس ال�وزراء، امكاني�ة 
معالجة االش�كاالت الحاصل�ة حاليا يف الرواتب 
التقاعدي�ة، حي�ث قدمت هيئ�ة التقاعد العامة 
رشح�ا بش�أن آلية احتس�اب عم�ر املحالن اىل 
التقاعد والذين بلغوا )٤٥( س�نة، مع تأكيده�ا 
ان النص ال يرسي عىل الحاالت قبل نفاد القانون 
حسب قرار ات قضائية والذي جاء متوافقا مع 

رأي الدائرة القانونية يف وزارة املالية .

أديس أبابا/ متابعة الزوراء:
ق�ال رئي�س ال�وزراء اإلثيوبي، اب�ي أحم�د، إن إثيوبيا 
س�تبني أكثر من 100 س�د مائي صغر ومتوس�ط، يف 
مناط�ق مختلف�ة من بالده، يف الس�نة املالي�ة الجديدة 
القادمة.وق�ال أب�ي، يف كلمت�ه أم�ام مراس�م إط�الق 
املرحل�ة األوىل م�ن طريق أدام�ا-أواش الرسي�ع البالغ 
طوله 60 كيلومرتًا، الهادف لتعزيز التكامل االجتماعي 
واالقتص�ادي م�ع جيبوت�ي واملناطق املتاخم�ة ملدينة 
أداما، قال إن ذلك هو “السبيل الوحيد ملقاومة أي قوى 
معارض�ة إلثيوبيا”.وأش�ار رئي�س ال�وزراء إىل أنه من 
املقرر أن يتم بناء أكثر من 100 س�د صغر ومتوس�ط 

الحجم يف مناطق مختلفة بحلول عام امليزانية اإلثيوبية 
القادمة، وس�يكون لذلك دور فع�ال يف اإلنتاج الزراعي 
الذي س�يتضاعف ح�وايل ثالث مرات يف الس�نة، بهدف 
ضم�ان األم�ن الغذائي إلثيوبيا.وش�دد رئي�س الوزراء 
ع�ىل رضورة تحقيق الخط�ة املعلنة، وق�ال يجب عىل 
اإلثيوبين بجميع أطياف املجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق 
مثل ه�ذه الطموحات الحاس�مة وغرها م�ن الربامج 
التنموي�ة. وفيم�ا يتعلق بعالقة إثيوبيا م�ع بقية دول 
العال�م، أكد أبي أحمد أن الدبلوماس�ية هي مظهر من 
مظاه�ر أثيوبيا، ألنها أحد األعضاء املؤسس�ن ملنظمة 

الوحدة اإلفريقية واألمم املتحدة.

االتصاالت تكشف لـ            تفاصيل مشروع الكيبل الضوئي وتعلن تقوية شبكات االنرتنت ملواجهة ضعف اخلدمة
أكدت استمرارها بعمليات “الصدمة” يف عموم البالد

الزوراء/ حسن فالح:
ع�ن  االتص�االت  وزارة  كش�فت 
تفاصيل مرشوع “الكيبل الضوئي”، 
ش�بكات  تقوي�ة  اعلن�ت  وفيم�ا 
االنرتن�ت ملواجه�ة ضع�ف الخدمة، 
اك�دت اس�تمرارها يف تنفيذ عمليات 

الصدمة ملنع تهريب السعات.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، رعد 
املش�هداني، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 
انه ال يوجد ضعف يف خدمة االنرتنت 
يف عم�وم البالد الس�يما منذ يوم 11 
ايار، حيث اصدرت وزارة االتصاالت 
تعليماته�ا وقامت بتقوية ش�بكات 
االنرتن�ت بإعط�اء س�عات ومل�دات 
اضافي�ة لجمي�ع ال�رشكات املتفقة 
واملتعاق�دة معه�ا من اجل تحس�ن 
خدم�ة االنرتن�ت يف عم�وم الب�الد.

واضاف: ان امل�رشوع الوطني او ما 
يس�مى بم�رشوع النف�اذ الضوئ�ي 
او الكيب�ل الضوئ�ي )اف تي تي اج( 
الذي اطلقته الوزارة ورأى النور، قد 
تمت تجربته يف منطقة زيونة بأكثر 
م�ن ال�ف من�زل وايض�ا يف مناطق 
بجانب الكرخ من بغداد كحي العدل 
والبوعي�ث  والعامري�ة  والجامع�ة 
وابودش�ر يف ال�دورة ويف محافظ�ة 
الكوت.واوض�ح:  مرك�ز  يف  واس�ط 
ان ه�ذا امل�رشوع هو اش�به بخدمة 

الهات�ف االريض، أي ان�ه يتكون من 
اجهزة تش�به جهاز االتصال االريض 
“v” ، ويك�ون االش�رتاك ألول م�رة 
في�ه مجان�ا، واالتصال م�ن االريض 
اىل االريض االخ�ر تكلفت�ه تك�ون 5 
املوباي�ل  اىل  االريض  وم�ن  دنان�ر، 

ب�� 15 دين�ارا للدقيقة. مؤك�دا: ان 
ه�ذه االس�عار مدعومة م�ن وزارة 
االتص�االت، وهذا ما اك�د عليه وزير 
االتصاالت املهندس اركان الشيباني 
لتحس�ن خدم�ة االنرتن�ت وتوف�ر 
خدمة انرتنت تفوق الرسعة.واش�ار 

اىل: ان الوزارة جادة يف هذا املرشوع، 
حيث ب�دأت يف منطق�ة زيونة ألكثر 
من ال�ف دار، وه�ذا امل�رشوع قائم 
وسرى النور يف عموم البالد .وبشأن 
عمليات الصدمة، قال املشهداني: ان 
عملي�ات الصدمة مازالت مس�تمرة 

من قبل وزارة االتصاالت وبالتعاون 
االمني�ة  االجه�زة  م�ع  والتنس�يق 
كاملخاب�رات الوطني واالمن الوطني 
والق�وات االمني�ة يف وزارت�ي الدفاع 
والداخلية، من اجل ان يكون التنفيذ 
مب�ارشا ومعالج�ة املوق�ف آنيا عىل 
املتجاوزين. مبين�ا: ان هذه العملية 
ادت اىل اس�رتجاع نح�و 4 ملي�ارات 
دينار شهريا اىل املوازنة.واشار اىل: ان 
العملي�ة التي اطلقت من قبل رئيس 
ال�وزراء، وبإرشاف ومتابعة من قبل 
وزي�ر االتص�االت يف حزي�ران العام 
املايض، ومازالت مس�تمرة يف عموم 
البالد، حيث بدأت يف ثالث محافظات 
ومس�تمرة يف بقي�ة املحافظات، من 
اجل الحد من عمليات تهريب سعات 
العملي�ة  ه�ذه  ان  االنرتنت.وتاب�ع: 
تمكن�ت م�ن ارج�اع مبال�غ كب�رة 
وطائل�ة اىل خزينة الدولة بعد توقف 
عمليات التهريب لس�عات االنرتنت. 
مؤك�دا: ان ال�وزارة ج�ادة يف ايقاف 
عمليات التهريب، وتحسن الخدمات 
ال�وزارة  ان  املواطنن.وخت�م:  اىل 
مس�تمرة يف عملها م�ن اجل خدمة 
املواط�ن وتقدي�م افض�ل الخدمات 
وبكل�ف اقل اىل املواطن�ن، كما انها 
تقوم ب�االرشاف واملتابعة عىل عمل 

الرشكات.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية، امس االثنن، أن دخول امتحان 
البكالوري�ا للصفوف املنتهية أصبح ش�امالً للطلبة 
ألنه ش�مل الراس�بن بثالث مواد، واس�تثنى من لم 
يح�رضوا نهائي�اً للدوام.وقال وكي�ل وزارة الرتبية، 
ف�الح القييس، يف ترصيح صحف�ي: إن “قرار وزارة 
الرتبية بدخول طلبة املراحل املنتهية الراسبن بثالث 
م�واد م�ع إعطاء عرش درج�ات، يعن�ي أن الدخول 
شامل”.وأضاف القييس أن “الطلبة الذين لم يدخلوا 
بكالوري�ا ه�م الطلب�ة الذين ل�م يح�رضوا نهائياً، 

ونسبة دخول الطلبة لهذا العام عالية جدا”.

الرتبية: دخول امتحان البكالوريا 
للصفوف املنتهية أصبح شامال

العراق حيقق أعلى إيرادات نفطية 
منذ 2019

وزارة الزراعة: العاصمة بغداد غري 
صاحلة للسكن

بعد تراجع املساحات اخلضراء

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع 
والشفاء تتخطى املليون و116 ألفا 

مقرتح لعقد اجتماع طارئ مع احلكومة 
حول رواتب احلماية االجتماعية 

إثيوبيا: سنبين أكثر من 100 سد خالل العام املقبل

النزاهة: صدور )53( أمر قبض واستقدام بينهم نواب ووزراء خالل نيسان

االخريةالفنانة إليسا توافق مبدئيا على إحياء حفل غنائي يف العراق 

ص 4

العمليات املشرتكة تقرر متديد  
»باجات االستثناء« من احلظر

املفوضية تستبعد 20 مرشحاً من 
االنتخابات 

بغداد/ الزوراء:
ق�ررت قي�ادة العمليات املش�رتكة تمديد 
العمل ب�«باجات االس�تثناء« من الحظر 
املفروض.وقال�ت العمليات املش�رتكة، يف 
بي�ان مقتض�ب: إنه »تق�رر تمديد العمل 

بباجات االستثناء الحالية إىل نهاية الشهر 
املقب�ل«. وأكدت لجنة الصحة والس�المة 
اس�تمرار العم�ل بالحظ�ر الجزئي والذي 
يبدأ من التاس�عة مس�اًء حتى الخامسة 

صباحاً.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
اس�تبعاد مجلس املفوضن ل� ٢٠ مرشحاً 
من الرتشيح لالنتخابات املقبلة ملخالفتهم 
أح�كام الفق�رة ثالثاً م�ن امل�ادة )8( من 
قان�ون االنتخاب�ات، ومن بينه�م القيادي 
أحم�د عبدالل�ه الجب�وري، »ابو م�ازن«.

وأوضح بيان للمفوضية أن قائمة األسماء 
املستبعدة تألفت من:

١- ذياب محمد محمد أس�عد. ٢- ريس�ان 
مق�داد حس�ن الغ�راوي. ٣- ناظ�م زاير 
حط�اب تعب�ان. ٤- نبي�ل محم�د منش�د 
مناح�ي. ٥- ع�ي درويش ع�ي درويش. 
6- فالح عبدالعايل طاهر حس�ن. 7- عي 
يوس�ف حمود طلفاح. 8- عي سالم سعد 
نبه�ان. ٩- كاظ�م ج�الوي دغيش حجي 
البدي�ري. ١٠- باس�م عبدالل�ه س�لطان. 
١١- عي هادي صالح محي. ١٢- حس�ن 

فرحان حس�ن خليف�ة. ١٣- حنان هندي 
حمد عناز. ١٤- حياة كاظم سلمان ذجر. 
١٥- بس�مان ذن�ون س�عيد الظاهر. ١6- 
أحمد اس�ماعيل مجي�د به�ران. ١7- اياد 
عب�ود حمود محم�د. ١8- محمد حس�ن 
عي خضر. ١٩- أحمد عبدالله عبد خلف. 
٢٠- معروف جاسم عبود مهدي الشمري.
وأعلنت املفوضية، بحكم قرار مجلس�ها، 
الس�ماح لألحزاب السياس�ية والتحالفات 
باستبدال مرشحيها املستبعدين خالل )٣( 
أي�ام من تاريخ التبليغ بالقرار، وإن القرار 
قاب�ل للطعن ب�ه أم�ام الهيئ�ة القضائية 
لالنتخاب�ات خالل )٣( أيام من اليوم التايل 
لنرشه، اس�تناداً اىٕل أح�كام املادتن )١٩/ 
أوالً( و )٢٠/ أوالً( م�ن قان�ون املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات رقم )٣١( لسنة 
٢٠١٩، عىل أن تتم إعادة املرش�ح املستبعد 

يف حال حصوله عىل حكم لصالحه.

السيسي يؤكد متسك بالده بإجناز املصاحلة الفلسطينية يف أقرب وقت
شدد على أن مصر “تدعم الشعب الفلسطيين وقادته”

بغداد/ الزوراء:
االثنن،  املحلية، امس  االٔسواق  الذهب االجنبي والعراقي باالرتفاع يف  تواصلت أسعار 
وذلك بسبب ارتفاع اونصة الذهب عامليا واسعار الدوالر محليا، مما أثر بشكل ملحوظ 
عىل ارتفاع أسعار الذهب يف األسواق املحلية.ففي أسواق الجملة ل   شارع النهر يف   بغداد، 
الخليجي  الذهب  من   ٢١ عيار  الواحد  املثقال  سعر  ليسجل  الذهب  اسعار  ارتفعت 
البيع ٣٩٥ الف دينار، يف حن بلغ سعر الرشاء ٣٩٠ الف دينار.أما  والرتكي واالٔوربي 
سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي فقد سجل ٣6٥ الف دينار، يف حن 
بلغ سعر الرشاء ٣6٠ الف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصياغة، يرتاوح 
سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار ٢١ بن ٣٩٥ الفاً و ٤٠٠ ألف دينار، فيما يرتاوح 
املثقال  ويساوي  دينار..  الف   ٣7٥ و  الفاً   ٣6٥ بن  العراقي  الذهب  مثقال  بيع  سعر 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

الذهب يالمس الـ400 ألف للمثقال يف 
األسواق احمللية

املراكز الصحية تشهد إقباال واسعا على تلقي لقاحات كورونا
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سياسة

القانونية النيابية تعد بتعديل مادة يف قانون التقاعد املوحد

مقرتح لعقد اجتماع طارئ مع احلكومة حول رواتب احلماية االجتماعية  إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع 
والشفاء تتخطى املليون و116 ألفا 

بعد تسجيل 4270 إصابة جديدة و24 حالة وفاة

الزوراء / يوسف سلمـان:

يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية، 

سيصوت  والتي  الثالثاء،  اليوم  ظهر 

ومقرتحي  قانون  مرشوع  عىل  فيها 

االوىل  القراءة  ثم  اخرين،  قانونني 

ألربعـة ترشيعات جديدة، فيما تعهدت 

بتقديم  النيابية  القانونية  اللجنة 

مقرتح تعديل للمادة )١٣(، من قانون 

التقاعد املوحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ .

وناقشت اللجنة، خالل اجتماع مشرتك 

مع رئيس هيئة التقاعد العامة ومدير 

الوزراء،  مجلس  يف  القانونية  الدائرة 

امكانيـة معالجة االشكاالت الحاصلة 

حيث  التقاعدية،  الرواتب  يف  حاليا 

رشحا  العامة  التقاعد  هيئة  قدمت 

املحالني  عمر  احتساب  آلية  بشأن 

سنة،   )٤٥( بلغوا  والذين  التقاعد  اىل 

عىل  يرسي  ال  النص  ان  تأكيدهـا  مع 

الحاالت قبل نفاد القانون حسب قرار 

مع  متوافقا  جاء  والذي  قضائية  ات 

رأي الدائرة القانونية يف وزارة املالية .

كما تضمن االجتماع تقرير ومالحظات 

اللجنة القانونية النيابية بشأن مرشوع 

والوزارات،  الوزراء  مجلس  قانون 

القانون  وبنود  مواد  بعض  وباالخص 

أو  اللجنة رضورة تعديلها  ارتأت  التي 

نافذة  قوانني  مع  لتعارضها  حذفها 

القانونية  اللجنة  اعلنت  حيث  اخرى، 

الربملان  رئاسة  مخاطبة  بصدد  انها 

اعمال  جدول  عىل  القانون  إلدراج 

الجلسات القادمة للتصويت عليه بعد 

انهاء التعديالت االخرية .

والهجرة  العمل  لجنة  اقرتحت  كما 

اجتماع  اقامة  النيابية  واملهجرين 

مجلس  رئاسة  مع  طارئ  مشرتك 

املالية  ووزارتي  املالية  واللجنة  النواب 

لوضع  االجتماعية  والشؤون  والعمل 

حل لراتب شمول الحماية االجتماعية 

.

وناقشت اللجنة، خالل اجتماع مشرتك 

االجتماعية  العمل والشؤون  مع وزير 

موضوع  الوزارة،  يف  العامني  واملدراء 

شمول راتب الحماية االجتماعية ضمن 

 ،2021 موازنة  يف  الوزارة  تخصيصات 

مفصل  تقرير  تقديم  أهمية  مؤكدة 

يخص  فيما  العمل  وزارة  قبل  من 

اىل  االجتماعية.  الحماية  شمول  راتب 

النيابية  املالية  اللجنة  واصلت  ذلك، 

اجتماعاتها ملناقشة خطط املحافظات 

العام  موازنة  ضمن  االستثمارية 

محافظي  استضافت  حيث  الحايل، 

بغداد وميسان.

النيابية  املالية  اللجنة  وقررت 

والرياضة  الشباب  وزير  إستضافة 

املوازنة  يف  الوزارة  تخصيصات  بشأن 

للمنتخب  املقبلة  التحديات  ظل  يف 

وزيرة  إستضافة  قررت  كما  الوطني، 

ومدير  واإلعمار  واإلسكان  البلديات 

موازين  بشأن  والجسور  الطرق  دائرة 

واثقال الطرق .

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني، 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
اصابة   4270 تسجيل  اكدت  وفيما 
وشفاء  وفاة  حالة  و24  جديدة 
صحة  دائرة  حددت  حالة،   4990
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات 

حسب املناطق.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  “الزوراء”: 
 ،  39380 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 

10442991 ، مبينة انه تم تسجيل 
4270 اصابة جديدة و24 حالة وفاة 

وشفاء 4990 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
 ،  )92.9%(  1116456 الكيل: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما 
التي  الحاالت  عدد  اما   ،  1201352
تحت العالج: 68521 ، يف حني ان عدد 
املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد   ،  411
امللقحني  عدد  ان  اىل  الفتة   ،16375
عدد  ليصبح   ،17907 امس:   ليوم 

امللقحني الكيل: 594927.
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مناقصة تنظيف رئاسة حمكمة استئناف النجف االحتادية

مجهورية العراق
شبكة االعالم العراقي                                   العدد:5495

قسم العقود واملناقصات                                 التاريخ:2021/5/31
شعبة التعاقد

تنويه

مجهورية العراق
شبكة االعالم العراقي                                   العدد:5498

قسم العقود واملناقصات                                 التاريخ:2021/5/31
شعبة التعاقد

تنويه

تنويه

محكمة  رئاسة  بناية  لتنظيف  عامة  مناقصة  اجراء  عن  االتحادية  النجف  محكمة  رئاسة  تعلن 
النجف االتحادية وبكلفة تخمينية )١7,٥٠٠,٠٠٠( فقط سبعة عرش مليون وخمسمائة  استئناف 
الف دينار عراقي ال غريها شهريا وعىل املوازنة الجارية لعام ٢٠٢١ فعىل الراغبني باالشرتاك يف هذه 
املناقصة من الرشكات واملكاتب مراجعة رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية / قسم الشؤون 
املالية/ وحدة العقود الكائن يف محافظة النجف االرشف/شارع كوفة – نجف للحصول عىل وثائق 
املناقصة )املواصفات والرشوط( لقاء مبلغ وقدره )١٠٠.٠٠٠(فقط مائة الف دينار عراقي ال غري 
غري قابلة للرد وتقديم العطاءات علما ان مدة التقديم هو )١٥( خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن ويف حالة مصادفة اليوم االخري عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه من ايام العمل هو 
العطاءات بظرف مغلق ومختوم ومثبت  يتم تقديم  الرسمي وان  الدوام  انتهاء  اليوم االخري ولغاية 

عليه اسم مقدم العطاء وعنوان واسم ورقم املناقصة.
مستصحبني معهم البيانات اآلتية:

١- براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب لسنة ٢٠٢٠ نافذة ومعنونة اىل رئاسة محكمة استئناف 
النجف االتحادية مع صورة من الهوية الرضيبية.

٢- تأمينات اولية بمبلغ )٣,١٥٠,٠٠٠( فقط ثالثة ماليني ومائة وخمسون الف دينار عراقي الغري 
النجف  استئناف  محكمة  رئاسة  المر  اشهر   )٣( ملدة  نافذ  ضمان  خطاب  او  مصدق  صك  بصورة 

االتحادية.
٣- عقد تأسيس الرشكة مع شهادة التأسيس والنظام الداخيل للرشكة .

٤- وصل رشاء وثائق املناقصة )الرشوط واملناقصات(.
الجهة  قبل  من  عليها  ومصادق  املكتب  او  الرشكة  قبل  من  املنفذة  املماثلة  باالعمال  قائمة   -٥

املستفيدة.
6- هوية غرفة التجارة نافذة لغاية عام ٢٠٢١ واجازة ممارسة املهنة وكافة املستمسكات الصادرة 

من الجهات الرسمية بالنسبة للمكتب.
تمام  يف  العطاءات  قبول  يوم من موعد  التايل الخر  العمل  يوم  العطاءات هو  فتح  ان موعد  • علما 

الساعة العارشة صباحا يف مقر رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية وعلنا .
• ان رئاسة محكمة النجف االتحادية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وان هذه املناقصة تخضع اىل 

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )٢( لسنة ٢٠١٤ املعدل وجميع القوانني والتعليمات النافذة.
• يتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة املصاريف واالجور بما فيها اجور النرش واالعالن وبموجب 

القوانني والتعليمات النافذة .
مالحظة:

/قسم  االتحادية  النجف  استئناف  محكمة  رئاسة  مراجعة  املناقصة  عن  استفسار  اي  لغرض 
 : االتحادية  النجف  محكمة  لرئاسة  االلكرتوني  املوقع  زيارة  او  العقود  املالية/وحدة   الشؤون 

Hjc.naac2008@yahoo.com
القايض 
فرقد صالح هادي
رئيس محكمة استئناف النجف االتحادية

العراقي  االعالم  شبكة  من  صادر  اعالن  نرش  تم 

 ٢٠٢١ لسنة   ٥ رقم  العامة  املناقصة  بخصوص 

فديو  )تصميم وتجهيز وتنصيب وتشغيل شاشة 

وول يف بناية ستوديو 8٠٠( ونود إن نبني بأنه تم 

املصادف  االثنني  يوم  ليكون  الغلق  موعد  تمديد 

املصادف  االثنني  يوم  من  بدال   ٢٠٢١/6/١٤

 .٢٠٢١/٥/٣١

شاكرين تعاونكم معنا.. مع التقدير ..

                                               د.نبيل جاسم محمد

رئيس شبكة االعالم العراقي

العراقي  االعالم  شبكة  من  صادر  اعالن  نرش  تم 

 ٢٠٢١ لسنة   ٢ رقم  العامة  املناقصة  بخصوص 

منظومة  وتشغيل  وتنصيب  وتجهيز  )تصميم 

إن  ونود   )8٠٠ ستوديو  بناية  يف  متكاملة  اضاءة 

نبني بأنه تم تمديد موعد الغلق ليكون يوم االثنني 

املصادف ٢٠٢١/6/١٤ بدال من يوم االثنني املصادف 

 .٢٠٢١/٥/٣١

شاكرين تعاونكم معنا.. مع التقدير ..

                                               د.نبيل جاسم محمد

رئيس شبكة االعالم العراقي

تعلن الرشكة العامة لتسويق االدوية 
واملستلزمات الطبية عن اعالن ملحق 
 )Vacc-3-2021( للمناقصة )رقم )٣
انفا  املناقصة  الغاء  يتضمن  والذي 
موقعنا  عىل  عنها  االعالن  تم  والتي 

. www.kimadia.iq
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بغداد/ الزوراء:

العام�ة  النقل-الرشك�ة  وزارة  أعلن�ت 

ملوانئ العراق وصول أكرب مطرقة إلكمال 

األعمال يف األرصفة الخمس�ة مليناء الفاو 

الكبري.

وق�ال املدير الع�ام، فرح�ان الفرطويس، 

يف بي�ان: “بتوجيه مب�ارش من قبل  وزير 

النق�ل نارص حس�ن بن�در الش�بيل فأن 

وصول ه�ذه املطرقة العمالقة س�يعجل 

من اعمال دق ركائز ) البايالت( يف أرصفة 

املين�اء”. الفتاً إىل أن”رشكة دايو الكورية 

بدأت بالفعل املرحل�ة األوىل التي تتضمن 

خمسة مش�اريع هي خمسة أرصفة مع 

س�احاتها والطريق وحفر القناة املالحية 

والنف�ق ال�ذي س�ريبط املين�اء بالطريق 

الدويل، وستش�هد االي�ام املقبل�ة وصول 

مع�دات عمالق�ة و خرباء اجان�ب لتنفيذ 

اعمال هذه املشاريع”. 

وأض�اف الفرط�ويس ان”املطرقة دخلت 

الف�او  مين�اء  ح�وض  اىل  االم�س  ليل�ة 

الكبري، إذ استنفرت املالكات الهندسية يف 

املرشوع جهودها للوقوف عىل جاهزيتها 

التوقيت�ات  وحس�ب  للعم�ل  ودخوله�ا 

الزمنية املعدة”.

الجدي�ر بالذك�ر ان داي�و الكوري�ة، التي 

تعم�ل حالياً يف ميناء الفاو، وجهت دعوة 

اىل نح�و 200 خبري للعم�ل يف امليناء، كما 

تعاقدت ل�رشاء معامل إلنجاز املش�اريع 

الخمس�ة التي وقعتها وزارة النقل نهاية 

العام املايض .

الجزائر/متابعة الزوراء:
 أصدر املجل�س األعىل للقض�اء الجزائري 
قرارا بع�زل القايض الش�هري س�عدالدين 
م�رزوق، ووكي�ل الجمهورية س�يد أحمد 
بله�ادي، اللذين أخ�ذت قضيتهم�ا أبعادا 
سياس�ية الرتباطهم�ا بالتجاذب�ات التي 
عاش�تها البالد منذ اندالع أح�داث الحراك 

الشعبي يف فرباير 2019.
وكتب�ت محامي�ة م�رزوق املوق�وف ع�ن 
العمل منذ ديس�مرب 2019، فطة سادات، 
عىل صفحتها يف موقع فيس�بوك “املجلس 
الق�ايض  ع�زل  يق�رر  للقض�اء  األع�ىل 

سعدالدين مرزوق من سلك القضاء”.
وإضافة إىل القمع اليومي الذي يس�تهدف 
السياس�ين  الحراك واملعارضن  نش�طاء 
والصحفي�ن، تعكس ه�ذه العقوبة التي 
كانت متوقعة بحق القايض، إرادة السلطة 
يف تحييد أي صوت معارض قبل االنتخابات 

الترشيعية املقررة يف 12 يونيو.
ويحذر مراقبون من نف�وذ النظام املتزايد 
ومس�اعيه لتضييق الخناق عىل الس�لطة 
القضائية، وهيمنة التجاذبات السياس�ية 
وتصفية الحسابات بن جماعات الضغط 
يف الس�لطة، عرب توظي�ف القضاء يف إدارة 

الخالفات السياسية.
وس�عدالدين م�رزوق هو املتحدث باس�م 
نادي القضاة، وهي منظمة قيد التأسيس 
ول�دت إث�ر انط�الق الح�راك ع�ام 2019، 
وقد عزل بع�د مثوله أم�ام املجلس األعىل 
للقض�اء املس�ؤول ع�ن تعي�ن القض�اة 
ونقلهم وترقيتهم واإلجراءات التأديبية يف 

حقهم.
وأحي�ل القايض عىل املجلس بتهمة “خرق 
واجب التحّفظ”، وهو يعترب من بن وجوه 
الح�راك االحتجاج�ي يف القض�اء. ووف�ق 
املحامن، يمكن للقايض اس�تئناف القرار 

أمام مجلس الدولة.
وكي�ل  ع�زل  ت�م  م�رزوق،  إىل  وإضاف�ة 
الجمهورية سيد أحمد بلهادي من وظيفته 
لتعاطف�ه مع الحراك، وفق وس�ائل إعالم 

محلّية.
وبرز اس�م بلهادي الع�ام املايض إثر طلبه 

تس�ليط أحكام مخففة ع�ىل متظاهرين 
من الح�راك عندما كان يعم�ل يف محكمة 

سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر.
باس�تمرار  الح�راك  نش�طاء  ويطال�ب 
باس�تقاللية القضاء، وكث�ريا ما يرفعون 

صور سعدالدين مرزوق.
ويوجد حاليا أكثر من 180 ش�خصا وراء 
القضب�ان ع�ىل خلفي�ة قضاي�ا مرتبطة 
بالح�راك و/أو بالحري�ات الفردي�ة، وفق 

اللجنة الوطنية لإلفراج عن املعتقلن.
ورغ�م نس�بة االمتناع ع�ن التصويت غري 
املسبوقة يف االنتخابات الرئاسية عام 2019 
واالستفتاء عىل التعديالت الدستورية عام 
2020، قررت الس�لطات الجزائرية امليض 
يف خريطة الطريق االنتخابية، وهي تقول 

إنها أنجزت بالفعل أغلب مطالب الحراك.
وولد الحراك يف فرباير 2019 رفضا لرتشيح 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لوالية 
خامس�ة، ويطالب نشطاؤه بتغيري جذري 
ل�”النظام” السيايس القائم منذ استقالل 

البالد عام 1962.
وعرف القضاء الجزائري خالل الس�نوات 
األخرية تجاذبات غري مسبوقة، كتلك التي 
ت�م خالله�ا االحتجاج عىل حرك�ة التغيري 
والنق�ل، وتدخ�ل ق�وات أمني�ة لتعني�ف 
قضاة محتجن بمدينة وهران، فضال عن 
إرضاب ش�ل الهيئات القضائية لعدة أيام 

عام 2019.
ونقاب�ة ن�ادي القض�اة، كان�ت م�ن بن 
الرئاسية وانخرطت  مقاطعي االنتخابات 
يف ح�راك الش�ارع ع�رب تنظيم مس�ريات 
وإرضابات ووقف�ات يف املباني القضائية، 
للتعبري عما أسمته ب�”تحرير القضاء من 
الضغوط والتدخ�الت الخارجية، وتمكينه 

من االستقاللية كسلطة قائمة بذاتها”.
وكانت ال�دورة التأديبي�ة للمجلس األعىل 
للقضاء انطلقت يف الجزائر منذ شهر يناير 
امل�ايض، وقبل أي�ام م�ن انعقادها لوحت 
النقاب�ة الوطني�ة للقضاة يف بيان ش�ديد 
اللهج�ة، بالع�ودة إىل االحتج�اج وتك�رار 
س�يناريو 2019 يف حالة استمرار الوضع 

القائم وعدم اإلصغاء ملنتسبي النقابة.

النقل تعلن وصول “املطرقة العمالقة” 
مليناء الفاو الكبري

تضييق اخلناق على القضاء 
اجلزائري لدعمه احلراك الشعيب

موسكو حتذر الناتو: لن نسمح بتكرار املآسي اليت حدثت يف العراق وليبيا

لندن/بي.بي.يس:
أعلن�ت بريطانيا عن خط�ط عاجلة إلعادة 
توط�ن مئ�ات األفغ�ان الذي�ن عمل�وا مع 
اململك�ة  وحكوم�ة  الربيطان�ي  الجي�ش 

املتحدة، غالبا كمرتجمن.
وتشمل الخطة أفراد أرس هؤالء املرتجمن، 
وم�ن املتوقع أن ُيس�مح ألكثر م�ن 3000 
أفغان�ي باإلقامة يف بريطاني�ا، لينضموا إىل 

1300 شخص فعلوا ذلك بالفعل.
ويأت�ي القرار وس�ط مخاوف عىل س�المة 
هؤالء األفغان، بينما تستعد القوات الدولية 

ملغادرة البالد.
وقال وزير الدفاع الربيطاني، بن واالس، إن 

“من الصواب” التعجيل بتنفيذ الخطط.
وأضاف أن من سينقلون هم الذين “عرضة 

لخطر االنتقام” من قبل حركة طالبان.
وكان�ت هذه القضي�ة مصدر قل�ق منذ أن 
أنهت الق�وات الربيطانية القت�ال يف هلمند 
يف ع�ام 2014. وكان الجن�ود الذين خدموا 
هناك م�ن بن أكث�ر القوات دعم�ا لتدابري 

حماية من ساعدوهم أثناء انتشارهم.
وطبق�ت الخطط الس�ابقة معايري صارمة 
ع�ىل م�ن يس�تطيع التقدم للحص�ول عىل 
فرص�ة لبدء حياة جدي�دة يف بريطانيا، من 
بينه�ا ط�ول مدة الخدم�ة وأدواره�م التي 
كانوا يؤدونها. فعىل س�بيل املث�ال، ُمنحت 
أفضلية للمرتجمن الفوري�ن الذين عملوا 
مع القوات الربيطانية عىل خط املواجهة يف 

هلمند ألكثر من عام.
وبموج�ب السياس�ة الحكومي�ة الجديدة، 
س�تكون األولوية ألي موظ�ف محيل حايل 
أو س�ابق يعد، بحس�ب تقييم الربيطانين، 
عرضة لتهديد خطري ع�ىل حياته، لالنتقال 

إىل بريطاني�ا - بغ�ض النظ�ر ع�ن وضعه 
الوظيف�ي، أو الرتب�ة، أو ال�دور، أو م�دة 

الخدمة.
وقالت الحكوم�ة إن هذا يعكس حقيقة أن 
الوضع األمني يف أفغانستان قد تغري، ويقر 
باملخاط�ر املحتملة ع�ىل املوظفن املحلين 
الذي�ن عملوا م�ع حكومة اململك�ة املتحدة 

والجيش، عىل مدار ال�20 عاما املاضية.
ووضع�ت خط�ة إع�ادة توط�ن األفغ�ان 

ومساعدتهم يف 1 أبريل/نيسان.
ووصفت وزيرة الداخلية الربيطانية، بريتي 

باتيل، القرار بأنه “التزام أخالقي”.
وقال�ت الحكومة يف بي�ان: “عقب قرار بدء 
انسحاب القوات العسكرية من أفغانستان، 
اتفق رئيس الوزراء مع وزارة الدفاع ووزارة 
واملجتمع�ات  اإلس�كان  ووزارة  الداخلي�ة 
والحك�م املحيل ع�ىل ترسي�ع الطلبات من 

خالل تلك السياسة”.
ولم يتضح بعد بالضبط عدد األفغان الذين 
سينقلون إىل بريطانيا، لكن الحكومة تقول 
إنه�ا تتوقع إع�ادة توطن أكث�ر من 3000 

شخص.
وعىل الرغم من أن السياسة الجديدة أوسع 
نطاقا من الخطط السابقة، فلن يعني هذا 
أن كل م�ن عم�ل ل�دى الربيطاني�ن مؤهل 
للتق�دم. فقد فصل بع�ض األفغان املعينن 
محلي�ا، عىل س�بيل املثال، أثن�اء العمل مع 

الربيطانين لسوء سلوكهم الجسيم.
“هؤالء ضحوا كثريا”

وقال وزير الدفاع لبي بي يس: “مع مغادرة 
الق�وى الغربية، يتزاي�د التهديد، بما يف ذلك 

هجمات طالبان املستهدفة”.
م�ع  عمل�وا  الذي�ن  أولئ�ك  أن  وأض�اف 

لالعتن�اء  بالكث�ري  “ضح�وا  الربيطاني�ن 
بن�ا، واآلن حان الوقت لفعل اليشء نفس�ه 

معهم”.
األخالق�ي  واجبن�ا  “م�ن  باتي�ل:  وقال�ت 
االعرتاف باملخاطر التي واجهوها يف الحرب 

عىل اإلرهاب ومكافأة جهودهم”.
وأضاف�ت: “يس�عدني أن نلبي هذا بش�كل 
كام�ل، م�ن خ�الل توف�ري الفرص�ة له�م 

وألرسهم لبناء حياة جديدة يف هذا البلد”.
ويف بداي�ة ه�ذا الع�ام، كان ال ي�زال هن�اك 
750 جندي�ا بريطانيا يف أفغانس�تان، يوفر 

معظمهم األمن يف العاصمة كابول.
وب�دأ انس�حاب أف�راد الق�وات الربيطانية 
بالفع�ل يف أعقاب قرار الرئي�س األمريكي، 
ج�و بايدن، س�حب الق�وات األمريكية من 

البالد.
ووافقت قوات حلف شمال األطليس )الناتو( 
عىل أن تفعل اليشء نفس�ه، عىل الرغم من 

أن كبار مس�ؤويل الدفاع يف بريطانيا أعربوا 
عن “خيبة أملهم” من القرار.

وتفي�د تقارير ب�أن الواليات املتح�دة، التي 
وظف�ت ع�ددا أكرب م�ن األفغ�ان املحلين، 

تسعى إىل تنفيذ خطة مماثلة.
ويع�د توط�ن مئ�ات األفغ�ان يف بريطانيا 
تحديا لوجس�تيا كبريا بينم�ا تغادر القوات 
الربيطانية البالد. وسيتوجب عىل الحكومة 
إيج�اد ط�رق إلخ�راج األفغان بأم�ان مع 

القوات الربيطانية املتبقية.
ويج�ب ع�ىل الحكوم�ة أيض�ا الرتتيب مع 
السلطات املحلية يف بريطانيا، لتوفري أماكن 
إقامة للعائالت األفغانية وإيوائها يف البالد.

ويف الوقت الذي يقول الوزراء إنهم يرسعون 
وترية نقل األفغان بالتوازي مع االنس�حاب 
العس�كري، ف�إن الخط�ة الجديدة ليس�ت 
محدودة زمنيا، وستظل مفتوحة حتى بعد 

مغادرة القوات الربيطانية ألفغانستان.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 كشفت التحركات السياسية املرصية 
ع�ن إجماع إقليم�ي ودويل عىل العودة 
إىل فت�ح ب�اب الح�وار م�ع األط�راف 
الفلس�طينية ملنع انف�الت األوضاع يف 

األرايض املحتلة.
وتعم�ل القاه�رة ع�ىل فت�ح املج�ال 
الس�تئناف املفاوض�ات ب�ن إرسائيل 
والفلسطينين بعد تثبيت أركان وقف 
إطالق النار واالتفاق عىل هدنة طويلة 
األمد وش�املة، والتفاه�م حول آليات 
إعادة إعمار غ�زة، وإنهاء ملف تبادل 

األرسى مع حماس.
ويحت�اج كل مل�ف م�ن ه�ذه امللفات 
وقت�ا لتخط�ي عقبات�ه، لذل�ك ينصب 
جهد القاهرة عىل إيجاد مساحة تقنع 
كل األط�راف ب�أن مصالحهم الحيوية 

تقتيض فرملة جميع أنواع االشتباك.
وعقد وزير الخارجية املرصي س�امح 
شكري مباحثات مع نظريه اإلرسائييل 
غاب�ي أش�كينازي يف القاه�رة األحد، 
ترّك�زت ح�ول مجموعة م�ن امللفات 
املتعلقة بالجانب الفلس�طيني، فضال 
ع�ن قضاي�ا ثنائي�ة تس�تهدف تعزيز 

العالقات االقتصادية بن البلدين.
وتزامنت زيارة أش�كينازي مع وصول 
رئيس جه�از املخابرات املرصية اللواء 
عب�اس كام�ل إىل الق�دس ورام الل�ه 
ملتابع�ة اتف�اق التهدئ�ة ب�ن إرسائيل 
والفصائ�ل املس�لحة يف غ�زة الذي تم 
إلي�ه بوس�اطة مرصي�ة يف  التوص�ل 

الحادي والعرشين من مايو.

واس�تقبل رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل 
بنيام�ن نتنياه�و رئي�س املخاب�رات 
املرصي�ة، وقال نتنياه�و إن اجتماعه 
م�ع عب�اس كام�ل يف الق�دس تناول 
قضاي�ا األم�ن اإلقليم�ي وس�بل منع 
حماس، الت�ي تحكم قط�اع غزة، من 
االس�تفادة م�ن املس�اعدات املدنية يف 

تعزيز قدراتها.
أن  فلس�طينية  مص�ادر  وكش�فت 
الهدن�ة  ب�أن  كام�ل  أبل�غ  نتنياه�و 
واإلعم�ار مرتبط�ان بصفق�ة تب�ادل 
أن  الدقي�ق  األرسى وإع�الن حم�اس 
جندين مس�جونن لديه�ا حيان فعال 
ألنه�م يعتق�دون أن حم�اس تتالعب 

بهذا املوضوع.
ووج�ه الرئي�س امل�رصي عبدالفت�اح 
السييس رسالة إىل الرئيس الفلسطيني 
محم�ود عب�اس نقله�ا عب�اس كامل 
“تؤكد عىل دعم مرص الكامل للش�عب 
الفلس�طيني”، يف إش�ارة إىل أن عباس 
ه�و املمث�ل الرشع�ي يف أي محادثات 

سياسية قادمة.
وبحث الرئيس الفلسطيني مع رئيس 
املخابرات املرصية خالل لقائهما بمقر 
الرئاس�ة الفلس�طينية يف رام الله آخر 
مس�تجدات جه�ود التهدئة الش�املة 

وإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال الباحث الفلسطيني ومدير مركز 
تقدم للدراسات محمد مشارقة “علينا 
أن نراق�ب م�ا إذا كان كام�ل س�ينزل 
بطائرت�ه يف غزة أم س�يكون ذلك عرب 
معرب ع�ن طريق اإلرسائيلي�ن، فلهذا 

داللته كي تقول مرص إن غزة مستقرة 
وتحت الجن�اح امل�رصي وال خوف ما 

دام مدير مخابراتها يف قطاع غزة”.
وأش�ار مش�ارقة ، إىل وج�ود طبخ�ة 
متعددة االتجاهات تشمل كل األطراف 
لكنها يف الوقت نفس�ه ليس�ت نهائية 
وما زال�ت أمامها الكثري م�ن الثغرات 

واأللغام.
ون�وه إىل أن اختي�ار رئي�س الحكومة 
اإلرسائيلية القادم خالل أيام سيكشف 
املزي�د م�ن تفاصي�ل ه�ذه الطبخ�ة، 
خصوص�ا إذا تم التخيل عن نتنياهو يف 

تشكيل الحكومة.
وأكد ع�ىل أن الحديث يجري عن هدنة 

طويل�ة األم�د تمتد عىل عرش س�نوات 
وليس عن وقف إطالق النار فقط.

واعترب عضو املجلس املرصي للشؤون 
الخارجي�ة الس�فري رخا أحمد حس�ن 
أن زيارة أش�كينازي ترمي إىل التفاهم 
بش�أن تقوي�ض أي فرص�ة إلش�عال 
الحرب مج�ددا، وإيجاد آلية مناس�بة 
إلع�ادة إعمار غزة دون إرشاك حماس 
فيها، والتش�اور بش�أن وصول املنحة 
القطرية إىل القطاع من خالل السلطة 

الفلسطينية وليس حماس.
وأض�اف حس�ن ، أن وزي�ر الخارجية 
اإلرسائي�يل قد ي�رتك وف�دا يف القاهرة 
الس�تكمال املباحث�ات غ�ري املب�ارشة 

بن الطرفن، فم�ن املفرتض أن يقوم 
رئيس املكتب السيايس لحركة حماس 

إسماعيل هنية بزيارة ملرص قريبا.
املرصي�ة  األمني�ة  األجه�زة  وترّت�ب 
إلج�راء مفاوض�ات غري مب�ارشة بن 
وف�د إرسائي�يل وآخر يمث�ل حماس يف 
القاهرة، ما جعل لزيارة أشكينازي إىل 
مرص وجوالت عباس كام�ل املكوكية 
بن ت�ل أبي�ب ورام الله وغ�زة أهمية 
ك�ي تكون املحادث�ات الالحقة منتجة 
سياسيا، فإذا ضاعت هذه الفرصة قد 

يصبح تكرارها صعبا يف املستقبل.
وتج�د القاه�رة دعما من قب�ل اإلدارة 
األمريكية يف تحركاتها الرامية إىل منع 

تدهور األوضاع يف املنطقة، وتأييدا من 
جه�ات إقليمي�ة ودولية أخ�رى تؤمن 
ب�رورة العمل عىل وقف التضارب يف 

املسارات.
وترى الس�لطة الفلسطينية التي بدت 
معزولة الفرتة املاضية أن هناك ملمحا 
إيجابي�ا الس�تئناف دورها الس�يايس 
تخطف�ه  أن  يمك�ن  وال�ذي  الغائ�ب، 
حم�اس بموجب نتائج ح�رب غزة ما 
لم تس�تعد الس�لطة قدرا م�ن لياقتها 

اإلقليمية.
وتبذل مرص جه�ودا حثيثة للبناء عىل 
األوض�اع الحالية قب�ل برودها وقيادة 
عملية سياس�ية تعي�د إليه�ا دورها، 
وتضم�ن اقرتابه�ا من ق�راري الحرب 
والسلم لدى املقاومة الفلسطينية التي 
ترتق�ب املوق�ف الع�ام أو تتعامل معه 
بحذر ش�ديد، خوفا من انعكاس الدور 
املرصي س�لبا عىل العالقة الوثيقة بن 

املقاومة وإيران.
ويش�ري مراقب�ون إىل أن قي�ادة حركة 
حم�اس تمتنع ع�ن البّت الت�ام يف أي 
قضية من القضايا املطروحة للتداول، 
فه�ي ل�م ترف�ض الخط�وط املتوازية 
لتح�ركات القاه�رة وتنتظر حس�اب 
مكاسبها وخس�ائرها مما يتم تداوله 

حول ملفات هي طرف أصيل فيها.
وتمي�ل إرسائيل إىل ج�رس الفجوة مع 
م�رص وتش�جيع الع�ودة إىل الصيغ�ة 
الس�ابقة الت�ي منحت القاه�رة دورا 
مهم�ا يف القضية الفلس�طينية، حيث 
تس�عى تل أبيب إىل إعادة ترتيب البيت 

م�ن الداخ�ل يف ظ�ل ما خلفت�ه حرب 
غ�زة م�ن إخفاق�ات ع�ىل املس�توى 
املناقش�ات  ظ�ل  ويف  االس�تخباراتي، 
الدائ�رة حول تش�كيل حكوم�ة وحدة 

وطنية دون نتنياهو.
وتري�د م�رص العم�ل ع�ىل التوصل إىل 
تهدئة ش�املة طويلة األم�د يف الضفة 
الغربي�ة وغ�زة ودف�ع جه�ود إنه�اء 
الفلسطينية،  الفصائل  االنقس�ام بن 
اس�تئناف  لب�دء  األج�واء  وتهيئ�ة 
املفاوضات مع إرسائيل، وبالتايل قطع 
الطري�ق ع�ىل أي اجته�ادات جدي�دة 

للتعاطي مع القضية الفلسطينية.
وترم�ي الجه�ود الت�ي تبذله�ا مرص 
إىل اس�تغالل اله�دوء النس�بي الح�ايل 
وتوظي�ف رغب�ة غالبي�ة األط�راف يف 
الت�ي  القديم�ة  الصيغ�ة  إىل  الع�ودة 
حكم�ت بع�ض املفاصل الرئيس�ية يف 
القضي�ة الفلس�طينية، وتحافظ لكل 

طرف عىل جزء معترب من أهدافه.
وتعم�ل الواليات املتحدة عىل االنخراط 
يف عملية سياسية طويلة األمد، وتبدي 
إرسائيل اس�تعدادها للتج�اوب معها، 
وتجدها السلطة الوطنية الفلسطينية 
فرصة لتسليط الضوء عليها واستعادة 
صورته�ا كجهة موثوق فيه�ا لقيادة 
التس�وية ع�ن الجان�ب الفلس�طيني، 
كذلك تحافظ حماس ع�ىل موقعها يف 
خن�دق املقاومة بال تن�ازالت جوهرية 
مس�تفيدة م�ن الحدي�ث ع�ن الهدنة 
وإعادة اإلعمار وتبادل األرسى لتعزيز 

صورتها السياسية.

موسكو/ متابعة الزوراء:

ال�رويس،  الخارجي�ة  وزي�ر  ق�ال 

س�ريغي الف�روف، إن موس�كو لن 

تس�مح بعد اآلن بتكرار املآيس التي 

حدثت يف العراق وليبيا ودول أخرى، 

عندم�ا انته�ك حل�ف النات�و ح�ق 

اإلنسان يف الحياة.

وقال الفروف، يف مؤتمر صحفي مع 

وزير الخارجية الربتغايل: “آمل حًقا 

أن يتذكر زمالؤن�ا الغربيون أن هذا 

)الحق يف الحياة( هو أهم يشء ألي 

شخص، أينما كان، وأينما يعيش”.

ونوه إىل أن “موسكو لن تسمح بعد 

اآلن بتكرار تلك امل�آيس التي حدثت 

ويوغوس�الفيا  وليبي�ا  الع�راق  يف 

س�ابقا، عندما ق�ام الناتو بالدوس 

ع�ىل هذا الح�ق بأكثر الط�رق فًظا 

والغري قانونية”.

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية 

الرويس، سريغي الفروف، أن روسيا 

ستكون مستعدة الستئناف الحوار 

مع الناتو، لك�ن ال ينبغي أن يكون 

الحديث فارغاً.

وق�ال الفروف: “حس�ًنا، س�نكون 

الس�تئناف  بالطب�ع،  مس�تعدين، 

الح�وار.. لك�ن ال ينبغ�ي أن يكون 

حديث�اً فارغ�اً، ولي�س م�ن أج�ل 

أعض�اء الناتو للتعبري ع�ن كل تلك 

البيان�ات أحادية الجان�ب تماماً يف 

اجتماع�ات مجلس روس�يا والناتو 

يف كل م�رة، وهو م�ا يفعلونه علناً 

ويتهموننا ب�كل الخطاي�ا املتعلقة 

باألزم�ة األوكرانية، لك�ن نريد من 

مجلس الناتو وروسيا أن يركز عىل 

القضايا األمنية”.

وأضاف وزير الخارجية الرويس: ان 

موس�كو تتوقع ردا عىل العديد من 

املقرتحات الروسية، التي نظر فيها 

حلف شمال األطليس ألكثر من عام، 

والتي يمك�ن أن يس�اعد اعتمادها 

بشكل كبري عىل تهدئة املوقف الذي 

ال يزال متوتراً.

ه�ذا وتش�هد العالقات بن روس�يا 

وحلف ش�مال األطليس خالل اآلونة 

األخرية توتراً بس�بب زي�ادة تواجد 

م�ن  بالق�رب  العس�كري  الحل�ف 

الحدود الروس�ية، األم�ر الذي تعده 

موس�كو خرقاً للوثيقة األساس�ية 

للعالقات مع الحلف.

السياس�ية  الخالف�ات  أدت  كم�ا 

ش�به  وانضم�ام  أوكراني�ا  بش�أن 

جزي�رة القرم إىل روس�يا، إىل توقف 

االجتماع�ات ب�ن روس�يا والحلف 

بصيغ�ة مجلس “روس�يا - الناتو” 

بشكل شبه تام.

السماح ملئات املرتمجني األفغان وعائالتهم بالتوطني يف بريطانيا

 القاهرة تقود توافقا إقليميا ملنع انفالت القضية الفلسطينية

بعدما انتهك احللف حق اإلنسان يف احلياة

مكرسة جهودها إلجياد مساحة تقنع كل األطراف
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، ام�س االثن�ن، ضواب�ط 
االمتحانات املدرس�ية للصف الس�ادس االبتدائي 
للع�ام ال�درايس 2020 – 2021. م�ن جانبه�ا، 
اس�تبعدت لجن�ة الرتبي�ة النيابي�ة اتخ�اذ قرار 
بالدخول الش�امل للمراح�ل املنتهية، فيما أكدت 

أن االمتحانات ستجرى يف الجامعات.
وذك�رت وزارة الرتبي�ة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
للتقوي�م  العام�ة  »املديري�ة  أن  من�ه:  نس�خة 
واالمتحانات حددت جملة م�ن الضوابط ألزمت 
من خاللها املديريات العامة للرتبية يف املحافظات 
كافة بإتباعها فيما يخص االمتحانات املدرسية 
للص�ف الس�ادس االبتدائ�ي التي س�تنطلق يوم 
االحد املوافق 13 من شهر حزيران لعام 2021«.  
وأضافت ان »تلك الضوابط تنص عىل ان يتم وضع 
ج�دول االمتحانات النهائية من نفس التعليمات 
بش�أن امتحان�ات نص�ف الس�نة واالمتحان�ات 
النهائية، عىل ان تكون عدة الفحوص التي يمتحن 
به�ا التلمي�ذ )خمس فح�وص: إس�المية، اللغة 
العربي�ة، اللغة اإلنكليزي�ة، الرياضيات، العلوم( 
وه�ي الت�ي أدى به�ا التلمي�ذ امتحان�ات نصف 
الس�نة، ويؤدي التالميذ أعاله االمتحان الشفوي 

للمواد املشمولة به اثناء فرتة االمتحانات«.  

وأوضحت الرتبية ان »هذا االمتحان يعد امتحانا 
نهائياً للتلميذ وتعت�ر الدرجة التي حصل عليها 
درج�ة نهائية لل�دور األول، م�ع التأكد من حال 
س�المة موقف التلميذ من الدوام )غري مفصول( 
ولديه رق�م امتحاني يكون مش�موال باالمتحان 
املذك�ور أع�اله، وتكون درج�ة الق�رار )خمس 
درج�ات(، ودروس اإلكمال )درس�ن( بحس�ب 

نظام املدارس االبتدائية«.   

من جانبها، اس�تبعدت لجن�ة الرتبي�ة النيابية، 
ام�س االثن�ن، اتخ�اذ ق�رار بالدخول الش�امل 
للمراح�ل املنتهي�ة، فيم�ا أك�دت أن االمتحانات 

ستجرى يف الجامعات.
وق�ال عض�و اللجن�ة، النائب رع�د املكصويص، 
للوكال�ة الرس�مية: إن�ه »ال يوجد حراك بش�أن 
الدخ�ول الش�امل للمراح�ل املنتهي�ة«، مبيناً أن 
»القرارات التي اتخذتها وزارة الرتبية هي بمثابة 

الدخول الشامل، أما الطالب الذي مستواه متدٍن 
جداً لم ُيشَمل بدخوله االمتحان الوزاري«.

وأضاف أن »الوزارة سمحت بالدخول بثالث مواد، 
فض�اًل عن إضاف�ة 10 درجات من بن خمس اىل 

ست مواد فقط وهذا يعتر دخوالً شامالً«.
وأش�ار أىل أنَّ »االمتحانات ستجرى يف الجامعات 
أن  إىل  مش�رياً  الس�ابقة«،  الس�نوات  يف  كم�ا 
»الجامعات ستكون مس�تعدًة إلجراء امتحانات 
الس�ادس اإلع�دادي فيه�ا باعتباره�ا مكيَّف�ة 
لالمتحانات عكس الكثري من املدارس غري املهيأة 

لذلك«.
وأوض�ح أن »وزارة الرتبية مس�تعدة من جميع 
الجوان�ب س�واء الفني�ة أم اللوجس�تية، وكذلك 
طب�ع الدفاتر وتحضري األس�ئلة وإعداد الجداول 
الخاصة باالمتحان�ات وإعالن املواعيد للصفوف 

املنتهية«.
وحددت وزارة الرتبية، يف ال��27 من ايار الحايل، 
االبتدائ�ي، حي�ث  الس�ادس  امتحان�ات  موع�د 
س�تكون ي�وم األح�د املواف�ق 13/ 6/ 2021، 
وامتحان�ات مرحل�ة الثالث املتوس�ط يوم األحد 
4/ 7/ 2021، أم�ا بالنس�بة المتحانات مرحلة 
الس�ادس اإلعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم 

الثالثاء 27/ 7/ 2021.

بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة التخطيط النيابية، امس 
االثنن، عىل رضورة اإلرساع بإكمال 
وافتتاح املستشفيات الحديثة، من 
أجل عدم تقدي�م تضحيات جديدة 

بسبب املستشفيات املتهالكة.
وق�ال رئيس اللجن�ة، النائب حازم 
الخال�دي: ان�ه »نطال�ب بالتعجيل 
املستش�فيات  وافتت�اح  بإكم�ال 
الحديثة االملانية والرتكية وامثالها 
لكي ال نقدم تضحيات جديدة بسبب 

خصوصا  املتهالكة،  املستش�فيات 
ان كث�ريا من تلك املستش�فيات قد 
بلغت نسب إنجاز عالية وهو األمر 
الذي ال يتطلب إال الجدية واملتابعة 
املس�ؤولة الدؤوب�ة بإتمامها لكي 
ننه�ي معان�اة مس�تمرة يواجهها 
العراقيون يف اه�م املرافق الخدمية 
املواطن�ن  بصح�ة  تتعل�ق  الت�ي 
وإنقاذ حياتهم من تبعات اإلهمال 
الجسيم والتقصري املرتاكم والفساد 
املس�ترشي يف مفاصل هذا القطاع 

الحيوي«.
»متابع�ة  ان  الخال�دي  واض�اف 
بس�يطة لتقييمات الجهات الفنية 
إج�راءات  اتخ�اذ  ان  اىل  تش�ري 
س�هلة ورسيعة بتأم�ن متطلبات 
السالمة واألمان واإلرشاف بكفاءة 
املشاريع  وبمس�ؤولية، عىل تنفيذ 
مؤسس�اتها  بمختل�ف  الصحي�ة 
سيجنبنا كثريا من الخسائر وانعدام 

الخدمات الرضورية للمواطن«.
واضاف: أنه مما يؤكد تش�خيصنا 

هو ترصيحات احد املسؤولن الذي 
قال ان )95% من مؤسسات الدولة 

تفتقر ملراكز الدفاع املدني(.
»الب�د  أن�ه  إىل  الخال�دي  واش�ار 
ان  اىل  وااللتف�ات  التذك�ري  م�ن 
ضع�ف الرقابة واملتابع�ة امليدانية 
للمؤسس�ات الخدمي�ة م�ن قب�ل 
كب�ار مس�ؤويل الدول�ة التنفيذين 
س�بب رئييس لتمدد سلوك اإلهمال 
والتقصري وتراكم الخلل اىل ان يصل 

اىل مراحل وقوع الكارثة«.

امل�ايل  الفس�اد  »تراك�م  أن  وب�ن 
واس�تمرار  وتفّش�يه  واإلداري 
ممارسته بش�كل واسع، وتغطيته 
أحياًن�ا سياس�ًيا ضاعف املش�اكل 

ووسع الخلل«.
ولفت اىل أنه »من الرضوري تحرير 
املؤسس�ات الخدمي�ة م�ن هيمنة 
وتأث�ري السياس�ة، وح�رص عملية 
التخطيط واإلدارة وتنفيذ الخدمات 
الوطني�ة  املهني�ة  بالكف�اءات 

النزيهة«. 

بغداد/ الزوراء:
قيم�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة املوق�ف الوبائي 
يف الع�راق م�ع االنخف�اض امللح�وظ لالصابات 
والوفي�ات بفريوس كورونا خ�الل األيام القليلة 
املاضي�ة. وفيما أكدت الوزارة عدم تس�جيل اية 
حالة بمرض الفطر االسود السيما بن القادمن 
من الهند، س�عت حمالت التلقيح لتشمل جميع 
املراك�ز الصحية يف جان�ب الرصاف�ة ملضاعفة 
اع�داد امللقحن، خصوصا بعد تس�لمها كميات 

كبرية من لقاح فايزر.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، س�يف البدر، يف 
ترصي�ح صحف�ي :«ان املوقف الوبائ�ي يحتاج 
اىل وقت أكثر لتقييم املستجدات الوبائية يف دول 
املنطقة وما زال خطر كورونا موجودا مع ظهور 
سالالت جديدة«. حاثاً »عىل االلتزام باالجراءات 

الوقائية لالحتواء التدريجي للفريوس«.
وأض�اف »الخراء يقول�ون اذا وصل املجتمع اىل 
تلقيح بنس�بة 80% وأكثر يمك�ن العودة للحياة 
الطبيعية«. مشرياً اىل ان »الجرعة الثانية تختلف 
بحسب نوع اللقاح، وهناك فرتة سماح لبضعة 

أيام يف حال التأخر عنها«.
ونوه اىل ان »املناعة للشخص الذي مثل للشفاء 
من الفريوس س�تكون وقتية، وهي تختلف من 
ش�خص آلخر وبالفعل س�جلنا إصاب�ات ألكثر 

م�ن مرة«. مؤكدا انه »يمكن وبعد 3 أش�هر من 
اإلصابة أخذ اللقاح«.

م�ن جان�ب متص�ل، أك�دت وزارة الصحة عدم 
تس�جيل اية حالة بمرض الفطر االسود السيما 
بن القادمن م�ن الهند، بينما وس�عت حمالت 
التلقيح لتش�مل جميع املراكز الصحية يف جانب 
الرصافة ملضاعفة اعداد امللقحن، خصوصا بعد 

تسلمها كميات كبرية من لقاح فايزر.

وق�ال مدي�ر دائرة الصح�ة العام�ة، عبد األمري 
الحلفي يف ترصيح صحفي: إن »الفطر األس�ود 
مرض نادر جداً يصيب عديمي املناعة وال عالقة 
ل�ه ب فريوس كورون�ا«، مبيناً أنه »يأتي بس�بب 

التلوث يف املناطق الريفية والرتبة«.
وأض�اف أن »ظهور ح�االت يف الهند جاء نتيجة 
انعدام النظافة«، مشرياً إىل أن »العراق لم يسجل 

أي حالة حتى اآلن عر القادمن من الهند«.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت هيئة النزاهة االتحادي�ة، امس االثنن، 
عن ُمجم�ل أوامر القبض واالس�تقدام الصادرة 
ذة بحقِّ كبار املسؤولن ُمبّينًة صدور )53(  واملُنفَّ
أمر قبٍض واس�تقداٍم بحقهم خالل شهر نيسان 
ن�ت الهيئة م�ن ضبط مدير  امل�ايض. بينم�ا تمكَّ
بلديَّة أحد أقضية محافظ�ة الديوانيَّة، ُمبّينًة أنَّ 

املُتَّهم ُمتوّرٌط بتحرير ورصف صكوٍك وهميٍَّة
تلق�ت  بي�ان  يف  التحقيق�ات  دائ�رة  وأف�ادت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه: »بص�دور )54( أم�ر 
ق�ب��ٍض واس��تق�داٍم ب�حقِّ م�س��ؤول��ي�ن 
خالل شه�ر نيسان املايض، ُم�ش�ريًة إىل صدور 
)8( أوام�ر قب�ٍض، و)45( أم�ر اس�تقداٍم للُمدَّة 
من )1 -2021/4/30(، ش�ملت ثالثة أعضاٍء يف 
مجلس النوَّاب لل�دورة الحاليَّة، فضالً عن عضٍو 

من الدورات السابقة.
وأضافت: إنَّ أوامر القبض واالس�تقدام شملت 
وزي�راً س�ابقاً ووزيري�ن أس�بقن، إضافة إىل 
)8( ُمحافظن، م�ن بينهم ُمحافظان حاليان، 
ن )7( منهم حاليون  و)15( من املديرين العامِّ
و)7( س�ابقون ومدير عام أسبق، كما شملت 
األوام�ر )23( عض�واً م�ن أعض�اء مجال�س 

املحافظات.
�ن ص�درت بحّقهم تلك  وأوضح�ت: أنَّ )26( ممَّ
هم  لون، و)18( منه�م صدرت بحقِّ األوام�ر ُمكفَّ
أوامر استقداٍم، فضالً عن ) 4( آخرين ُمحالن إىل 
جهٍة تحقيقيَّ�ٍة أخرى، و)2( محالن إىل محاكم 
تحقيٍق أخ�رى، وُمتَّهمن اثنن هاربن، فيما تمَّ 
�ن صدر بحّقهم أمر اس�تقداٍم  ش�مول واحٍد ممَّ

بقرار العفو.
نت هيئة النزاهة االتحاديَّة من ضبط  بينم�ا تمكَّ
مدي�ر بلديَّة أح�د أقضي�ة محافظ�ة الديوانيَّة، 
ُمبّين�ًة أنَّ املُتَّهم ُمتوّرٌط بتحرير ورصف صكوٍك 

وهميٍَّة
دائ�رة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها 
َذت بناًء عىل  ع�ن تفاصيل عمليَّة الضبط التي ُنفِّ
رة ضبٍط قضائيٍَّة، أفادت أنَّ »فريق عمٍل من  ُمذكَّ
مكتب تحقيق الهيئ�ة يف الديوانيَّة، وبعد انتقاله 
ن من ضبط  إىل بلديَّة قضاٍء تابٍع للمحافظة، تمكَّ
ة بالبلديَّة املُؤلَّفة من مدير  لجنة الرصف الخاصَّ
عن  البلديَّ�ة وأمن الصن�دوق وعضو آخ�ر املُوقِّ
ة  عىل الصكوك الوهميَّة؛ اس�تناداً إىل أحكام املادَّ

)315( من قانون العقوبات«.

املضبوط�ات  ب�ن  »م�ن  أنَّ  الدائ�رة  وتابع�ت 
)كعوب( الصكوك املرصوفة وهمياً بدون أوليَّات 
ومعامالت الرصف بمبلغ 200 مليون ديناٍر، فيما 
ٍة وأنَّ  لت تحقيقاتها األوليَّ�ة إىل نتائج ُمهمَّ توصَّ

التحقيقات جاريٌة وُمستمرٌَّة من قبل الفريق«.
واضاف�ت انه«ت�مَّ تنظيم محرض ضب�ٍط أصويلٍّ 
بالعمليَّة، وعرضه رفق�ة املُتَّهمن وال�مب�رزات 
التحق�ي��ق  ال�م�ض�ب�وط��ة ع��ىل ق��ايض 
القانونيَّ��ة  اإلج�راءات  الّتخ�اذ  ؛  املُخ�ت��صِّ

املناسبة«. 
ٍف  وسبق لهياة النزاهة أن أعلنت عن ضبط ُموظَّ
يف رشك�ة توزي�ع املُنتج�ات النفطيَّ�ة – ف�رع 
الديوانيَّة؛ لقيامه باالش�رتاك مع ُمتَّهمن آخرين 

باختالس مبلغ 300 مليون دينار.

اللجنة النيابية تستبعد الدخول الشامل للمراحل املنتهية

الرتبية تعلن ضوابط االمتحانات النهائية للسادس االبتدائي

التخطيط النيابية تدعو لإلسراع بإكمال وافتتاح املستشفيات احلديثة

الصحة: املوقف الوبائي حيتاج لوقت أكثر وخطر كورونا ما زال موجودا
أكدت أن العراق خاٍل من الفطر األسود

أمسكت مسؤوالً يف الديوانية حرر وصرف صكوكا وهمية

النزاهة: صدور 53 أمر قبض واستقدام حبق مسؤولني الشهر املاضي

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات 

ام�س  الداخلي�ة،  وزارة  االتحادي�ة يف 

ناس�فة  عب�وات  ضب�ط  االثن�ن، 

ومس�طرتي تفج�ري يف حق�ل ع�الس 

النفطي.

وقالت الوكالة يف بيان، ورد »للزوراء«: 

معلوم�ات  ورود  خ�الل  »م�ن  إن�ه 

استخبارية واملتابعة امليدانية املستمرة، 

تمكن�ت مف�ارز وكالة االس�تخبارات 

وزارة  يف  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 

الداخلية من العثور عىل عبوات ناسفة 

ع�دد )3( ومس�اطر تفجري ع�دد )2( 

ضمن قاطع حقل عالس النفطي«.

وأضاف البيان أنه »اجراء الالزم واتالف 

العبوات من قبل خبري املتفجرات التابع 

اىل قي�ادة عملي�ات ص�الح الدين دون 

حادث يذكر«.

بغداد/ الزوراء:

أوضحت وزارة التجارة سبب تأخر عمليات نقل العوائل يف البطاقة التموينية.

وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان »إجراءات النقل  للعوائل يف البطاقة 

التمويني�ة ب�ن املحافظات واملناطق س�يتم إطالقه�ا بعد اإلنتهاء من إج�راءات توزيع 

البطاقات التموينية للعوائل التي تم حجبها بس�بب عدم مراجعتهم لتسلمها اثناء املدة 

املقررة لتوزيعها«.

وأضاف�ت التج�ارة ان »لديه�ا آلي�ات وضوابط تعمل به�ا يف هذا الجان�ب، وان من أهم 

أس�باب التأخري هي لحس�م موضوع العوائل املحجوبة بس�بب عدم مراجعتهم لتسليم 

املستمس�كات املطلوبة لتس�لم بطاقتهم الجديدة إلس�تمارة البطاقات التموينية أثناء 

املدة التي قررتها يف حينها البالغة شهرين ومدة التمديد بهذا الجانب«.

وأش�ارت اىل انه يف »حال االنتهاء من تلك االجراءات واس�تكمالها للضوابط والتعليمات 

الجديدة ستعلن عن إطالق عمليات النقل«. 

ولفت�ت الوزارة اىل تنفي�ذا لقرار مجلس الوزراء املرقم 105 س�يبدأ يف األول من حزيران 

حج�ب البطاقة التموينية عن بعض األس�ماء والعناوين التي حدده�ا مجلس الوزراء، 

حيث ان التنسيق العايل مع الوزارات كافة والهيئات لغرض حجب البطاقة عن املوظفن 

الذين تزيد رواتبهم عن مليون و500 ألف دينار.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت مديرية رشطة محافظة ميسان، امس االثنن، عن القاء القبض عىل )5( 

متهمن بتجارة املواد املخدرة يف املحافظة.

وقال�ت املديري�ة يف بي�ان، ورد »لل�زوراء«: ان »قوة أمنية مش�رتكة تكونت من 

فوج املهمات الخاصة وقس�م شؤون املخدرات وش�عبة استخبارات قوى االمن 

الداخ�ي، إضافة اىل جهاز االم�ن الوطني تمكنت من ضبط )خمس�ة( متهمن 

بتجارة املواد املخدرة وبالجرم املشهود وبحوزتهم أدوات التعاطي«.

واضاف�ت انه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزم�ة بحقهم وفق أحكام املادة 

)28( من قانون مكافحة املخدرات«.

بينما أعلنت خلية االعالم االمني، امس االثنن، عن القبض عىل مطلوب قضائياً 

و بحوزته مواد مخدرة يف بغداد.

وقال�ت الخلية يف بي�ان، ورد »لل�زوراء«: إنه »رشعت قوة مش�رتكة من الفوج 

الثالث يف اللواء االول للرشطة االتحادية ومفرزة من جهاز االمن الوطني بواجب 

تفتي�ش يف منطقة املش�تل ب بغ�داد، حيث ت�م إلقاء القبض ع�ىل متهم مطلوب 

قضائي�اً وضب�ط بحوزته مادة مخ�درة نوع كريس�تال تقدر ب�� )500( غرام 

ودراجة نارية«.

وأشارت إىل أنه »تم تسليم املتهم مع املواد املضبوطة اىل الجهات املختصة إلكمال 

االجراءات التحقيقية االصولية معه«.

االستخبارات تضبط عبوات ومساطر 
تفجري يف حقل نفطي

التجارة توضح سبب تأخر عمليات نقل 
العوائل يف البطاقة التموينية

اعتقال متهمني بتجارة املخدرات يف 
حمافظتني

بغداد/ الزوراء:

اعلنت خلي�ة اإلعالم األمن�ي، امس االثنن، 

ضبط 5 صواريخ نوع كراد ومنصات إطالق 

يف التون كوبري، بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

منه: أنه »بناًء عىل معلومات اس�تخباراتية 

وردت اىل اس�تخبارات ومكافح�ة اره�اب 

الدبس يف وكالة االس�تخبارات والتحقيقات 

االتحادية ب�وزارة الداخلي�ة ومركز رشطة 

التون كوبري برشط�ة كركوك، تم ضبط 5 

صواريخ نوع كراد ومنصات اإلطالق«.

واضافت أن »هذه الصواريخ كانت جاهزة 

لإلط�الق يف قرية احص�ار التابع�ة لناحية 

كوبري بمحافظة كرك�وك«، مبينة أنه »تم 

التعامل معها من قبل خراء املتفجرات«. 

بغداد/ الزوراء:

أحالت مديرية الدف�اع املدني العامة 9 آالف 

بغ�داد واملحافظ�ات  م�رشوع مخال�ف يف 

اىل جلس�ة الفص�ل لع�دم التزامهم برشوط 

الوقاية والسالمة.

وق�ال مدي�ر العالق�ات واالع�الم يف املديرية 

التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة، العمي�د جودت 

إن  صحف�ي:  حدي�ث  يف  الرحم�ن،  عب�د 

»املديرية تجري كش�فا كل ستة أشهر عىل 

املح�ال واملخ�ازن واملؤسس�ات والرشكات 

يف القطاع�ن العام والخ�اص ضمن قانون 

الدفاع املدني رقم 44 لس�نة 2013«، مشرياً 

اىل أن »املش�اريع املخالف�ة تمه�ل 15 يوماً 

لتوف�ري متطلب�ات الدف�اع املدن�ي والوقاية 

والس�المة، ث�م تمن�ح ش�هادة بذل�ك حن 

إكمالها«.

وأوضح أن »املديرية طالبت بتعديل القانون 

م�ن خالل غلق امل�رشوع املخالف، وأال يعاد 

افتتاح�ه م�رة أخ�رى إال بتوف�ري متطلبات 

الدفاع املدني، وتحقيق إجراءات الوقاية وأن 

يزود بشهادة سالمة من الدفاع املدني.«

وأض�اف العميد عبد الرحم�ن: أنه »بخالف 

ذل�ك يحال املخالف اىل جلس�ة الفصل وهي 

أش�به باملحكمة يرأس�ها مدير ع�ام الدفاع 

املدني، وتح�دد عىل أساس�ها الغرامة يف ما 

يخ�ص املش�اريع م�ن 250 الف�ا إىل مليون 

دينار، أما البنايات من 3 طوابق فأكثر التي 

يج�ب أن تح�وي مالج�ئ، ففي ح�ال عدم 

وجودها يغرم املخال�ف من 1 إىل 15 مليون 

دينار«.

بغداد/ الزوراء:

االم�ن  لجن�ة  عض�و  كش�ف 

والدف�اع النيابي�ة، النائ�ب عبد 

الخالق الع�زاوي، امس االثنن، 

عن ص�دور توجيه مبارش حول 

مواقع دياىل االثرية.

ترصي�ح  يف  الع�زاوي  وق�ال 

صحف�ي: ان” محاولة لصوص 

رسق�ة موق�ع ت�الل الطاب�وق 

قرب قضاء بلدروز)30كم رشق 

بعقوب�ة( قب�ل ان تنج�ح ق�وة 

مش�رتكة يف احباط�ه وضب�ط 

االدوات املس�تخدمة م�ع بعض 

القط�ع االثري�ة يش�كل مؤرشا 

سلبيا عن وجود عصابات تسعى 

الستهداف املواقع االثرية”.

واض�اف العزاوي ان” توجيها 

رسميا صدر بتش�ديد حماية 

املواقع االثري�ة يف كل مناطق 

دي�اىل وخلق تنس�يق اكر بن 

الق�وة املكلفة بحماي�ة االثار 

االخ�رى  االمني�ة  والق�وات 

لتقدي�م الدع�م واالس�ناد مع 

متخص�ص  فري�ق  تش�كيل 

يف تعق�ب اي عصاب�ة تتاج�ر 

باالثار او لديها نش�اط يف هذا 

املضمار”.

واش�ار اىل ان “محافظ�ة دياىل 

تض�م اكثر من 800 موقع اثري 

تعود لحقب تاريخية قديمة جدا، 

ل�ذا فهي تمثل هدف�ا لعصابات 

رسقة واملتاجرة باالثار”.

وكان�ت رشطة محافظ�ة دياىل 

اعلن�ت، يف بيان رس�مي، صباح 

ام�س، احب�اط محاول�ة رسقة 

موقع اثري قرب قضاء بلدروز. 

العثور على صواريخ كراد 
ومنصات إطالق يف كركوك

الدفاع املدني: 9 آالف مشروع خمالف لشروط الوقاية والسالمة

توجيه مباشر حول تشديد محاية مواقع “دياىل األثرية”

No: 7497   Tue   1     Jun    2021العدد:   7497    الثالثاء    1    حزيران     2021



بغداد/ الزوراء:
كش�ف عضو لجن�ة النف�ط والطاقة 
والث�روات الطبيعية يف مجلس النواب، 
غال�ب محم�د ع�ي، ان الع�راق حقق 
خالل ش�هر نيس�ان املايض أعىل إيراد 
م�ن تصدير النفط من�ذ 2019 ولغاية 

اآلن.
تلق�ت  بي�ان  يف  ع�ي  محم�د  وق�ال 
“الزوراء” نسخة منه: ان “العراق باع 
نفطه الخام خالل الشهر }املايض{ ب� 
62 دوالراً للربمي�ل، ووصل�ت ايرادات 
البي�ع اىل نح�و 5.5 ملي�ار دوالر وهي 
األعىل يف إيرادات البل�د منذ نهاية عام 

.”2019
وبني ان “ه�ذا املبلغ عند تحويله يبلغ 
8 ترليونات دينار، اضافة اىل االيرادات 
األخ�رى غ�ر النفطي�ة والت�ي بلغت 
بحدود الرتليون دينار ليصبح الرقم 9 
ترليونات دينار دخلت اىل البنك املركزي 

العراقي خالل الشهر املايض”.
وأوض�ح محم�د عي ان “وج�ود هذه 
املبال�غ يجعلنا نرى أوض�اع العراقيني 
واالقتص�اد بش�كل أفض�ل، إال ان م�ا 
موج�ود عىل أرض الواقع هو العكس، 

غ�ر  العراق�ي  االقتص�اد  ان  فن�رى 
مس�تمر  ارتف�اع  وهنال�ك  مس�تقر 
األس�واق  يف  ال�دوالر  رصف  بأس�عار 
مم�ا أثر س�لباً ع�ىل الس�وق، وبالتايل 
عىل حي�اة العائلة العراقية رغم وجود 
الكث�ر من االيرادات املتحققة من بيع 

النفط”.
واك�د ان�ه “ليس�ت باس�تطاعة البنك 
املركزي العراقي السيطرة عىل أسعار 
رصف الدوالر، وهنالك صعود مستمر 
خالل أي�ام قليل�ة، ما يس�تدعي فتح 
الحكوم�ة ح�ول  تحقي�ق م�ن قب�ل 

مايجري من خلل يف هذا البنك واالزدياد 
ال�دوالر  رصف  أس�عار  يف  الرسي�ع 
وامكانية إبع�اده عن منصبه واختيار 
أش�خاص جديرين بهذا املنصب الذي 

يسيطر عىل جميع أموال العراق”.
وأق�ر عض�و لجن�ة النف�ط النيابي�ة 

“بوجود حاالت فساد يف البنك املركزي 
وخاص�ة يف ناف�ذة بيع ال�دوالر، كون 
اس�عار الرصف تبل�غ 145 الف دينار 
للورق�ة النقدي�ة فئ�ة 100 دوالر، يف 
حني تصل يف محالت الصرفة اىل 150 
الف دينار”. مؤكداً ان “هذا الفرق بني 
أسعار البيع والرشاء يكون من حصة 
األحزاب التي ستستخدم أموال الشعب 

يف االنتخابات املقبلة”.
وأوض�ح ان “البن�ك املرك�زي يجب ان 
يعتمد سياسة نقدية يمكنه بموجبها 
الحفاظ عىل أس�عار الدوالر مس�تقرة 
كونها باتت تؤثر عىل حياة املواطنني، 
واتخاذ موقف بعيد عن االحزاب، كونه 

يف الوقت الحايل خاضع لسيطرتها”.
وكان�ت وزارة النفط أعلنت، يف 27 من 
اي�ار، اإلحصائي�ة النهائي�ة للكميات 
املص�درة من النفط الخ�ام وااليرادات 
املتحققة لشهر نيسان املايض، وبلغت 
5 ملي�ارات و549 مليون�اً و517 الف 
دوالر، وبلغ�ت كمي�ة الص�ادرات من 
النف�ط الخ�ام 88 مليون�اً و398 ألفاً 
س�عر  مع�دل  وبل�غ  برمي�اًل،  و319 

الربميل الواحد }62.779{ دوالراً. 

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق املالية، امس االثنني، 

منخفضا بنسبة )0.66 %(.
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس 
كما يي: بلغ عدد االسهم املتداولة )13.035.207.807( أسهم، 

بينما بلغت قيمة االسهم )14.634.573.934( دينارا. 
واغلق مؤرش االس�عار ISX 60  يف جلس�ة امس عىل )571.16( 
نقطة منخفضا بنسبة )%0.66( عن اغالقه يف الجلسة السابقة 

البالغ )574.98( نقطة.
وتم تداول اسهم )36( رشكة من اصل )103( رشكة مدرجة يف 
الس�وق، واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق 

املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل )19( رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من املس�تثمرين غ�ر العراقيني يف 
الس�وق )121( مليون س�هم بقيمة بلغت )373( مليون دينار 

من خالل تنفيذ )120( صفقة عىل اسهم )8( رشكات.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غر العراقيني يف 
السوق )56( مليون سهم بقيمة بلغت )162( مليون دينار من 

خالل تنفيذ )56( صفقة عىل اسهم )5( رشكات.

يذكر ان س�وق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول 
االلكرتون�ي وااليداع املرك�زي منذ عام 2009، ويس�عى إلطالق 
نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات 
تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات 
مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة 

والزراعة والت�أمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
الفواك�ه  مص�دري  جمعي�ة  أعلن�ت 
والخرضاوات واملنتج�ات الطازجة يف بحر 
إيج�ة، امس االثن�ني، أن العراق ج�اء أوالً 
باس�تراد “صوص الكاتش�ب” من تركيا 
خالل الع�ام 2020. وقال رئيس الجمعية، 
خر الدين اوجاك، يف تقرير له اطلعت عليه 
“الزوراء”: إن “تركي�ا صدرت خالل العام 
املايض 2020، صلصات الطماطم وصوص 
الكاتشب اىل 114 دولة، بقيمة مالية بلغت 

19 ملي�ون دوالر”. وأض�اف أن “الع�راق 
ج�اء أوالً باس�تراد منتج�ات الطماط�م 
من صوص الكاتش�ب بقيم�ة مالية بلغت 
7 مالي�ني دوالر بارتف�اع بل�غ نس�بته 23 
باملئة عن الس�نة التي س�بقتها”، مش�راً 
إىل أن “تركي�ا احرزت تقدم�اً يف صادراتها 
من منتجات صوص الكاتش�ب إىل اسبانيا 
بنس�بة 16 باملئة واىل االمارات بنس�بة 41 
باملئ�ة واىل الص�ني بنس�بة 138 باملئ�ة”.

واش�ار اىل ان “تركي�ا تمكن�ت من تصدير 

الطماط�م املجمدة يف ع�ام 2020 ، إىل 27 
دولة بقيمة بلغت 32 مليون دوالر”، مبينا 
ان “اململك�ة املتح�دة احتل�ت املرتبة األوىل 
بخمس�ة ماليني دوالر، بينما كانت بلجيكا 
وإيطاليا من الدول التي زادت اس�ترادها 
م�ن هذا املنت�ج يف الس�نوات االخ�رة من 
تركيا”. يذكر أن العراق يعتمد عىل استراد 
معظم الس�لع والبضائع من دول الجوار، 
وخاص�ة ايران وتركي�ا، الفتقاره للمعامل 

التي تنافس املنتج االجنبي.
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دعت للتحقيق بارتفاع سعر الصرف رغم زيادة اإليرادات النفطية

النفط النيابية تكشف عن حتقيق العراق أعلى واردات نفطية منذ 2019

ارتفاع طفيف بأسعار الدوالر 
يف البورصة الرئيسة

الرافدين يصرف دفعة جديدة من 
سلف املوظفني واملنتسبني

الزراعة: اخلطة الصيفية ستنطلق قريباً 

الشركة العامة للمعارض واخلدمات 
التجارية تعلن نشاطاتها املستقبلية

األنبار ُتدشن مشاريع مبئات املليارات 
يف جماالت خمتلفة

اخنفاض مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية

العراق أوال باسترياد “صوص الكاتشب” من تركيا

مزاد العملة يبيع حنو 195 
مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف الدوالر، امس االثنني، يف البورصة الرئيس�ة بالعاصمة 

العراقية بغداد بشكل طفيف.
وقال مص�در إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، امس، 

149250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشار املصدر اىٕل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصرفة باالٔسواق 
املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 149750 ديناراً عراقي�اً، بينما بلغت 

اسعار الرشاء 148750 ديناراً لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، رصف دفعة جديدة من س�لف املوظفني 

ومنتسبي القوات االمنية.
وذك�ر بي�ان للمكتب اإلعالم�ي للمرصف، تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه: انه 
“ مس�تمر يف منح الس�لف للموظفني ومنتس�بي القوات االمني�ة عرب فروع 

املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراع�ة ق�رب ب�دء الخطة الزراعي�ة الصيفية يف الب�الد. وقال 
املتحدث باس�م ال�وزارة، حميد الناي�ف، يف ترصيح صحف�ي: “نحن كوزارة 
زراعة مطمئنون من الوضع الزراعي من خالل الضمانات التي قدمتها وزارة 
امل�وارد املائية نتيجة الخ�زن واإلحتواء الجيد للمي�اه للفيضانات التي حدثت 
ع�ام ٢٠١٩ وأيضا أمطار ٢٠٢٠، وبالتايل فأن وزارة املوارد املائية لديها خطة 

يف عملية ضخ املياه مما يتطلب التفاعل مع هذا األمر”.
وأض�اف “أعددنا خطة صيفية وكانت ناحج�ة، وأمنتها وزارة املوارد املائية، 

وستطلق املياه خالل هذه األيام مع بدء هذه الخطة”.
ولفت اىل ان “املوارد املائية تقوم بخطة تكتيكية من خالل إطالق مياه الرشب 

أوال ومن ثم إلعداد الخطط الزراعية لتستطيع من منع هدر املياه”.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجاري�ة، التابعة لوزارة التجارة، 

امس االثنني، عن نشاطاتها خالل الفرتة املقبلة.
وقالت الرشكة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان أول تلك النشاطات سيكون 
“تهيئة القاعات والحدائق ونصب االجنحة الخاصة بدول ودور النرش املشاركة يف 

معرض الكتاب الدويل والذي سينطلق يف العارش من الشهر املقبل”.
ولفتت اىل انها ستقوم ب�”مراجعة دائرة اإلقامة ملتابعة منح سمات دخول العرب 
واألجان�ب، للمش�اركة يف معرض الكتاب الدويل وحس�ب ق�رارات خلية االزمة”، 

مبينة “االستمرار يف إصدار إجازات االستراد والتصدير إلكرتونياً”.
واكدت الرشكة العامة للمعارض أنها “س�تقوم بالتنسيق مع ادارة معرض اربيل 

الدويل إلقامة املعرض االيراني يف ال� ٩ من حزيران املقبل”.

بغداد/ الزوراء:
تتواصل يف محافظة األنبار الخطوات األوىل لتدشني العرشات من املشاريع الكربى 
واالس�رتاتيجية بمئ�ات ملي�ارات الدنانر يف مج�االت الغاز والطاق�ة الكهربائية 
وتش�جر بادية املحافظة باألش�جار واملحاصيل املنتجة. وكش�ف مدير مرشوع 
الواح�ات الصحراوية يف محافظة األنبار، س�امي حس�ني عي، ع�ن وجود خطة 
إلكث�ار الزيت�ون عايل الزيت وزراعة الخيار والفس�تق الحلب�ي يف صحراء األنبار.

ع�ي ق�ال يف حديث صحف�ي: إن “املرشوع يعمل ع�ىل إكثار الزيت�ون ملا فيه من 
جدوى اقتصادية كبرة، إذ يباع الطن الواحد من هذا الصنف ب�150 ألف دينار، يف 
حني إذا تم اس�تثماره من خالل عرصه وإنتاج الزيت منه فستكون قيمته بحدود 
مليون و500 الف دينار”. وأضاف أنه “من ضمن الخطة زرع محصول الخيار يف 
الصحراء باس�تخدام األسمدة العضوية والتربيد، فضالً عن إكثار منتوج الفستق 
الحلبي، إذ تمت زراعة نحو ألف ش�تلة لزراعتها يف منطقة ال�45 يف كانون الثاني 

من العام املقبل يف الواحات”.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل  

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح الحيدرية

اىل املتهم الهارب ) واثق حمادي عبدالله حمادي (
م/اعالن

ملجهولي�ة محل اقامتك يا )واث�ق حمادي عبدالله حمادي 
الش�بالوي/ اس�م االم: حظيه مس�ر       تول�د :١٩84 ( 
تق�رر تبليغ�ك باالعالن بالصح�ف املحلي�ة للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة خالل ف�رتة امدها )3٠( يوم�ا من تاريخ 
االع�الن يف الدع�وى املرقمة اعاله املش�تكي فيه�ا )مهند 
جمي�ل س�لمان( وفق احكام امل�ادة ١/456/أ من قانون 
العقوب�ات واثن�اء ال�دوام الرس�مي وبعكس�ه س�تجري 

املحاكم�ة  بحق�ك  غيابي�ا  وعلن�ا  وف�ق   القان�ون.
القايض
عيسم عي الجبوري

فقدان

فقدت مني الهوية الوزارية املرقمة 

 ٢٠٢٠/3/١7 يف   )M8٠3٠٩66٩(

الكهرب�اء  وزارة  م�ن  والص�ادرة 

باسم )عالء زهر عي رحيم( فعىل 

م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن
اىل الرشي�ك ) س�عديه عب�د االم�ر جعف�ر( 
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان الكائن 
يف النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل 
قي�ام رشي�كك) ك�رار عب�د الزه�ره مهدي( 
بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
الفح�ل  املقاطع�ة )١8/عل�وة   )٢٩١7/١٩(
كوف�ة( حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر واحد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
اىل الرشي�ك )وس�ن عب�د ال�رزاق منص�ور( 
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان الكائن 
يف النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل 
قي�ام رشي�كك ) ه�ادي عبد حس�ني( بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 
)5٢١٩/١٩( املقاطع�ة )١8/ عل�وة الفح�ل 
كوف�ة( حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر واحد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل  

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح النجف

اعالن
اىل املتهم الهارب/ حسن عماد عبد االمر

حيُث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )8٢١/ج٢٠٢١/١( 
والخاصة باملش�تكي )الح�ق العام( وفق امل�ادة)446( من 
قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا يف صحيفتني رس�ميتني بوجوب الحض�ور يف موعد 
املحاكم�ة املصادف ي�وم ٢٠٢١/6/٢٩ وعند عدم حضورك 

سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول. 
القايض
حيدر طالب الطالقاني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل   

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح النجف

اعالن
اىل املتهم الهارب / حيدر جابر غني

حيُث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقم�ة )١٠53/ج٢٠٢١/١( 
والخاص�ة باملش�تكي )ميث�م عب�د الحرعب�د ع�ي( وف�ق 
امل�ادة)١/45٩( م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني رسميتني بوجوب 
الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف ي�وم ٢٩/6/٢٠٢١ 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول. 
القايض
حيدر طالب الطالقاني

جمهورية العراق     
مجلس القضاء االعىل      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

)) اعالن ((
اىل املطلوب الكشف ضده: )محمد حسن خضر( 

بناء ع�ىل الدعوى البدائي�ة املرقمة اع�اله واملقامة ضدكم 
من قبل طالب الكش�ف )محمد كاظ�م صيوان( بخصوص 
)دي�ن بذمتك عن اعمال منج�زة( وملجهولية محل اقامتكم 
تق�رر تبليغكم اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني عىل 
موعد املرافعة املوافق ٢٠٢١/6/8 ويف حال عدم حضوركم 
او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق االصول.
القايض                                    
حسني عبد حاتم

جمهورية العراق      
مجلس القضاء االعىل      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة يف الفهود

)) اعالن ((
اىل املدعى عليه )حميد مارز محمد ( 

بن�اء عىل الدع�وى املرقمة اع�اله واملقامة ض�دك من قبل 
املدعي )أس�د حنون عي�ى( واملطالب بها  )له بذمتك مبلغ 
مق�داره عرشون ملي�ون دينار قرضة حس�نة( وملجهولية 
محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
عىل موعد املرافعة املوافق ٢٠٢١/6/١٠ الس�اعة التاس�عة 
صباح�اً ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول.
القايض                                    
عدنان هاشم سالم

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة  النارصية 

اعالن
س�تبيع محكم�ة ب�داءة النارصي�ة و ع�ن طري�ق املزاي�دة العلني�ة العق�ار تسلس�ل 

٢٠684/١١٠
جزي�رة وخالل ثالثة اي�ام اعتبار من اليوم الت�ايل للنرش واذا صادف الي�وم الثالث عطلة 
رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة البداءة 
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التامينات 
القانونية بنسبة ١٠% بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 3% وال نقبل التامينات 

النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.

القايض 
عادل خلف جاسم

االوصاف:-
١-العقار مكون من طابق�ني الطابق االريض مؤلفة من غرفتني وصالة وكلدور ومطبخ 
ومجموع�ة صحية ام الطابق االول مؤلف م�ن غرفتني وصالة صغرة ومجموعة صحية 

عموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت ومجهز باملاء والكهرباء. 
٢-مساحة العقار ٢٠٠ م

3-القيمة املقدرة للعقار مائة وسبعة ماليني ومائة الف دينار فقط. 
4-الدار مشغولة من قبل املدعى عليه ويرغب بالبقاء مستاجر بعد البيع.

مالحظة:-
•النرش يف صحيفتني محليتني.

إعالن
اىل الرشي�ك )كري�م خر الل�ه دخيل( 
اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
النج�ف االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك )أمر عبد الرسول عبد 
الرحيم( للقطعة املرقمة )3/463١3( 
يف النجف حي الن�داء مقاطعة خالل 
عرشة أيام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك.

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت مبيعات البنك املرك�زي العراقي من العملة الصعب�ة، امس االثنني، 

لتسجل 195 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية 
استقراراً يف مبيعاته لتصل اىل 195 مليوناً و50 ألفاً و387 دوالراً، غطاها البنك 
بس�عر رصف أس�اس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارن�ة بيوم األحد، حيث 

بلغت املبيعات 195 مليوناً و212 ألفاً و134 دوالراً.
وذهبت املشرتيات البالغة 162 مليوناً و650 ألفاً و387 دوالراً، لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيم�ا ذهب املبلغ املتبقي البالغ 32 

مليوناً و400 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املصدر إىل أن 33 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و17 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 18 رشكة رصافة.
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بغداد/ امري رسول
قال العب املنتخب البحريني السابق حسني 
عيل باب�ا: ان حظوظ املنتخب البحريني يف 
التأه�ل اىل املرحلة الثانية كبرية خاصة ان 
الفريق يمر بمرحلة ممت�ازة عىل الصعيد 
الفني واملعنوي مع افضلية عاميل األرض 

والجمهور.
وبني بابا ان البحري�ن افضل املنتخبات يف 
املجموعة اس�تعدادا للتصفيات حيث كان 
هن�اك معس�كر يف االمارات لع�ب خاللها  
منتخب�ات  ام�ام  ودي�ة  مباري�ات  ث�الث 
االم�ارات ولبن�ان وطاجكس�تان وبعدها 
خاض ث�الث  مباري�ات يف البحري�ن امام 
س�وريا و االردن وماليزيا ومب�اراة رابعة 
ام�ام اوكراني�ا يف أوكراني�ا. موضح�ا: ان 

بصمة املدرب الربتغايل س�وزا مع املنتخب 
البحرين�ي واضح�ة حيث خل�ق التنافس 
ب�ني جمي�ع الالعب�ني، كم�ا انه س�يعول 
كثريا عىل قوة اللياق�ة البدنية واالنضباط 
الدفاعي ورسعة و مهارة العبني البحرين 

يف الهجوم .
وتابع الع�ب املنتخب البحريني الس�ابق: 
التصفي�ات  ب�دأ  العراق�ي  املنتخ�ب  ان 
بش�كل تدريج�ي حيث لم يقدم املس�توى 
املطل�وب ام�ام البحري�ن ولكن اس�تطاع 
الخ�روج بالتع�ادل النقط�ة الت�ي اعطته 
الثقة والدافع ومن ثم ش�اهدنا املنتخب يف 
تصاعد وقدم اداء كبريا امام منتخب ايران 
وبالتايل يجب عىل منتخب اس�ود الرافدين 
تجاوز منتخبي كمبوديا وهونغ كونغ من 

اجل حسم التأهل بعيدا عن اخر لقاء امام 
اي�ران، وم�ن جانبي اتمن�ى واتوقع تأهل 
املنتخب�ني العراق�ي والبحرين�ي من هذه 

املجموعة.
 وزاد: ان املرحلة الثانية من تصفيات كاس 
العالم  ستكون اس�هل من املرات السابقة 
للمنتخبات العربية نظرا لتقارب املس�توى 
حالي�ا كما ان فوز املنتخ�ب البحريني عىل 
ايران سيبعد احد املرشحني بقوة للتأهل اىل 
املوندي�ال اضف اىل ذلك غياب منتخب قطر 
ع�ن مباريات املرحل�ة الثانية م�ع تذبذب 
الس�عودية واالم�ارات وكوري�ا  مس�توى 
الجنوبي�ة، وجمي�ع هذه االم�ور مؤرشات 
تفتح املج�ال ألي منتخب عرب�ي من اجل 

التأهل لكاس العالم .
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العبو الطلبة يناشدون احتاد اليد 
التدخل إلطالق رواتبهم املتأخرة

بغداد/ متابعة الزوراء
ناشد عدد من العبي فريق الطلبة بكرة اليد االتحاد العراقي للعبة التدخل إلطالق رواتبهم 
املتأخ�رة بذم�ة ادارة االنيق.وقال الالعب س�يف عني�د إن “العبي نادي الطلب�ة بكرة اليد 
يدعون االتحاد العراقي لكرة اليد برئيس�ه محمد االعرجي للتدخل يف حل مش�كلة رواتبنا 
املتأخ�رة يف ذم�ة ادارة النادي”.واوض�ح ان “الرواتب لم تطلق منذ موس�مني بالرغم من 
وعود اعضاء ومس�ؤويل النادي اكثر من مرة، ولكن لم يتم حل املش�كلة حتى اآلن بعدما 

بحت أصواتنا”. يذكر ان الفريق حقق املركز الثاني يف املوسم 2019/ 2020.

أصفر وأمحر

حسني بابا: العراق سيتأهل برفقة البحرين إىل املرحلة األخرية من تصفيات املونديال

عدنان درجال يتفقد معسكر إعداد منتخبنا الشبابي لكرة القدم

بغداد/ متابعة الزوراء

عل�ق مدافع ن�ادي  النج�ف، محمد عب�د الزهرة، ع�ىل قرار ابع�اده من 
التشكيلة النهائية ألسود الرافدين، االي ستشارك يف التصفيات اآلسيوية 
املزدوجة.وقال عبد الزهرة ان “قرار املدرب رسيتشكو كاتانيتش بإبعادي 
م�ن قائم�ة التصفي�ات املقبلة مح�رم، واش�كر امل�درب كاتانيتش عىل 
اس�تدعائي للمباريات الودية يف محافظ�ة البرصة”.وأضاف ان “املنتخب 
الوطن�ي بإمكان�ه ان يص�ل اىل اعىل املس�تويات يف التصفي�ات املزدوجة 
وبإمكان�ه الحفاظ عىل صدارة مجموعته باالس�ماء املتواجدة”.يذكر ان 
كاتانيت�ش اعل�ن قائمته النهائية للتصفيات حيث خلت من اس�م محمد 
عب�د الزهرة وخمس�ة العب�ني اخرين.ومن جهته كش�ف الع�ب املنتخب 
الوطني بكرة القدم بش�ار رسن، سبب عدم تقديم االداء املنتظر من قبل 
محريف اس�ود الرافدين.وقال رسن ان “معس�كر البرصة كان مفيداً جداً 
لجميع الالعبني، فهو التجمع االخري ومرحلة اعداد اخرية الختبار جاهزية 
املنتخب قبل السفر إىل البحرين لخوض مباريات التصفيات”.واوضح ان 
“الالعب�ني املحرفني املتواجدين مع املنتخب ل�م يقدموا األداء املنتظر، انا 
وميمي لعبنا آخر مباراة رسمية يف الدوري القطري قبل اكثر من 40 يوماً 
وصفاء هادي ال يلعب بشكل منتظم مع فريقه يف روسيا وعيل عدنان لم 
يخض مباراة رسمية مع فريقه منذ فرة طويلة”.يذكر ان العراق تعادل 

مع طاجكستان سلبياً وتغلب عىل النيبال بسداسية لهدفني.

عبد الزهرة: أحرتم قرار إبعادي عن 
القائمة النهائية ألسود الرافدين

مدرب امليناء: نسعى لتجاوز أزماتنا الفنية واملالية أمام الشرطة

بغداد/ محمد حمدي
عدسة/ امري ماجد

تفقد وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال 
يرافق�ه رئيس الهي�أة التطبيعي�ة إياد بنيان 
الوحدة التدريبية ملنتخب الشباب التي أقيمت 

عىل ملعب الشعب الثاني.
وإطل�ع وزي�ر الش�باب والرياض�ة عىل آخر 
تحضريات منتخب الش�باب للبطولة العربية 
الت�ي س�تنطلق الش�هر املقب�ل يف م�رص، اذ 
اس�تمع ألهم طروحات املالك التدريبي الذي 
يق�وده امل�درب عماد محم�د، وم�ا يحتاجه 
الفري�ق خالل ه�ذه املرحلة املهم�ة من عمر 
االعداد  واوعز درجال بتوفري جميع متطلبات 

الدعم ملنتخب الشباب من أجل الظهور بشكل 
مرشٍف يف االستحقاقات املقبلة.

وح�َث درج�ال وبني�ان الالعبني ع�ىل تقديم 
أفض�ل ما لديه�م إلثب�ات جدارته�م بارتداء 
قمي�ص املنتخب�ات الوطنية وتمثي�ل البلد يف 

املحافل الدولية.
يذك�ر ان منتخب الش�باب يواص�ل تدريباته 
بواق�ع وحدت�ني تدريبيتني يومي�اً، صباحية 
ومس�ائية، قبيل الس�فر إىل مرص يف الحادي 
عرش من ش�هر حزي�ران الحايل للمش�اركة 
يف البطول�ة العربية ملنتخبات الش�باب بكرة 

القدم .
ويف س�ياق منفصل، تفقد درجال اإلنشاءات 

الجديدة التي يتم تنفيذها يف املدينة الشبابية 
بوزارة الش�باب والرياضة للوقوف واإلطالع 

عىل إحتياجاتها خالل املرحلة القادمة.
 وأك�د الوزي�ر درج�ال، خالل جولت�ه يف قرب 
ومتح�ف عمو بابا، رضورة أن يكون التنفيذ 
عىل أعىل مستوى ومطابًقا للمواصفات التي 
تم االتفاق عليها ليكون الئقاً بتاريخ  ومكانة 
ش�يخ املدربني الراحل، ووج�ه بإعداد تصور 
مناس�ب ملكون�ات املتحف واملراف�ق الحيوية 

التي ستحيط به.
 وش�ملت جول�ة وزي�ر الش�باب والرياض�ة 
التفقدي�ة أيًضا -املبن�ى اإلداري لقاعة بغداد 

آرينا.

اللجنة األوملبية تستذكر الشهداء والراحلني يف معرض للصور الفوتوغرافية
بعنوان “خالدون يف فضاء الرياضة”

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
تقيم اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 
عند الس�اعة الثانية عرشة من صباح 
يوم األحد املوافق للسادس من حزيران 
الجاري معرضاً للصور الفوتوغرافية 
وذلك بقاعة الش�عب املغلقة لأللعاب 

الرياضية يف العاصمة بغداد.
ويقدم املعرض املوس�وم ب� )خالدون 
يف فضاء الرياضة( صوراً فوتوغرافية 
إلتقطته�ا عدس�ة املص�ور الريايض 
للعالم�ات  س�ليم  قحط�ان  املب�دع 
الرياضية العراقي�ة البارزة من الذين 
أستش�هدوا، أو رحلوا عّن�ا يف األعوام 
األخرية عرب إس�تعراض يوّثق مشاهد 
حياتي�ة ورياضية لحزم�ة طيبة من 
أع�الم الرياضة العراقي�ة من النجوم 
والالعب�ني واملدرب�ني واألداريني الذين 
قدم�وا للوط�ن ورياضته م�ا جعلهم 
يليق  باحرام  االس�تذكار  يستحقون 

بهم وبسريهم الزاخرة بالعطاء.
وق�ال مدير املكت�ب اإلعالم�ي للجنة 
األوملبي�ة الوطني�ة العراقية، حس�ني 
ع�يل حس�ني “ان العام�ني األخريين 
ش�هدا رحيل نخبة بارزة من أيقونات 
الرياض�ة العراقية بس�بب إس�ترشاء 
وب�اء كوفي�د 19 وعرب تقدي�رات الله 
جّل وعال”، مضيفاً قوله “ان أس�ماء 
بحجم احمد رايض وناظم شاكر وعيل 
هادي ويوس�ف خوشابا وفالح عودة 
وط�ارق احم�د وصب�اح عبدالجلي�ل 
ونعيم البدري وداود سلمان الراشدي 
ومحم�د دريول ومصطفى س�عدون 
ومناف فاضل ومحمود عبدعيل السعد 
وشاكر العبادي ومحمد رضا املدامغة، 
وكثري سواهم ممن ال تسعفنا الذاكرة 
إليراد أس�مائهم، فكلهم يس�تحقون 

االحرام واالستذكار والتخليد”.
ويأتي املع�رض بالتزامن مع الذكرى 
الثانية عرشة لرحي�ل املدرب الكروي 

الكبري عمو بابا.
تج�در اإلش�ارة اىل ان رحي�ل النجوم 
الرياضي�ني العراقيني حظي باهتمام 
الش�عبي  الصعيدي�ن  ع�ىل  واس�ع 
واالعالم�ي ونالوا ثن�اءات وإطراءات 
محبيه�م  م�ن  املالي�ني  وترّحم�ات 
ومتابعيه�م العراقيني، والعرب، وذلك 

من باب الوفاء لنجوم االمس الريايض 
دي�ن  ت�رّد  الن�اس  وكأن  القري�ب، 
املحب�ة وتنقل�ه من س�احات املالعب 
والتنافس الريايض اىل دموع س�خية 
ومواق�ف صادق�ة جس�دتها ص�ور 
تش�ييع الراحلني من نج�وم الرياضة 

العراقية.
وختم حس�ني حديثه قائ�اًل “ان هذه 
خطوة االستذكار املعنوي هذه تاتي يف 
سياق إهتمام اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية ممثلة برئيس�ها الس�يدرعد 
التنفيذي، وجميع  حمودي، ومكتبها 
مالكاته�ا العامل�ة، لنجومن�ا الذي�ن 
إس�تحقوا الوف�اء بجانب�ه االعتباري 
إحراما مل�ا قدم�وه رياضي�اً وإدارياً 

وإنسانياً”.
هذا وس�يتم عىل هامش معرض يوم 
األح�د املقب�ل تكري�م ذوي الش�هداء 
والراحلني بدروع تعرّب عن الوفاء لهم 

ولرحلتهم الرياضية االبداعية.

بغداد/ متابعة الزوراء
ق�ال م�درب املين�اء، أحمد رحي�م، إن فريق�ه يركز ع�ىل تخطي 
الرشطة، يف الرابع من الش�هر الحايل، ضمن منافسات ربع نهائي 

كأس العراق.
وأوض�ح رحيم “امليناء رغم األزم�ة املالية التي يعاني منها، جراء 
تقلي�ص موازنة الن�ادي، يتطلع لعب�ور حاجز الرشط�ة، وعلينا 
التفك�ري يف الفوز ال غري، رغ�م أن املنافس واحد م�ن أكرب األندية 

محليا”.
وأض�اف: “س�يغيب عنا املحرف�ان، الكامريوني جوني�ور أمباي 

والس�نغايل وإدريس�ا نيانج، حيث غ�ادرا أثناء توقف منافس�ات 
ال�دوري لزي�ارة عائلتيهم�ا، ويس�عى الن�ادي لتأمني تأش�ريات 

دخولهما مجددا”.
وأردف: “الرشط�ة م�ن الفرق الكب�رية، ولن يتأث�ر بغياب العبي 
املنتخ�ب، يف ظل وجود دكة بدالء غني�ة، حيث أن أغلب العبيه من 

نجوم الدوري، وبالتايل املهمة ليست سهلة علينا”.
يشار إىل أن امليناء تأهل إىل ربع نهائي كأس العراق، بعد انسحاب 
فريق نوروز وعدم حضوره املباراة، ليعد األول فائزا بثالثة أهداف 

دون رد، بقرار إداري.

إعالمنا الرياضي
األوساط الرياضية واإلعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل عضو الهيئة العامة لالتحاد 
العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة الزميل محمد 
هادي، وذلك لوفاة املغفور لها عقيلته، سائلني 
الله العيل القدير ان يتغمدها برحمته الواس�عة 
ويس�كنها جنان الفردوس ويله�م أهلها ومحبيها 

الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
   ***************

الزمي�ل الخل�وق حيدر مدل�ول يعاني م�ن ازمة 
صحي�ة ح�ادة اث�ر تعرض�ه لنزي�ف يف الدماغ 
اج�ربه ع�ىل الرق�ود يف الف�راش األبيض خالل 
األيام املاضية، خالص دعواتنا اىل العزيز مدلول 

بالشفاء العاجل وان يمن عليه الرحمن بالصحة 
والعافي�ة التامتني، وان يعود من جديد ملعش�وقته 

صاحبة الجاللة. 
 *********************

عض�و الهيئة العامة لالتح�اد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزميل جلي�ل صبي�ح، احتفل بعيد 
ميالده قب�ل ايام قليلة، خالص االمنيات للعزيز 
صبيح بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعادة  القطري  الدحيل  نادي  قرر 
الفريق  صفوف  اىل  عيل  مهند  العبه 

بعد انتهاء فرة اعارته اىل السيلية.
وقال مصدر مقرب من مهند عيل إن 
األصيل  ناديه  إىل  عاد  املذكور  الالعب 
الدحيل بعد انتهاء إعارته للسيلية عىل 

مدار املوسم املنتهي 2020/ 2021”.

إدارة  يفاتح  لم  “السيلية  ان  واوضح 
املهاجم  إعارة  تجديد  يف  الدحيل 
الالعب  سيلتحق  حيث  العراقي، 
التصفيات  نهاية  بعد  بالدحيل 
اسود  مع  املزدوجة  االسيوية 

الرافدين”.
يذكر ان مهند عيل قدم موسماً جيداً 

مع السيلية وسجل 12 هدفاً.

بغداد/ متابعة الزوراء
 حقق فريق اربيل النسوي لكرة اليد فوزا كبريا عىل فيق شهربان، فيما تغلب زانكو 
عىل املهناوية، وفاز فريق فتاة كركوك عىل شباب الحسني.. وفاز فريق اربيل عىل فريق 
شهربان من دياىل بنتيجة 36-6، فيما تغلب زانكو من السليمانية عىل فريق املهناوية 
من محافظة الديوانية 20-2، كما فاز فريق فتاة كركوك عىل شباب الحسني الكربالئي 
15-14.من جانبه، شكا رئيس نادي شهربان الريايض لطيف خلف من ضعف وانعدام 
الدعم الفني واملادي لفريقه الذي يخوض منافسات الدوري »بمصاعب مالية جسيمة 
وسط اهمال كبري من املعنيني يف دياىل عىل الرغم من تواجد الفريق النسوي يف منافسات 
اربيل  فرق  بمستوى  البطولة«.واشاد خلف  يف  7 فرق مشاركة  املمتاز ضمن  الدوري 
وزانكو وكركوك، والذي وصفه ب�«املذهل ملا تضمه الفرق من مواهب كبرية يف لعبة 
كرة اليد خاصة فريق اربيل نتيجة الدعم الكبري والرعاية املتميزة للرياضة النسوية يف 
اقليم كوردستان«.يذكر ان بطولة دوري اليد النسوي املمتاز انطلقت عىل قاعة جامعة 
صالح الدين يف اربيل بمشاركة شهربان من دياىل وزانكو من السليمانية وفتاة كركوك 

واربيل وفتاة اربيل واملهناوية ممثل الديوانية وشباب الحسني من كربالء.

مهند علي يعود من جديد لصفوف 
الدحيل القطري

نسوة أربيل حيققن الفوز على 
شهربان يف افتتاح دوري اليد املمتاز



قّرر املدرب الفرنيس زين الدين زيدان الخروج عن صمته للكشف عن 
القرار  الثانية، مربراً  أسباب رحيله عن ريال مدريد اإلسباني للمرة 
إليها« ملواصلة مهامه يف  أنا بحاجة  التي  الثقة  بعدم »حصويل عىل 

النادي امللكي.
واتخذ بطل مونديال 1998 الخميس املايض قرار االفرتاق عن ريال 
عن  امللكي  النادي  تنازل  عىل  معدودة  أيام  بعد  وذلك  الثانية،  للمرة 

لقبه بطالً للدوري اإلسباني لصالح جاره اللدود أتلتيكو.
وبعد وداع مظّفر كالعب يف العام 2006، ثم رحيله األول كمدرب يف 
أوروبا  أبطال  بدوري  فوزه  من  أيام  خمسة  بعد   2018 أيار/مايو 
ريال مدريد  زيدان  ترك  إنجاز غري مسبوق،  لثالث مرات متتالية يف 

هذه املرة بأرقام باهتة وموسم خاٍل من أي لقب.
فإىل جانب خسارة لقب الدوري، أقيص ريال مدريد من دوري األبطال 

املوسم الحايل يف نصف النهائي عىل يد تشيليس اإلنكليزي.
لكن يف الرسالة املفتوحة التي نرشتها صحيفة »أس« بشكل حرصي، 
قال: »لقد قررت اآلن املغادرة وأريد أن أرشح األسباب بشكل صحيح. 
من  تعبت  ألني  أو  املسؤولية  من  التهرب  أريد  ألني  ليس  رحلت  أنا 

التدريب«.
ونصف،  عامني  بعد  ألنه  غادرت   2018 أيار/مايو  »يف  وأوضح: 
الفريق  أن  األلقاب، شعرت  والعديد من  االنتصارات  العديد من  مع 
بحاجة اىل نهج جديد للبقاء يف أعىل مستوى. يف الوقت الحايل، األمور 
مختلفة. سأغادر ألني أشعر بأن النادي لم يعد يثق بي بالقدر الذي 
املدى  ما عىل  بناء يشء  أجل  الالزم من  بالدعم  إليه، وال  بحاجة  أنا 

املتوسط أو الطويل«.
مدريد.  ريال  مثل  فريق  متطلبات  وأعرف  القدم  كرة  »أفهم  وتابع: 
أنه عندما ال تفوز، عليك أن تغادر. لكن تم نسيان يشء مهم  أعلم 
للغاية. تم نسيان كل ما قمت ببنائه يومياً، وما جلبته بعالقاتي مع 

الالعبني، مع الـ 150 شخصاً الذين يعملون مع الفريق وحوله«.
وشدد: »أنا شخص أحب الفوز بالفطرة وقد كنت هنا للفوز باأللقاب، 
لكن األهم من ذلك هو األشخاص ومشاعرهم والحياة نفسها ولدي 
إحساس بأن هذه األشياء لم يتم أخذها يف االعتبار. كان هناك فشل 
يف َفِهِم أن هذه األشياء تحافظ أيضاً عىل ديناميكيات النادي العظيم. 

لقد تم انتقادي اىل حد ما بسبب ذلك«.

حسـم ليوناردو، املدير الريـايض لنادي باريس سـان جريمان، 
الجدل املثار حول إمكانية االسـتغناء عن ماوريسـيو بوكيتينو 
املديـر الفنـي للفريق، رًدا عـىل ما يرتدد بأن املـدرب األرجنتيني 
طالـب باالسـتقالة مـن منصبـه. ورصح ليوناردو عـرب إذاعة 
فرانـس بلـو: “ماوريسـيو بوكيتينـو مرتبـط معنـا بعقد ملدة 
عامـني، ونحن سـعداء للغاية”. وربطت تقارير صحفية، اسـم 
بوكيتينـو مـرة بقيادة ريـال مدريـد لخالفة زين الديـن زيدان، 
ومرة أخـرى بالعودة مجددا إىل توتنهام هوتسـبري. وعن تتويج 
توماس توخيل مدرب باريس السـابق بلقـب دوري األبطال مع 
تشـيليس، رد ليوناردو ضاحًكا: “كنت أتوقع األسـوء”، مضيفا: 
“هذا طبيعي ووارد يف كرة القدم، وأنا سعيد من أجله ألنه مدرب 
سابق لسان جريمان”. وتابع: “لقد اتخذنا قرارا باالنفصال عن 

توخيل، ومواصلة العمل.. وأنا سـعيد أيضا لتياجو سـيلفا رغم 
إصابته يف النهائي”.

واسـتطرد املديـر الريايض لبـي إس جي: “كل هـذا وارد يف كرة 
القـدم، كنا قريبـني للغاية يف املوسـم املايض حيث 

وصلنا للمبـاراة النهائيـة، وأعتقـد أن ما قمنا 
بهذا املوسم يعد نتائج إيجابية للغاية”.

واسـتطرد: “وصلنـا لقبـل نهائـي دوري 
األبطال، أما يف الـدوري فقد واجهتنا عدة 

مشـاكل يف البداية مثل كثـرة اإلصابات 
سـوق  يف  أخـرى  صعوبـات  بخـالف 
االنتقاالت واالستعانة بمدرب جديد يف 

منتصف املوسم”.
وشـدد لكن الفريق قدم تحت قيادة 
بوكيتينـو، مجموعة عـروض قوية 
ضـد برشـلونة وبايـرن ميونيخ ثم 
خرسنا أمام مانشسـرت سيتي الذي 
يعمل منذ 6 سـنوات مع مدرب رائع 

بحجـم جوارديوال”. وأتـم: “لقد فزنا 
بكأس فرنسـا وكأس السوبر، ونافسنا 

حتـى الجولة األخـرية عىل لقـب الدوري 
قبـل أن يتوج به ليـل، وإجمااًل راض تماما 

عما قدمه الفريق يف آخر موسمني”.

بـات أتالنتـا هوكس عىل بعـد فوز واحد 
مـن التأهل إىل الـدور الثاني مـن األدوار 
اإلقصائيـة “بـالي أوف” عـن املنطقـة 
الرشقيـة يف دوري كرة السـلة األمريكي 
للمحرتفني، بعدما تقدم 3 - 1 يف السلسلة 
امام نيويورك نيكس بفوزه 113 -  96.

وقاد تراي يونـغ فريقه إىل الفوز مع 27 
نقطـة وتسـع تمريـرات حاسـمة فيما 
سـجل جون كولينز 22 وأضاف اإليطايل 
دانيـو غالينـاري 21 مـن دكـة البدالء، 
مقابـل 10 نقـاط و15 متابعـة لكلينت 

كابيال.

وستكون الفرصة سانحة 
للتأهل للمرة  أتالنتا  أمام 
األوىل منذ 2016 إىل الدور 
الثانـي عندمـا يتجه اىل 
ملعب ماديسون سكوير 
غـاردن يف نيويورك غدا 

األربعاء.
الثالث  االنتصـار  وهو 
عـرش توالًيـا ألتالنتـا 
عىل أرضه، وهي أطول 
سلسلة يف الدوري هذا 
خـرس  كمـا  املوسـم، 
عـىل  فقـط  مباراتـني 

ملعبه من آخر 23.
كان يوليـوس راندل األفضـل من جانب 
الضيوف مع 23 نقطة، 10 متابعات و7 
تمريـرات حاسـمة فيما سـجل أر جاي 

باريت 21 نقطة.
وابتعد أتالنتـا يف النتيجة يف الربع الثالث 
وتقدم 88 - 71 مع نهايته ليحافظ عىل 

أفضليته ويختم املواجهة لصالحه.

وبرشلونة،  األرجنتيني  املنتخب  قائد  يخف  لم 
راقيص  قميص  بارتداء  سعادته  مييس،  ليونيل 

التانجو مجددا.
عىل  ُنرشت  مقابلة  يف  عاما(،   33( مييس  وقال 
القدم:  لكرة  األرجنتيني  لالتحاد  الرسمي  املوقع 
إنه  الزمالء..  جميع  مع  هنا  لوجودي  سعيد  »أنا 

وضع غريب ومختلف، لكن علينا أن نعيشه«.
بتعايش طبيعي..  أن نحظى  يمكننا  »ال  وأضاف: 
ملباريات  ونستعد  ونعمل  فشيئا،  شيئا  نجتمع 

التصفيات«.
بفريوس  اإلصابة  لتجنب  املتخذة  اإلجراءآت  وعن 
االحتياطات  جميع  اتخاذ  »نحاول  قال:  كورونا، 
بالتصفيات  مباراة  آخر  يف  بها..  يخربوننا  التي 
كانت األمور مشابهة بعض اليشء، لكنها ساءت 
قليال بسبب الوضع يف البالد، والذي أصبح لألسف 
من  العديد  وهناك  سيئ،  بوقت  نمر  أسوء.. 

املصابني«.
انسحبت  التي  أمريكا،  كوبا  بطولة  إىل  إشارة  ويف 
األرجنتني من تنظيمها مثل كولومبيا، وقد تتعرض 
لإللغاء، قال نجم برشلونة: »أنا متحمس للغاية، 

ومتشوق للقيام باألشياء بشكل جيد«.
وأردف: »تركنا صورة جيدة يف كوبا أمريكا األخرية، 
نواصل  أن  نريد  بذلك..  االكتفاء  يمكننا  ال  لكن 
التطور؛ مباريات التصفيات األخرية كانت رائعة، 
لكن لسوء الحظ مرت فرتة طويلة ولم نتمكن من 

التجمع«.
أرسع  يف  ذلك  إىل  العودة  نحاول  أن  »علينا  وتابع: 
وقت ممكن، وأن نستمر يف التطور.. نسعى للفوز 
دائما يف املنتخب الوطني، هذا هو هدفنا، الالعبون 

الصغار والكبار يتطلعون إليه حقا«.
موحدة  املجموعة  أن  »أعتقد  مييس:  وواصل 
للغاية، مع قاعدة كبرية تعمل منذ أن بدأ سكالوني 

هو  وهذا  للغاية،  جيدة  مجموعة  نضم  مهمته.. 
وقادرا  للغاية  قويا  فريقا  سيكون  املهم..  اليشء 

عىل مواجهة التحديات القادمة.
»إنهما  قال:  وكولومبيا،  تشييل  مواجهة  وعن 
ولديه  رائع  فريق  تشييل  جدا،  صعبتان  مباراتان 
جديًدا،  مدرًبا  لديهم  أن  ورغم  جيدون..  العبون 

لم يكن قادًرا عىل خوض العديد من املباريات، إال 
الخربة.. هو فريق متطور  أنهم يتمتعون بعنرص 

وتنافيس للغاية«.
ومن املقرر أن تستضيف األرجنتني جارتها تشييل، 
يوم 3 يونيو/حزيران املقبل، ضمن الجولة السابعة 

من تصفيات أمريكا الجنوبية ملونديال 2022.

عىل  ضيفا  »ألبيسيليستي«  الـ  منتخب  وسيحل 
كولومبيا، يف 8 يونيو، ضمن التصفيات نفسها.

من جهة اخرى أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة 
تستضيف  لن  األرجنتني  أن  )الكونميبول(  القدم 

كوبا أمريكا بسبب الظرف الصحي للبالد.
إن »كونميبول  االتحاد يف تغريدة عىل تويرت  وقال 
ُيعلم أنه نظراً للظروف الحالية، قرر تعليق تنظيم 
يدرس  أنه  مضيفاً  األرجنتني«،  يف  أمريكا  كوبا 
باستضافة  اهتمامها  أبدت  أخرى  دول  »عروض 

البطولة القارية«.
تشييل،  هناك  املمكنة،  البديلة  الخيارات  بني  ومن 
يف  األرجنتيني  املسؤول  مؤخراً  ذكر  ما  بحسب 

كونميبول غونزالو بيلوسو.
دولية  مسابقة  أهم  أمريكا  كوبا  بطولة  وتعترب 

ينظمها كونميبول.
استضافة  يف  األرجنتني  تشارك  أن  ينبغي  وكان 
بطولة العام الحايل املؤجلة باالشرتاك مع كولومبيا، 
خلفت  التي  العنيفة  املطلبية  االحتجاجات  لكن 
عرشات القتىل، دفعت باالتحاد األمريكي الجنوبي 

إىل استبعاد بوغوتا من التنظيم.
أما بالنسبة لألرجنتني، فقد حذرت وزيرة الصحة 
األرجنتينية كارال فيتشوتي مؤخراً من الصعوبات 
التي تواجه عملية تنظيم مماثلة، فيما تمر البالد 
بأخطر  نسمة  مليون   45 عدد سكانها  يبلغ  التي 
 41000 من  أكثر  أصيب  حيث  للجائحة،  فرتة 

شخص يف يوم واحد الخميس املايض.
حالة  مليون   3,7 اإلصابات  أعداد  وتجاوزت 
الطوارئ  حال  بدء  منذ  وفّية  ألف   77 جانب  إىل 

الصحية.
املئة من األرجنتينيني  أبدى 70 يف  ولتلك األسباب، 
كوبا  لبطولة  بالدهم  الستضافة  معارضتهم 

أمريكا، بحسب استطالع للرأي.
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اخلليفي: دوري السوبر األوروبي مل 
يكن حريصاً على كرة القدم

سويسرا تنتصر على أمريكا

اعالم الكرتوني ميسي: منتخب األرجنتني سيكون قوًيا للغاية

زيدان خيرج عن صمته ويكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

تدريبات خاصة لكروس يف معسكر أملانيا

ديشامب: أعدت بنزميا بعيًدا عن موقفي الشخصي

مفكرة الزوراء

باريس ينهي اجلدل املثار حول بوكيتينو

أتالنتا هوكس على بعد فوز من الدور الثاني

أشـار نارص غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سـان جريمان 
الفرنـيس، إىل أن دوري السـوبر األوروبي لـم يكن حريصاً عىل 
الدفاع عـن مصالح كرة القـدم. وأّكد نارص غانـم الخليفي يف 
وقت سـابق بأن لناديه قناعة راسخة بأن كرة القدم هي لعبة 
للجميـع مبينـاً أن اقرتاحـا لتطوير املنافسـات مـن دون دعم 
اليويفا لن يحل املشكالت. وقال الخليفي يف شهر أبريل املايض: 
“نادي باريس سان جريمان مقتنٌع قناعة راسخة أن كرة القدم 
لعبـة للجميع. لقد كنت ثابتاً بشـأن هذه النقطـة منذ البداية. 
فبصفتنا نادي لكرة القـدم، يجب التذكري أننا أرسة ومجموعة 
يشـكل فيها املنارصون القلب النابض. ويتعنّي علينا أن نتذّكر 
هذا دوما ولن ننسـاه”. وأضاف الخليفي: “هناك حاجة ماّسة 
إلعـادة النظر يف نموذج وشـكل املسـابقات القائـم يف االتحاد 
األوروبـي. املقرتح الذي تقّدم به االتحاد األوروبي يصبُّ يف هذا 
االتجاه. املقرتح ُيجّسُد مشاورات واسعة ومكّثفة استمرت 24 
شهراً يف ربوع املشهد الكروي األوروبي. االتحاد األوروبي لكرة 
القدم هيئة تعمُل جاهدة منذ 70 عاماً يف سـبيل مصالح الكرة 
األوروبيـة وتعمل بحـرص عىل تنمّيتهـا. وعليـه، فإننا نعتقد 
كنـادي باريس سـان جريمـان، أن أي مقـرتح ال يحظى بدعم 
االتحاد األوروبي ال يحّل املشاكل التي تواجهها حالياً املجموعة 
الكروية. بالعكس، أي مقرتح ال يحظى بدعم االتحاد األوروبي 
ينطلـق من مصالح شـخصّية”. وتابع رئيس نـادي العاصمة 
الفرنسـية: “نادي باريس سان جريمان سيستمرُّ يف العمل مع 
االتحـاد األوروبي وجمعيـة األندية األوروبيـة )ECA( وجميع 
رشكاء عالـم الكـرة األوروبيـة، والعمل باالعتمـاد عىل مبادئ 
االخـالص واالحـرتام املتبادل”. ووّجه رئيـس االتحاد األوروبي 
لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفريين، رسالة شكر حاّرة 
للخليفي عىل موقفه قائال”: شكراً من أعماق قلبي لنارص، لقد 
أظهرت أنك رجل عظيـم وأنك تحرتم كرة القدم وقيمها”.يذكر 
أن املكتـب التنفيذي لجمعية األندية األوروبية، قد قرر يف أواخر 
شـهر أبريل من العام الحايل تعيني نارص غانم الخليفي رئيس 

نادي باريس سان جريمان، رئيساً جديداً للهيئة.

انترصت سويرسا عىل أمريكا 2 - 1 يف مباراة ودية أقيمت ضمن 
استعدادات املنتخبني لالستحقاقات القادمة.

وافتتـح منتخب أمـريكا التسـجيل بفضل ليتغيـت )5( قبل أن 
يقلب شـاكريي ورفاقه النتيجة بهديف رودريغيـز )10( والبديل 

زوبر .)64( 
وشـهدت املباراة عـدد كبري مـن التبديالت وإضاعـة رودريغيز 

لركالت جزاء .)42( 

وصـل توني كـروس، العب وسـط ريال مدريد، إىل معسـكر 
املنتخـب األملاني، الذي يسـتعد لخوض نهائيـات كأس األمم 
األوروبيـة )يـورو 2020(، لكنه سـيخضع لتدريبـات خاصة 

منفردة، بعد إصابته مؤخرا بفريوس كورونا املستجد.
وانضم كروس إىل املعسـكر، يف وقت متأخر من مساء 
أول أمـس األحد، بعد أن خضع للحجر الصحي ملدة 
14 يوما، وقدم شهادة تفيد بسلبية نتائج فحص 

فريوس كورونا.
وسـيخضع صاحب الـ31 عامـا ملجموعة من 
الفحـوص الطبية. ويأمل يواخيم لوف، املدير 

الفنـي للمنتخـب، أن يتمكـن الالعب مـن اسـتعادة لياقته عرب 
التدريبات املنفردة، قبل أن يسـتهل املانشـافت مشواره يف يورو 
2020 بلقـاء نظريه الفرنيس، يوم 15 حزيران/يونيو املقبل. ولم 
يكتمـل وصول جميـع الالعبني الـ26 يف قائمـة املنتخب األملاني، 
حتـى اآلن، حيث ُينتظر وصـول أنطونيو روديجـر وتيمو فرينر 
وكاي هافريتـز، العبـي تشـيليس، وإيلـكاي جوندوجـان نجـم 
مانشسرت سـيتي، بعد مشاركتهم يف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخـوض املنتخـب األملاني مبـاراة ودية، يوم غـد األربعاء، أمام 
نظريه الدنماركي، ثم يلعب ودية أخرى مع التفيا، يف السابع من 

حزيران/يونيو.

قال ديديه ديشـامب، مـدرب املنتخب 
 ، لفرنيس إنه قرر كمدرب، ا

ليـس  و
العتبارات 

 ، ة شـخصية د عـو
مدريد كريـم بنزيمـا مهاجم  ريال 

إىل الديوك.
ولم يكشـف ديشـامب عن تفاصيـل، حول العوامـل التي 
سـاهمت يف تغيري موقفه، بعد 5 أعوام ونصف من استبعاد 
بنزيمـا مـن املنتخب الفرنـيس، خالل مقابلـة معه تنرشها 

إذاعة )فرانس إنفو(.
وأشـار املـدرب إىل أن “األمر األهم” كان لقـاء جمعهما حيث 

تناقشا، مضيفا: “دون ذلك كان األمر مستحيال”.
وتجنـب ديشـامب اإلجابـة عن سـؤال ُوجه له، عمـا إذا كان 
قـد صفـح عـن مهاجـم املريينجـي، بعدمـا وصفـه األخري 

بـ”االستسالم للجانب العنرصي من فرنسا”.
وأرص عىل أنه لم يترصف كشـخص عادي، بل كمدرب، ووفقا 
للصالحيـات املمنوحة لـه، مؤكدا: “أكرر، رغـم أن البعض ال 

يريدون تفهم ذلك: موقفي الشخيص يف الخلف تماما”.
وانضم هداف الريال يف املوسم املنرصم، برصيد 30 هدفا يف 46 
مباراة، ملعسكر املنتخب الفرنيس يف كلريفونتني، جنوب غربي 
فرنسا، ألول مرة منذ استبعاده يف أكتوبر/ترشين األول 2015، 
بسـبب قضية فالبوينا الشهرية، والتي سيمثل صاحب الـ33 

عاما بسـببها أمام القضاء، يف أكتوبر/ترشين األول املقبل.
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الرباط/متابعة الزوراء:
قال الدبلومايس املغربي رش�يد خطابي، األمني 
الع�ام املس�اعد امل�رف ع�ى قط�اع اإلع�ام 
واالتص�ال بجامعة ال�دول العربي�ة، إن االعام 
العربي يجد نفس�ه اليوم أمام اختبار حاسم يف 
ظل التحوالت املذهلة التي طرأت عى املمارسة 
اإلعامية، وخاصة يف ضوء بروز اإلعام الرقمي 
وتزايد أع�داد مس�تخدمي منصات وش�بكات 
التواص�ل االجتماعي، مقاب�ل تراجع واضح ملا 
يس�مى باإلع�ام التقليدي، مما يط�رح بعمق 

تساؤالت حول مستقبل املهنة.
وشدد خطابي، خال مشاركته يف أعمال امللتقى 
اإلعامي العربي يف دورته الس�ابعة عرة، عى 
أن الثابت هو “أن كثريا من املؤسسات العاملة 
يف الحق�ل الصحف�ي واإلعام�ي اضط�رت إما 
للتوقف الكيل أو مواكبة التحول الرقمي، بشكل 
أو بآخ�ر، باعتماد نظام مختل�ط، علما أن هذا 
التحول غ�ري املس�بوق زادت وتريته مع تفيش 
جائحة كورونا التي عكست تداعياتها رضورة 

اإلرساع بتحقيق االنتقال الرقمي”.
وأضاف: “اس�محوا يل يف هذا الص�دد أن أتوجه 
بخال�ص عب�ارات الش�كر والعرف�ان للجس�م 
الصحف�ي العرب�ي ع�ى أدائه يف ظ�ل الظروف 
الصعب�ة للجائح�ة، ب�كل نك�ران ذات للقي�ام 
االجتماعي�ة  التوعي�ة  يف  املهن�ي  بالواج�ب 
والصحي�ة لدى عم�وم املواطنني ع�ر مختلف 

قنوات االتصال”.
من هن�ا، يتابع خطابي، “فنحن مطالبون عى 
النطاق العربي بالعمل عى كس�ب رهانات هذا 
التحول العتبارات ذات أبعاد متعددة، اجتماعية 

واقتصادي�ة وتربوي�ة وثقافية، عر مس�ايرة 
التطور التكنولوجي، وترس�يخ دمقرطة الحق 
يف اإلع�ام واالتصال يف نط�اق ضوابط قانونية 
لحماية الفضاء اإلعامي من خطابات اإلسفاف 
والتش�هري باألفراد والجماع�ات، واألخطر من 
ذل�ك، م�ن الحم�والت املحرض�ة ع�ى العدمية 
والتط�رف والكراهي�ة املهددة لقيم التماس�ك 
الس�يادية والوطنية؛  االجتماع�ي واملقوم�ات 

فاإلعام واملسؤولية وجهان لعملة واحدة”.
واعتر املتحدث أن الكل أصبح مطالبا باالنفتاح 
عى أنج�ح تج�ارب االنتقال الرقم�ي، وأفضل 
نم�اذج التطوي�ر اإلعامي باس�تراف أنماط 
مهني�ة خاق�ة يف إط�ار ضوابط حري�ة الرأي 
والتعبري ضمن بنية تريعية مائمة ملس�ايرة 
تطور صناعة اإلعام، وتش�جيع االس�تثمار يف 

الحقل اإلعامي وصقل امله�ارات التكنولوجية 
باملؤسس�ات  االرتق�اء  أج�ل  م�ن  للمهني�ني، 
ومزاول�ة املهن�ة وفق نظ�م ومعاي�ري محكمة 
تدبريا وإنتاجا وتس�ويقا، بعيدا عن سلوكيات 

االنكفاء واستهاك أخبار اآلخر.
ونبه الدبلوم�ايس املغربي إىل أنه من الرضوري 
بموازاة ذلك، إثراء املحتوى اإلعامي للمؤسسات 
اإلعامية بجعل مضامينه أكثر عمقا وتنافسية 
واحرتافية، مع “األخذ باالعتبار أن الطابع اآلني 
لتدفق املعلومات واملعطيات عر اإلعام الرقمي 
ال يمكن أن يكون عى حساب قواعد نقل الخر 
بأمانة ومهنية وموضوعي�ة ومصداقية، وذلك 

بمررات الرسعة وتحقيق السبق الصحفي”.
وأسرتس�ل قائ�ا: “ع�ى ه�ذا األس�اس، ترز 
األهمي�ة امللح�ة لنوع م�ن التوازن يف املش�هد 

اإلعام�ي ب�ني القطاع�ني العام والخ�اص، يف 
للنه�وض  نط�اق تص�ور ش�مويل ومتناس�ق 
بصناع�ة اإلع�ام، مل�ا لإلع�ام العموم�ي من 
مسؤولية يف التداول الدقيق لألخبار، والحد من 
السلوكيات املعيبة”، مش�ددا عى أن الوسائط 
الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي أصبحت 
ظاهرة عابرة للحدود الجغرافية، وأدخلت كثريا 
م�ن املفاهيم يف متحف التاريخ، “تخضع جلها 
لتطبيق�ات ذات منش�أ غربي إذا ما اس�تثنينا 
النموذج الصيني، تلكم الوسائط التي أصبحت 
أنج�ع أداة ملمارس�ة إع�ام الق�رب والتواصل 

املبارش”.
وأش�ار األمني العام املساعد املرف عى قطاع 
اإلعام واالتصال بجامع�ة الدول العربية إىل أن 
“من ش�أن دع�م الرامج ذات الصل�ة بالتحول 
الرقمي، برصف النظر ع�ن التفاوتات القائمة 
ب�ني البل�دان العربي�ة، تعبيد الطري�ق للتعامل 
الواثق م�ع التحدي�ات اإلعامية، واالس�تغال 
األمثل ملا يتيحه من فرص واعدة، يف أفق إرساء 
إع�ام عربي أكثر تأثريا يف الدف�اع عن القضايا 
العربية”، مؤكدا الحاج�ة امللحة لتعبئة قدرات 
مختلف املكونات واألجه�زة اإلعامية العربية، 
بم�ا فيه�ا ش�بكات التواص�ل االجتماع�ي، يف 
إعط�اء زخم دويل قوي، يف ه�ذا الظرف بالذات، 
لص�دارة القضي�ة الفلس�طينية املروعة عى 
املستويات الدبلوماسية والسياسية والحقوقية 
واإلنس�انية إثر االعت�داءات اآلثم�ة عى قطاع 
غزة والضف�ة الغربية واالنتهاكات الجس�يمة 
يف الق�دس، وخاصة يف محيط املس�جد األقىص 

املبارك”.

القدس/متابعة الزوراء:
األرسى  ش�ؤون  »هيئ�ة  قال�ت 
واملحرري�ن«، إن إرسائي�ل تعتق�ل يف 
س�جونها 18 صحفي�اً فلس�طينياً، 
آخره�م صحف�ي وصحفي�ة اعتقا 

بمدينة القدس بعد االعتداء عليهما.
وقالت الهيئة التابعة ملنظمة التحرير 
الفلسطينية: »ارتفع عدد الصحفيني 
املحتجزين داخل سجون االحتال إىل 

18 صحفيا«.
املعتقل�ني  آخ�ر  أن  إىل  وأش�ارت 
الصحفي�ة زين�ة حلوان�ي واملصور 
الصحفي وهبي مكية، اللذين اعتقا 
بالقدس بعد »االعتداء عليهما بشكل 
وحيش وس�حبهما بش�كل مهني من 

قبل جيش االحتال«.
اإلرسائيلي�ة  الرط�ة  واعتقل�ت 
الحلوان�ي ومكي�ة مس�اء الخميس 
اعت�داء  تغطيتهم�ا  أثن�اء  امل�ايض، 
الرط�ة اإلرسائيلية ع�ى مواطنني 
فلس�طينيني بح�ي الش�يخ جراح يف 

القدس الرقية.
املركزي�ة  املحكم�ة  ورفض�ت 
اإلرسائيلي�ة باملدين�ة اس�تئنافاً ضد 
قرار ص�در الجمعة بتوقيفهما حتى 
االثن�ني الس�تكمال التحقي�ق، وفق 
فيديو يتداول�ه إعاميون ملحاميهما 

جاد قضماني.
»املؤسس�ات  الهيئ�ة  وطالب�ت 
الحقوقي�ة والدولي�ة بإرس�ال لجان 
املرتكبة  االنته�اكات  لتوثيق  تحقيق 
بحق الطواقم اإلعامية، ومحاس�بة 

االحتال عى جرائمه ضدهم«.
وأضافت: » صعدت سلطات االحتال 
من وترية االعتداءات بحق الصحفيني 
والطواق�م اإلعامية الفلس�طينية يف 
اآلون�ة األخ�رية، ال س�يما داخل حي 

الشيخ جراح يف القدس املحتلة«.
ماحق�ة  وس�ائل  »م�ن  وأردف�ت: 
والطواق�م  للصحفي�ني  االحت�ال 
االس�تدعاء،  االعتق�ال،  اإلعامي�ة: 
القمع، مصادرة املعدات، تقييد حرية 

الحركة، إطاق النار بش�كل مبارش، 
اقتحام املقرات واملؤسسات اإلعامية 

ومصادرة معداتها وإغاقها«.
ووفق نقابة الصحفيني الفلسطينيني، 
ف�إن إرسائي�ل قصف�ت بطائراته�ا 
الحربية 33 مؤسسة إعامية بقطاع 
غ�زة، بما يف ذلك تدمري »برج الجاء« 
ال�ذي يضم مق�ري ش�بكة الجزيرة 

ووكالة »أسوشييتد برس«.
وذكرت أن صحفياً استشهد وأصيب 
170 آخ�رون خ�ال الع�دوان األخري 
عى غزة والضفة، وفق حديث سابق 

لرئيس النقابة نارص أبو بكر.
وتزامن�اً م�ع تصاع�د الع�دوان عى 
الق�دس املحتل�ة والضف�ة الغربي�ة 
وقطاع غزة مؤخراً، كانت تضييقات 
الرتاس�ل  منص�ات  وانته�اكات 
تتصاع�د  االجتماع�ي  والتواص�ل 
بح�ق املحت�وى الفلس�طيني. وكان 
م�ن املُثري للغراب�ة انضم�ام تطبيق 
»واتس�اب« إىل ركبه�ا مؤخراً، والذي 
 100 ح�وايل  ع�ن  خدمت�ه  حج�ب 
صحفي يف غ�زة وبعضهم يف الضفة 
الغربي�ة، وف�ق م�ا أصدرت�ه نقاب�ة 
الصحفي�ني الفلس�طينيني، م�ا أثار 
الفلس�طينيني  الصحفيني  مخ�اوف 
عموماً حول امت�داد التضييق عليهم 
يف امليدان، ثم يف الفض�اء اإللكرتوني 

الذي ُيعتر وس�يلًة لفضح انتهاكات 
االحتال، وهامش�ًا افرتاضياً رسيعاً 
تصعي�د  ح�ول  املعلوم�ات  لتب�ادل 
االحتال. فكيف يك�ون عملهم وهم 

محارصون من الطرفني؟
الصحفي محم�د األطرش  ويخ�ى 
وصاح�ب رشك�ة »س�بيس ميدي�ا« 
االجتماع�ي  باإلع�ام  املختص�ة 
املس�احة  ع�ى  الرقم�ي  واملحت�وى 
عره�ا  يح�اول  الت�ي  »الرقمي�ة« 
ممارس�ة  الفلس�طيني  الصحف�ي 
عمل�ه، وكذل�ك وصول�ه إىل »مصادر 
الخر« ع�ر الفضاء االف�رتايض، إذا 
ما اس�تمر تضييق منصات التواصل 
االجتماعي عى املحتوى الفلسطيني 
عموم�اً، والذي س�يدفع الصحفيون 
خاصة الرضيبة األثمن لهذه الحرب 
التقني�ة، التي واجه الفلس�طينيون 
أوىل جوالته�ا ع�ام 2015 ح�ني ب�دأ 
امل�ارد األزرق بف�رض قي�وده ع�ى 
وتبعت�ه  الفلس�طيني،  املحت�وى 
تدريجياً منصات أُخرى أبرزها تويرت 

وتيك توك حديثاً.
أن  الواض�ح  م�ن  األط�رش:  يق�ول 
جهداً كبريا تبذل�ه دولة االحتال مع 
رشكة جوجل؛ للضغط عى الركات 
املالكة ملنصات التواصل االجتماعي، 
وم�ن املؤس�ف أن حجم االس�تجابة 

ع�اٍل ملحاربة املحتوى الفلس�طيني، 
يف الوق�ت ال�ذي يكون في�ه املحتوى 
اإلرسائي�يل التحري�ي واملُضلل عى 
حال�ه ول�م تت�م محاربت�ه م�ن قبل 
ال�ركات املالكة لوس�ائل التواصل 

االجتماعي«.
الفلس�طيني  الصحف�ي  وب�ات 
يستش�عر املزي�د م�ن الخط�ر ع�ى 
التي  »املهنية«  املعلومات  خصوصية 
يبح�ث عنها ع�ى »واتس�اب« أثناء 
تب�ادل األخبار واملعلوم�ات مع باقي 
الزم�اء، والت�ي قد تنقلب، بحس�ب 
الصحفي محم�د األطرش، إىل أدوات 
إدانة للصحفيني ُتسلط عى رقابهم، 
خاص�ة  ماحقته�م،  م�ن  وُتمك�ن 
يعم�ل  الفلس�طيني  الصحف�ي  أن 
تح�ت ظروف مختلف�ة بحكم وجود 
أن  إىل  األط�رش  وُيش�ري  االحت�ال. 
حجب »واتس�اب« خدمته عن بعض 
الصحفي�ني مؤخ�راً ما ه�و إال دليل 
افتضاح جديد ض�د التطبيق العاملي 
»واتس�اب« ال�ذي م�ن املف�رتض أن 
رس�ائل األفراد واملس�تخدمني عره 
»ُمش�فرة« ال يمك�ن لط�رٍف ثال�ث 
االط�اع عليه�ا أو مش�اركتها، بم�ا 

فيها رشكة واتساب نفسها.
الصحفي�ني  نقي�ب  نائ�ب  وأك�د 
أن  الفلسطينيني، تحس�ني األسطل، 
»نح�و مائة صحف�ي« يف قطاع غزة 
ُحجبت حس�اباتهم عى واتس�اب يف 
األي�ام األخرية، وهو م�ا حصل فوراً 
بعد إع�ان اتفاق وقف إط�اق النار 
ب�ني االحت�ال وفصائ�ل املقاومة يف 
غ�زة، م�ن دون ترير األس�باب عند 
الحجب أو عند إعادة الحسابات، كما 
حصل م�ع صحفي�ني يف »الجزيرة« 
الش�بكة م�ع رشك�ة  تواص�ل  إث�ر 
»فيسبوك«. من جانبه، قال متحدث 
باسم »واتس�اب« إن الركة تحظر 
الحس�ابات بما يتفق مع سياساتها 
»ملنع اإلي�ذاء ووفقا للقانون املعمول 
ب�ه«، بعد الجدل ال�ذي أثاره الحجب 

االس�بوع املايض. كما ذكرت الركة 
أنها كانت عى اتصال بوس�ائل إعام 
لتوضي�ح  امل�ايض  األس�بوع  خ�ال 
ممارساتها. وأضافت »سنعيد إتاحة 
حسابات الصحفيني إن تأثر أي منها 

بذلك«.
لك�ن حج�ب مجموع�ات صحفي�ة 
ع�ى  غ�زة  يف  خاص�ة  فلس�طينية 
التطبي�ق، بحج�ة تب�ادل معلومات 
»عسكرية« تتعلق بحركات املقاومة 
تطبي�ق  أن  علم�اً  غ�زة،  قط�اع  يف 
املراس�لة اململ�وك لركة فيس�بوك، 
ما زال يواجه س�ياً م�ن االنتقادات 
ح�ول قواعد اس�تخدام جديدة تتيح 
مشاركة بيانات مستخدمي واتساب 
مع معلنني محتملني عى فيس�بوك، 
ما قد يعني مشاركة املزيد من بيانات 
ملياري مس�تخدم ح�ول العالم، بما 
فيها رس�ائل مشفرة، تنفي واتساب 
حص�ول ذل�ك، لك�ن م�ا حص�ل مع 
يؤكده�ا،  فلس�طينيني  صحفي�ني 
وُيثبت أن الحالة الفلسطينية ما هي 
إال »كبش ف�داء« لتجربة سياس�ات 
منص�ات التواصل االجتماعي وحقل 
اختبار »بغيض« لقواعد استخدامه، 
الت�ي يراها بعض املراقبني قد أوغلت 
يف »العنرصي�ة« ض�د الفلس�طينيني 

مؤخراً.
بدورها، تؤكد مديرة املنارصة املحلية 
يف حملة تطوير اإلع�ام االجتماعي، 
منى إش�تية، رص�د »املرك�ز العربي 
لتطوير اإلع�ام االجتماعي« تصاعد 
انتهاكات منصات الرتاسل والتواصل 
االجتماع�ي ض�د الحق�وق الرقمية 
م�ن  حال�ة  وس�ط  الفلس�طينية، 
الغموض و«غ�ري املُرر«، التي دفعت 
واتس�اب مؤخراً إىل حجب خدمة عن 
صحفيني ال يتبنون دوراً ُمتطرفاً مثل 
مس�توطنني من »اليمني اإلرسائييل« 
التي تداولت بعض املواقع خر إغاق 
قراب�ة 30 مجموع�ة عى واتس�اب، 

بسبب تحريضها عى فلسطينيني.
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في الذكرى السنوية االولى لرحيله

البرصة/نينا:
اس�تذكر صحفيو البرصة الذكرى الس�نوية االوىل لرحيل الصحفي الرائد ريسان الفهد يف 
حف�ل تأبين�ي اقامه فرع نقابة الصحفيني يف البرصة مس�اء اول امس، بحضور عدد من 

الصحفيني واملثقفني واألدباء والشعراء ومنظمات املجتمع املدني .
والقى عضو فرع النقابة س�ام الفياض كلمة اكد فيها :« ان الزميل ريس�ان الفهد كان 

صحفيا مهنيا وشاعرا مميزا »، مشريا اىل الدور املهني الذي كان يضطلع به الفهد .
تلتها كلمات ألقاها رائد الصحافة البرصية عبد األمري الديراوي وقصيدة للشاعر البرصي 

مهدي السنوي رثى بها الزميل الراحل ريسان الفهد .
وص�درت للفهد مجموعته الش�عرية الثانية بعن�وان/ لجوء عاطفي / ت�م توزيعها عى 
الحارضين . وك��ان الصحفي الرائد ريسان الفهد تويف يف األول من ايار من العام املايض 

بسبب مرض لم يمهله طويا . 

 
القاهرة/متابعة الزوراء:

أعلن�ت املجموعة املتحدة للخدم�ات اإلعامية، اململوكة للمخاب�رات العامة املرصية، يوم 
األحد، دخولها يف رشاكة مع مركز تلفزيون MBC السعودي.

وأقيم�ت فعاليات املؤتمر الصحفي االحد لإلعان ع�ن توقيع مذكرات تفاهم بني الركة 
املتح�دة للخدم�ات اإلعامي�ة ومجموعة قن�وات »إم ب�ي يس« وقناة »العربي�ة« وتوقيع 

بروتوكوالت تعاون مشرتك بينها.
وقال املتحدث الرس�مي للمجموعة املتحدة، حس�ام صالح، إن »املؤتمر يأتي استكماال ملا 
أعلن�ت عنه املجموع�ة ، حيث قامت الركة بتوقيع مذك�رات تفاهم بينها وبني رشكتي 
العربي�ة و«إم ب�ي يس« وه�ي فرص�ة جيدة لإلع�ان عن توج�ه مجل�س اإلدارة الجديد، 

وسيكون هناك رشاكات أخرى يف القريب العاجل«.
وأك�دت املتح�دة أن مذك�رات التفاه�م تتضم�ن محارب�ة القرصن�ة يف الجانبني املرصي 
والسعودي. وقال صالح إن الدولتني تملكان منصات إلكرتونية يجب أن يتوفر لها الحماية 

من القرصنة واستغال املوارد الفنية للحماية من مثل هذه األمور.
وج�رى اإلعان أيضا عن توقيع مذكرة تفاهم إلنتاج أعمال »ذات إنتاج ضخم« مش�رتك، 
وكذل�ك رشاء الس�عوديني حق�وق أعمال الرك�ة املتحدة للعرض عى قن�وات إم بي يس 
وتوزيعها خارج مرص. يأتي ذلك بعد أيام من استقبال الرئيس عبد الفتاح السييس، وزير 
الرتفيه الس�عودي تركي آل الش�يخ، وبعد يوم واحد من إعان »املتحدة« عن هيكل إداري 
جدي�د. وقد كش�فت مصادر مطلعة قب�ل أيام عن تحقيقات أجرتها جهة س�يادية داخل 

»املتحدة«، أُطيح عى إثرها برئيس الركة تامر مريس من منصبه.
 وكان�ت رشكة تلفزيون الرق األوس�ط الس�عودية مل�كاً لرجل األعمال الس�عودي وليد 
اإلبراهي�م، قبل أن ُيعتق�ل ضمن مجموعة أمراء ورجال أعمال س�عوديني بناء عى أوامر 
ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان، وتنازل بعدها عن أسهم يف الركة للحكومة 
السعودية. وتقوم الركة السعودية ببث قنوات تلفزيونية منوعة ترفيهية وغري ترفيهية، 

مقرها الرئيس حالياً يف مدينة دبي باإلمارات العربية املتحدة.

صحفيو البصرة يؤبنون الصحفي 
الرائد ريسان الفهد

»املتحدة« املصرية تعلن الشراكة مع 
»أم بي سي« السعودية

التحوالت احلالية ختترب اإلعالم العربي

سلطات االحتالل تعتقل 18 صحفياً فلسطينيًا

الفجوة الرقمية وتوسع األخبار والتنويع تقود التغيريات يف الصحافة األمريكية املكتوبة
واشنطن/متابعة الزوراء: 

ش�هد الش�هر املودع تغيرياً عى قمة إحدى 
كري�ات مؤسس�ات الصحاف�ة األمريكي�ة 
املكتوبة، إذ أعلنت صحيفة »لوس أنجليس 
تايم�ز« عن تعيني رئي�س تنفيذي جديد، يف 
خطوة عكست مساراً ما عاد ممكناً وقفه، 
مع اتج�اه الن�ر والعمل اإلخب�اري نحو 
مزيد من »اإلنتاج الرقمي« القائم عى دمج 
الصورة والصوت بالخ�ر املكتوب... وهذا، 
يف عالم ب�ات يتلقى »أخباره« من وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي ع�ر الهواتف الجوالة 
واللوح�ات الرقمية، بداًل من »أكوام الورق« 

داخل املمرات واملقاهي واملكاتب.
م�ن جه�ة أخ�رى، يعك�س التغي�ري أيضاً 
تحدي�ات  ع�ى  ال�رد  إىل  الحاج�ة  زي�ادة 
سياس�ية واجتماعي�ة وعرقية تضخمت يف 
الس�نوات األخ�رية يف الوالي�ات املتحدة، مع 
ازدياد املطالبة ب�ردم هوة الفوارق العرقية 

والثقافية والجنسية.
ومعروف أن هذه الفوارق كانت -وال تزال- 
تهيمن عى جس�م العاملني يف هذا القطاع، 
وعى ن�وع التغطيات والتوازن املطلوب من 
أج�ل »تحقيق العدال�ة االجتماعية والدفاع 
ع�ن الديمقراطي�ة«، ع�ى م�ا ورد يف أح�د 
التعاميم الداخلية التي وزعت عى العاملني 

يف هذه املؤسسة لإلعان عن تعيني املسؤول 
الجديد فيها.

»ل�وس أنجليس تايم�ز« عين�ت الصحفي 
املخ�رضم األس�ود كيف�ن مريي�دا رئيس�اً 
للتحري�ر، ليغ�دو ثال�ث ش�خص م�ن غري 
البيض يدير أكر مؤسسة إخبارية يف الغرب 

األمريكي.
الصحفي�ة  عين�ت  مريي�دا،  إىل  باإلضاف�ة 
الس�وداء كيم�ريل غودوين رئيس�ة ملحطة 
»إي�ه بي يس ني�وز«، والصحفية الس�وداء 

رش�يدة جون�ز رئيس�ة ملحط�ة »إم إس إن 
بي يس«، وهذه با ش�ك تعيينات عكس�ت 
زي�ادة التنوع يف املناص�ب العليا يف كريات 

املؤسسات اإلخبارية األمريكية.
ويف إع�ان مكت�وب م�ن باتريك وميش�يل 
س�ون ش�يونغ، مالك�ي »ل�وس أنجلي�س 
تايم�ز«، ق�اال إنهما »كلفا مريي�دا بتحويل 
الصحيفة الحاملة إلرث 139 س�نة إىل قوة 
رقمي�ة تزده�ر لعق�ود مقبل�ة«، يف خطوة 
ع�دت تحقيقاً للوف�اء بوعد الق�راء بزيادة 
التنوع يف غرف�ة األخبار وتثويرها، وهو ما 
وصفه امللياردير باتريك سون شيونغ، وهو 
رائد أعمال يف مج�ال التكنولوجيا الحيوية، 
ب�»املهمة الحاس�مة ألعمالنا«. ويف رسالة 
س�ابقة ل�ه للعامل�ني، يف س�بتمر )أيلول( 
امل�ايض، كتب س�ون ش�يونغ، قائ�ًا: »إن 
غرف�ة األخبار األكثر ش�موالً كانت جزءاً ال 
يتجزأ من توفري تغطي�ة أقوى للمجتمعات 
السوداء والاتينية واآلسيوية املمثلة تمثياً 

منقوصاً«.
تعيني مرييدا، البالغ 64 سنة، وصفه النقاد 
بأنه تأكيد عى التزام عائلة س�ون ش�يونغ 
بتطوير »ل�وس أنجليس تايمز« التي كانت 
ق�د اش�رتتها م�ع صحيف�ة »س�ان دييغو 
يوني�ون تريبيون« من مؤسس�ة »تريبيون 

بابليشينغ« )ومقرها مدينة شيكاغو( عام 
2018، مقابل 500 مليون دوالر، عى الرغم 
من النكس�ات واألخبار الكاذبة عن احتمال 

تخليه عنها.
ومن ثم، استثمرت العائلة مئات املايني من 
الدوالرات لتجديد غرف�ة األخبار الضعيفة، 
وبن�اء ح�رم جامع�ي له�ا يف مدين�ة »إل 
سيغوندو«، وتحديث تكنولوجيا الصحيفة، 
وتغطية الخسائر املالية التي تفاقمت العام 
املايض بس�بب جائحة »كوفي�د - 19« التي 
أدت إىل انخفاض حاد يف عائدات اإلعانات.

وكانت الصحيف�ة »الكاليفورنية« العريقة 
قد خضعت أيض�اً ملراجعة داخلية قاس�ية 
أجريت الصيف املايض ملعالجة »إخفاقاتها 
التاريخية« يف التعامل مع امللونني، سواء يف 

تغطياتها اإلخبارية أو مع موظفيها.
وعى الرغم من تحس�ن إيراداتها اإلعانية، 
فإن الصحيفة ركزت عى جذب املش�رتكني 
الرقميني، بدالً من االعتماد عى املش�رتكني 
الورقي�ني الذي�ن يبل�غ عددهم نح�و 330 
ألف مش�رتك. والي�وم، يبلغ متوس�ط زوار 

صفحتها نحو 45 مليون زائر شهرياً.
ومع أنه تضاعف عدد املش�رتكني الرقميني 
خ�ال العامني املاضيني، فإنه�ا أخفقت يف 
تحقي�ق أهدافه�ا الطموح�ة الت�ي حددها 

س�ون ش�يونغ، بالحص�ول ع�ى 3 مايني 
مش�رتك رقم�ي، إذ حققت نح�و 300 ألف 
مش�رتك فقط. وبالتايل، ق�ال يف مقابلة مع 
اإلذاع�ة العام�ة الوطني�ة بلهجة تح�ٍد إنه 
ع�ازٌم عى التنافس م�ع »نيويورك تايمز«، 
وإن�ه س�يحول صحيفت�ه إىل ق�وة وطنية 
ودولية، مع أنها راهناً تتخلف عنهما بشكل 
كبري، م�ع نحو 7.5 مليون مش�رتك رقمي 

ل�»نيويورك تايمز«.
أم�ا »القائ�د« الجدي�د مريي�دا الذي ش�غل 
من�ذ ع�ام 2015 منص�ب رئي�س تحري�ر 
بودكاس�ت »إنديفيتد« يف محط�ة »إي إس 
بي إن«، وسيتس�لم مهامه رس�مياً اليوم 1 
يونيو )حزي�ران( ، فقد قال: »إن مثل هذه 
التحديات كانت جزءاً من جاذبية الوظيفة«. 
وهو سيخلف نورمان بريلستني، الصحفي 
املخرضم الذي كان س�ون شيونغ قد عينه 

لتحقيق االستقرار يف الصحيفة.
وبالفع�ل، ف�ازت »ل�وس أنجلي�س تايمز« 
إدارت�ه  تح�ت  »بوليت�زر«  جوائ�ز  بث�اث 

القصرية.
وما يذكر أنه قبل وقت طويل من انضمامه 
إىل محط�ة »إي إس ب�ي إن« اململوك�ة من 
مجموع�ة »وال�ت ديزن�ي« رئيس�اً ملجلس 
تحريره�ا، أمىض مريي�دا عق�وداً يف تحليل 

كيفية تشكيل العرق للهويات والتصورات. 
وق�د برز مرش�حاً أول لهذا املنصب بس�بب 
س�معته بصفته صحفياً محنكاً متمرس�اً، 
يتمتع بمزيج نادر من الخرة يف املنشورات 
وإدارة  والتلفزي�ون  القديم�ة  املطبوع�ة 
رشكة رقمية مبتدئة. وسيكون من موقعه 
الجديد مسؤوالً عن اإلرشاف عى الصحافة 
التقليدي�ة، ويس�اعد يف توس�يع مادته�ا، 
لتش�مل الفيديو والبودكاس�ت والفعاليات 

املجتمعية.
وفيم�ا يخص س�ريته الذاتي�ة، كان مرييدا 
عام 1973 م�ن بني الدفعة األوىل التي تضم 
نحو 32 ألف طالب جرى نقلهم بالحافات 
م�ن أحيائه�م يف مقاطعة برين�س جورج 
بوالي�ة مارياند، يف محاول�ة لدمج املدارس 
العامة. وقبل تخرجه من جامعة بوس�طن 
املرموقة ع�ام 1979، بدأ حيات�ه املهنية يف 

إعداد التقارير الصحفية.
ويف وق�ت الح�ق م�ن ذل�ك الع�ام عم�ل يف 
الصحيفة املس�ائية »ميلووك�ي جورنال«. 
وم�ن هن�اك، انطل�ق يف مس�رية صحفي�ة 
ناجحة أرشف خالها عى كثري من الصحف، 
بما يف ذلك الوطنية واألجنبية وصحف املرتو 
والتحقيق�ات واألعمال والرياضة والس�فر 

والطعام، وحصل عى 4 جوائز »بوليتزر«.

أمريكي أسود رئيساً لتحرير »لوس أجنليس تاميز«
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اعداد/  انوار عبد الكاظم الربيعي     
 واحدة من أفض�ل األديبات يف 
الرشق األوس�ط إن لم أقل أنها 

هي األنجب واألفضل
 الحدي�ث عن ه�ذه الفاتنة ال 
يس�توعبه س�طر أو س�طرين 
أو منش�ور أو كت�اب أو اثن�ن 
ع�ى ه�ذا التطبي�ق وال يمكن  
ألي ش�خص أن يكتب عنها إال 
أولئك الذين ُفِتنوا بها وس�لبت 
فؤاده�م وأنا هنا س�أنقل لكم 
َن�َزراً يس�را فقط مم�ا قرأته 

عنها
#مي_ زي�ادة أو م�اري إلياس 
زيادة ول�دت يف مدينة النارصة 
1886 بفلسطن ألب سوري وأم 
لبنانية أبوها كان يعمل مدرساً 
للغ�ة العربية لذلك نش�أت عى 
حب األدب والثقافة وألنها أيضاً 
ترب�ت يف بيئة منفتحة وثقافية 
تعرف�ت وتعلمت أكث�ر من لغة 
فهي تتقن  العربية، والفرنسية 

واإلنجليزية واألملانية واإليطالية 
واإلسبانية والالتينية واليونانية 

والرسيانية.
انتقل�ت م�ن مدين�ة الن�ارصة 
وهن�اك  لبن�ان  إىل  بفلس�طن 
تفتق�ت موهبتها أكثر وتعلمت 
اللغة الفرنسية عى يد الراهبات 
وبدأ اسم مّي يظهر أكثر وأكثر  
بقيت يف لبنان لفرتة ثم انتقلت 

القاه�رة وهن�اك كتب�ت يف  إىل 
وأنش�أت  املرصي�ة  الصحاف�ة 
صالونه�ا األدب�ي ال�ذي ُع�رِف 

باسم ) صالون مّي(
كان روَّاد هذا الصالون أس�ماء 
كب�رة أمثال مصطف�ى العقاد 
والرافع�ي واحمد ش�وقي وطه 
حسن وغرهم الكثر والكثر .

معظم هؤالء األدباء والش�عراء 

ُفِتنوا بم�ّي وكتبوا وراس�لوها  
س�واء بالترصي�ح أو التلمي�ح 
وأبرزه�م الرافعي ال�ذي أحبها 
حباً جم�اً والعقاد واس�ماعيل 
ص�ري لكنها  لم تتعلق س�وى 
برجل واحد هي يف الرشق وهو 
يف اق�ى الغ�رب ول�م تلتق�ي 
ب�ه إطالقاً ودامت مراس�لتهما 
لبعض نحو ع�رشون عاماً إنه 
ج�ران خليل ج�ران الذي كان 

يقطن يف نيويورك
م�ات والد م�ّي ووالدتها وتركا 
أثراً كبرا يف أيامها القادمة ولم 
تكت�ِف الصدمات هن�ا بل تويف 
بع�د ذلك ج�ران خلي�ل جران 
فساءت حالتها وأُدخلت املصحة 
النفسية وبعدها فارقت الحياة

كتبت للعقاد يف إحدى رس�ائلها 
» ملاذا حينما تخاطبني تكتب ) 

أنتي ( وال تكتب أنِت؟« 
أجابه�ا قائالً  » يعزُّ عيلَّ كرسك 

حتى يف اللغة«

د. مصطفى لطيف عارف
هيلن طبيبة تخدير ش�ابة جميلة تميزت 
برقتها  , وتواضعها, وطولها الفارع  ,كأنما 
النيل األزرق يف عينيها الكبرتن الجميلتن 
, وشعرها األصفر الطويل يتمايل كسنابل 
القمح, تسكن يف منطقة الكرادة من عائلة 
غني�ة تتكون م�ن والدها الج�راح الكبر: 
الدكتور عبد املنعم العيل, ووالدتها الطبيبة 
النسائية املش�هورة: الدكتورة ابتسام عبد 
الرحمن الراوي , تجتمع العائلة عى مائدة 
الطع�ام للحدي�ث ع�ن  الصعوب�ات الت�ي 
تواجههم , هدفهم مساعدة املرىض بشتى 

الوسائل ,ودونما ثمن0 
- قال الدكتور عب�د املنعم:  أنقذت مريضا 
اليوم بش�ق األنف�س, اس�تغرقت عمليته 
ساعات متواصلة , تعرض إىل حادث دهس 
بس�يارة تس�ر برسع�ة فائقة  تهش�مت 

ذراعه , وبرتت قدمه 0 

وتابع�ت الدكت�ورة ابتس�ام : م�ا جرى يل 
اليوم يف مستش�فى الراهبات,  أنقذت فتاة 
شابة تسكن منطقة املعامل ,وأظن اسمها 
باس�مة , كان�ت جميل�ة ع�ى الرغ�م من 
مالبس�ها الرثة التي علمت فيما بعد بأنها 
من عائل�ة فقرة, وقد أجريت لها  العملية 

مجانا 0 
- ه�ي : يف العرشي�ن م�ن عمره�ا , حامل 
بطف�ل مش�وه ,- قاطعه�ا زوجه�ا :ملاذا           
مش�وه ؟!!!بس�بب تلوث الجو ,وانتش�ار 
امل�واد الس�امة, الت�ي تس�ببت باإلمراض 
الرسطانية ,وع�دم انتظام الهرمونات عند 

النساء, وتعسر الوالدة 0 
- قالت هيلن: اليوم  س�نان الطبيب املقيم 
معي  يف املستشفى , طلبني للزواج ,وتغير 
ل�ون وجهها , وش�عرت بالخجل , وغضت 
برصه�ا , واف�ق والّدها,وت�م زواجهم�ا يف 
فن�دق ش�راتون , وبعد عدة أش�هر ذهب 
لي�ال دخ�ل علي�ه  املستش�فى  إىل  س�نان 

مجموع�ة من األش�خاص يحمل�ون رجال 
مصابا بطلق ناري  قاموا بتطويق

املستشفى, وتوجيه االهانات ,واالعتداءات 
عى األطباء , حاول س�نان انقاد الرجل لم 
يس�تطع , خرج والحزن بادن عليه, وآثار 
التع�ب ,واإلرهاق - ق�ال لذويه :  لقد عجز 

الطب عن إنقاذه , أصابته كانت بليغة 0 
فجأة قام االبن األكر بطعنه بس�كن كان 
يحملها, ورضبه األخر بأخمص املس�دس, 
والثال�ث وجه ل�ه  رضبة قوي�ة عى انفه, 

لقي حتفه بالحال0  
- س�معت هيلن بالخر صعقت ,توجهت 
نح�و املستش�فى ,وجدت س�نانا مرميا يف 
س�احة النفايات ,وقد شوه وجه, ومزقت 
مالبسه, وقطعت يداه, أملها املنظر البشع 
لزوجها الش�اب,ومن هول  املوقف  فقدت 
جننيها , وسقطت مغشيا عليها 0       دونت 

القضية ضد مجهول !!!!0
فاق�ت م�ن الصدمة  رك�زت بصعوبة عى 

قنين�ة املغ�ذي املربوط�ة بيدها , أحس�ت 
بوجود كيس النفايات مربوط ببطنها 0 

بعد س�نة كاملة عى  الحادث عادت هيلن 
إىل وظيفتها ,  وقعت عدة انفجارات

متتالي�ة  يف بغ�داد , الضحاي�ا اغلبهم من 
األطفال, والنساء 0 

دخلت صالة العمليات ,وجدت طفال صغرا 
قطعت يده , نظرت إليه, لم تتمالك نفسها 
, س�الت دموعها, وهو يرف�رف من األلم , 

أجريت  له عملية جراحية أنقذ من املوت 
ثم التحق�ت بطبيب ثان يف صالة العلميات 
لتخدير ام�رأة مصابة من جراء  االنفجار, 
وهي حام�ل, أصيبت بقلبها بش�ظية, تم 

انقاد الطفل, وأمه فارقت الحياة 0 
- هيل�ن: متعب�ة ,ومنهك�ة, أرادت النوم 
بمالبس العمل من التعب واإلرهاق , عادت 
مرسع�ة إىل املستش�فى م�رة أخ�رى قبل 
رشوق الش�مس , وجدت رجال كبرا يتألم 
, قام�ت بتخدي�ره يف إثن�اء العملية فارق 

الحياة, وصلت والدتها إلنقاذ امرأة تحتاج 
لعملي�ة نس�ائية عاجل�ة ,اقتح�م  أبناء 
الرجل العجوز صالة العمليات  , واعتدوا 
ع�ى الدكت�ور عب�د املنع�م ,والدكت�ورة 
ابتسام , وهيلن بالرضب املرح ,وتمزيق 
مالبسهم, وس�بهم , - قام ولده الصغر 
بإط�الق الرصاص عليه�م , أرداهم قتى 
كلهم , س�الت دماؤه�م الزكية , يف صالة 
العملي�ات , ومزجت مع م�اء دجلة ,  ثم 
حرقوا املستشفى ,وتم تدمره بالكامل, 

وسجلت الجريمة  ضد مجهول؟ !!!!!
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ثقافية

هو الذي منحني كل هذا الحزن 
وكل هذا األلم

منحني شجاعة ان تمتد يدي
 لقطف زهرة مس�كينة .. ألهديها لزهرة 

أخرى
000

كما نتبادل ادوارا 
الساحل والعمق...
الطفل والشيخ...

منحنا بركة ان نتبادل ادوار املوت وامليالد
مجتمعن تحت شجرة تفاح واحدة

مي زيادة من صالون األدب إىل مستشفى األمراض النفسية!منحه

جرمية مروعة

عبد العزيز احليدر

نافذة 

علوان السلمان

املرأة قطب الشعر اآلخر
سامية عزام امنوذجا

قصة قصرية

أمحد محادي
) مرَّ زمن

وأنا أجمُع األحالم من بن يديِك
وأنا أحيص الُعشب النابَت تحت قدميِك

وأنا أُْقبُل، هائماً ركبتيِك
وأنا...

مرَّ زمن عى اِنحنائي يف هذا العالم
قبل أن أرفَع رأيس لغيابِك

قبل أن تطر األحالم،
ويذوي الُعشب،

وأتعب من اللحاق بالزمن. ( 
ان للزم�ن حضوراً كبراً يف ش�عر ميثم ، 
وانه سمة اس�لوبية يف نصوصه تكشف 

عن الجوهري يف ش�عره .  
بل ان نسيج نصوصه كلها نسيج زماني 
وان امل�كان يف نصوص�ه ش�احب وب�ال 
مالمح بفع�ل الزمن فهو مكان مّر عليه 
الزم�ن وترك اث�ره فيه كما ت�رك اثراً يف 
امكنة اس�الفه االولن فدرست امكنتهم 
وتحولت ورّث�ت واصبحت زمن�اً ماضياً 
يتحرك نحو املستقبل كزمن قادم منطلقاً 
من لحظته الهائمة والس�ائرة يف الزمان 
، فهم ) اس�الفه الش�عراء الحقيقيون (  
يف زمان س�يال متحرك متغ�ر عالقتهم 
باملكان عاب�رة وزائلة ومتغرة فمكانهم 

زماني وقتي سيال . 
وه�ذا الجوهري يف الش�عر م�ا نجده يف 
نصوص ميثم كسمة اس�لوبية واضحة 
ب�ل كجوه�ر اس�اس يف ش�عره كل�ه . 
فالقول الش�عري عند ميث�م قول زماني 
منش�غل بالزمن ومشتغل فيه فهو يدور 
داخ�ل متاه�ة الزمان مح�اوالً االنطالق 
اىل فض�اء الخلود متفلت�اً من ارس املكان 
الق�ار والثاب�ت ، لعله يرسق قبس�ة من 
ن�ار الخل�ود ، لك�ن انى له ذلك وش�هب 
الواقع والثبات تحاول ان ترده اىل مكانه 
وتعيده اىل قاع الحقيقة التي سقط فيها 
االنس�ان . انها نصوص نبوئية خالصية 
التِع�ُد إال بالحرائ�ق التي تلته�م االمكنة 
وتحولها، وتأتي عى كل ثبات وس�كون 

واستقرار .
وعدها الوحيد هو التجوال الدائم يف وديان 
الدهر والهيمان يف صح�اري الزمن لعلها 
تقبض عى الجوهري يف الزائل، وس�بيلها 
هو اش�عال الحرائ�ق يف االرواح التي تريد 
االنف�الت م�ن س�لطة امل�كان / الجس�د 
واالنط�الق يف الزمان / ال�روح . انها تريد 
الخروج من هوة املكان الذي سقطت فيه 
اىل عل�و املحل الزماني الذي أُهبطت منه ) 

هبطت اليك من املحل االرفع (
) مّر زمن ( ، 

) وأن�ا اجمع وأنا أحيص وأن�ا أقبل  ( ، ) 

يدي�ك ، قدمي�ك ، ركبتي�ك ( 
انظر اىل هذا الس�جن الثالث�ي االضالع ) 
الزم�ن من خ�الل فعل امل�رور  واألنا من 
خ�الل فعله�ا يف امل�كان  واآلخ�ر الثابت 
الس�اكن يف امل�كان( والفع�ل الوحي�د يف 
هذا املثلث الذي يش�كل بنية العالقة بن 
اض�الع املثل�ث ه�و ) هائم�اً ( الذي هو 
التطلع خارج هذا السجن اىل أفق آخر . 

انظ�ر اىل س�طوة الزمن عى ه�ذا املثلث 
الوج�ودي وكيف يحي�ل كل يشء مكاني 
ثابت وساكن اىل فعل حركة داخل حركة 
الزمن ) يمر ( في�رتك األنا هائمة تبحث 
عن الخالص . فهل وجدت خالصاً لها !؟ 
هذا ما س�نالحظه يف القس�م الثاني من 
النص ال�ذي ظل الزمن املتحرك الس�يال 
ه�و املرك�ز املس�يطر علي�ه ف�كل يشء 
مكاني ثابت وس�اكت وقاّر ش�هدناه يف 
القسم االول بدأ يأن من ثقل املكان ومن 
انحنائه تحت ثقل الثابت والساكن الذي 
ال يتغر ، لنشهد والدة فعل جديد ونشهد 
حركة الزم�ان يف األنا وتحولها من كائن 

مكاني كان ) يجمع ويح�يص ويقب�ل ( 
اىل كائ�ن زمان�ي ينه�ض م�ن انحناءة 
كينونته املفروضة عليه بفعل الس�قوط 
داخل امل�كان لنراه يرفع رأس�ه ملعانقة 
الغي�اب ونبذ الش�هود املكاني والتخلص 
م�ن ثقله ال�ذي يقي�د الذات يف س�جنها 
االريض ، معانق�ة الغي�اب ه�ي لحظ�ة 
االنف�كاك الذي تخلصت فيه�ا الذات من 
ط�ن كينونته�ا لتحل�ق بأجنح�ة النار 
الحلم نار ابراهيم الذي رأى انه يذبح ابن 
املكان واملادة ليطل�ق كينونة ابن الزمان 
الحقيق�ي  الش�اعر  ، كينون�ة  وال�روح 
الهائ�م والج�وال والحال�م بالقبض عى 

جمرة الشعر . 

ه�ا ق�د ذوى عش�ب الكينون�ة واصف�ر 
واخذت ري�اح الزمن والتغر تذريه وهي 
تمر علي�ه يف حركتها الرسمدية االبدية . 
) عش�بة الخلود ( خديع�ة صنعها ابناء 
املكان الذين س�قطوا يف غيابته للتهوين 
عى ذواتهم لكن الشاعر اكتشف الخديعة 
ورأى ان الخل�ود يف ن�ار الزم�ان االزلي�ة 
التي تحيل كل يشء يبقى مسجوناً داخل 
كينونت�ه املكاني�ة، منحني�اً للبحث عن 
عش�بة الخلود ، ولو ان الشاعر لم يرفع 
رأس�ه ليعان�ق الغياب الزمان�ي املتحرك 
ويرفض الحضور املكاني الس�اكن فانه 
س�يذوي كم�ا عش�بة الخلود الت�ي ظّل 
منحني�اً عليه�ا . والش�اعر يع�رف ان�ه 
س�يبقى يف ماراثونه هذا حامالً ش�علته 
وراكض�اً خل�ف خل�ود الزمان�ي ، فه�و 
يبتكر الطري�ق ولكنه ال يعد بالخالص  ، 
لذلك يهم�س امام الجمي�ع معرتفاً بانه 
لي�س نبياً يعده�م بجنة مكاني�ة ، لكنه 
حامل النار التي تنر الطريق وتصهر كل 
يشء وتحرق�ه لكي تخلصه من ش�وائب 
امل�كان وتبق�ي جوهره الزمان�ي الحر . 
لذلك يهمس للجمي�ع انه ال يعد بخالٍص 
مكاني ب�ل بحركة دائم�ة وراء الزماني 
) واتعب من اللح�اق بالزمن ( ، لكنه لن 

يعد باالسرتاحة يف جنة املكان . 
ان�ه جوال دائم وهائم اب�دي وال يقبل ان 

يتبعه سوى الغاوين يف احالم الزمن . 
ثم انظر اىل النص وسرتى ان بنية النص 
نفس�ها زمانية ومحلقة يف فضاء الزمن 
، فالقصي�دة م�ن قس�من ) جناحن ( 
ومرك�ز حركته�ا ) قلبها ( ه�و الزمن ، 
القصيدة قس�مان ) جناح�ان ( ميزهما 
لف�ظ ) زم�ن ( ، يب�دآن بحرك�ة واحدة 

الفعل ) مرَّ (. 

وينتهي النص باللفظ ) الزمن ( . 
فالزم�ن ه�و املرك�ز والب�دء والخت�ام ، 
وه�و النقط�ة الت�ي يبني النص نفس�ه 
حولها وينس�ج بنيته منها وهي النقطة 
الت�ي تتحدد منها رؤية األن�ا لكينونتها،  

وكيفية تطور اكتشاف هذه الكينونة. 
فنرى القسم االول يرزح تحت ثقل افعال 
املكان ) اجمع احيص اقبل ( لكنه يتطلع 
اىل خالص لم يكتش�فه بعد فنرى الفعل 
) هائماً ( ُيطل م�ن بنية النص ليزحزح 
ثق�ل الكينونة، لكنه لم يكتش�ف رؤيته 
وكينونت�ه، لذلك نرى هذا القس�م يختم 
ب ) وأن�ا.... ( وال يح�دد فع�اًل لها ، انها 
اول درج�ات الخالص ) التخيل ( عن ثقل 
امل�ادة . وهذه األن�ا املتخلية ع�ن فعلها 
املكان�ي بفعل صدمتها وهي تتوقف عن 
افعالها املكانية، وانتقالها اىل فعل الهيام 
والتج�وال داخ�ل الزمن الذي م�ّر فحرك 
كينونتها ، يمثل لحظة البدء يف التحول .

ث�م نش�هد ح�دوث التح�ول فعلي�اً فقد 
تأك�د م�رور الزم�ن واثره ع�ى كينونة 
الذات فاذا بال�ذات تنفصل عن كينونتها 
املكانية التي ُفرضت عليها منذ السقوط 
يف املكان،  فتش�اهد كينونتها الس�ابقة 

وهي تنحني عى العالم . 
لذا حن تخلت عن كينونتها داخل املكان 
وفعله�ا في�ه،  واصبح�ت ان�ا مج�ردة، 
اس�تطاعت ان تش�اهد انحناءته�ا عى 
املكان وانغماس�ها فيه ، فرفعت رأس�ها 
لتطل عى غياب كينونتها الحقيقية فتبدأ 
رحلتها يف مالحقة كينونتها الحقيقية . 

تخلصت من كينونته�ا املكانية الواقعية 
لتالحق كينونتها الزمنية الحلمية . 

وانظر اىل بنية القس�م االول تجد ان األنا 
ح�ارضة بكثافة يف امل�كان ) أنا ( نصية 

لفظي�ة بوجوده�ا  الخطي ع�ى بياض 
الظاه�ر  الق�ويل  الصفح�ة، ووجوده�ا 
يف الن�ص وانت تق�رأه . لكن ه�ذه األنا 
تعان�ق الغي�اب وتتج�ى يف ش�هود آخر، 
انها تختفي مكاني�اً لكنها تتجى زمانياً 
ويحل محله�ا ظرف الزم�ان الذي يمثل 
كينونتها الجديدة . ظرف الزمان) قبل ( 
ه�و الذي حّل يف مكان ) أنا ( اننا نش�هد 
يف بني�ة النص تحوالً كما ش�هدنا تحوالً 
لكينونة الذات نفس�ها . حت�ى حن اراد 
الش�اعر ان يختم النص لم يس�تطع ان 
يجه�ر بكينونت�ه بتس�ميتها وتعيينه�ا 
بلفظها ال�دال عى حضوره�ا الكثيف ) 
أن�ا ( ، بل انه اضم�ر كينونته بفعل ييش 
بقوة التحول ) اتعب ( وانسالخ الكينونة 
عن املكان بإكمال بنية القصيدة بلفظ ) 
الزمن ( وهنا نش�هد غي�اب األنا وحرض 
كينونته�ا الزمني�ة داخ�ل فع�ل ) اتعب 
( وان اس�تخدام فع�ل اتع�ب ال�دال عى 
االس�تمرارية ب�دل فعل ) تعب�ت ( الدال 
عى االنته�اء والتوقف اش�ارة اىل تحول 
الكينونة كلياً من كلية مكانية س�كونية 
متحرك�ة  زماني�ة  كينون�ة  اىل  ثابت�ة 
باس�تمرار ويأتي لفظ ) اللحاق ( ليؤكد 
هذا الحركة املستمرة والتجوال والهيمان 

ال�ذي ي�الزم كينون�ة ال�ذات الزماني�ة .
ث�م انظر اىل الزمن يف مروره عى جس�د 
القصي�دة،  كان يأت�ي نك�رًة، ) زم�ن (، 
لكننا نشهد يف نهايتها انه يأتي معرفاً، ) 
الزمن (، وهو يف جسد القصيدة هو الذي 
يمّر ويتحرك ويف ختامها نرى الذات هي 

الت�ي تتح�رك ملالحقت�ه . 
اتمن�ى ان اكون ق�د اس�تطعت مقاربة 
شعره بما يكشف ويؤكد ما اراه واذهب 

اليه .

 

 
طالل الغّوار

انها اخطائي 
دائما تحّف بي

وتشاركني حتى يف نومي 
فاطردها من رسيري

لكنها تظل تتبعني 
كما لو اني ارى

قمراً يختلس الًنظرات 
من خلف غيمة

او اراها زهرًة
تطّل من شقوق نافذة

واحيانا ابتسامة معلقة بأصابع الريح
تومئ يل وتتوارى

وحينما 
استيقظ صباحا

تهرع نحوي 
اتمرأى فيها ملّيا 

فأراها تشبهني
ثم اتركها تسر وحدها

بال دليل 
وال خرائط

وألنها لم ترتكب الوصول يوما
تستعيد سرها

فمرة تأخذني بعيدا
كما لوني مسافر يف غيمة
وانا احتطب الوانا لم ارها

ومرة اىل النهر
النتظر موجة

 تنتثر عند صخور الشاطئ
وانا امللمها حروفا وجمال

ثم اعود اىل البيت 
ويف جيبي قصيدة

ومرة تشر اىل  شجرة 
لم ازل اذكرها يف طفولتي

لتوهمني 
ان ثمة  طفل منذ ستن عاما

مازال خلفها ينتظرني
هكذا هو عهدي بقصائدي

انها إخطائي الوديعة

الزمن يف شعر ميثم عبد اجلبار اخطاء      
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   للشاعرة..الش�عرعزف بالكلمات... حدس مفعم باألحاسيس 
واملش�اعر .. خطاب  إنس�اني ال يرتبط بزمان أو مكان.. الشعر 
اختصار املس�افات.. كونه متفرد بكونيته.. الشعر قدرة خالقة 
حاملة نحلق بوساطتها اىل فضاء رحبة مفعمة بالخيال املمزوج 
بالواقع الذي يجرنا للتاقلم معه... بتوظيف لغة موحية والفاظ 

بعيدة عن الضبابية والغموض.. 
الرد يعصف بحنايا قلبي 

ودفء األحالم 
تبرشني بربيع قادم

  فالنص يكشف عن حس ذاتي بعيد عن الزخرفة اللفظة محاوال 
اس�تنطاق الحياة ب�كل موجوداتها وتناقضاته�ا وتفاصيلها.. 

باعتماد فعل درامي يأخذ ابعادا نفسية تؤطر جسد النص..
ونح�ن نرى ان الش�عر.. تش�كيل برصي يتح�رك وحركة الذات 
وتحوالتها الش�عورية املنبثقة من معطيات واقعية تنطوي عى 

دالالت مكتنزة بقدرتها البنائية ومضموناتها االنسانية..
دموعنا

 أحيانا تبلل حروفنا
 فتغدو كلماتنا كالطوفان

 مرة تجرف أحالمنا
 ومرة تغسل آهاتنا

 ومرة تنساب عى مهل 
توقظ افراحنا الخجولة

    فاملنتجة)الش�اعرة( تنس�ج نصا معرا عن لحظة ش�عورية  
تقوم عى املش�هد الكاش�ف عن جوه�ر التجرب�ة محققة افق 
الرؤي�ا بمخاطبة الوج�ود بلغ�ة العاطفة املتش�ظية..املكتظة 
بشعرية كاشفة عن الحالة النفسية مع تعدد ظالل الرؤية التي 
تقوم عى تقني�ة االنزياح.. فضال عن اعتماده�ا تقنية التكرار 
اللفظ�ي ال�دال عى التوكيد من جهة ومن جه�ة اخرى اضفائه 

نرة مموسقة اطرت جسد النص.
كن  دنياي او.. ال تكون

دع الضياء يستجدي حضورك
كن اسطورة مدهشة

كمعلقات بابل
)كن..او ال تكون(

  فالن�ص يتأس�س ع�ى االض�اءة الخالقة لعالم كوني متس�ع 
الرؤى.. بإيجاز العبارة.. وعمق املعنى املعر عن لحظة شعورية 
خالق�ة لحقلها الداليل.. املتكئ عى عب�ارة قالها )هاملت( بطل 
ولي�م شكس�بر الذي يبحث ع�ن رس وج�وده يف الحياة)اما ان 
اكون.. او ال اكون..(..وهي تتحرك وس�ط دائرة الوعي الشعري 
واقرتابه�ا م�ن الحكائي�ة بتدف�ق وجدان�ي..  مس�تفز للذاكرة 

الجمعية..
وبذل�ك قدم�ت الش�اعرة نصوصا اعتم�دت التكثي�ف وااليجاز 
واالضمار والحذف.. فضال عن توظيفها تقنية الرسد الش�عري 

والحوار الدرامي لبناء نص شعري مؤثث بالتداعيات ..



رس  ع�ن  البع�ض  يتس�اءل  ق�د 
ِرمش الع�ن أثناء الن�وم. وبينما 
س�بق لعلم�اء أن قال�وا إن ذل�ك 
يحدث استجابًة ملا تراه عقولنا يف 
أحالمنا، لكن ل�م يتمكن أحد من 

إثبات ذلك حتى اآلن.
تمكن علم�اء من إظهار أنه أثناء 
األحالم، تس�تجب أعيننا وعقولنا 
بصورة متش�ابهة م�ع الطريقة 
التي تستجب من خاللها للصور، 
حال�ة  يف  الجس�م  يك�ون  ح�ن 
الدراس�ة  يقظ�ة. وج�اءت تل�ك 
الجدي�دة، الت�ي ن�رت بمجل�ة 
اتص�االت الطبيع�ة، لتق�دم ملحة 
ن�ادرة ع�ن طريق�ة عم�ل خاليا 
الدماغ الفردية لدى العقل النائم. 
وقام دكت�ور اتزه�اك فرايد، من 
جامعة كاليفورنيا، وهو الباحث 
الرئي�س بتل�ك الدراس�ة، ب�زرع 
أقط�اب كهربائية بداخ�ل أدمغة 
19 ش�خصاً يعان�ون من الرصاع 

الذي يتس�م بمقاومت�ه للعقاقري 
الدوائية.

وعىل مدار مدة وصلت ألسبوعن، 
قام�ت تل�ك األقط�اب الكهربي�ة 
بتس�جيل النش�اطات الكهربي�ة 

الفردي�ة  العصبي�ة  الخالي�ا  يف 
بالفص الصدغي األوس�ط. وهذا 
هو الج�ر الواصل ب�ن اإلدراك 
الب�رصي والذكري�ات، ما س�مح 
لألطب�اء بالتنص�ت ع�ىل أح�الم 

املرىض.
وعاود فرايد “ أظهرت دراس�اتنا 
األولي�ة أن تلك الخالي�ا العصبية 
تنطلق حن نرى صور أش�خاص 
وأماكن متع�ارف عليها - أو عند 

غلق أعينن�ا لتخيلهم أو تذكرهم. 
بالفص  الدم�اغ  وأظهرت خالي�ا 
الصدغي األوس�ط ح�دوث زيادة 
بالنش�اط يف كل م�رة  مفاجئ�ة 
عق�ب تحريك امل�رىض ألعينهم يف 
الن�وم الذي يعرف باس�م “حركة 

العن الريعة”. 
وأض�اف فراي�د “ ويتش�ابه هذا 
النمط الكهربي بش�كل كبري مع 
ما يح�دث ح�ن نرى ثم�ة يشء 
جدي�د يف اليقظ�ة. ونح�ن نش�ك 
الريع�ة  الع�ن  ح�ركات  أن  يف 
اللحظ�ة ح�ن يصادف  تعك�س 
الدماغ ص�ورة جدي�دة يف الحلم. 
وهدفن�ا ه�و فح�ص م�ا يحدث 
بداخ�ل الدماغ حن نحلم، خاصة 
يف اللحظ�ات الت�ي تح�دث فيه�ا 
حركات العن الريعة. ويمكنني 
التأكيد هن�ا عىل أن النوم ما يزال 
يشكل واحداً من أكرب ألغاز العقل 

البري”.

قلّ�ة من يعرف�ون أّن الطماطم تعت�رب إحدى أنواع 
الفاكهة وليس�ت من الخ�راوات. وقليلون أيضاً 
م�ن يعرفون أنه من األفضل لرّبة البيت اس�تعمال 
الطماط�م املف�ّرزة ب�دالً م�ن الطازج�ة. وألنه�ا 
ُتس�تخدم يف العديد من وصفات الطبيخ، بمختلف 
أش�كالها وأنواعها، فمن األفض�ل أن يتّم تفريزها 

لتكون جاهزة لالستخدام يف أّي لحظة.
بعد هذه املعلومة املفيدة عن الطماطم، سنقّدم لك 

ثالث طرق سهلة لتفريزها:
1 -   تفريزها كاملة:

قومي “سيدتي” بوضع حّبات الطماطم � كما هي 
�  م�ن غري تقطي�ع أو فرم يف صيني�ة، وضعيها يف 
الفريزر. وبع�د أن تتجّمد تماماً، قومي بوضعها يف 
أكياس واحفظيه�ا مرة أخرى يف الفريزر، ونضمن 

لك أن تظّل صالحة ملدة عام.
2 - تفريزها مفرومة:

قومي أوالً بتقشري حبات الطماطم ثّمافرميها. بعد 
ذلك، أضيف�ي ملعقتن من زي�ت الزيتون وملعقة 
واح�دة من امللح لكّل 12 حّبة، ثّم ضعيها يف أكياس 

من النايلون، وضعيها يف الفريزر.
 مالحظة: عليك “سيدتي” االنتباه لتاريخ التفريز، 

ألنها تبقى صالحة من 6 إىل 8 أشهر فقط.
3 -  تفريزها صلصة:

قوم�ي “س�يدتي” بتقطي�ع الطماط�م م�ن دون 
تقش�ري، وضعيه�ا يف الخ�الط. بع�د ذل�ك، قوم�ي 
بتصفيته�ا جّي�داً، واغليه�ا ع�ىل ن�ار متوّس�طة 
الحرارة. أضيفي ل�كّل 20 حبة ملعقتن اثنتن من 

امللح ونصف كوب من زيت الزيتون.
بعد قيام�ك بالخطوات الس�ابقة، اتركي الصلصة 
عىل ناٍر هادئ�ة إىل أن يتبخر ماؤها. وأخرياً، ضعي 
ملعقة من عصري الليمون لكي تتسّبك، ثّم أفرغيها 
يف مرطبانات. تحافظ هذه الطريقة عىل الطماطم 

صالحة ملدة تزيد عن سنة.

من وق�ت إىل آخر، يمكن س�ماع كلمات 
م�ن بعض الن�اس قد ت�يء إىل قدراتنا 
أو إىل أنفس�نا، بهدف إحراجنا أو اختبار 
قدرتنا عىل ال�رد والتعليق، ومنها: “أنت 
تحصلن عىل إجازات كثرية، وعىل الرغم 

من ذلك مرتبك مرتفع”!
وقد تكون هذه التعليقات تحمل إحساساً 
بالغ�رية، ولك�ن ال ب�د م�ن مواجهته�ا 
بطريق�ة مهذب�ة، فالن�اس البالغون ال 
يثورون بسبب تعليقات سخيفة أو نقد 

جارح.
ويف هذا اإلطار، ن�رح كيفية إدارة هذا 

النوع من التعليقات باتباع 5 طرق.
الطلب من اآلخر التكرار

بعض العبارات، مثل: “أس�تميحك عذراً، 
ل�م أفهم: هل يمكنك أن تكرر من فضلك 
م�ا قلته؟”، تحث الش�خص ال�ذى ُيعلق 
بطريقة س�خيفة عىل تتب�ع خطواته أو 

عىل األقل إعادة صياغة أفكاره.
إذا ل�م يك�ن ه�ذا كافًيا فهو ع�ىل األقل 
وس�يلة لنقل املحادثة من مس�توى عاٍل 
من العنف إىل مس�توى أكثر مالءمة من 
املواجه�ة، مم�ا يمنح الفرص�ة للتفكري 

والرد بأدب عىل أي تعليق آخر.
الصمود

 إن التجاه�ل و الصمود والبقاء يف حالة 
تركي�ز عىل العم�ل، كلها عالم�ات تفيد 
بأنك ال تعطي وزناً للتعليقات الجارحة.

ىف بع�ض الح�االت، إذا تصاع�دت ح�دة 

املوقف، يمكن أن توضح النظرة القاتمة 
م�ن جانب�ك، والف�ك املش�دود، بأنك قد 
تنفجربن، ولكنك ترتاجعن عن ذلك ألنك 

مهذبة.

التظاهر بالدهشة
إن ال�رد به�ذه الكلمات: “أنا مندهش�ة 
لس�ماعك تقولن هذا. ال يبدو األمر عىل 
ه�ذا النحو”، يض�ع الزميل�ة التي لديها 

مواقف عدوانية س�لبية، يف حالة إرباك، 
فتتوقف عندئذ عن الكالم.

كما س�يؤدي ذلك إىل تشغيل آلية خاصة 
للغاي�ة، حيث ينتقل تركيز النقد منك إىل 
الش�خص الذي أدىل بالتعليق، الش�خص 
الذي س�يتعن علي�ه بال�رورة إجراء 
عملية تحليل ذات، وس�ؤال نفس�ه عما 

حدث.
التعبري عن االنزعاج

 إن التح�دث بقلب مفت�وح مفيد دائًما: 
إذا كان املوقف يف العمل عبارة عن س�وء 
فه�م، فإنه يحل�ه. ولك�ن إذا كان هناك 
م�ا هو أكثر من ذلك، ف�إن الكالم النابع 
من القلب س�يظهره حتًما عىل السطح. 
ولكن ال بد م�ن الحذر من الغضب، الذي 
ُيغريرِّ قواعد اللعبة، ويجعل منك مسيئة، 

بعد أن كنت الضحية. 
السؤال ما إذا كان هناك أمر ما خاطئ

 يف بعض األحيان، يكون هدف الكالم أن 
اآلخر يمر يف يوم سيئ، وبالتايل ال يتطلب 
األمر س�وى القليل من الهدوء والتواصل 
والسؤال عما إذا كان هناك أي يشء دفع 
من يتحدث باس�تخدام النق�د أو الكالم 
الج�ارح؟ فسيش�عر حينه�ا الش�خص 

اآلخر بفداحة ما ارتكبه من خطأ.
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

ال تتناول هذه األطعمة على 
العشاء قد تؤدي للوفاة

لطلة ابهى....

املطبخ ..

تعريف على الطريقة الروسية لتنظيف البشرة

أفضل الطرق لتفريز الطماطم

كشفت دراس�ة حديثة عن أن هناك أطعمة قد تؤدي دون غريها حال 
تناولها عىل العشاء إىل زيادة مخاطر الوفاة.

و يعد األش�خاص الذين يتناولون الكثري م�ن الكربوهيدرات واللحوم 
الدهني�ة املكررة عىل العش�اء يكونون أكثر عرض�ة لإلصابة بأمراض 

القلب من أولئك الذين يتناولون نظاما غذائيا مشابها عىل اإلفطار.
وأم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة مثل قص�ور القل�ب االحتقاني 
والنوب�ات القلبية والس�كتة الدماغية ه�ي الس�بب األول للوفاة عىل 
مستوى العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص 

كل عام.
ويمك�ن أن يؤدي تناول الكثري من الدهون املش�بعة واللحوم املصنعة 
والس�كريات املضاف�ة إىل رفع مس�توى الكوليس�رتول وزيادة خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
و يف املقاب�ل، يمك�ن أن ي�ؤدي تناول نظ�ام غذائي صح�ي للقلب مع 
املزي�د من الكربوهيدرات الكاملة مثل الخروات والحبوب وقليل من 

اللحوم إىل تعويض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وبحس�ب الدراس�ة فإن توقي�ت الوجبة يعد جنب�ا إىل جنب مع جودة 
الطعام من العوامل املهم�ة التي يجب مراعاتها عند البحث عن طرق 

لتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ووجدت الدراسة أن األش�خاص الذين يتناولون عشاءا نباتيا يحتوي 
عىل املزيد م�ن الكربوهيدرات الكاملة والدهون غري املش�بعة يقللون 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب بمقدار عرة يف املئة.
من جانبه، قال مؤلف الدراس�ة ين�ج يل، من جامعة هاربن الطبية يف 
هارب�ن، الص�ن: “يوىص دائم�ا بتناول نظام غذائ�ي صحي، خاصة 
ألولئك املعرضن لخطر اإلصابة بأمراض القلب، لكننا وجدنا أن تناول 
اللح�وم والكربوهيدرات املكررة عىل اإلفطار بدال من ذلك من العش�اء 

كان مرتبطا بمخاطر أقل”.
ودرس الباحث�ون 27911 من بيانات البالغ�ن يف الواليات املتحدة من 
املس�ح الوطني لفحص الصحة والتغذية )NHANES( وقاموا بتحليل 
املعلومات الغذائية التي تم جمعها خالل املقابالت مع املش�اركن عىل 

مدار يومن غري متتالين.
ق�ام الباحثون بفح�ص العالقة بن تن�اول الده�ون والكربوهيدرات 
والربوتين�ات املختلفة يف وجبة اإلفطار أو العش�اء مع معدالت إصابة 
املش�اركن بأمراض القلب، حيث وجد التحليل أن تناول عش�اء نباتي 

يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب بنسبة 10 %.

طبيبك يف بيتك

خضراوات تعّد رقما واحدا للقضاء على السموم والسرطانات

تتس�اءل الكث�ري م�ن األمه�ات بحم�اس، 
عندما يكونوا األطف�ال الصغار جداً يبدأون 
يف تجربة الحديث، عن طريق ما يس�مى ب� 

“الهدل” والثرثرة غري املفهومة.
لذل�ك ع�ىل األبوي�ن أن يعرف�ا أن طفلهم�ا 
يثرث�ر عندما يحدق يف وجه من يقابله وهو 
يتح�دث، وعىل جمي�ع األمه�ات أن يأخذن 
بع�ن االعتبار أن الطفل يبدأ ب� “الهديل” يف 

نهاية شهره الثالث.
متى أتوقع أن يقول طفيل كلمته األوىل ؟

يمكن أن ينطق الطف�ل بالكلمات املفهومة 
يف أي وق�ت ب�ن 9 و 14 ش�هراً، لك�ن ه�ذا 
ال ينطب�ق ع�ىل جمي�ع األطف�ال الذي�ن ال 
يتش�ابهون يف توقي�ت النطق، وع�ىل الرغم 
من ذلك، فإن أغلبهم ال يقولون كلمة يمكن 
التعرف عليها حت�ى يصل عمرهم إىل حوايل 
18 ش�هراً، بينم�ا يمك�ن لآلخري�ن توصيل 
كلم�ات يمكن التعرف عليه�ا مثل “با - با” 
للوداع أو “دا” للكلب يف البيت، ويبدأ هذا من 

سن 7 أشهر.
أمنية جميع األمهات أن تكون الكلمة األوىل 
لطفله�ن ه�ي “ما - م�ا” وباملقاب�ل يأمل 
اآلباء يف س�ماع كلمة “با - با” ولكن يف كثري 

من األحيان يقول األطفال “با - با” أوالً ألن 
هذه األحرف أس�هل قليالً ويمكن�ه إتقانها 

أكثر من أحرف “ماما”.
كيف أشجع طفيل عىل التحدث؟

أفض�ل طريق�ة مس�اعدة طفل�ك الصغ�ري 
عىل االس�تعداد لب�دء الحديث، ه�ي تعليمه 
اس�تيعاب وفه�م الكلم�ات من�ذ صغ�ره، 

وال تس�تغربي أن األطف�ال يب�دأون فعلي�اً 
يف اس�تيعاب الكلم�ات الت�ي تقولينها منذ 
ال�والدة، لذا ف�إن التكرار سيس�اعدهم عىل 

فهم الكلمات ثم نطقها الحًقا.
و يف عمر 6 أش�هر تقريب�اً، ويمكن لطفلك 
أن يفهم جيداً بعض الكلمات، مثل اس�مه، 
ثم ماما ومع مرور الوقت س�يبدأ يف تجربة 

إصدار األصوات محاوالً نسخ الكلمات التي 
تعلمها، و كل ذل�ك يجعله أقرب إىل التحدث 

بكلماته األوىل.
ماذا لو لم تظهر عىل طفيل عالمات الكالم؟

حتى لو كان طفلك الصغري يف سن 18 شهراً 
وق�د بدأ فقط يف محاولة نطق الكلمات مثل 
“م�ي” للحلي�ب أو “دا” لذلك لألش�ياء التي 
يراه�ا، ف�ال تقلقي، و ال يش�ري ذل�ك إىل أنه 
متأخ�ر يف النطق، فال�كالم يتطور يف الوقت 
املاس�ب له، لك�ن إذا كان يقرتب من عامن 
ولم ُيظهر أي عالمات عىل محاولة التحدث، 
فاستش�ريي طبيب�ك للحصول ع�ىل بعض 

النصائح، ومنها:
الطف�ل  محي�ط  يف  لألص�وات  انتبه�ي   .1
وحفزيه عىل تقليدها، مهما كانت بسيطة.

2. استعميل حركات وإشارات للتواصل مع 
الطف�ل، مثل حرك�ة النفي بالي�د أو حركة 
هز الرأس باملوافقة، فهو س�يبدأ النطق مع 

الحركات.
3. حف�زي الطفل عىل االس�تجابة للصور، 

واسأليه عن صور بعض األشخاص.
والجم�ل  الس�هلة  الكلم�ات  اس�تعميل   .4

القصرية يف الحديث معه.

سلوكيات

دراسات حديثة

متى سيتمكن طفلك من قول كلمة “ماما” أو “دادا”؟

لتلك األسباب ترمش أعيننا يف أثناء النوم

تمتل�ك الروس�يات ب�رة ن�رة 
وناعم�ة، تمنحهن إطاللة مرقة 
وجذاب�ة، نظراً الهتمامه�ن الدائم 
بالعناية بالب�رة، من خالل اتباع 
روت�ن يوم�ي وأس�بوعي للعناية 

ببرتهن وتنظيفها.
س�تعرفن  الس�طور  ه�ذه  ويف 
الطريقة الروسية لتنظيف البرة، 
وأبرز املاسكات واملقرات املنزلية 
الت�ي تعتم�د عليها الروس�يات يف 
الحفاظ عىل برتهن أكثر نضارة 

وإرشاقاً.
أوالً: البخار الساخن والقهوة

تعتم�د الروس�يات عىل اس�تخدام 
الشعريات  لتفتيح  الساخن  البخار 
الدموي�ة وترطي�ب الجل�د، وفتح 
ملنتج�ات  يس�مح  مم�ا  املس�ام، 
بالب�رة  والعناي�ة  التنظي�ف 
بالتغلغل داخل املسام، ولعقود من 
الزمان، كانت الفتيات الروس�يات 
يس�تخدمن القه�وة املطحون�ة يف 
الس�اونا لتنش�يط الدورة الدموية 

ولتقليل ظهور األوردة.
وُيعد كل من القهوة والبخار بمثابة 
مقر طبيع�ي مثايل للتخلص من 
الجل�د امليت، كم�ا أنهم�ا مثاليان 

الدموي�ة  ال�دورة  تدف�ق  لزي�ادة 
وتقليل الس�يلوليت يف مناطق مثل 

الفخذين واألرداف.
والقهوة منشط ومدر للبول، لذلك 
يمكنها التخلص مؤقتاً من املاء من 
الخالي�ا الدهنية، ومع االس�تخدام 
املتك�رر للقهوة كمق�ر طبيعي، 
يمكن تقليل عالمات السيلوليت يف 

الجسم.
ثانياً: تنظيف البرة بالحليب بدالً 

من الغسول
تفضل النساء الروس�يات الحليب 
ذي  الغس�ول  م�ن  ب�دالً  املنظ�ف 
الرغوة القاس�ية املنزوعة الزيوت، 
وتس�تطيع منظفات الحليب إزالة 
م�ن  واألترب�ة  والزي�وت  املكي�اج 
البرة، مع الحفاظ عىل رطوبتها، 
وحمايتها من الجفاف، خاصة مع 

طق�س روس�يا الق�ارس يف فصل 
الشتاء.

وبالنس�بة للب�رة الحساس�ة أو 
الفاتحة أو املعرضة لحب الشباب، 
سيوفر الغس�ول الذي يحتوي عىل 
الحليب، بعض الراحة للبرة أثناء 

تنظيفها.
وُيمكنِك اس�تخدام منظف الحليب 
ع�ىل الجل�د الجاف، حت�ى يلتصق 
الزي�وت  ويس�تخرج  ببرت�ك 
واألتربة واملكياج؛ ألن تطبيقه عىل 
ب�رة رطب�ة أو بأط�راف أصابع 

رطبة ليس فعاالً.
وبعد تدليك وجهك بمنظف الحليب 
لع�دة دقائ�ق، اس�تخدمي قطعة 
قماش دافئة ورطبة إلزالة املنظف، 
فذلك سيمنح برتك تقشرياً يدوياً 

لطيفاً وخفيفاً أيضاً.
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كش�فت خب�رية تغذي�ة ع�ن أن�واع 
محددة من الخض�ار، تعّده خيارها 
بالعن�ارص  م�يلء  ألن�ه  األفض�ل، 
الغذائية واأللياف وتأثريات مكافحة 

الرطان.
وتح�ت عنوان “الخض�ار رقم واحد 
كارول�ن  تؤك�د  ل�ألكل”،  األفض�ل 
الخ�راوات  أن  ع�ىل  توماس�ون، 
تحته�ا  ين�درج  الت�ي  الصليبي�ة 
والكرن�ت  والجرج�ري  )ال�ربوكيل 
والقرنبي�ط( مليئ�ة بالفيتامين�ات 
وكذل�ك  امل�اء  يف  للذوب�ان  القابل�ة 

الذوبان يف الدهون.
الخ�راوات  أن  إىل  أش�ارت  و 

الصليبية مليئ�ة بفيتامن يس، إيه، 
إي، كيه”، إذ يساعد فيتامن “يس” 
يف تكوين الكوالج�ن والحفاظ عىل 
نمو الشعر والبرة واألظافر بشكل 
صح�ي، فيم�ا تعم�ل الفيتامين�ات 
القابل�ة للذوب�ان يف الده�ون “إي�ه، 
إي، كي�ه” معا لدعم جه�از املناعة، 

وتعزيز مكافحة الشيخوخة.
أن  إىل  توماس�ون  وأش�ارت 
الخ�راوات الصليبية تعد جزء من 
عائلة براس�يكا، وتشتهر هذه الفئة 
من الخروات باحتوائها عىل نسبة 
عالي�ة م�ن األلي�اف، وتلع�ب دورا 
مهم�ا يف صح�ة الجه�از الهضمي، 

كما ُيع�رف أعضاء عائلة خروات 
براس�يكا باحتوائه�ا ع�ىل إنزيمات 

تعزز التخلص من السموم.
وتح�ث خب�رية التغذية أن�ه يف حال 
تل�ك  هض�م  يف  صعوب�ة  مواجه�ة 
الخ�راوات ب�رورة طهيها بدال 

من تناولها نيئة.
أن  توماس�ون  كارول�ن  وأك�دت 
“الخ�روات الصليبي�ة” مرتبط�ة 
أيضا بخصائص مكافحة الرطان، 
إذ تحت�وي ع�ىل الغلوكوزينات التي 
اإلصاب�ة  خط�ر  بتقلي�ل  ارتبط�ت 
بالرطان، عن طريق تحييد الخاليا 

الرطانية يف الجسم.



العمر،  به  تقدم  نجارا  أن  يحكى 
وطلب من رئيسه يف العمل إحالته 
مع  عمره  بقية  ليعيش  للتقاعد 
صاحب  أن  إال  وأوالده،  زوجته 
العمل رفض طلب النجار ورغبه 
أن  غري  مرتبه،  بزيادة  البقاء  يف 

النجار أرص عىل طلبه.
فقال له صاحب العمل: يل عندك 
منزال  تبني  أن  وهو  أخري،  رجاء 
أخريا، وأخربه أنه لن يكلفه بعمل 
بعده، فوافق النجار عىل مضض.

وبدأ النجار العمل، ولعلمه أن هذا 
الصنعة،  لم يحسن  األخري  البيت 
الصنع،  رديئة  موارد  واستخدم 
الجودة  دون  اإلنجاز  يف  وأرسع 

املطلوبة.
بها  أدى  التي  الطريقة  وكانت 
العمل غري سليمة لعمر طويل من 

اإلنجاز والتميز واإلبداع، وعندما 
البناء،  النجار العجوز من  انتهى 
مفاتيح  العمل  صاحب  سلم 
الجديد، وطلب السماح له  املنزل 
العمل  صاحب  أن  إال  بالرحيل، 
استوقفه، وقال له: إن هذا املنزل 

مع  عملك  سني  نظري  هدية 
املؤسسة فآمل أن تقبله، فصعق 
النجار من املفاجأة، ألنه لو علم 
تواني  ملا  العمر  منزل  يبني  أنه 
يف  واإلتقان  األداء  يف  اإلخالص  يف 

العمل.
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خذ حذرك، ألنك ربما تتعرض ملوقف صعب جدا 
مع الحبيب هذا اليوم. هناك شخص ما يشجعك 
ع�ىل تعزي�ز ثقت�ك يف نفس�ك والتعام�ل بجدية مع 
الحبيب وش�خص آخر يدفعك لالق�راب منه. فكر قبل 

اتخاذ أي خطوة حتى تتجنب املواجهة.

تركز عىل قضية واحدة فقط اليوم. ترفض أن 
تس�ريح حتى تصل إىل ما تري�د. ربما تحاول 
الوصول إىل مكان ما أو إىل ش�خص ما ليساعدك. 
حت�ى تحقق هدف�ك البد من ب�ذل املزيد م�ن الجهد 

فالكفاح هو رس النجاح.

سيتحس�ن مزاجك اليوم فاملش�اريع املهنية 
الخاص�ة بك س�تؤتي ثماره�ا قريبا. تش�عر 
باالطمئنان والراحة ولذلك س�تبادر بوضع بعض 
الخط�ط الجدي�دة ب�كل ش�جاعة. إذا واصلت عملك 
بكل ش�جاعة خالل األي�ام املقبلة، س�تنجح يف تحقيق 

أهدافك.

إذا ش�عرت الي�وم أنك غري راض عن نفس�ك 
وعما أحرزته خالل األي�ام املاضية، فحاول أن 
تس�تغل هذا اليوم لتصحيح مسارك وللركيز عىل 
أهدافك. هل تشعر بأنك حياتك العاطفية غري ناجحة؟ 

عليك أن تهتم بها أيضا وتوضح موقفك للحبيب.

ي�زورك الي�وم ش�خص مه�م ج�دا ويطل�ب 
مس�اعدتك يف أمر ما. تم�ر بأوقات صعبة هذا 
الي�وم بس�بب مش�اكل عائلية. يج�ب ان تفصل 
ب�ن مش�اكلك وعملك حت�ى ال تؤثر ع�ىل مكانتك يف 
املس�تقبل. ان�ت متفائ�ل ج�دا وال تخاف م�ن األعمال 

الشاقة. اهتم بعملك واسعد نفسك ومن حولك.

هناك ما يعوقك عن التقدم تجاه أهدافك، فال 
تيأس أو تتوقع تلقي املواساة من أي شخص. 
احش�د قوتك واس�تمر يف تحقي�ق أحالمك، حتى 
وإن كان البد م�ن تغيريها بعض اليشء. ال تترصف 
بت�رع وحافظ ع�ىل طاقت�ك. انظر إىل هذه املش�كلة 
كمهم�ة أخرى يجب إنجازها، وث�ق أنه لن يقف أمامك 

أي يشء.

ربما تقرراليوم اس�تضافة بعض األشخاص 
أو ربم�ا تقيم حفال يف منزلك وتدعو مجموعة 
م�ن األصدقاء لحضور هذا الحفل. توقع أن يلبي 
الجميع دعوتك ولذلك اس�تعد الستقبالهم. ستكون 
مناس�بة س�عيدة جدا وربم�ا تتعلم أم�ورا جديدة من 

هؤالء الضيوف.

ك�ن يقظا فاألم�ور متوترة الي�وم. وكن ثابتا 
وقويا عن�د التحدث مع اآلخرين. كن حذرا وال 
داع للعن�ف. ال تستس�لم لرغباتك وتتش�اجر مع 
اآلخري�ن. كن قويا حتى ال يس�تهان بك وال تس�مح 

ألحد أن يقهرك أو يفرض سيطرته عليك.

تس�عد اليوم بجلوسك وحديثك مع من تحب، 
وال ش�ك يف ذل�ك، ولك�ن م�ن ال�روري جدا 
مش�اركة اآلخرين يف بعض األنشطة. من املفضل 
ج�دا اليوم أن تس�اعد أح�د األصدق�اء أو الزمالء يف 
بعض املرشوع�ات. العمل مع فري�ق أو مجموعة أو يف 

جمعية خريية يعزز ثقتك يف نفسك.

ه�ل قمت برتيب منزلك خالل األيام املاضية؟ 
إذا كن�ت قد رتبته بالفع�ل، فيجب عليك اليوم 
أن تبدأ بالتشاور مع أفراد األرسة يف بعض األمور 
والقضاي�ا املهمة. قمت بحل العديد من املش�اكل يف 
حيات�ك أمس، وتش�عر اليوم أنك تدخ�ل مرحلة جديدة 

فهل أنت مستعد؟

أقب�ل ع�ىل الحي�اة وال تك�ن س�لبيا حتى إن 
ش�عرت يف البداية بامللل والي�أس. ربما تراقب 
بنفس�ك عقارب الس�اعة الي�وم من ش�دة امللل. 
تش�عر أن الوق�ت يمر ولك�ن يف الحقيق�ة ربما يمر 
ببطء شديد. حاول أن تؤجل أي مهمة للغد حتى تصبح 

عىل ما يرام.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ف�رص غ�ري متوقع�ة وغ�ري عادي�ة لتطوير 
حياتك املهنية. ربما يخربك أحد الزمالء ببعض 
التفاصيل واملعلوم�ات القيمة التي تجعلك تفكر 
من جديد يف تطوير مهاراتك وتحس�ن أدائك. يتصل 
ب�ك العديد من األش�خاص ومنهم من يبلغ�ك باألخبار 
الس�ارة. هذه األخبار س�تجعل يومك س�عيدا وستغري 

مزاجك إىل األفضل.

كلمات متقاطعة

acebook من الفيسبوك

أن�ا امراة متزوجة منذ ثماني س�نوات ولم 
أرزق بأطفال، ومشكلتي أني أعمل عمليات 
أنابيب ولم تنجح، ونجحت الس�نة املاضية 
ملدة شهرين وتم اإلجهاض وأحبطت كثرياً، 
وال أنتظ�ر أن يق�ال يل: ه�ذه إرادة ربنا. أنا 
أع�رف أنها إرادة ربن�ا، بس بكل مرة بعمل 
وبفش�ل بح�س بم�رارة ال توص�ف، واآلن 
مقبلة عىل عملية، ونفسياً تعبانة، وخايفة 
من تلك املشاعر املرة، وباألخص هذه املرة، 
كل أخوات�ي ال يتكلمن معي بس�بب حميل 
الس�ابق، وألني لم أخربه�ن وال أعرف ماذا 
أعم�ل هذه امل�رة، زوجي س�يعمل العملية 
واإلحب�اط  أح�د،  يل  يوج�د  وال  ويس�افر، 

يحالفني من كل جهة، أوّد دعماً نفسياً.
النصائح والحلول:

-مشكلتك فهي ليست مش�كلة بإذن الله، 
ب�ل حال�ة تحاول�ن الس�عي ب�كل طاقتك 
ع�ىل  يس�اعدك  ك�ي  إيمان�ك  وتوظف�ن 
تجاوزها، وهذا يكف�ي لتثابي ويلطف الله 

بك وبزوجك إنه سميع مجيب.
- ال تخايف من العملية وال تفكري بنتائجها، 
بل فكري أنك تسعن وعىل الله التدبري، هذا 

التوكل هو املس�اعد األكرب، أما العالقة مع 
األه�ل فأرجو أال تدعيه�ا تقلقك، وحلها يف 

رأيي بسيط.
- اخت�اري ش�خصاً تثق�ن ب�ه م�ن أفراد 
العائل�ة، واح�دة م�ن أخوات�ك تثق�ن بها 
وصارحيها أنك تفضل�ن عدم الحديث عن 
تفاصي�ل العملي�ة، وأن�ك بحاج�ة إىل دعم 
أخوات�ك بالش�كل ال�ذي يريح�ك؛ أي بعدم 

الكالم عن املوضوع.

الل�ه،  ب�إذن  س�رييحك  الت�رصف  ه�ذا   -
وصدق�ي إن الدع�م النف�ي الحقيقي لن 
تجدي�ه بالتعاط�ف، ب�ل من داخل�ك ومن 
خالل إيمانك وتوكلك ورضاك بما كتب الله 
لك، وأيضاً إش�غال نفس�ك بأعم�ال مفيدة 
وعط�اء لآلخري�ن، مم�ا يش�عرك بالرضا 
ع�ن النفس، بع�د أن تجدي الن�اس حولك 
يحبون�ك ويتمن�ون التقرب من�ك، أدعو لك 

بكل الخري.

براءت�ه  ع�ىل  الطف�ل  يظ�ل 
وبس�اطته حاضناً للمش�اعر 
واألفكار والخواط�ر، التي قد 
تعجز األم أحيان�ًا عن فهمها 
الت�رصف  طريق�ة  ومعرف�ة 
إذا  األمث�ل حيالها، والس�يما 
تعلق األم�ر بمخاوف األطفال 
وهمومهم الت�ي قد تنتج عن 
حادث ما يف املدرسة، أو نتيجة 
مشهد ما، شاهده الطفل عىل 

الشاشة ولم تلِق له األم باالً.
النف�س  ابتك�ر علم�اء  وق�د 
 5 املختص�ون،  والربوي�ون 
طرق رئيس�ة من ش�أنها أن 
تس�اعد اآلب�اء واألمهات عىل 
وأرسار  مكنون�ات  كش�ف 
عفوي�ة  بطريق�ة  أطفاله�م 
وغ�ري مب�ارشة وب�ال أس�ئلة 
رصيح�ة تخيفهم، مع أهمية 
أن ت�رك األم العن�ان لطفلها 
لق�ول اإلجاب�ة التي تناس�به 
وتع�رب عن�ه، دون أن توح�ي 
إليه بإجابة معينة، أو تعاتبه 
إجابت�ه وإخباره  اختيار  عىل 
من�ه  تتوق�ع  كان�ت  بأنه�ا 
اختياراً آخ�ر«؛ و هذه الطرق 

تتمثل فيما يأتي:
• قصة السفر

احك�ي ل�ه أن هناك ش�خصاً 
س�وف يس�افر إىل مكان بعيد 
جداً ولن يعود أبداً؛ فمن تتوقع 

أن يكون هذا الشخص؟
إجابة الطفل ستجعلك تعرفن 
من هو الشخص الذي يكرهه 

ويتمن�ى بع�ده عن�ه، أم�ا إن 
قال لك إن الذي س�وف يسافر 

»أنا«؛ فهو يكره نفسه.
• قصة العصفور

قص�ة  ع�ن  لطفل�ك  احك�ي 
العصف�ور األب والعصف�ورة 
العصف�ور  وابنهم�ا  األم 
الع�ش  الصغ�ري، ينام�ون يف 
ف�وق الش�جرة، وته�ب رياح 
ع�ىل  الع�ش  ويق�ع  قوي�ة 
األرض؛ فيطري العصفور األب 
إىل شجرة، والعصفورة األم إىل 

شجرة أخرى.
اس�أيل طفل�ك: »إىل أي�ن طار 

العصفور الصغري؟«
إذا ق�ال طفلك: »إن العصفور 
طار ألبيه«؛ فهو متعلق بأبيه، 
وإن قال: »إنه ط�ار إىل أمه«؛ 

فهو متعل�ق بأمه ويراها هي 
منب�ع األمان، أما إن قال: »إن 
العصف�ور الصغ�ري ط�ار إىل 
شجرة أخرى«؛ فهذا يعني أن 
الطفل واثق ومستقل ويشعر 

باألمان.
• قصة الخرب الجديد

احكي لطفل�ك أن هناك طفالً 
عاد م�ن املدرس�ة، وقالت له 
أمه: »تعال برعة، لدي خرب 
جدي�د ل�ك«، واس�أليه: »ماذا 

تتوقع أن يكون هذا الخ�رب؟«
يف  تس�اعدنا  الطف�ل  إجاب�ة 
التعرف عىل جانب من رغباته 

ومخاوفه وتوقعاته.
• قصة الحلم املزعج

احكي لطفل�ك أن هناك طفالً 
وه�و  الن�وم  م�ن  اس�تيقظ 

مرهق ومنزع�ج، وقال ألمه: 
»رأيت حلماً مزعجاً يف املنام«، 
واسأليه: »ماذا رأى الطفل يف 

منامه برأيك؟«.
تتعرف�ن  س�تجعلك  إجابت�ه 
عىل نقاط ضعفه ومش�اكله 
يف عالقات�ه مع أف�راد عائلته 

وأصدقائه.
• قصة الخوف

احكي لطفل�ك أن هناك طفالً 
يبكي بش�دة، ويق�ول: »إنني 
خائف جداً«؛ فم�م يخاف، أو 

ممن يخاف؟
س�تجعلك  الطف�ل  إجاب�ة 
تعرف�ن الكثري م�ن مخاوفه 
واألش�خاص  الش�خصية، 
الذين يخيفونه، أو يشعر بأن 

وجودهم يهدده ويضايقه. 

مشاكل وحلول

هل تعلم 

قصة وعربة

اختبارات شخصية

أهلي يقاطعوني ألني ال أشاركهم أسرار حياتي الزوجية!

باب النجار مخلوع

5  اختبارات لمعرفة أسرار طفلك

أفقياً : 1 – ممثلة مرصية – 2 – 
شاعر عراقي راحل – 3 – ماركة 
س�يارات – نبرص }مجزومة{ – 
4 – متشابهان – أحد األقارب – 
متشابهة – 5 – عكسها صنديد 
 –  6  – يونان�ي  فيلس�وف   –
متشابهان + قصد – أشد متانة 
وصالب�ة – 7 – عكس�ها إحدى 
اإلمارات العربية – 8 – عكسها 
من األبجدية – ابغ – سقي – 9 

– والية أمريكية .

عامودياً : 1 – املوسيقار الدكتور 
– 2 – شاعرة فلسطينية – 3 – 
أجيب – عاصم�ة أوروبية – 4 
– مؤس�ف ومؤجع م�ن الحزن 
– اس�م موص�ول – 5 – رشكة 
برولية – جن�ون – علو ومجد 
– 6 – عك�س ير – عكس�ها 
فقر – 7 – متش�ابهان – يصل 
 – س�ورية  مدين�ة   –  8  – إىل 
عالم�ة موس�يقية – 9 – دولة 

أوروبية .

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
وجرب�����ك ان�ا  علي�ك  ازع�ل  اري�د 

ب�ك وج�ر  ش�وكي  ل�و  تنس�اني  ه�م 

ب�ك وج�ر  وص�يل  وم�د  تبع�د  تظ�ل 

علي�ة ش�خصك  وص�ل  تكط�ع  وه�م 

*  *  ****
اله���ام ت�ره  الح�ب  ش�عر  تعلي�م  م�و 

اله�ام ت�ره  وح�دك  ال�ك  ب�س  وكلب�ي 

اله��ام ت�ره  ص�دك  نط�خ  م�ا  لغ�ريك 

تحي��������ة ناخ�ذ  فق�ط  وح�دك  ال�ك 

الجراح  بن  عبيدة  أبو  بقيادة  املسلمون   -  636
يفتحون مدينة حمص بعد أن حارصوها حصاًرا 
فكتب  الصلح  طلب  إىل  املدينة  فاضطرت  شديًدا 
أنفسهم  عىل  باألمان  كتاًبا  ألهلها  املسلمون 

وأموالهم.
987 - انتخاب أوغو كابيه ملًكا عىل فرنسا.

1671 - العثمانيون يعلنون الحرب عىل بولندا.
ماديسون  جيمس  األمريكي  الرئيس   -  1812
اململكة  عىل  الحرب  إعالن  الكونغرس  من  يطلب 

املتحدة وذلك يف ما عرف باسم حرب 1812.
1920 - أدولفو دي ال ويرتا يتوىل رئاسة املكسيك 

لفرة انتقالية.
املصورة  للمجلة  األول  اإلصدار   -  1938

»سوبرمان«.
1945 - رئيس الحكومة الفرنسية شارل ديغول يعلن 
أنه أمر القوات الفرنسية يف سوريا بوقف إطالق النار 
استجابة للمطالب الربيطانية بهدف إتاحة الفرصة 
املتحدة  للمشاورات بن فرنسا وبريطانيا والواليات 

والدول العربية حول الوضع يف الرشق األدنى.
محمد  وامللك  ليبيا  عن  اإليطالين  جالء   -  1949

إدريس السنويس يعلن استقالل »دولة برقة«.
1955 - استقالل تونس.

جميع  يغطي  تلفزيونًيا  بًثا  تبدأ  كندا   -  1958
األرايض الكندية.

1959 - صدور الدستور التوني.
جيورجيوس  اليوناني  الوزراء  رئيس   -  1973
بابادوبولوس يلغي امللكية، وتم إقرار هذا اإللغاء 

يف استفتاء عام 1974.
1980 - املحطة اإلخبارية العاملية يس إن إن تبدأ 

عملها.
1987 - اغتيال رئيس وزراء لبنان رشيد كرامي 

بتفجري مروحيته.
وزوجته  بريندرا  النيبايل  امللك  مرصع   -  2001
سلم  عىل  كانوا  الذين  وأخواته  وإخوانه  وأبنائه 
العرش بعد أن أطلق ابنه ويل العهد األمري ديبندار 
بيكرام النار عليهم، وأخيه جيانندرا يتوىل الحكم.

لفرة  العراق  رئاسة  يتوىل  الياور  غازي   -  2004
انتقالية ليكون الرئيس األول للعراق بعد سقوط 
العزو  بعد   2003 عام  حسن  صدام  حكومة 

األمريكي.
2009 -طائرة الخطوط الجوية الفرنسية الرحلة 
بعد  وذلك  األطلي  املحيط  فوق  تتحطم   447
تعرضها الضطرابات جوية شديدة خالل رحلتها 

من ريو دي جانريو إىل باريس.
رشكة صناعة السيارات األمريكية جنرال موتورز 
بطلب  تقدمها  بعد  وذلك  رسمًيا  إفالسها  تعلن 
من   11 الفصل  بحسب  الدائنن  من  لحمايتها 

القانون األمريكي.
2010 - إجراء انتخابات التجديد النصفي ملجلس 

الشورى املرصي.
2016 - افتتاح نفق قاعدة غوتارد يف جبال األلب 
سكة  نفق  وأعمق  أطول  ليصبح  السويرية، 

حديدية يف العالم.
يعلن  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس   -  2017
باريس  اتفاق  من  املتحدة  الواليات  انسحاب 

للمناخ الذي وقعت عليه أواخر 2016.
الحكومة  رئاسة  يتوىل  سانشيز  بيدرو   -  2018
ملاريانو  خلًفا  له  الربملان  اختيار  بعد  اإلسبانية 

راخوي.
لقب  يحقق  اإلنجليزي  ليفربول  نادي   -  2019
النهائي  يف  فوزه  بعد   2019 أوروبا  أبطال  دوري 

عىل توتنهام بنتيجة 0/2.

=يف الواليات املتحدة يتساوى عدد 
الجرذان مع عدد السكان تقريباً. 
الثديية  الحيوانات  هي  =االفيال 
أن  تستطيع  ال  التي  الوحيدة 

تقفز. 
الطيور  أنواع  أذكى  هو  =الغراب 

وأمهرها.
شعرة   40 حوايل  الرجل  =يفقد 

يومياً يف حن تفقد املرأة نحو 70 
ينمو  جديداً  شعراً  أن  إال  شعرة، 

عادة يف مكان الشعر املتساقط. 
االنسان  جسم  يف  عضلة  =ارسع 
للعن  تسمح  التي  العضلة  هي 

بأن تطرف. 
ابتكر  من  اول  قيرص  =يوليوس 

اسلوب الرسائل املشفرة. 

بمناعة  القرش  اسماك  =تتمتع 
طبيعية تحميها من االصابة بأي 

مرض. 
 4 نحو  بزيارة  النحل  =يقوم 
مالين زهرة كي يتمكن من صنع 

كيلوغرام واحد من العسل. 
الفيل  اسنان  عدد  يزيد  =ال 

األفريقي عن 4 اسنان. 

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

عىل  غنائية  حفالت  إحياء  عن  قصرية  ليست  فرتة  غياب  بعد 
التي طرأت عىل  كورونا  أزمة فريوس  بسبب  املرسح  خشبة 
العالم، يبدو أن ملكة اإلحساس إليسا ستعود مجدداً للوقوف 
خالل  األونالين  بحفالت  اكتفائها  بعد  املرسح  خشبة  عىل 
وائل  املقرب  صديقها  خطى  عىل  وستسري  املاضية،  الفرتة 
كفوري الذي أحيا هو اآلخر حفله األول بعد أزمة كورونا قبل 

أيام بنجاح كبري يف جمهورية الدومينيكان.
رغم غياب إليسا عن إحياء الحفالت الغنائية خالل الفرتة املاضية 
بسبب فريوس كورونا واكتفائها بحفل غنائي واحد اونالين ككثري 
عىل  مبدئياً  وافقت  العربي،  الوطن  يف  الغناء  ونجمات  نجوم  من 
إحياء حفل غنائي جديد خالل الفرتة القادمة عىل أن يكون الحفل 
يف مدينة أربيل يف العراق، تحديداً يف صالة كاالكيس يوم 26 من شهر 

حزيران/يونيو املقبل.
كل  عىل  إليسا  مع  االتفاق  للحفل  املنظمة  الجهة  حالياً  وتحاول 

التفاصيل الخاصة بالحفل لضمان موافقتها النهائية.
عىل صعيد آخر، من املنتظر انطالق برنامج تلفزيوني ضخم يجمع  
إليسا وشريين عبد الوهاب عرب شاشة الـأم بي يس قبل نهاية العام 
لم تقدمها كل  الحايل، عىل أن يضّم الربنامج فقرات مختلفة جداً 

منهما من قبل يف تجاربهما التلفزيونية.
وكانت إليسا قد شاركت يف املوسم الرمضاني املايض يف حملة 
إعالنية قوية ملصلحة مرىض الرسطان بأغنية تحمل عنوان 
فور عرضها،  واسعاً  التي حققت نجاحاً  »يا عم سالمتك« 
حتى إنها احتلت املرتبة األوىل عىل تطبيق أنغامي عىل مدار 

الفرتة املاضية.

ماكدونالدز  وتبدأ  معدودة  أيام 
مطاعمها  يف   BTS وجبة  بطرح 
الفرقة  توقيع  تحمل  اإلمارات  يف 
تضم  والتي  العاملية،  املوسيقية 
ناجتس،  ماك  تشيكن  قطع   10
بالحجم  املتميزة  املقلية  والبطاطا 
كوال  كوكا  ومرشوب  الوسط، 
الفلفل  وصلصة  الوسط،  بالحجم 
الجديدة مستوحاة  الحلو وكاجون 
كوريا  ماكدونالدز  وصفات  من 

الجنوبية.
الجاري،  مايو   27 من  وابتداًء 
ستقدم ماكدونالدز طريقة جديدة 
الذي  التعاون  بهذا  لالحتفال 
عمالءها  تدعو  إذ  انتظاره،  طال 

عند  املنبه  3 لضبط  الساعة 

حيث  اإلمارات،  بتوقيت  صباحاً 
 BTS وفرقة  ماكدونالدز  ستطلق 
بهذا  حرصية  سلع  مجموعة 
 Weverse تطبيق  عىل  العرض 
هذه  أن  بالذكر  وجدير   .Shop
السلع  من  املتكاملة  املجموعة 
الحرصية مستوحاة من بعض 
التي  الطعام  قائمة  عنارص 
فرقة  أفراد  ويفضلها  يحبها 
»هوديز«  سرتة  مع   ،BTS
ورداء  الداينامايت،  بخيوط 
وجوارب  اللون،  أرجواني  حمام 
التي  التصاميم  وتمثل  وصنادل.. 
تحملها هذه املنتجات، كشعار علبة 
البطاطا املقلية من ماكدونالدز مع 
سبع قطع بطاطا مقلية تمثل كل 

أو   ،BTS فرقة  أعضاء  من  عضو 
التزاوج بني اللون األرجواني لفرقة 
والذهبي  األحمر  اللونني  مع   BTS
املتميزة  الرشاكة  ملاكدونالدز، 
مفضلتني  تجاريتني  عالمتني  بني 
وينبغي  جداً.  واسعة  لرشيحة 
التجاريتني  العالمتني  عشاق  عىل 
Weverse Shop عىل  تنزيل تطبيق 
خاص  حساب  وإنشاء  هواتفهم 

بهم يف انتظار إطالق هذه السلع.
أيضاً  ماكدونالدز  وتطلق  هذا 
إعالناً تجارياً جديداً يعرض األغنية 
الجديدة للفرقة »Butter«، وذلك يف 
أعقاب إصدارها وتحقيقها نجاحاً 
هائالً يف األسبوع املايض. ويمكنكم 

الضغط هنا اآلن ملشاهدة اإلعالن.

كشف مصدر مقرب من الفنانتني، دنيا وايمي 
سمري غانم، أنهما اتخذتا قراراً باالعتذار عن كل 
املشاريع السينمائية املعروصة عليهما، وذلك يف 
الوقت الذي ينشغلن فيه بعزاء والدهما الراحل 
من جهة واإلهتمام والقلق عىل صحة والدتهما 
يف  تقبع  تزال  ال  التي  العزيز  عبد  دالل  النجمة 

املستشفى لحاجتها لألوكسجني.
كانتا  أنهما  الفنانتني  من  مقرب  مصدر  وأكد 
بصدد قراءة أكثر من عمل فني الختيار األفضل 
وتقديمه للجمهور، إال أن األزمة التي تمر عليهما 
وانشغالهما  القدير  النجم  والدهما  وفاة  بعد 

قررتا  الدقيقة،  الصحية  والدتهما  بحالة  الدائم 
االعتذار عن االعمال التي كان من املفرتض أن 

تتعاقدا عليها لبدء التصوير.
ملواجهة  العلمية  اللجنة  رئيس  أن  يذكر 

الصحة  بوزارة  كورونا  فريوس 
املرصية، الدكتور حسام حسني، أكد 

أن حالة النجمة املرصية ال تزال غري 
تحتاج  تزال  ال  وبأنها  مستقرة، 
عالية،  بجرعات  األوكسجني  إىل 
الشفاء  املرىض  ولكل  لها  متمنيا 

العاجل.

الفنان  العراقية«  األغنية  »عندليب  طرح 
املنفردة  أغنياته  أحدث  العراقي  حاتم 
قناته  عرب  حبني«  »بعد  بعنوان  املصورة 
متعاوناً  »اليوتيوب«،  موقع  يف  الرسمية 
بها مع املخرجة اللبنانية رندىل قديح، التي 
اختارت التصوير يف منطقة البقاع يف لبنان، 
ما  حسب  والحب  بالفرح  ميلء  جو  وسط 
املوسيقي  األغنية وتوزيعها  حملته كلمات 

صاحب اإليقاع املوسيقي العراقي.
مع  بالتعاون  سعادته  عن  العراقي  وأعرب 
املخرجة رندىل قديح يف هذا العمل األول الذي 
خالل  معها  صّور  أنه  موضحاً  النور،  يرى 
إحداهما  آخرين،  عملني  لبنان  يف  وجوده 
أغنية جديدة لم تطرح بعد، وأخرى عبارة 
عن مجموعة أغاني ُصّورت بنظام الحفلة 
حبني«  »بعد  »أغنية  وقال:  املرسح،  عىل 
تحمل الفرح واملحبة يف كل أطرافها، ابتداًء 
وطريقة  واإليقاعات  واللحن  الكلمات  من 
وأكد  الدراما«،  عن  البعيدة  أيضاً  التصوير 
أنه متفائل جداً بالعمل وهو الوقت املناسب 

لطرحه أمام الجمهور.
أغنية  خالل  من  العراقي  حاتم  جدد  وقد 

العراقي  الشاعر  مع  تعاونه  حبني«  »بعد 
العراقي  امللحن  األغنية  ولحن  جابر،  حازم 
عيل جاسم، وأسندت مهمة التوزيع واملكس 
»حسام  العراقي  للموزع  واملاسرتنغ 

الدين«.

وقد جرى توزيع األغنية عرب جميع اإلذاعات 
الفيديو  اىل جانب طرح  العراقية والعربية، 
الرسمية  العراقي  حاتم  قناة  يف  كليب 
االجتماعي  التواصل  وسائل  وجميع 

الرسمية الخاصة به.

إقامة  املرصية  السياحة  رشطة  رفضت 
 Miss Elite« الكون  جمال  ملكة  مسابقة 

World«، التي كان من املقرر إقامتها يف أحد 
الفنادق الكربى بالقاهرة، وذلك بسبب عدم 
إقامة  عىل  للمنظمني  أمني  ترصيح  وجود 
بمنع  الوزراء  رئيس  قرارات  ظل  يف  الحفل، 

إقامة االحتفاالت بسبب جائحة كورونا.
وبعد أن وصلت النجمة الذهبية نوال الزغبي 
اىل القاهرة أول أمس، وقيامها بالتحضريات 
 Miss سهرة  إحيائها  يف  ملشاركتها  الالزمة 
Elite العاملية التي تقام هذه السنة يف مرص، 
والتي كانت نجمتها وضيف رشف فيها من 
تبلغت  أغنيتني،  فيهما  تقدم  إطاللتني  خالل 
وادارة أعمالها بوقف الحفل قبل ساعات من 
صعودها اىل املرسح، ما أدى إىل الغاء الحفل 

وعودة نوال الزغبي إىل بريوت.
وذكر ان رشطة السياحة قامت بمنع تصوير 
الحدث أو التسجيل مع ملكات الجمال، حتى 
القناة الراعية للحدث وهي قناة »تن« تم طرد 
املحمولة،  بالهواتف  التصوير  وتم  كامريتها 

عىل  الجمال  ملكات  صعود  منع  تم  أن  إىل 
االستديج املخصص لهن.

الزغبي  نوال  اللبنانية  الفنانة  رفضت  كما 
املدعوين  مع  والجلوس  غرفتها  من  النزول 
أنها  كما  الحفل،  يف  حدث  ما  لرفضها  نظرا 
بعد ما  التلفزيونية  اللقاءات  أوقفت تصوير 
وعدم  تخبط  من  الحفل  يف  حدث  ما  علمت 

تنظيم.
الذي  دويهي،  ستيفانو  إدارة  من  املسابقة 
كان قد كشف يف مؤتمر املسابقة أن اختيار 
املتسابقات جاء من خالل ترشيح كل دولة 
يف  الجمال  ملكة  لقب  عىل  الحاصلة  للفتاة 
تقدمن  الالتى  اآلخريات  عن  فضال  بلدها، 
لجنة  عىل  عرضهن  وتم  للمشاركة  بطلب 
 34 إىل  بتصفيتهن  قامت  التي  التحكيم 
 24 القاهرة  إىل  منهن  وصل  متسابقة 
بسبب  األخريات  اعتذرت  فيما  متسابقة، 

ظروف قهرية فرضتها جائحة كورونا.

فيلم  تعرض شبكة نتفليكس قريباً 
يجمع  الذي  بالكامل«  »غرباء 

املخرجة نادين لبكي كممثلة 
هذه املرة بمنى زكي وعادل 
كرم، وديامان بو عبود يف 
عن  مستنسخة  قصة 
فيلم »برفكت سرتنجرز« 
اخراج  من  وهو  االيطايل 

التونيس وسام سمرّية.
هي املشاركة االوىل للنجمة 

املرصية منى زكي يف عمل أو 
فيلم عربي مشرتك، حيث تعيش 

األصدقاء  من  مجموعة  مع  الحذر 
قد  الفيلم  بالصدفة.وكان  تحصل  قصة  بعد 

كورونا  فريوس  ظروف  لكن  املاضية  السنة  ُصّور 
أو  عرضه  دون  حالت  العالم  عىل  سيطرت  التي 
منصة  به  لتفوز  الصحيحة  بالطريقة  له  التسويق 
لقاء  حول  القصة  قريباً.تدور  وتعرضه  نتفليكس 

واحد،  مكان  يف  أشخاص  سبعة 
الخلوية عىل  يضعون هواتفهم 
طاولة لتبدأ بعدها رحلة من 

املتاعب والتشويق.
وكانت رشكة ايغل فيلمز 
شهرين  قبل  قدمت  قد 
يحمل  ربما  مسلسالً 
تحت  نفسها  الحبكة 
الفنجان«  »قارئة  اسم 
الخال  ورد  جمع  الذي 
وأحمد فهمي وفادي ابراهيم 
أو  النجاح  له  ُيكتب  لم  اطار  يف 

املتابعة.
من  مجموعة  قصة  املسلسل  ويروي 

أن  بعد  الطاولة  عىل  هواتفهم  يضعون  األصدقاء 
حّملوا تطبيق »قارئة الفنجان« لتنقلب حياتهم 
الغيبية  التوقعات  بعض  أمام  عقب  عىل  رأساً 

التي تصلهم من خالل التطبيق.

إليسا توافق مبدئيا على إحياء 
حفل غنائي يف العراق 

ماكدونالدز تتعاون مع فرقة BTS املوسيقية العاملية

بسبب مرض والدتهما.. دنيا وإميي مسري غامن 
تعتذران عن كل املشاريع السينمائية

حامت العراقي: أغنية »بعد حبين« حتمل 
الفرح واحملبة

إلغاء مسابقة ملكة مجال الكون يف القاهرة وعودة نوال 
الزغيب إىل بريوت 

منى زكي يف أول فيلم مشرتك »غرباء ولكن« 
على نتفليكس 

 )غوغل( تخفي إعدادات الخصوصية 
في الهواتف

نظام جديد في أجهزتك الرياضية 
لتتبع النوم 

قامت رشكة جوجل باتخـاذ قرار وتطبيقه بحق الهواتف الذكية، وهي 
إخفـاء إعدادات املوقـع، وجعلت العثـور عليها أكثـر صعوبة، ألنظمة 

األندرويد وايمي وذلك حتى ال يقوم األشخاص بإيقاف تشغيلها.
وتهـدف الخطوة الجديدة لعمالقة البحـث إىل الحفاظ عىل جهود جمع 
البيانـات التـي تدعم األعمـال اإلعالنية للرشكة، حيـث اتخذت الرشكة 
قرارهـا بعدما كشـف بحث أجرته أن نسـبة كبرية مـن األجهزة عطل 

مستخدميها اإلعدادات.
وتأتي هذه املعلومات وفًقا للمستندات يف الدعوى القضائية التي رفعها 

مكتب املدعي العام يف والية أريزونا ضد الرشكة يف العام املايض.
وبحسب املستندات التي قدمتها غوغل إىل املحكمة فإن عمالقة البحث، 
أقـرت بـأن هذا التحول مـن قبل املسـتخدمني، لم يرتك لهـا خيار آخر 
سوى الضغط عىل صانعي هواتف أندرويد لـ إخفاء اإلعدادات، واتهمت 
الدعوى القضائية الرشكة بجمع بيانات املوقع بشـكل غري قانوني من 

مستخدمي الهواتف الذكية حتى بعد إلغاء االشرتاك.
واسـتمرت عمالقـة البحـث يف جمـع بيانات املوقـع حتـى عندما قام 

املستخدمون بإيقاف تشغيل إعدادات مشاركة املوقع املختلفة.
وتحقق غوغل الغالبية العظمى من إيراداتها من خالل عمليتها اإلعالنية 
الضخمـة، والتـي تدعمهـا املعلومات الشـخصية التـي تجمعهاعندما 

يستخدم األشخاص منتجاتها.

قد تضيف رشكـة فيتبيت Fitbit قريًبا الشـخري واكتشـاف الضوضاء 
إىل أجهزتهـا، وهي خطوة من املرجح أن تريض أزواج األشـخاص الذين 
يعانون من الشخري وتكون ذات فائدة لألشخاص الذين يعدون الشخري 

عالمة عىل وجود حالة صحية محتملة.
وتقـدم فيتبيـت حالًيا نظاًمـا مبارًشا لتتبـع النوم، باسـتخدام متتبع 
اللياقة عىل معصمك لقياس املدة التي يقضيها جسمك يف كل دورة نوم 

بناًء عىل أشياء مثل معدل رضبات القلب والحركة.
وتسـتعد هذه األجهزة السـتخدام التتبع من أجل املسـاعدة عىل تحديد 

سبب عدم نومك جيًدا أو الشعور بعدم الراحة يف الصباح. 
وتسـمح امليزة مليكروفون فيتبيت باالستماع إىل الضوضاء املحيطة بما 

يف ذلك الشخري املحتمل بعد أن تغفو.
وتسـتنزف امليـزة بطارية الجهـاز، باإلضافة إىل أن جهـاز تعقب النوم 
يراقـب الضوضاء طوال الليـل، كما تنص مالحظات اإلصـدار.. وتقوم 
امليزة بتحليل مسـتوى الضوضاء، وتحاول العثـور عىل أصوات خاصة 

بالشخري.
وعندمـا يكتشـف جهـاز فيتبيـت حـدث ضوضـاء أعىل من مسـتوى 
الضوضاء األسـايس، فإنه يحاول تحديد ما إذا كان هذا صوت الشـخري 
أو أي يشء آخر.. وال يسـتطيع متعقب الشخري تمييز من يشخر سواء 

كان مرتدي فيتبيت أو أي شخص آخر يف غرفة النوم.
وتويص مالحظات اإلصدار املستخدمني بعدم تشغيل الضوضاء البيضاء 
أو األصـوات املحيطـة األخرى يف غرفة النوم التـي يمكن أن تتداخل مع 

اكتشاف الشخري.

ذكاء  تقنيـة  باحثـون  طـور 
عـىل  قـادرة   )AI( اصطناعـي 
 Covid-19 تقييم شـدة حـاالت 
بدرجـة واعـدة من الدقـة، وقال 
الباحثـون مـن جامعـة واترلـو 
وألكسـندر وونغ إن التكنولوجيا 
يمكن أن توفر لألطباء أداة مهمة 

ملساعدتهم عىل إدارة الحاالت.
ويعد تقييم شدة املريض املصاب 
Covid-19 خطوة حاسـمة  بــ 
يف سـري العمل الرسيـري لتحديد 
للعـالج والرعاية،  أفضل مسـار 
خـالل  مـن  ذلـك  كان  سـواء 
قبـول املريـض يف وحـدة العناية 
املركزة، أو إعطاء املريض العالج 
باألكسـجني، أو وضع املريض يف 

حالة صحية جيدة.
وتـم تدريب الـذكاء االصطناعي 
مـدى  لتحليـل  العميـق  للتعلـم 
وشفافية العدوى يف رئتي مرىض 
األشـعة  عـىل  بنـاًء   Covid-19
السـينية للصـدر، وقـال الفريق 
ذلـك  بعـد  قورنـت  درجاتـه  إن 
بتقييمات نفس األشعة السينية 

من قبل خرباء األشعة.
املـدى  مـن  لـكل  وبالنسـبة 
والتعتيم، وهي مـؤرشات مهمة 
عىل شدة العدوى، كانت التنبؤات 
الـذكاء  برنامـج  قدمهـا  التـي 
االصطناعي متوافقة بشكل جيد 
مع الدرجات التي قدمها الخرباء 

البرشيني.

كشـفت هيئـة الصحة الوطنية 
الربيطانيـة عـن تحـدي الكرات 
املغناطيسـية الصغـرية، وذلـك 
بعد انتشـاره عـىل تطبيق )تيك 
تـوك( )TikTok(.. حيـث يقوم 
املشـاركون يف التحـدي بوضـع 
عـىل  املغناطيـس  مـن  كرتـني 
جانبي اللسـان؛ ليظهـر كأنهم 

ثقبوا ألسنتهم.
وطالبت الهيئة، من خالل تغريدة 
لها عـرب )تويرت(، من حظر هذه 
الكـرات، منبهـًة مـن خطـورة 
ابتالعها، ملا ُتسبب من مشكالت 
صحية، وقد تصل إىل حد أن تهدد 

حياة من يقوم بذلك.
وشـددت الهيئـة، عـرب بيانهـا، 
عىل أنـه يتوجب عىل مـن يبتلع 

أقـرب  إىل  التوجـه  املغناطيـس 
مشـفى، حتى إن لم تظهر عليه 

أي أعراض مرضية.
ووفـق املصـدر نفسـه، تبني أن 
هناك ارتفاعا واضحا يف معدالت 
استقبال املشايف ألطفال شاركوا 
تـوك(، حيـث  )تيـك  تحـدي  يف 

ابتلعوا كرات مغناطسية.
وغرد حساب املستهلك يف االتحاد 
إىل تطبيـق  األوروبـي متوجهـا 
)تيـك تـوك( بالقـول: “نطلـب 
لحمايـة  الوطنيـة  والسـلطات 
املسـتهلك مـن تطبيـق تيك توك 
مراجعـة ممارسـاته التجاريـة 
أنهـا  للتأكـد مـن  وسياسـاته، 
تتوافق مـع قواعد املسـتهلك يف 

االتحاد األوروبي”.

باحثون يطورون أداة جديدة 
للمساعدة على تقييم شدة كورونا

تحٍد جديد على )تيك توك( ُيهدد 
حياة المشاركين فيه

  

تغريدات

السيد عمار الحكيم

عزت الشابندر

ــها وحشدها و يتوَهم كثريا َمن   الدولُة قوية جبيش
ــد  ــاف والتآمر على حقيقة ان احلش ــد االلتف يري
ــة يف الدولة  ــات الثابت ــد املوسس ــعيب هو أح الش
القوية .وُيطئ أكثر َمن ينظر اليه مقدساً جبميع 
ِفعاله وِخصاله وسائر رجاله وليس يف أصل نشأته 

ورسالته وبطوالت ابناءه .

ــقيط اإلنتخابي، واملال السياسي، والسالح   التس
ــود  والوع ــة،  اإللكرتوني ــوش  واجلي ــت،  املنفل
ــويق  ــبوهة، وتس ــدات املش ــة، واألجن الكاذب
العنصرية والطائفية لكسب الصوت ، مجيعها 
أساليب ووسائل انتخابية ملتوية وغري مشروعة 

جيب حتصني اجملتمع منها.

املرشحون املستبعدون 
والطعن قضاًء يف القرار 

منمنمات 

املرشحني  اسماء  من  اسماً   )20( االنتخابات  استبعاد مفوضية 

اىل  للوصول  والفوز  فيها  واملنافسة  االنتخابات  يف  للمشاركة 

ليس  النواب  مجلس  يف  عضو  صفة  عىل  والحصول  الربملان 

رقم  االنتخابات  مفوضية  قانون  منح  إذ  قطعياً،  وال  نهائياً 

الطعن  حق  املستبعد  للمرشح   )20( املادة  يف   201٩ لسنة   31

الذي تضمن استبعاد املرشح  بقرار مجلس مفويض االنتخابات 

قرار  يف  الطعن  يكون  ان  عىل  االنتخابية  القضائية  الهيئة  أمام 

وهي  جداً،  قليلة  مدة  خالل  املفوضية  من  الصادر  االستبعاد 

ثالثة ايام، أي 72 ساعة فقط، ومن لم يطعن خالل هذه املدة، 

نظر  وعند  وقطعياً،  نهائياً  يعد  باالستبعاد  املفوضية  قرار  فإن 

الهيئة القضائية لالنتخابات يف طعن املرشح املستبعد خالل مدة 

التي ذكرناها، فالقانون خول الهيئة القضائية حق  ايام  الثالثة 

قرار  نقض  ايضاً  ولها  املرشح  استبعاد  يف  املفوضية  قرار  تأييد 

املفوضية باالستبعاد وقبول الطعن واعتبار الرشوط متوافرة يف 

املرشح، وان قرار املفوضية شابه الخطأ القانوني، وبالتايل تعيد 

املرشح املستبعد اىل قائمة املرشحني يف االنتخابات لكي يتنافس 

مع غريه من املرشحني للفوز يف االنتخابات والحصول عىل مقعد 

يف الربملان، علماً ان مدة صدور حكم من الهيئة القضائية حددهاً 

القضائية  الهيئة  عىل  أي  فقط،  ايام  بسبعة  املفوضية  قانون 

الحكم سلباً او ايجاباً يف طعن املرشح املستبعد خالل سبعة ايام 

اكثر  او  رشط  توافر  عدم  بسبب  يتم  االستبعاد  ان  علماً  فقط، 

من رشوط املرشح التي حددتها املادة )٨( من قانون انتخابات 

مجلس النواب رقم ٩ لسنة 2020، وهذه الرشوط هي الجنسية 

بالرشف  املخلة  والجنحة  والجناية  والعدالة  واملسألة  واالهلية 

الناخبني  وعدد  العام  املال  حساب  عىل  االثراء  وعدم  والشهادة، 

وعدم االنتماء للقوات املسلحة.

طارق حرب


