
بغداد/ الزوراء:
النف�ط، ام�س االح�د،  اعلن�ت وزارة 
مجم�وع االيرادات املتحققة لصادرات 
النفط الخام لشهر شباط املايض، فيما 
اكدت انها تالمس ال� 9 مليارات دوالر.

وذكر بيان لل�وزارة، تلقته “الزوراء”: 
النهائي�ة  االحصائي�ة  “بحس�ب  أن�ه 
الص�ادرة من رشك�ة تس�ويق النفط 
العراقية)س�ومو(، حيث بلغ مجموع  
كمية الصادرات من النفط الخام )92( 
مليون�اً و)790( ألفا و)173( برميال ، 
بإي�رادات بلغت )8( مليارات و)809 ( 
مالي�ن و)162( ال�ف دوالر”.وأضاف 
البيان أن “مجم�وع الكميات املصدرة 

من النفط الخام لش�هر شباط املايض 
من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 
الع�راق  بلغ�ت )91( مليون�ا و)314( 
ألف�ا و )828( برمي�ال، فيم�ا كان�ت 
الكمي�ات املص�درة من نف�ط كركوك 
عرب ميناء جيهان مليون و)475( ألفا 

و)345( برميال”.
 مبيناً أن “معدل س�عر الربميل الواحد 
اىل  واش�ار  دوالراً”.   )94,936( بل�غ 
ان “الكمي�ات املص�درة ت�م تحميله�ا 
من قب�ل )34( رشك�ة عاملية مختلفة 
الجنس�يات، من موانئ البرصة وخور 
العمية والعوامات االحادية عىل الخليج 

وميناء جيهان الرتكي”.

 بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 
ده�وك أن وزير الهج�رة واملهجرين 
االسبق يف الحكومة العراقية، ديندار 
نجم�ان دوس�كي، ق�د قام بتس�ليم 
نفسه بعد اتهامه بالقتل العمد.وقال 
املتحدث باس�م رشطة دهوك املقدم 
هيم�ن س�ليمان يف ترصي�ح أدىل به 
للصحفي�ن امس االح�د: ان الخالف 

كان ع�ىل قضية امالك وت�م اعتقال 
ابن ش�قيق الوزير ال�ذي اعرتف انه 
هو الذي قام بقتل قريبه. مس�تدركا 
القول إن “ذوي القتيل اتهموا الوزير 
بأنه هو الذي قام بعملية القتل وليس 
ابن ش�قيقه”.وأضاف: بناًء عىل ذلك 
قام الوزير الس�ابق بتس�ليم نفسه 

للرشطة لرسيان عملية التحقيق.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرش�يد، اليوم األحد، أنَّ 
قروض ترميم الوحدات السكنية تمنح 
للموظف�ن ب�دون كفيل، فيم�ا إطلق 
الوجبة الثانية لسلف منتسبي وزارتي 
يف  امل�رصف  والداخلية.وق�ال  الدف�اع 
بيان تلقت�ه “الزوراء”:إنه “تقرر إلغاء 
رشط الكفيل لقروض ترميم الوحدات 
نة  السكنية التي تمنح للموظفن املوطَّ
أن  ل�دى املرصف”.وأض�اف  رواتبه�م 
“املبل�غ املحدد 40 ملي�ون دينار تمنح 
للراغب�ن برتمي�م وحداتهم الس�كنية 
وبنس�بة فائدة ) %5(”، مش�راً إىل أن 
“التقديم من خ�الل فروع املرصف وال 

يوجد وس�يط بينه وب�ن الزبون”.كما 
أعل�ن م�رصف الرش�يد، ام�س األحد، 
إطالق الوجبة الثانية لس�لف منتسبي 
وزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة والبالغ�ة 
10مالي�ن دينار.وقال املكتب االعالمي 
للم�رصف يف بي�ان: إن “التقدي�م عىل 
بطاق�ة  لحام�ي  الكرتون�ي  الس�لف 
)نخيل( وال يوجد وس�يط بن املرصف 
والزبون”، مبينا أن “الربنامج الخاص 
بسلف املوظفن سيتم تجهيزه الشهر 
املقبل”.ودعا املرصف كل املس�تفيدين 
ممن س�تصلهم رس�ائل نصية بمبلغ 
الس�لفة مراجع�ة ف�روع امل�رصف او 

منافذ الدفع االلكرتوني لتسلمها”.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
اك�د رئي�س الحكومة الليبي�ة املكلف 
من قب�ل الربملان، فتحي باش�اغا، إن 
حكومت�ه اآلن دخلت فعليا يف خطوات 
التس�ليم واالس�تالم، وإنها لن تبارش 
العاصم�ة  داخ�ل  م�ن  إال  مهامه�ا 
طرابلس.ويف مقابلة مع قناة الوس�ط 
الفضائي�ة، رف�ض باش�اغا التلوي�ح 

بغلق النفط مقابل تس�ليم السلطة يف 
طرابل�س، مؤكدا أنه أمر غر مطروح 
م�ن األس�اس، وأوض�ح أنه ل�م يضم 
وزارة للنفط لحكومته ألن املؤسس�ة 
الوطني�ة للنف�ط ه�ي املس�ؤولة عن 
ه�ذا املج�ال وال داعي إلرباك املش�هد، 
ووعد بزيادة تمويلها للعمل عىل زيادة 
اإلنتاج.وأش�ار إىل أنه لم يتش�اور مع 

دول صديقة -لم يسمها- قبل تشكيل 
تس�بب  ذل�ك  أن  معت�ربا  الحكوم�ة، 
“ل�م  باش�اغا:  صعوبات.وأض�اف  يف 
نتشاور مع الدول الصديقة والحليفة، 
ربم�ا ج�رى الحدي�ث معه�ا، لكن لم 
نصل لدرجة التشاور وهذا ما خلق لنا 

صعوبات اآلن”.

الزوراء/ حسن فالح:
أعل�ن محاف�ظ بغ�داد، محم�د جاب�ر 
العط�ا، ان املحافظة رصف�ت 60% من 
تخصيصاتها املالية عىل املشاريع لسنة 
2021، وفيما اكد افتتاح اكثر من 250 
مدرس�ة خالل العامن املاضين، مبينا 
اس�تئناف العمل بأكثر من 70 مدرسة 
ضم�ن املش�اريع املتوقف�ة، اش�ار اىل 

إدراج مش�اريع مدرسية جديدة ضمن 
خط�ة عام 2023.وقال العطا يف حديث 
ل�«الزوراء«: انه ت�م رصف حوايل  % 60  
من االموال املخصص�ة ملحافظة بغداد 
ضمن موازنة عام 2021 عىل املشاريع 
لسنة 2021،  ولدينا الجداول الحقيقية 
املش�اريع. ع�ىل  املرصوف�ة  لألم�وال 

واض�اف: ان م�ا نرش يف بعض وس�ائل 

االعالم ومواقع التواصل االجتماعي بأن 
بغداد اقل املحافظات من حيث الرصف، 
فهذا غ�ر صحيح، وال اعتقد انه صادر 
من وزارة التخطيط.وبش�أن املشاريع 
املدرس�ية، اوض�ح محافظ بغ�داد: انه 
تم افتتاح أكثر من 250 مدرس�ة خالل 
2020 اىل 2021 واعادة العمل بإنش�اء 
اكثر من 70 مدرسة كانت متوقفة وتم 

إنجازها. الفت�ا اىل: ان هناك عددا كبرا 
من املش�اريع املدرس�ية ادرجت ضمن 
خطة عام 2023.وتابع: انه خالل االيام 
املاضية تم افتتاح مدرستن حديثتن يف 
منطقة الس�يدية، كذلك مدرسة حديثة 
اخرى يف ناحية اليوسفية ضمن مديرية 

تربية الكرخ الثانية.

باريس/ متابعة الزوراء:
نأى الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون، بنفس�ه عن 
ترصيحات الرئي�س األمركي جو بايدن بأن فالديمر 
بوت�ن »ال يمكنه البق�اء يف الس�لطة«، وحث عىل بذل 
جه�ود لتهدئة التوترات، فيما أك�دت مبعوثة الواليات 
املتح�دة لحلف ش�مال األطليس، جوليان س�ميث، أن 
بالده�ا ليس لديها سياس�ة لتغير النظام يف روس�يا، 

وذلك يف أح�دث محاولة لتوضيح ترصي�ح بايدن.من 
املقرر أن يتحدث ماك�رون، الذي تحدث عدة مرات إىل 
الرئي�س الرويس ضمن جهود صنع الس�الم الفاش�لة 
حتى اآلن، مرة أخرى مع بوتن.وردا عىل س�ؤال حول 
ترصيح�ات باي�دن، قال ماك�رون، ام�س األحد، عىل 
قناة فرانس 3 التلفزيونية: »ينبغي أن نكون واقعين 
ونفعل كل يشء حتى ال يخرج الوضع عن السيطرة«.

وأضاف: »لن أس�تخدم هذه العب�ارات، ألنني ما زلت 
أتح�دث إىل الرئي�س بوت�ن، وألن م�ا نري�د القيام به 
بشكل جماعي هو وقف الحرب التي شنتها روسيا يف 
أوكرانيا، دون شن حرب وبدون تصعيد«.وشدد عىل أن 
الواليات املتحدة ال تزال حليفا مهما، قائال: »نتش�ارك 
يف العدي�د من القيم املش�رتكة، لكن من يعيش بجانب 
روس�يا هم األوروبيون«.وقال ماكرون إنه سيتحدث 

مع بوتن بش�أن ممر إنساني مقرتح ملدينة ماريوبول 
املحارصة، كما تمت مناقشة األمر مع تركيا واليونان.
ودق الترصي�ح األخر للرئيس األمرك�ي، جو بايدن، 
بش�أن نظ�ره ال�رويس ناق�وس الخطر ل�دى خرباء 
السياس�ة الخارجي�ة يف الوالي�ات املتح�دة، موجهن 

انتقادات شديدة إىل أسلوب رئيسهم.

حمافظ بغداد لـ         : صرف 60  %   من ختصيصات احملافظة ضمن موازنة 2021 على املشاريع 

ماكرون يتخلى عن بايدن .. ويبتعد عن »إغضاب بوتني«

أعلن افتتاح أكثر من 250 مدرسة خالل العامني املاضيني

واشنطن: ال نية لدينا لتغيري النظام يف روسيا

بغداد/ مصطفى العتابي:
وافق�ت هيئ�ة ال�رأي يف وزارة التعلي�م العايل 
والبح�ث العلمي، ام�س األحد، عىل توس�عة 
مقاعد الدراسات العليا وعودة املرقنة قيودهم، 
فيما أعلن النائب األول لرئيس مجلس النواب، 
حاكم الزامي، عن س�عي مجلس النواب عىل 
تثبي�ت املتعاقدي�ن يف التعلي�م الع�ايل ضم�ن 
موازن�ة 2022.وقال املكت�ب االعالمي للنائب 
االول لرئيس الربملان يف بيان تلقته “الزوراء”: 
ان “ النائ�ب األول لرئي�س مجل�س الن�واب 
حاكم الزامي حرض اجتماعا استثنائيا لهيئة 

ال�رأي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
بمشاركة وزير التعليم العايل نبيل كاظم عبد 
الصاح�ب، ورؤس�اء الجامع�ات الحكومي�ة 
والكادر املتقدم يف ال�وزارة”، مبينا ان “هيئة 
الرأي يف وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي 
صوتت باإلجماع عىل منح توس�عة “أخرة “ 
ملقاعد الدراسات العليا للعام الدرايس -2021 
العام�ة،  للقن�اة  )مقعدي�ن  وبواق�ع   2022
وثالث مقاعد للقب�ول الخاص ، ومقعد واحد 

للفئات”. 

طهران/ متابعة الزوراء:
كشف وزير الخارجية اإليراني، حسن أمر عبداللهيان، 
أن إس�قاط الواليات املتحدة التصنيف “اإلرهابي” عن 
الح�رس الثوري هو من ضمن املس�ائل القليلة العالقة 
يف املباحث�ات من أج�ل االتفاق بش�أن برنامج طهران 
النووي.وشدد عىل أن إيران تريد إسقاط التصنيف عىل 
رغ�م أن قادة الحرس طلبوا أال تكون املس�ألة “عقبة” 
أم�ام االتفاق بحال كان يضم�ن مصالح طهران.وهي 
املرة األوىل التي تؤكد طهران أن طلب رفع اسم الحرس 
من القائمة األمركية ل�”املنظمات اإلرهابية األجنبية” 
هو ضمن املس�ائل املتبقية يف املباحثات الهادفة إلعادة 
العم�ل باالتف�اق الن�ووي.وأدرج الح�رس ع�ىل ه�ذه 
القائم�ة الرئي�س األمركي الس�ابق دونال�د ترامب يف 
2019 بعد عام من س�حبه بالده من االتفاق مع القوى 

الك�ربى بش�أن برنام�ج إيران.وقال أم�ر عبداللهيان 
إن “موض�وع ح�رس الث�ورة ه�و بالطب�ع ج�زء من 
مفاوضاتنا”.وأضاف يف حوار مع التلفزيون الرس�مي 
اإليران�ي: “يف الوق�ت الراهن املش�كلة تكم�ن يف بعض 
القضاي�ا املهمة العالقة بيننا وب�ن الواليات املتحدة”، 
مش�را إىل أن التنصيف هو “م�ن املواضيع التي ال تزال 
عىل جدول األعمال”.وأكد أن عددا من مسؤويل الحرس 
طلب�وا من الخارجية “القيام بم�ا هو رضوري توافقا 
م�ع املصالح الوطنية للب�الد، ويف حال وصلنا إىل نقطة 
تت�م فيها إثارة مس�ألة حرس الثورة، يج�ب أال تكون 
مس�ألة حرس الثورة عقبة أمامكم”.وأوضح أن هؤالء 
املس�ؤولن “يضّح�ون” بقول�ه إن�ه “إذا وجدتك�م أن 
مصلحة البالد محفوظة يف االتفاق، ال تجعلوا موضوع 

حرس الثورة أولوية”.

مظهر حممد يكشف لـ             طبيعة الديون املرتتبة على العراق داخليا وخارجيا وآلية تسديدها
أكد أن الديون اخلارجية واجبة الدفع على العراق هي أقل من 20 مليار دوالر 

الزوراء/ مصطفى فليح:
امل�ايل،  الحكوم�ة  مستش�ار  كش�ف 
مظه�ر محم�د صال�ح، ع�ن طبيع�ة 
الدي�ون الخارجية والداخلي�ة املرتتبة 
ع�ىل العراق، وفيم�ا اش�ار اىل ان آلية 
تس�ديدها تتم من خ�الل املوازنة، اكد 
ان م�ا موجود م�ن دين إذا م�ا عودل 
باحتياط�ات البلد الحالية فس�يصبح 

صفرا.
وقال صالح يف حديث ل�”الزوراء”: ان 
“الديون الخارجية فيها ثالثة أصناف، 
االول دي�ون ت�م تخفيضه�ا باتفاقية 
نادي باريس ع�ام 2004، وهذه ديون 
قب�ل ع�ام 1990 واعض�اء النادي 15 
دولة ومق�درة بمبلغ 129 مليار دوالر 
خفضت بنسبة %80 او اكثر”. مضيفا 
“سواء من الناحية العملية او النظرية 
فاملجتمع الدويل التزم بهذا التخفيض. 
أما الصنف الثاني فهي ديون س�يادية 
خارج نادي باريس وهي االكرب وتعود 
ل��53 دول�ة، والثالثة دي�ون تجارية 
لألجان�ب ع�ىل الحكوم�ة العراقية يف 
ذلك الوقت”.وبّن ان “السيادية جرت 
تسوية معظمها وتم جدولتها والباقي 
يت�م اطفاؤها س�نويا بقس�ط وفائي 
تنتهي بعام 2028 والتجارية تم خصم 
%80 م�ن الديون الكب�رة فأصبحت 
2.7 مليار دوالر وبيعت بشكل سندات 

باسم العراق 2028 وهذه عليها فائدة 
%5.8”. وتاب�ع “بقي دي�ن ملجموعة 
دول يق�در م�ا ب�ن 39 اىل 40 ملي�ار 
دوالر، منه�ا ارب�ع دول خليجية وغر 
خليجية، وإذا كان هذا الدين صحيحا 

ومدقق�ا فاملفروض تكون معلقة عىل 
ن�ادي باري�س ويتم خصمها بنس�بة 
80 % او اكث�ر ويتبق�ى 8 مليارات”.

وم�ى بالق�ول “هناك ديون بس�بب 
الحرب ضد داع�ش يف 2014 والوضع 

االقتصادي افرز ديونا تجارية بش�كل 
سندات كل سند بمليار دوالر مستحق 
الدفع بعد ع�ام او اكثر وملرة واحدة”. 
مضيف�ا ان “صن�دوق النق�د ال�دويل 
يطلب العراق تقريبا 7 مليارات دوالر، 

وهن�اك قروض م�ن االتح�اد االوربي 
ومجموعة الس�بع الكبار، وهذه كلها 
تص�ل اىل 12 مليارا”. وكش�ف عن ان 
“الدي�ون واجب�ة الدف�ع ع�ىل العراق 
ه�ي اق�ل م�ن 20 ملي�ارا وتطفأ من 
اآلن اىل 2028 ، ويت�م تس�ديدها م�ن 
خ�الل املوازن�ة العام�ة، ويف موازن�ة 
ع�ام 2021 الدي�ن الخارجي خصص 
ل�ه 9 تريليونات دين�ار تقريبا”. واكد 
املستش�ار ان “م�ا موج�ود م�ن دين 
إذا م�ا عادلن�اه باحتياط�ات الع�راق 
الحالي�ة فالدي�ن الداخ�ي والخارجي 
يصب�ح صفرا”، الفت�ا اىل ان “الوضع 
املايل مري�ح”.  واش�ار اىل ان “العراق 
كان يعط�ي القروض لل�دول الفقرة 
بزم�ن النظام الس�ابق كبعض الدول 
االفريقي�ة وهؤالء معظمهم ذهبوا اىل 
نادي باري�س وطبقت عليهم اتفاقية 
تسمى )هدك( للبلدان الفقرة املثقلة 
بالديون واطفأت ديونهم من %90 اىل 
%100”.وتابع “أم�ا الديون الداخلية 
وه�ذه  دوالر  ملي�ار  ب��48  فتق�در 
محص�ورة ب�ن الحكوم�ة والجه�از 
املرصيف الحكوم�ي، وال عالقة لألفراد 
به�ا وه�ذه اق�ل خط�ورة، وبنس�بة 
الثلث�ن يحمله�ا البنك املرك�زي وهو 
مؤسسة مالية قوية لكن يجب ان يتم 

اطفاؤها او تسويتها”.

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:
عىل  القبض  إلقاء  االمني  االعالم  خلية  أعلنت 
باملتاجرة  واالخر  باالرهاب  احدهما  متهمن 
بيان  يف  الخلية  بغداد.وذكرت  يف  االثرية  بالقطع 
القبض  القت  االمنية  القوات  ان  »الزوراء«:  تلقته 
عىل احد االرهابين املطلوب وفق احكام املادة )٤/
ارهاب( النتمائه لعصابات داعش االرهابي والذي 
بنقل  قيامه  االولية  التحقيقات  خالل  من  اعرتف 
االمنية  القوات  الستهداف  الناسفة  العبوات  وزرع 
املتواجدة يف قضاء الطارمية.واضافت: كما تمكنت 
احد  عىل  القبض  إلقاء  من  االستخبارات  وكالة 

املتاجرين بالقطع االثرية يف بغداد.

القبض على متهمني باإلرهاب 
وسرقة اآلثار يف بغداد

النفط: إيراداتنا لشهر شباط تالمس 
الـ 9 مليارات دوالر

وزير اهلجرة األسبق يسلم نفسه بعد 
اتهامه بالقتل العمد

الرشيد يعلن إلغاء شرط الكفيل 
لقروض ترميم الوحدات السكنية

أطلق الوجبة الثانية لسلفة القوات األمنية

التعليم توافق على توسعة مقاعد 
الدراسات العليا وعودة املرقنة قيودهم

ألول مرة.. إيران تكشف “أبرز عقبة” يف مباحثات النووي

انطالق تسع تظاهرات يف بغداد وذي قار تطالب بالتعيني والرواتب املتأخرة

ص 5كردستان: حنتاج 5.5 ماليني لرت بنزين يوميا ونسعى إلنشاء مصاٍف خاصة بنا

ص 4

الكاظمي واحللبوسي يؤكدان أهمية  
تعزيز ثقة املواطن يف العملية السياسية

بغداد/ الزوراء: 
أك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد 
الحلب�ويس، أهمي�ة تعزي�ز ثق�ة املواطن 
املكت�ب  السياس�ية.وذكر  العملي�ة  يف 
االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بي�ان تلقته 
»ال�زوراء«: ان رئي�س مجل�س ال�وزراء 
رئي�س  اس�تقبل  الكاظم�ي  مصطف�ى 
مجلس النواب الس�يد محم�د الحلبويس، 
وتباح�ث الجانب�ان يف آخ�ر مس�تجدات 
الساحة السياسية، وسر الجهود الرامية 
إىل اإليفاء باالس�تحقاقات الدس�تورية يف 
مواعيده�ا، وتعزيز مس�ار الديمقراطية 
والعم�ل الوطني من أج�ل التفّرغ لتقديم 
املزي�د من الخدم�ات للمواطنن وتحقيق 

طموحاتهم.واضاف: انه تم التأكيد خالل 
اللقاء ع�ىل أهمية تعزيز ثق�ة املواطن يف 
العملية السياس�ية من خالل الرتكيز عىل 
هدف خدم�ة قطاعات الش�عب، وأهمية 
املتعلق�ة  القانوني�ة  االلتزام�ات  تمري�ر 
بحياة الناس، ومواجهة التحديات العاملية 
والتوت�رات املتزاي�دة التي انعكس�ت عىل 
االقتصاد العراقي.وش�هد اللقاء، بحسب 
البي�ان، تب�ادل وجه�ات النظ�ر والرؤى 
واالنس�داد  العقب�ات  لتج�اوز  الس�اعية 
الس�يايس، وب�ذل املزي�د م�ن الجه�ود يف 
مساعدة القوى الربملانية الوطنية لتحمل 
مس�ؤوليات املرحلة، ومواجه�ة األزمات 
الراهن�ة؛ من أج�ل تعزيز خط�ى التنمية 

واالزدهار.

رئيس الوزراء اللييب املكلف: دخلنا فعليا يف خطوات التسليم واالستالم 
أكد أن حكومته لن تباشر مهامها إال من داخل طرابلس

بغداد/ الزوراء:
بعث نقيب الصحفين العراقين، رئيس اتحاد الصحفين العرب، مؤيد الالمي، برقية 
ملناسبة فوزه يف  املهنا،  العراقين، محمد صالح  املحامن  نقيب  اىل  تهنئة وباقة ورد 
انتخابات مجلس نقابة املحامن التي جرت مؤخرا.وعرب الالمي يف برقيته عن سعادته 
انتخابات نقابة املحامن من اجواء ديمقراطية ومهنية نزيهة، متمنيا له  ملا شهدته 
كل التوفيق والنجاح. وقدم التهنئة نيابة عن نقيب الصحفين الزميل رعد املشهداني، 
عضو لجنة االنضباط يف نقابة الصحفين العراقين.وكان محمد صالح املهنا قد فاز 
عىل  حصوله  بعد  املايض،  الخميس  جرت  التي  العراقين،  املحامن  نقابة  بانتخابات 
املرشحن  األصوات عىل  بأعىل  االنتخابات  املهنا خالل  اكثر من 5627 صوتا، وتصدر 

املنافسن أحالم الالمي ورزاق العبيدي.

الالمي يبعث برقية تهنئة وباقة ورد إىل 
نقيب احملامني العراقيني

العراق حيصن شريطه احلدودي مع سوريا باجلدار الكونكرييت

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



أكد احلاجة إىل تشريعات إضافية حلماية الناجيات 

أعلن افتتاح أكثر من 250 مدرسة خالل العامني املاضيني

الكاظمي يطالب القوى السياسية بتشكيل حكومة تعمل 
على خدمة شعبها

حمافظ بغداد لـ         : صرف  60 % من ختصيصات احملافظة ضمن 
موازنة 2021 على املشاريع 

التعليم توافق على توسعة مقاعد الدراسات العليا وعودة املرقنة قيودهم
يف االجتماع االستثنائي هليئة الرأي حبضور الزاملي

احتاد الصحفيني العرب ينعى 
نقيب احملامني املصريني والعرب

العراق يسجل تراجعا كبريا بعدد 
اإلصابات والوفيات بكورونا

بعد تسجيل 230 إصابة وحالة وفاة واحدة 

العراق يوقع عقداً مع شركة 
أذربيجانية حلفر اآلبار النفطية

العراق و3 دول خليجية تشكل نصف 
شحنات زيت الوقود املتجهة ألمريكا

األنواء: ارتفاع بدرجات احلرارة 
مع تصاعد للغبار األسبوع احلالي

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الدولة  ان  االحد،  امس  الكاظمي، 
اضافية  ترشيعات  اىل  بحاجة 
طالب  فيما  الناجيات،  لحماية 
حكومة  بتشكيل  السياسية  القوى 

تعمل عىل خدمة شعبها.
خالل  له  كلمة  يف  الكاظمي  وقال 
مرور  بمناسبة  عقد  الذي  املؤتمر 
الناجيات  قانون  ترشيع  عىل  عام 
“الزوراء”: “يرّشفني  تلقته  بيان  يف 
عاٍم  بعد  بينكم،  اليوم  أكون  أن 
الناجيات  قانون  الربملان  إقرار  عىل 
واإلشادة  اإلشارة  مع  اإليزيديات، 
ورئاسة  والربملان  الحكومة  بدور 
السياق”، مبينا  الجمهورية، يف هذا 
بحق  ارتكبت  التي  “الجريمة  ان 
اإليزيديات ستبقى وصمة عار كربى 
يف تاريخ عصابات داعش اإلرهابّية، 
وكل الجماعات الظالمية التي تدعي 
عليها  وىّل  قد  بأفكار  تحكم  أنها 
خطورة  عىل  دليل  وهو  الزمان، 

فكرهم اإللغائي”.
“رضورة  عىل  الكاظمي  وشدد 
ما  تكرار  منع  عىل  سوية  العمل 
عرب  فقط  ممكن  وهذا  حصل، 
الحكم الرشيد، وأن تبحث الحكومة 
عن فرص لبناء التنمية كي ال يكون 
الجماعات  لهذه  قدم  موطئ  هناك 

اإلرهابية”. 
واكد، ان “هذه الجريمة كانت تحدياً 

يف  وليس  العاملي،  اإلنساني  للموقف 
تعاطٌف  هناك  كان  اذ  فقط،  العراق 
وتفاعٌل إنسانيٌّ عاملي مع مأساة هذه 
الجريمة”، مردفا “ال بّد أن نحّيي من 
تابع هذه القضية يف املحافل املحلّية 
أن  واستطاع  والدولّية،  واإلقليمّية 
يحّولها إىل قضّية إنسانّية، ال تخّص 

فئة دون غريها”. 
وأجهزتها  “الحكومة  ان  اىل  واشار 
األمنية مستمرة يف عملياتها ضد كل 

من شارك يف هذه الجريمة”، مؤكدا 
مجموعات  إىل  الوصول  يف  “النجاح 
واآلن  املجرمني،  هؤالء  من  كبرية 
اآلخر  السجون والبعض  بعضهم يف 
وأخذت  األحكام،  عليه  صدرت 
مالحقة  عاتقها  عىل  الحكومة 
ومحاسبة كل من حاول أن يستهني 
داخل  كانوا،  أينما  العراقي،  بالدم 

العراق أم خارجه”. 
وتابع، ان “املعتدي سينال عقابه”، 

داعيا اىل “تطوير كل الجهود والعمل 
عىل إنجاز قضية الناجيات، والدولة 
بحاجة إىل ترشيعات إضافية لحماية 

الناجيات ومنع تكرار ما حصل”.
“القوى  الوزراء،  رئيس  وطالب 
وتشكيل  بالعمل  كافة  السياسية 
عىل  وقت  بأرسع  تعمل  حكومة 
ضمنهم  ومن  شعبها  خدمة 
ان  مبينا  األيزيديات”،  الناجيات 
هو  الدستورية  التوقيتات  “احرتام 

ملنطق  واحرتام  الدستور،  احرتام 
الدولة، واحرتام الحتياجات لناس”.

حلول  عن  نبحث  أن  “علينا  وتابع، 
سياسياً  نضوجاً  تعكس  منطقية 
عالياً  قدراً  وتعكس  الجميع،  من 
من مسؤولية القوى السياسية إزاء 
أو  الربملان  يف  بوجودها  واجباتها 

خارج الربملان”.
والتكامل  العمل،  “يجب  واضاف، 
جميعاً لعبور هذه املرحلة الخطرة”، 
تعيد  ان  السياسية  “القوى  داعيا 

حساباتها لعبور املرحلة”.
ولفت اىل، “االزمة العاملية املنعكسة 
العالم، وإىل  عىل كل بقعٍة من بقاع 
املعقدة  االزمات  األزمة،  هذه  جانب 
واملتشابكة يف املنطقة”، الفتا اىل ان 
املشهد  تحويل  ويمكن  أمل،  “هناك 
الفرصة  وهذه  نجاح،  فرصة  إىل 
عميل  بشكٍل  ترتجم  أن  يمكن  ال 

بحكومة ترصيف أعمال”.
هي  الحالية  “األزمة  ان  وأكد 
يعني  السيايس  واالنفراج  سياسية، 
رضورة  وبالتايل  حكومّياً،  انفراجاً 
تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم 
املواطن يف ظل هذه الظروف، وبناء 
مخاطبا  الغذائي”،  واألمن  األمن 
“إن  بالقول  السياسية  القوى 
كفانا  مسؤوليتنا،  والوطن  املواطن 
البلد  ألجل  العمل  علينا  انقسامات، 
واالنتقال إىل مرحلة جديدة من أجل 

مستقبل وأبناء العراق وأحفاده”.

الزوراء/ حسني فالح:
ان  العطا،  جابر  محمد  بغداد،  محافظ  أعلن 
املالية  من تخصيصاتها   60% رصفت  املحافظة 
افتتاح  اكد  وفيما   ،2021 لسنة  املشاريع  عىل 
املاضيني،  العامني  خالل  مدرسة   250 من  اكثر 
مدرسة   70 من  بأكثر  العمل  استئناف  مبينا 
ضمن املشاريع املتوقفة، اشار اىل إدراج مشاريع 

مدرسية جديدة ضمن خطة عام 2023.
وقال العطا يف حديث لـ”الزوراء”: انه تم رصف 
ملحافظة  املخصصة  االموال  من  حوايل  % 60  
املشاريع  عىل   2021 عام  موازنة  ضمن  بغداد 
لألموال  الحقيقية  الجداول  ولدينا    ،2021 لسنة 

املرصوفة عىل املشاريع.
االعالم  وسائل  بعض  يف  نرش  ما  ان  واضاف: 
اقل  بغداد  بأن  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
املحافظات من حيث الرصف، فهذا غري صحيح، 

وال اعتقد انه صادر من وزارة التخطيط.
وبشأن املشاريع املدرسية، اوضح محافظ بغداد: 
انه تم افتتاح أكثر من 250 مدرسة خالل 2020 
 70 من  اكثر  بإنشاء  العمل  واعادة   2021 اىل 
مدرسة كانت متوقفة وتم إنجازها. الفتا اىل: ان 
ادرجت  املدرسية  املشاريع  من  كبريا  عددا  هناك 

ضمن خطة عام 2023.
وتابع: انه خالل االيام املاضية تم افتتاح مدرستني 
مدرسة  كذلك  السيدية،  منطقة  يف  حديثتني 
مديرية  اليوسفية ضمن  ناحية  يف  اخرى  حديثة 
اىل ترميم متوسطة  الثانية، اضافة  الكرخ  تربية 

بغداد للبنات من خالل اضافة مختربات وتأهيل 
االيام  ان  إىل:  الفتا  الكرادة.  االرضيات يف منطقة 
يف  اخرى  حديثة  مدارس  افتتاح  ستشهد  املقبلة 
التي  املدارس  قائمة  اىل  تضاف  الرصافة  جانب 

انجزتها محافظة بغداد.
واكد العطا: الرشوع ببناء الكثري من املدارس، التي 
تحتاجها العاصمة، وفق مواصفات فنية حديثة، 
تحتوي عىل مختربات وقاعات تخصصية، تساهم 
املدارس  أن  سيما  ال  الرتبوية،  العملية  ارتقاء  يف 
من  الطالب  يحتاجه  ما  كل  عىل  تحتوي  املنجزة 
الطالبي  الزخم  فك  يف  وتساهم  تعليمية،  وسائل 

الحاصل عىل املدارس األخرى.
ومىض بالقول: كما تم افتتاح مدرستني حديثتني 
عام  مدير  بحضور  والحرية،  الشعلة  مدينتي  يف 
وقائممقام  الربيعي،  سعد  الثالثة  الكرخ  تربية 
ان  اىل:  الفتا  العگييل.  فرحان  الكاظمية،  سماء 
الشعلة،  يف  “النهرين”  متوسطة  هما  املدرستني 
وابتدائية “مكة املكرمة”، ونفذتا بواسطة الهدم 
وإعادة البناء، بواقع )18( صفاً، مع اضافة أبنية 
جديدة، ضمن الحدود االدارية ملديرية تربية الكرخ 
والقضاء  الصفوف،  اكتظاظ  فك  بهدف  الثالثة، 
الدراسية،  البيئة  وتحسني  املزدوج،  الدوام  عىل 

وتهيئة الظروف املتكاملة. 
االبنية  يف  التشجري  مبادرة  تفعيل  تم  انه  وبنّي: 
)لعراق  حملة  ضمن  بغداد  ملحافظة  املدرسية 
الفريق  قبل  من  بها  الرشوع  تم  والتي  اخرض( 

الوطني لدعم الطاقة وتقليل االنبعاثات.

املبارشة  بغداد  اعلنت محافظة  ويف وقت سابق، 
بتنفيذ مرشوع خط الطوارئ الرامي للقضاء عىل 

شح املياه يف ناحية النهروان. 
واكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، “املبارشة 
بقطر  املاء  أنابيب  مد  واملتضمنة  االوىل  باملرحلة 
٨٠٠ ملم والخاصة بتنفيذ مرشوع خط الطوارئ، 
وهو خط استثنائي يمتد من نهر دجلة وصوال اىل 
9 نيسان، ومن شأنه  النهروان يف تقاطع  بحرية 
النهروان  منطقة  يف  املياه  شح  أزمة  يعالج  أن 
بقضاء املدائن، ليتم استكماله باملدة التي تعهدت 

بها محافظة بغداد خالل ١٢٠ يوما بمواصفات 
فنية قياسية”. 

بمتابعة  يحظى  املرشوع  “أن  إىل  العطا  وأشار 
مجلس  وإرشاف  بغداد،  محافظة  من  خاصة 

الوزراء، وتنفيذ مديرية ماء محافظة بغداد”. 
كل  استكملت  بغداد  محافظة  “أن  واضاف: 
جهود  اضافة  مع  باملرشوع،  املتعلقة  االجراءات 
محافظة  ومجاري  بلديات  مديرتي  من  اخرى 
وإنهاء  قيايس  بوقٍت  استكماله  ليتنىس  بغداد، 

مشكلة شح املياه يف املنطقة”.

بغداد/ مصطفى العتابي:
التعليم  وزارة  يف  الرأي  هيئة  وافقت 
العايل والبحث العلمي، امس األحد، عىل 
وعودة  العليا  الدراسات  مقاعد  توسعة 
املرقنة قيودهم، فيما أعلن النائب األول 
الزاميل،  حاكم  النواب  مجلس  لرئيس 
تثبيت  عىل  النواب  مجلس  سعي  عن 
ضمن  العايل  التعليم  يف  املتعاقدين 

موازنة 2022.
االول  للنائب  االعالمي  املكتب  وقال 
لرئيس الربملان يف بيان تلقته “الزوراء”: 
ان “ النائب األول لرئيس مجلس النواب 
حاكم الزاميل حرض اجتماعا استثنائي 
العايل  التعليم  وزارة  يف  الرأي  لهيئة 
والبحث العلمي، بمشاركة وزير التعليم 
العايل نبيل كاظم عبد الصاحب، ورؤساء 
الجامعات الحكومية والكادر املتقدم يف 
الوزارة”، مبينا انه “هيئة الرأي يف وزارة 
صوتت  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
 “ “أخرية  توسعة  منح  عىل  باإلجماع 
الدرايس  للعام  العليا  الدراسات  ملقاعد 
-2021 2022 وبواقع )مقعدين للقناة 
العامة، وثالث مقاعد للقبول الخاص ، 

ومقعد واحد للفئات”. 
 وناقش الزاميل مع املجتمعني عدداً من 
القرارات  واصدار  الصلة  ذات  القضايا 
العقود  واصحاب  بالطلبة  املتعلقة 
خالل  النواب  قبل  من  طرحت  والتي 
النواب،  مجلس  يف  الوزير  استضافة 
احتياجات  لكافة  التطرق  عن  فضاًل 
املعالجات  وطرح  والجامعات  الوزارة 

الالزمة بصددها كزيادة عدد الجامعات 
ورصد  التخصصية،  الحكومية 
التحتية  للبنى  الالزمة  التخصيصات 
والبحث  العلمية  الرصانة  وبرامج 
االرايض  قطع  وتخصيص   ، العلمي 

لألساتذة.
“هيئة  ان  البيان  بحسب  الزاميل  وأكد 
املرقنة  اعادة  عىل  أيًضا  وافقت  الرأي 
السابق  العام  طلبة  من  قيودهم 
دوامهم  واستئناف  املنتهية،  للمراحل 
الرسمي خالل العام املقبل”، معرًبا عن 
“حرص مجلس النواب بترشيع وتعديل 

القوانني التي من شأنها دعم القطاعني 
فاعلة  وبمشاركة  والتعليمي،  الرتبوي 

من الوزارة واالساتذة املختصني”.
اصحاب  من  بمجموعة  الزاميل  والتقى 
العقود املتظاهرين امام الوزارة”، مؤكًدا 
لتضمني  الترشيعية  السلطة  “سعي 
موازنة  بنود  يف  مستحقاتهم  كافة 
بعد  الدائم،  املالك  عىل  وتثبيتهم   2022
قبل  من  رسمي  بكتاب  املجلس  تزويد 

الوزارة يتضمن االعداد الكاملة”.
يف  العايل  التعليم  وزارة  ذكرت  فيما 
الرأي  ان “هيئة  “الزوراء”:  تلقته  بيان 

عىل  باملوافقة  ايضا  صوتت  الوزارة  يف 
العام  طلبة  من  قيودهم  املرقنة  عودة 
اىل  مشرية  املنتهية”،  للمراحل  السابق 
ان “مبارشتهم تكون يف الدوام الرسمي 

خالل العام املقبل”.
العايل  التعليم  وزير  دعا  جهته،  من 
عبد  كاظم  نبيل  العلمي  والبحث 
الصاحب ، إىل زيادة الجامعات الحكومية 

وتخصيص قطع أراٍض للتدريسيني.
“الزوراء”:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
اجتماعها  عقدت  الرأي  “هيئة  ان 
االستثنائي بحضور النائب األول لرئيس 

مجلس النواب حاكم الزاميل”.
االجتماع،  خالل  التعليم  وزير  وطالب 
عدد  بزيادة  العراقي  النواب  “مجلس 
التخصصية  الحكومية  الجامعات 
املتزايدة  املخرجات  الستيعاب 
ألساتذة  أراض  قطع  وتخصيص 
العايل  التعليم  ومنتسبي  الجامعات 
مؤسسات  يف  التعيينات  ملف  ومعالجة 

التعليم العايل”.
ودعا عبد الصاحب إىل “مراجعة قانون 
بأساتذة  يتعلق  ما  والسيما  التقاعد 
الكافية  املالية  املبالغ  الجامعات ورصد 
لتلبية متطلبات البحث العلمي وإكمال 
الجامعية  التحتية  البنى  وصيانة 
السترياد  خاصة  موازنة  وتخصيص 

األجهزة املختربية”.
لهيأة  االستثنائي  االجتماع  وعقد  هذا 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  الرأي 
النائب  بحضور  األحد،  امس  العلمي، 
حاكم  النواب  مجلس  لرئيس  األول 

الزاميل.
يف  األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
لهيأة  االستثنائي  “االجتماع  أنَّ   : بيان 
الرأي يف وزارة التعليم والبحث العلمي، 
بدأ بحضور النائب األول لرئيس مجلس 
التعليم  ووزير  الزاميل،  حاكم  النواب 

العايل نبيل كاظم عبد الصاحب”.
وأضاف، أن “االجتماع عقد، للنظر بعدد 
مناقشتها  جرت  التي  املواضيع  من 
مجلس  يف  الوزير  استضافة  خالل 

النواب”.

بغداد/ الزوراء:
للصحفيني  العام  االتحاد  نعى 
املرصيني  املحاميني  نقيب  العرب، 
رجائي  العرب،  محاميني  نقيب 
صباح  املنية  وافته  الذي  عطية، 

امس االحد.
وذكر بيان التحاد الصحفيني العرب 
العام  االتحاد  ان  “الزوراء”:  تلقته 
من  بمزيد  ينعى  العرب  للصحفيني 
القانوني  الفقيه  واالىس  الحزن 
الكبري  االعالمي  واملفكر  القدير 
ونقيب  املرصيني  املحامني  نقيب 
املنية  وافته  الذي  العرب  املحامني 

صباح امس .
املستشار  املرحوم  ان  وأضاف: 
من  عقودا  قىض  عطية  رجائي 

العطاء ىف مجاالت شتى اثرى خاللها 
واملكتبة  والقانوني  النقابي  املشهد 
والعربية،  واالسالمية  القانونية 
عىل  يداوم  المعا  كاتبا  كان  كما 
صحيفة  يف  االسبوعي  مقاله  كتابة 
لقي  املرحوم  ان  اىل  الفتا  االهرام. 
املقدس  دوره  يؤدي  وهو  ربه  وجه 
يف اقامة حقوق الدفاع مرتافعا عن 
العدالة  محراب  داخل  موكيليه  احد 

يف قاعة محكمة جنايات الجيزة .
وتقدم االتحاد العام، بحسب البيان، 
الفقيد  ارسة  اىل  العزاء  بخالص 
نقابة  مجلس  واعضاء  الراحل 
اتحاد  واعضاء  املرصيني  املحامني 
العزاء  بخالص  العرب  املحامني 

وخالص الدعاء بالصرب والسلوان .

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس   ، الصحة  وزارة  اعلنت 
لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
كورونا املستجد يف العراق، فيما اكدت 
وحالة  جديدة  اصابة   230 تسجيل 

وفاة واحدة وشفاء 883 حالة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  “الزوراء”: 
املختربية ليوم امس: 8242، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 18294182، 
اصابة   230 تسجيل  تم  انه  مبينة 

وشفاء  واحدة  وفاة  وحالة  جديدة 
حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   883
الشفاء الكيل: 2279609 )98.3%(، 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما 
التي  الحاالت  عدد  اما   ،2317977
تحت العالج: 13218، يف حني ان عدد 
املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد   ،56
امللقحني  عدد  ان  اىل  الفتة   ،25150
عدد  ليصبح   ،18758 امس:  ليوم 

امللقحني الكيل: 10288847.

بغداد/ الزوراء:
اىل  التابعة  الحفر  رشكة  وقعت 
االحد،  امس  العراقية،  النفط  وزارة 
 )SOCAR( عقد مشاركة مع رشكة 
والخدمات  للحفر  االذربيجانية 

النفطية.
باسم  الرشكة  عام  مدير  وقال 
عبدالكريم، يف بيان تلقته “الزوراء”: 
التعاون يف مجال  إن “العقد يتضمن 
النفطية”،  االبار  واستصالح  حفر 

مشرياً إىل أن “مدة العقد ثالث سنوات 
قابلة للتمديد”.

ووقعت رشكة الحفر العراقية يف وقت 
املشاركة  عقود  من  العديد  سابق، 
مثل  العاملية  الرشكات  كربى  مع 
شلمربجري(  فورد،  وذر  )هاليربتون، 
لتوسيع نطاق عملها واالرساع بتنفيذ 
ادخال  من  واالستفادة  املشاريع 
يف  الحديثة  والتكنولوجيا   االنظمة 

عملها، وفق البيان .

بغداد/ الزوراء:
دول  العراق وثالث  ان  االحد،  امس   ،Kpler األبحاث   بيانات لرشكة  أظهرت 
خليجية تشكل صادراتها نصف شحنات زيت الوقود املتجه ألمريكا يف شهر 
ان  “الزوراء”:  عليه  اطلعت  بيان  يف  الرشكة  املقبل.وقالت  أبريل  نيسان/ 
“مصايف التكرير األمريكية بدأت يف اقتناص شحنات زيت الوقود من الرشق 
األوسط هذا الشهر بعد أن حظر الرئيس األمريكي جو بايدن واردات النفط 
العام  شكلت  روسيا  فإن  للبيانات،  أوكرانيا”.ووفًقا  غزو  بسبب  الروسية 
الوقود،  زيت  من  املتحدة  الواليات  واردات  نصف  عن  قليالً  يقل  ما  املايض 
واملكسيك %20، والرشق األوسط بنحو %5.واشارت الرشكة اىل أن “العراق 
الوقود  زيت  شحنات  نصف  نحو  تشكل  واإلمارات  والكويت  والسعودية 

بموجب عقود ومن املتوقع أن تتجه إىل الواليات املتحدة يف نيسان/ أبريل”.
وأظهرت البيانات أن “الشحنات القادمة من اإلمارات والكويت املقرر تفريغها 
يف نيسان ستكون األوىل يف األشهر الثمانية املاضية، بينما يمثل آذار أول مرة 
يصل فيها زيت الوقود العراقي إىل الواليات املتحدة منذ منتصف عام 2021”.
واستوردت الواليات املتحدة العام املايض نحو 700 ألف برميل يومًيا من أنواع 
مختلفة من زيت الوقود ومواد أولية أخرى ذهبت يف الغالب إىل مصايف ساحل 

الخليج األمريكية لتكملة النفط الخام الثقيل، وفًقا لبيانات أبحاث السوق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األحد، حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 
األسبوع  خالل  للغبار  تصاعد  مع  الحرارة  درجات  ارتفاع  توقعت  فيما 

الحايل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته “الزوراء”: أنَّ “طقس البالد ليوم االثنني سيكون 
صحواً مع قطع من الغيوم يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، فيما سيكون 
الحرارة  درجات  أما  جزئي،  غائم  اىل  صحواً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
فستنخفض قليالً يف االقسام الوسطى والجنوبية، وال تغري فيها يف القسم 

الشمايل من البالد”.
وأضاف البيان، أنَّ “طقس يوم غد الثالثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، 

ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات بعموم البالد “.
اىل غائم جزئي يف املنطقتني  وبني، أن “طقس يوم االربعاء سيكون صحواً 
غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى 

جزئياً، أما درجات الحرارة فسرتتفع بضع درجات بعموم البالد”.
ولفت اىل، أن “طقس البالد ليوم الخميس املقبل سيكون صحواً كما يتصاعد 
الغبار يف عدة اماكن يف املنطقتي الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس 
تكون  مطر  زخات  تساقط  مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة 

رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليالً بعموم البالد”.
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واشنطن: ال نية لدينا لتغيري النظام يف روسيا

بعد قفزات الـ30 يوما.. إىل أين تتجه أسعار النفط  يف األسواق ؟
مع استمرار احلرب يف أوكرانيا

بغداد/ متابعة الزوراء:

م�ع اس�تمرار الح�رب يف أوكرانيا منذ 

أكث�ر 30 يوما، تقفز أس�عار النفط يف 

األس�واق بال هوادة، وتتعاىل تس�اؤالت 

الجميع بش�أن مس�تقبل هذه الزيادة 

لتأثريه�ا املؤّكد عىل اقتص�اد كل دول 

العالم.

وتم رصد رحلة أس�عار النفط منذ بدء 

الحرب وتأثرها كذلك بأزمة “كورونا” 

منش�آت  ع�ىل  الحوثي�ة  والهجم�ات 

نفطي�ة س�عودية، إىل جان�ب توقعات 

الخرباء املستقبلية.

ارتف�ع النف�ط بأكث�ر م�ن 50 يف املئة 

ه�ذا العام، مس�جالاً أعىل مس�توى له 

من�ذ 2008، وذل�ك حينم�ا بل�غ خ�ام 

برن�ت 139.13 دوالراًا، وبلغ خام غرب 

تكس�اس الوس�يط األمريكي 130.50 

دوالراًا.

وأّدت العقوبات األمريكية عىل روس�يا 

لترسيع رحلة االرتفاع يف أسعار النفط، 

والتي انطلقت بعد أن فش�ل املعروض 

يف تلبية الطلب مع التعايف ِمن تداعيات 

فريوس “كورونا”.

وتزي�د مخاطر نق�ص اإلم�دادات مع 

فرض مزيٍد ِم�ن العقوبات عىل النفط 

املئ�ة  يف   10 ُيش�ّكل  ال�ذي  ال�رويس، 

م�ن اإلنت�اج العاملي، حس�ب توقعات 

املهن�دس مدحت يوس�ف، نائب رئيس 

الب�رول املرصي�ة األس�بق، يف  هيئ�ة 

حديثه ملوقع “سكاي نيوز عربية”.

وبخالف حرب أوكرانيا، هناك الهجمات 

اإلرهابية الحوثية عىل منشآت نفطية، 

وأحدثها، الجمع�ة، بهجوم صاروخي 

أص�اب منش�أة التخزي�ن التابع�ة إىل 

رشكة “أرامكو” النفطية الس�عودية، 

وه�و م�ا ُيؤّجج أس�عار النف�ط، ألنه 

يضاعف املخاوف بشأن اإلمدادات.

وخالل األس�بوع األخري، تحرك س�عر 

ا  الت�داوالت اآلجل�ة لخام برن�ت صعوداً

120 دوالراًا  �ا ح�ول مس�توى  وهبوطاً

للربمي�ل، قب�ل أن يغل�ق الجمع�ة عىل 

120.65 دوالراًا، م�ع اق�راب الواليات 

املتح�دة واالتح�اد األوروبي م�ن إبرام 

اتف�اٍق لوق�ف االعتماد ع�ىل اإلمدادات 

الروسية.

يوس�ف،  مدح�ت  املهن�دس  ووف�ق 

فإم�دادات الطاق�ة مؤمن�ة وال خوف 

م�ن تأث�ري ارتف�اع األس�عار ع�ىل تلك 

أم�ريكا  مح�اوالت  أن  إال  اإلم�دادات، 

لوق�ف إمدادات النف�ط الرويس هي ما 

ُتثري املخاوف وُتغذّي صعود األس�عار، 

خاصةاً أن روسيا هي أكرب منتج للنفط 

عامليًّا.

وأوض�ح أن عزل النفط الرويس يحتاج 

إىل توف�ري إم�دادات موازي�ة، وهو أمر 

صع�ب عىل امل�دى القصري م�ع عالقة 

روسيا بتحالف “أوبك+” والذي يضمن 

استقرار اإلمدادات.

قبل بدء الحرب بساعات، كانت أسعار 

النفط مس�تقرة دون أعىل مستوياتها 

منذ 2014، وس�جل خام برن�ت آنذاك 

96.84 دوالراًا للربمي�ل بنهاي�ة يوم 23 

فرباير، ومع بدء العمليات العس�كرية 

تج�اوز خام برن�ت 100 دوالر للربميل 

ألول م�رة منذ 2014، وتج�اوز بعدها 

للربمي�ل  دوالرات  ال��105  بس�اعات 

قب�ل أن يهبط عند التس�وية ل�99.08 

دوالرات للربميل.

وظل�ت أس�عار النف�ط تح�وم ح�ول 

�ا، إىل  ا وهبوطاً ذل�ك املس�توى صع�وداً

أن أعلن�ت واش�نطن أنه�ا ت�درس مع 

حلفائه�ا األوروبي�ن حظ�ر اس�ترياد 

النفط الرويس وتأّخ�ر التوّصل التفاق 

مع إيران، فقفزت أس�عار النفط ألعىل 

مس�توياتها من�ذ 2008 وس�ّجل خام 

برن�ت 139.11 دوالراًا، قب�ل أن يفق�د 

بعض املكاسب ليس�ّجل عند التسوية 

124.71 دوالراًا.

�ا عىل الح�رب، وبنهاية  وبع�د 30 يوماً

تعامالت الجمع�ة 25 مارس، ارتفعت 

أس�عار النفط الخام أكث�ر من واحٍد يف 

املئة إىل أكث�ر م�ن 120 دوالراًا للربميل 

بعد إقبال التّجار عىل عمليات رشاء إثر 

هج�وم صاروخي عىل منش�أة لتوزيع 

النف�ط يف الس�عودية، لك�ن احتم�ال 

سحب الواليات املتحدة من احتياطيات 

النفط هدأ مخاوفهم.

وارتفع خام برن�ت عند إغالق الجمعة 

1.62 دوالراًا أو 1.4 يف املئ�ة إىل 120.65 

دوالرا للربمي�ل، كم�ا ارتفع خام غرب 

 1.56 األمريك�ي  الوس�يط  تكس�اس 

دوالراًا أو 1.4 يف املئة إىل 113.90 دوالراًا. 

وحقق الخامان القياسيان أول ارتفاع 

أس�بوعي لهم�ا من�ذ ثالث�ة أس�ابيع، 

وارتف�ع خ�ام برنت أكثر م�ن 11.5 يف 

املئة وغرب تكس�اس الوس�يط 8.8 يف 

املئة.

وأعلنت الس�عودية، أكرب مصّدر للنفط 

يف العالم، أنها لن تتحمل مسؤولية أي 

توقف إلمدادات النفط إذا ما اس�تمرت 

هجمات الحوثين عليها.

م�ع بداية األزم�ة يف أوكرانيا، قال بنك 

االستثمار غولدمان ساكس، إن الخام 

القي�ايس العامل�ي س�ريتفع متج�اوزاًا 

مخاط�ر  “م�ع  دوالراًا   115 مس�توى 

صعودية كبرية”.

وأضاف، يف تقرير توقعاته الش�هرية، 

أن تراجع الطلب هو الوحيد الذي يمكن 

أن يوقف ه�ذه االرتفاعات، وهو ما لم 

يحدث، وتج�اوز النفط هذا املس�توى 

بنحو 5 دوالرات.

واألس�بوع املايض، توقع�ت مجموعة 

“ترافيغ�ورا” أن أس�عار النفط الخام 

ستس�تمر يف االرتفاع، وِمن املحتمل أن 

تبلغ 150 دوالراًا يف الصيف.

كم�ا توقعت رشك�ة “فيت�ول”، تاجر 

الطاق�ة العامل�ي، أن يتج�اوز الطل�ب 

أزم�ة  قب�ل  م�ا  مس�تويات   2022 يف 

“كورونا”.

ونقلت وكالة “تاس” لألنباء عن نائب 

رئيس الوزراء الرويس ألكسندر نوفاك، 

االثنن املايض، قوله إن أس�عار النفط 

قد تبل�غ 300 دوالر للربمي�ل إذا حظر 

الغرب رشاء الخام الرويس.

وبش�أن توقعاته ألس�عار النفط، يرى 

مدح�ت يوس�ف أن األس�عار خاضعة 

للتوتر، لكن أي تهدئة لألزمة األوكرانية 

س�تهبط باألس�عار كم�ا ح�دث م�ع 

َب�دء املفاوض�ات بن الجانب�ن حينما 

انخفض النفط إىل 98 دوالراًا.

وحّذر ِمن أن تؤّدي قفزة أسعار الطاقة 

لتسارع وترية التضخم، وهو ما يؤّدي 

ا،  إىل تباط�ؤ االقتص�اد العامل�ي مجدداً

وبالتايل تحجيم مكاسب النفط نسبيًّا 

مع تراجع عمليات االنتاج.

عمان/ الزوراء:
قررت الحكوم�ة األردنية، رفع معظم القيود 
املفروض�ة للحد من جائح�ة كوفيد19- بعد 

نحو عامن من فرضها.
وج�اء رفع القيود يف أعقاب تراجع اإلصابات 
بكوفي�د19- يف الب�الد، التي ش�هدت تفش�يا 
للمتحورة أوميكرون يف وقت س�ابق من هذا 

العام.
وع�زا رئي�س ال�وزراء، ب�ر الخصاون�ة، يف 
بيان هذا اإلجراء إىل “تحس�ن الوضع الوبائي 
ولتحقيق التوازن ما ب�ن املتطلبات الصحية 

واالعتبارات االقتصادية واالجتماعية”.
وأول ه�ذه اإلج�راءات “الس�ماح بالدخ�ول 
والتواج�د يف األماكن املفتوحة دون اش�راط 
إرت�داء الكمام�ة، واس�تخدام كام�ل الطاقة 
وعم�ل  والص�االت  للمطاع�م  االس�تيعابية 

املنشآت بكامل طاقتها االستيعابية”.
الداخلي�ة  كم�ا تق�رر “ إقام�ة التجمع�ات 
وتنظيمه�ا  أش�كالها  بجمي�ع  والخارجي�ة 
واملش�اركة فيها بم�ا يف ذلك موائ�د الرحمن 

والخيم الرمضانية”.
كما قررت الحكومة “السماح بإقامة الصالة 
لطاقته�ا  العب�ادة وفق�ا  املس�اجد ودور  يف 
االستيعابية، ودون التقييد بمسافات التباعد، 

مع االلتزام بارتداء الكمامة”.
وتم تقييد أداء الصلوات الجماعية منذ تفىش 

الوباء يف البالد عام 2020.

وكان األردن ألغ�ى منتص�ف الش�هر املايض 
للمملك�ة  للقادم�ن  آر”  يس  “ب�ي  فح�ص 
وتخفي�ض فرة الع�زل للمصاب�ن بفريوس 

كورونا إىل 5 أيام.

وقال عض�و اللجن�ة الوطنية لألوبئة بس�ام 
حجاوي لقناة “اململكة” الرس�مية “واجهنا 
خ�الل الجائح�ة 4 موجات كربى. أس�تطيع 
الق�ول إن املوجت�ن الثالثة والرابع�ة” اللتن 
س�ّببهما املتحوران دلت�ا وأوميكرون “انتهتا 

يف األردن”.
لك�ن الحج�اوي أك�د ان “الجائحة ل�م تنته 

بعد”.
وعل�ق حجاوي ع�ىل اإلجراءات بالق�ول إنها 
جاءت “موازي�ة لالنخفاض يف املؤرشات ذات 

العالقة باملرض والوفيات”.
وس�جلت اململكة األس�بوع امل�ايض 28 وفاة 
و3171 إصاب�ة، وهو رقم قلي�ل مقارنة مع 
أكثر من 22 إلف اصابة س�جلت يف يوم واحد 

منتصف الشهر املايض. 
وتلق�ى ما يق�رب من 4.4 مالين نس�مة من 
س�كان األردن، البال�غ عدده�م نح�و عرة 
مالي�ن نس�مة جرعت�ن م�ن لق�اح مضاد 

لكوفيد.
وس�جل األردن حت�ى اآلن مليون�ا و692 ألف 
إصاب�ة، فيما بلغ عدد الوفي�ات الناجمة عن 

الفريوس 14031.

الرباط/متابعة الزوراء:
 خلقت الخسائر الدبلوماسية لجبهة بوليساريو 
وداعمته�ا الجزائ�ر حالة من التوت�ر القصوى 
داخل مخيم�ات تندوف، وق�ادت إىل مواجهات 
قبلي�ة إثر قي�ام عنارص “رشط�ة” ينتمون إىل 
قبيل�ة لبيهات باعتقال وتعذيب ش�بان تابعن 

لقبيلة منافسة.
وازداد االحتقان الداخيل بعدما اعرفت إسبانيا 
بمب�ادرة الحكم الذات�ي يف الصح�راء املغربية، 
كحل واقعي وموضوع�ي وذي مصداقية، وهو 
التحول الس�يايس الذي فاجأ قيادة بوليساريو 
بعدم�ا كان�ت تراهن ع�ىل مدريد يف اس�تطالة 
أمد الرصاع املفتعل. وليس مس�تبعدا أن تكون 
الجبهة قد سعت لتغذية الرصاع القبيل للتغطية 

عىل هذا الفشل.
وهاجم أعض�اء من قبيل�ة أوالد موىس )قبيلة 
الركيب�ات( حاج�ز مراقب�ة لبوليس�اريو عند 
مخ�رج املخي�م املس�مى “الس�مارة” باتج�اه 
الرابون�ي )دائ�رة املهرييز(، وت�م تقييد جميع 
الح�راس واالعت�داء عليه�م، وأش�علوا النار يف 
سياراتهم، وذلك انتقاما لسجن وتعذيب شبان 
منتم�ن إىل القبيلة كانوا قد اعتقلوا األس�بوع 

املايض لدى الجبهة االنفصالية.
وإثر ضغوط مارس�تها القبيلة اضطرت جبهة 
بوليس�اريو إىل اإلفراج عن الش�بان املحتجزين 
الذي�ن اتهم�وا “ضب�اط الرط�ة” املنتمن إىل 

لبيهات بإهانتهم وتعذيبهم.
وأك�د محمد س�الم عبدالفتاح، رئي�س املرصد 
الصحراوي لإلعالم وحقوق اإلنسان، أن الطبيعة 
القبلية لتنظيم بوليساريو باتت مفضوحة لدى 
قاطني مخيم�ات تندوف، الس�يما بعد الرهل 
والتف�كك اللذي�ن بات�ت تعاني منهم�ا الجبهة 
مؤخرا بس�بب الفوىض التنظيمية والفش�ل يف 
تدبري أم�ور املخيم�ات، خاصة م�ا تعلق منها 
بنهب ورسقة املس�اعدات اإلنسانية، إضافة إىل 
الهزائم واالنتكاسات عىل املستوين العسكري 
والدبلومايس، وهو م�ا انعكس عىل منظومتها 

القمعية التي باتت منفلتة.
وأوض�ح رئي�س املرص�د الصح�راوي لإلعالم 
وحقوق اإلنس�ان، أن ع�ودة قاطني مخيمات 
والحواض�ن  القب�يل  االصطف�اف  إىل  تن�دوف 
ليس�ت  العلن�ي  الش�كل  به�ذا  العش�ائرية 
س�وى نتيجة طبيعية ملمارس�ات بوليس�اريو 
املكون�ات  بح�ق  واالس�تئصالية  العنرصي�ة 
القبلي�ة الصحراوي�ة، وللتوظي�ف القبيل الذي 
عكفت عليه الجبهة منذ فرة تأسيسها، حيث 
اس�تهدفت الصحراوي�ن بن�اء ع�ىل أصولهم 

العرقية.
وق�د ش�هد مخي�م الس�مارة أح�داث ش�غب 
واس�عة تمثل�ت يف حرق مق�ر للرطة وبعض 
املكات�ب الخاص�ة باألم�ن الجزائري، لتش�مل 
رقع�ة االحتجاج�ات مخيم أورسد الذي ش�هد 
ه�و اآلخر إتالف خ�زان املاء الخ�اص بالقطاع 
الشمايل، واختطاف ثالثة عنارص من “رشطة” 

بوليساريو.
وكش�ف منت�دى دع�م مؤي�دي الحك�م الذاتي 
“فورس�اتن” أن قي�ادة بوليس�اريو “حاولت 
اللع�ب عىل وتر القبلية وص�ورت األمر عىل أنه 
رصاع ب�ن القبيلت�ن، وه�و أم�ر ال عالق�ة له 
بالواقع الذي يثب�ت أن القبيلتن تواجهان معا 

قيادة بوليساريو”.
الجبه�ة  قي�ادة  أن  “فورس�اتن”  وأض�اف 
االستش�اري  املجل�س  إىل  لج�أت  االنفصالي�ة 
لش�يوخ القبائ�ل طلبا لتدخله م�ن أجل إخماد 
الفوىض داخل املخيمات، قبل أن تقرر مواجهة 
احتج�اج س�لمي نظمته قبيل�ة الركيبات أوالد 
موىس بالتنكي�ل باملتظاهرين واعتقال البعض 

منهم، وأمعنت يف تعذيب املعتقلن وإهانتهم.
وح�اول ما يس�مى ب�”وزير داخلي�ة” الجبهة 
االنفصالي�ة التف�اوض مع الخاطف�ن، الذين 
أوالد م�وىس  قبيلَت�ْي  يتكون�ون م�ن ش�باب 
والس�واعد الغاضبن عىل ترصفات بعض أطر 
لبيه�ات داخل اس�تخبارات الجبه�ة، متهمن 

إياهم باستهدافهم دون سواهم.

باريس/ متابعة الزوراء:
نأى الرئي�س الفرن�ي إيمانويل 
ماكرون بنفس�ه ع�ن ترصيحات 
الرئيس األمريكي ج�و بايدن بأن 
فالديم�ري بوت�ن “ال يمكنه البقاء 
يف السلطة”، وحث عىل بذل جهود 
لتهدئ�ة التوت�رات، فيم�ا أك�دت 
املتح�دة لحلف  الواليات  مبعوث�ة 
ش�مال األطلي جوليان سميث، 
أن بالده�ا لي�س لديه�ا سياس�ة 
لتغيري النظام يف روس�يا، وذلك يف 
أحدث محاول�ة لتوضيح ترصيح 

بايدن.
م�ن املق�رر أن يتح�دث ماكرون، 
الذي تحدث عدة مرات إىل الرئيس 
الرويس ضمن جهود صنع السالم 
الفاشلة حتى اآلن، مرة أخرى مع 

بوتن.
وردا عىل س�ؤال حول ترصيحات 
بايدن، قال ماكرون، امس األحد، 
ع�ىل قناة فران�س 3 التلفزيونية: 
“ينبغ�ي أن نكون واقعين ونفعل 
كل يشء حت�ى ال يخ�رج الوض�ع 

عن السيطرة”.
ه�ذه  أس�تخدم  “ل�ن  وأض�اف: 
العب�ارات، ألنني ما زل�ت أتحدث 
إىل الرئي�س بوت�ن، وألن م�ا نريد 
القي�ام ب�ه بش�كل جماع�ي هو 
وقف الحرب التي شنتها روسيا يف 
أوكرانيا، دون ش�ن حرب وبدون 

تصعيد”.
وش�دد عىل أن الواليات املتحدة ال 
تزال حليفا مهما، قائال: “نتشارك 
يف العديد من القيم املشركة، لكن 
م�ن يعي�ش بجان�ب روس�يا هم 

األوروبيون”.
وق�ال ماكرون إنه س�يتحدث مع 
بوتن بش�أن ممر إنساني مقرح 
املحارصة، كما  ملدينة ماريوب�ول 
تم�ت مناقش�ة األم�ر م�ع تركيا 

واليونان.

للرئي�س  األخ�ري  الترصي�ح  ودق 
األمريكي، جو بايدن، بشأن نظريه 
الرويس ناقوس الخطر لدى خرباء 
السياس�ة الخارجي�ة يف الواليات 
املتحدة، موجهن انتقادات شديدة 

إىل أسلوب رئيسهم.
وكان باي�دن رصح، يف بولن�دا إنه 
ال يمكن لبوتن البقاء يف الس�لطة، 
مؤكدا أن الحرب يف أوكرانيا فشل 

اسراتيجي لروسيا.
وس�ارع البيت األبي�ض إىل تدارك 
ترصيحات بايدن رسيعا، مش�دد 
ع�ىل أن�ه “ل�م يقص�د” املطالبة 

بتغيري الحكم يف روسيا.
وه�ذه ليس�ت أول م�رة يتدخ�ل 
فيه�ا البي�ت األبي�ض لتصحي�ح 
ترصيح�ات بايدن عن بوتن.وقبل 
األمريك�ي  الرئي�س  أدىل  يوم�ن، 
بترصيح�ات ُفهم منه�ا أنه يريد 
إرس�ال ق�وات إىل أوكراني�ا، لكن 

البيت األبيض نفى ذلك.
وبحس�ب صحيف�ة “دي�يل ميل” 

يف  خ�رباءاً  ف�إن  الربيطاني�ة، 
األمريكي�ة  الخارجي�ة  السياس�ة 
انتق�دوا ترصيحات باي�دن “غري 

املكتوبة”.
وقال�وا إن ترصيح�ات باي�دن قد 
تؤدي إىل تصعيد التوتر مع روسيا، 
حت�ى وإن قلص الكرملن أهدافه 

يف حرب أوكرانيا.
وأع�رب ريتش�ارد ه�اس رئي�س 
مجلس العالقات الخارجية، وهي 
مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، 
عن قلق�ه إزاء ترصيح�ات بايدن 
األه�داف  نط�اق  “توّس�ع  الت�ي 
األمريكي�ة يف الح�رب بالدعوة إىل 

إسقاط النظام )الرويس)“.
وأض�اف أنه لي�س م�ن مصلحة 
الواليات املتحدة إضافة املزيد من 
املخاط�ر، مش�ريا إىل ترصيح�ات 
باي�دن ق�د تزي�د مي�ل بوت�ن إىل 
معرك�ة وجودية تنته�ي بهزيمة 

أحد الطرفن.
وأك�د أن املصالح األمريكية تتمثل 

يف إنه�اء الح�رب ب�روط يمكن 
وتخفي�ض  أوكراني�ا  تقبله�ا  أن 
التصعي�د ال�رويس، وترصيح�ات 
“تغيري النظام” تتعارض مع هذه 

املصالح.
ويف س�ياق اخ�ر أك�دت مبعوث�ة 
الوالي�ات املتح�دة لحل�ف ش�مال 
أن  س�ميث،  جولي�ان  األطل�ي 
بالدها ليس لديها سياس�ة لتغيري 
النظ�ام يف روس�يا، وذلك يف أحدث 

محاولة لتوضيح ترصيح بايدن.
وأضافت لربنامج “حالة االتحاد” 
ع�ىل ش�بكة “يس إن إن” الي�وم 
األح�د أن “الوالي�ات املتحدة ليس 
لديه�ا سياس�ة لتغي�ري النظام يف 

موسكو”.
وكان وزي�ر الخارجي�ة األمريكي 
أنتون�ي بلينك�ن أوضح ب�دوره يف 
وقت س�ابق ام�س، خ�الل لقائه 
نظريه اإلرسائييل، أن واش�نطن ال 

تهدف إىل تغيري الحكم يف روسيا.
كم�ا أوض�ح البيت األبيض مس�ا 

أمس أيضا أن ترصيحات الرئيس 
األمريك�ي لم تكن دع�وة مبارشة 
لإلطاح�ة ببوتن. وقال املس�ؤول 
إن “الرئي�س قص�د أن�ه ال يمكن 
السماح لبوتن بممارسة السلطة 
عىل جريان�ه أو املنطقة، ولم يكن 
يناقش سلطته يف روسيا، أو تغيري 

النظام هناك”.
باس�م  املتح�دث  رد  ح�ن  يف 
الكرملن ديمري بيس�كوف عىل 
تل�ك الترصيحات، معت�ربااً أن هذا 
املوضوع ليس من ش�أن الرئيس 
األمريكي، قائالاً بحس�ب ما نقلت 
م�ن  باي�دن  “لي�س  “روي�رز”: 
يق�رر.. الروس هم م�ن ينتخبون 

رئيس بالدهم”.
أت�ى ذل�ك، بع�د أن ق�ال بايدن يف 
خطاب ألقاه أمس، يف ختام زيارته 
الت�ي اس�تمرت يوم�ن إىل بولندا 
ح�ول مس�تقبل الرئي�س الرويس 
إنه “ال يمكن لهذا الرجل البقاء يف 
الس�لطة”، دون أن يذكر الرئيس 
ال�رويس باالس�م، ع�ىل الرغم من 
أنه فعل ذلك يف ع�دة نقاط أخرى 

خالل خطابه.
يذك�ر أن العالق�ة ب�ن موس�كو 
م�دى  ع�ىل  ش�هدت  وواش�نطن 
ال  س�جاالت  املاضي�ة  األس�ابيع 
تنتهي، حيث وجه باي�دن انتقادااً 
الذع�ااً لبوتن ع�دة م�رات، فتارة 
أخ�رى  وت�ارة  بالج�زار  وصف�ه 
بمجرم الح�رب أو الديكتاتور، ما 
اس�تدعى يف كل مرة ردا الذعا من 

الكرملن أيضا.
وتعك�س تل�ك الح�روب الكالمية 
والتصعي�د اللفظي ب�ن البلدين، 
املس�بوق  التوت�ر غ�ري  مس�توى 
الذي تش�هده العالقة بن روس�يا 
واش�نطن،  الس�يما  والغ�رب، 
من�ذ انط�الق املعركة العس�كرية 

الروسية عىل أرايض أوكرانيا

األردن يرفع “معظم” قيود كورونا

عزلة بوليساريو تؤجج صراعا 
قبليا يف خميمات تندوف

ماكرون يتخلى عن بايدن.. ويبتعد عن “إغضاب بوتني”

طرابلس/ متابعة الزوراء:

اكد رئي�س الحكومة الليبي�ة املكلف من قبل 

الربمل�ان، فتح�ي باش�اغا، إن حكومت�ه اآلن 

دخلت فعليا يف خطوات التس�ليم واالس�تالم، 

وإنها لن تبارش مهامها إال من داخل العاصمة 

طرابلس.

ويف مقابلة مع قناة الوسط الفضائية، رفض 

باش�اغا التلوي�ح بغلق النفط مقابل تس�ليم 

الس�لطة يف طرابل�س، مؤك�دا أن�ه أم�ر غري 

مط�روح من األس�اس، وأوضح أن�ه لم يضم 

وزارة للنفط لحكومته ألن املؤسسة الوطنية 

للنفط هي املسؤولة عن هذا املجال وال داعي 

إلرباك املش�هد، ووعد بزي�ادة تمويلها للعمل 

عىل زيادة اإلنتاج.

وأشار إىل أنه لم يتشاور مع دول صديقة -لم 

يسمها- قبل تشكيل الحكومة، معتربا أن ذلك 

تسبب يف صعوبات.

وأض�اف باش�اغا: “ل�م نتش�اور م�ع الدول 

الصديقة والحليفة، ربما جرى الحديث معها، 

لكن لم نصل لدرجة التشاور وهذا ما خلق لنا 

صعوبات اآلن”.

وش�دد عىل أن�ه ال مخرج من األزم�ة الحالية 

يف ليبي�ا غ�ري التوافق، عرب اآللي�ات التي نص 

عليها الحوار الس�يايس، مؤك�دا أنه ال يمكن 

إنكار القوى الفاعلة عىل األرض رشقا وغربا، 

سياسيا وعسكريا.

ولف�ت باش�اغا إىل وص�ول بعض اإلش�ارات 

اإليجابي�ة م�ن بع�ض ال�دول الس�يما قطر 

واإلم�ارات وأن القاهرة لم تتدخل بأي ش�كل 

يف تش�كيلته الوزارية، مشريا إىل عدم تحفظه 

تجاه أي دولة، وس�يعمل بما يحقق مصلحة 

ليبي�ا ومصلح�ة أي دول�ة تري�د أن تتع�اون 

م�ع حكومته، منوه�ا إىل أن بع�ض البيانات 

الرافض�ة لحكومت�ه مدفوع�ة بضغوط�ات 

ومتأثرة باملال.

وأكد أنه “يبحث ع�ن التوافق الحقيقي، فإذا 

كان حف�ر ممث�ال يف وزارتي املالي�ة والدفاع 

وزارات   6 يف  ممث�ل  الغض�ب  ب�ركان  ف�إن 

لق�ادة ومش�اركن يف العملي�ة”، مؤك�دا أن 

تش�كيلته متوازنة ولم تكن حكومته حكومة 

محاصصة.

ودعا باشاغا رجال األعمال يف ليبيا، إىل إعادة 

أعمالهم واس�تثماراتهم، واعدا بتقديم الدعم 

ملش�اريعهم، خصوصا يف ظل األزمات العاملية 

املتعلقة باألمن الغذائي، كما لفت إىل دراس�ة 

توفري دعم مب�ارش للمواط�ن أو إعادة نظام 

توزي�ع عرب الجمعيات، بعد تحليل املخاطر يف 

كل الخيارات.

رئيس الوزراء اللييب املكلف: دخلنا فعليا يف خطوات التسليم واالستالم 

أكد أن حكومته لن تباشر مهامها إال من داخل طرابلس
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنتت قيتادة العمليات املشتركة، امس األحد، 
تبتادل معلومتات متع دول الجتوار يف مكافحة 
االرهاب، فيما حتددت دور الكامريات الحرارية 

برصد تحركات االرهابيني.
وقال املتحدث باستم العمليات املشتركة اللواء 
تحستني الخفاجتي، يف ترصيتح صحفتي: إن 
»تأمتني الحتدود العراقيتة - الستورية تضمتن 
أجهتزة فنيتة، ومعتدات، وابراج مراقبتة ذكية، 
وتعزيتز بقطاعتات أمنية، وخطتوط دفاعية«، 
مبيناً »وجود تبادل للمعلومات وتنسيق عال بني 
العتراق وجميتع دول الجوار يف مجتال مكافحة 

االرهاب«.
وأكد أن »القوات األمنية تمكنت من رصد حركة 
االرهابيتني عتر الكامريات الحراريتة واصبحنا 
بدرجة عالية من القدرة ملنع اي خرق او تستلل 
باتجاه حدودنا متن كافة االتجاهات«، الفتا اىل 
أن »الكامريات يف الحتدود باتت تؤمن املعلومات 
االستتخباراتية للقوات االمنيتة وتعطي موقفاً 
امنياً دقيقاً وتعمل بشكل ممتاز مع قطعاتنا«. 
 وأعلنتت قيتادة العمليتات املشتركة، يف وقتت 

سابق، عن نجاح القوات األمنية بالحد من تسلل 
اإلرهابيني عر الحدود، فيما أشارت اىل انخفاض 

العمليات اإلرهابية ألقل من النصف.
وقتال املتحتدث باستم القيتادة اللواء تحستني 
الخفاجتي يف ترصيتح صحفتي إن »عصابتات 
داعتش اإلرهابيتة متا زالتت فعالتة يف الجانب 

الستوري، وهي تحاول بني فرة وأخرى اخراق 
الحدود العراقية – الستورية«، مبيناً أن »القوات 
األمنية أغلقت الحدود بموانع أستاك وكامريات 

مراقبة«.
وأشتار الخفاجتي اىل »نجاح القتوات األمنية يف 
الحد من تستلل املجاميتع اإلرهابيتة«، الفتاً اىل 

»وجتود مفتارز أمنيتة يف صحتراء الجزيرة ويف 
قواطع العمليات املختلفة«.

وأضاف أن »القوات األمنية استتخدمت أستلوباً 
وتكتيكاً جديدين يف الجهد االستخباري واألمني 
الفنتي، يعتمد عتى املعلومات االستتخبارية يف 
توجيته رضبات جوية متن قبل ستاح الجو«، 
مؤكتداً أن »الرضبتات الجوية أستفرت عن قتل 
قتادة اإلرهابيتني متن الختط األول، ومطتاردة 
مفارز اإلرهابيني وقتل عنارصها وإلقاء القبض 

عليهم«.
وتابع الخفاجتي أن »عصابات داعش اإلرهابية 
لتم تعد تشتكل خطتراً كمتا كانت يف الستابق، 
إال أن تهديدهتا متا زال موجتوداً«، موضحاً أنه 
»عى الرغم من عدم قتدرة العصابات اإلرهابية 
عتى مجابهة القتوات األمنيتة ، لكنهتا تحاول 
بني الحتني واآلخر القيام بعمليتة إرهابية لرفع 

معنوياتها«.
ولفت املتحدث باستم قيادة العمليات املشركة 
اىل »انخفتاض العمليتات اإلرهابيتة التي كانت 
تحصل يومياً بنسبة كبرية، وأنها وصلت اىل أقل 

من النصف«.

بغداد/الزوراء:
األشتخاص  متن  املئتات  خترج 
بتظاهرات امس األحتد يف العاصمة 
بغتداد ومحافظة ذي قتار مطالبني 
بتوفتري وظائتف لهتم، أو تثبيتهتم 
عى ماك الدولتة أو رصف رواتبهم 

املتأخرة.
محتارضو وزارة الربيتة تظاهتروا 
أمتام مبنتى وزارة املاليتة يف بغتداد 

مطالبني بتحويلهم إىل عقود.
هتذا ونظتم الخريجتون الربويون 
مبنتى  أمتام  احتجاجيتة  وقفتة 
العاصمتة  يف  املحليتة  الحكومتة 
بغداد مطالبتني بوظائف لهم، وفقا 

للمراسلني.
يف  عقودهتم  املفستوخة  وتظاهتر 
الحشتد الشتعبي امام مقتر الهيئة 
بإعادتهتم  مطالبتني  الجادريتة 

بالتزامتن احتج الحتراس األمنيون 
النفتط وستط  وزارة  مبنتى  أمتام 
بغتداد مطالبتني بتثبيتهم عى ماك 

الوزارة.
العراقتي  الجيتش  ضبتاط  وقتام 
احتجاجية  بتنظيم وقفتة  الستابق 
مطالبني بتنفيذ األمر الديواني 107، 
ونظمت نقابة الفنانني مسرية أمام 
بناية الستينما واملترح دعت فيها 

الحكومة االتحادية اىل انهاء االهمال 
التذي تعرض لته الفتن و الفنانون 

وتوفري الدعم لهم.
وخرج ناشتطو ترشين أمام مجلس 
بغداد بتظاهترة مطالبني  محافظة 
بتحستني الواقع املعيتي والخدمي 
يف العاصمتة فيمتا تظاهتر خريجو 
الجامعات املتقدمني عى الدراستات 

العليا أمام جامعة بغداد لقبولهم.

ويف ذي قتار جنوبتي العتراق نظتم 
العرشات متن املوظفني الدائميني يف 
كهربتاء املحافظة نظمتوا اعتصاما 
مفتوحا للمطالبة بترصف رواتبهم 

املتأخرة يف كل شهر.
واضتاف، ان » املعتصمتني طالبتوا 
ايضتا باعان فترع توزيتع كهرباء 
ذي قار مديرية عامة تشتمل شمال 

النارصية والسماوة«.

دياىل/الزوراء:
أوضحت دائرة الحماية االجتماعية 
وزارة  تشتكيات  احتدى  ديتاىل  يف 
العمل والشؤون االجتماعية، امس 
األحتد، آليتة التقديتم عتى منحة 
الرعايتة، وفيما أشتارت اىل وجود 
هت  توجه إلضافة أعداد جديدة، وجَّ

رسالة اىل وزارة العمل.
وقال مديتر الحماية االجتماعية يف 
دياىل، نهاد أمني مهدي، يف ترصيح 
صحفتي: إن »عتدد املشتمولني يف 
منحتة الرعايتة االجتماعيتة هتو 
86362 ألتف عائلتة، منهم67631 
ويتقاضتون  مستتفيدين  عائلتة 
املنحة شتهرياً، التي يصل مجموع 
 16.907.750.000 اىل  مبالغهتا 

دينار، وهذا املبلغ متغري«.
وأضتاف أن »هنتاك 3051 عائلتة 
تم استتقطاع املنحة عنهم، بسبب 
التقاطتع الوظيفتي وقوائم املرور 
ممتن يمتلكتون ستيارات حديثتة 
وغريهتا من األستباب وهتذا ليس 
املستتفيد  ألن  نهائتي  استتقطاع 
يحتق لته تقديتم اعتراض وتظلم 
وهناك دائرة قانونية و قاٍض ينظر 
بالطلب، واذا كان مظلوماً، تعاد له 

املنحة بقرار قاٍض«.
وأشار إىل أن »الباحثني لدى الدائرة 
أجروا مسحاً ميدانياً شمل 18731 
عائلتة وأنجتزت معاماتهم، وهم 
املتايل لهتم  التخصيتص  بانتظتار 
ضمن وجبتات، بعد ذلتك يتم منح   

البطاقة الذكية لهم«.
وأكتد »وجود عوائتل كثرية من هم 
تحت خط الفقر يف املحافظة، ويتم 
البحتث والتقتي عنهم متن قبل 
الباحثني االجتماعيني يف دائرتنا، إذ 
إن محافظة دياىل مساحتها كبرية 
وتشمل خمستة اقضية بعيدة عن 
مركز املحافظة ممتا يصعب عمل 
الباحتث، لذلك قمنتا بفتح مكاتب 
لنا يف مراكز تلتك االقضية، وتعيني 
باحثتني متن اهتايل تلتك االقضية 
لتستهيل مراجعتة تلتك العوائل يف 

مناطقهم«.
وأوضح أن »عمليات املسح والبحث 
مستتمرة حتى اللحظة عن جميع 
العوائتل من هم تحت ختط الفقر 
وكذلتك لجميتع الفئات املشتمولة 

بمنحة الرعاية االجتماعية«.
بدوره، بني مدير شتعبة الشمول، 

حستني عليتوي داوود » ال توجتد 
الرعايتة  يف  للشتمول  استتثناءات 
ألننا نعمل وفق القانون 11 لستنة 
2014، فمتن ينطبتق عليته هتذا 
القانون يشتمل باملنحة مثل األرس 
معدومتة الدخل والعاجتز واملعوق 
والطالب املتزوج لفئتة الرجال اما 
النستاء هتي املهجتورة والعانتس 
واألرملة واملطلقة واليتيمة القارص 
فقتدت  او  والديهتا  فقتدت  التتي 
والدهتا وتزوجتت والدتهتا، مؤكداً 
أنه »ال توجد استثناءات خارج هذا 

اإلطار«.
وذكتر أن »املواطتن الذي يستتحق 
املنحتة يقتدم طلبتاً عتن طريتق 
ملوقتع  االلكرونيتة  االستتمارة 
التوزارة، وبعتد االطتاع عليها من 
قبتل لجنة قستم التخطيتط حيث 
التعليمتات لديهتم ويتتم التقي 
من املعلومات، بعد ذلك ترسل الينا 
االستماء والعناويتن وفتق قوائم، 
ونحن بدورنا نتصل بهم عن طريق 
دائرتنتا  يف  االجتماعتي  الباحتث 
معاماتهتم  إلنجتاز  وزيارتهتم 

لشمولهم باملنحة«.
وتابتع »لدينتا شتمول ورقتي عن 
طريق الوزير واالدارة العامة، وبعد 
املوافقتة عليها ترستل الينا إلنجاز 
املشتمول  والشتخص  معاماتهم، 
يتقتاىض مبلغ 125 ألتف دينار اذا 
كان لوحتده واذا كانت لديه زوجة 
واطفال يضتاف مبلغ 50 ألف لكل 

شخص لغاية أربعة اشخاص«.
ولفتت إىل أن »الحتد االعى للمنحة 
هو 250 الف دينار، وتقطع املنحة 
عتن األبناء عنتد بلوغهم ستن 18 
عامتا، واذا كان لديته ابنتاء قرص 

غريهم يعاد اليه املبلغ املستتقطع 
البيتان  اجتراء  عنتد  اوتماتيكيتا 
مديتر  معتاون  الستنوي«.ويقول 
الحماية االجتماعية، عيل باقي: إن 
»التكادر املوجود يف دائترة الحماية 
االجتماعيتة يف دياىل يبلتغ عددهم 
142 موظفاً مع التعيينات الجديدة 
من حملة شتهادة البكلوريوس يف 
علم النفس وعلم االجتماع واالرشاد 
الربوي والبالغ عددهم 62 موظفاً 
ومن كا الجنسني«، مبيناً أن »هذا 
العتدد ال يكفتي لتغطيتة جميتع 
مناطتق محافظتة ديتاىل، إذ انهتا 
تحتوي عى خمستة اقضية ونواٍح 
وقرى تابعة لها وهي بعيدة جدا«.

وأكتد، أن »الدائترة بحاجتة اىل 50 
موظفتاً اضافيتاً، فضتًا عن عدم 
وجود بناية خاصتة للدائرة، حيث 
أننا نشتغل هذه البناية منذ العام 
2001 وهي تابعة لدائرة الضمان، 
ومستاحتها صغترية جداً قياستاً 
الحتاىل للمستتفيدين من  بالعتدد 
منحتة الرعايتة والبالتغ عددهتم 
كان  الستابق  يف  عائلتة،   67631
عدد الذين يتقاضون املنحة 6000 
مهتددون  ونحتن  فقتط،  عائلتة 
باالخاء ولم نلَق أيَّ دعم من ادارة 

املحافظة«.
 ونوَّه بتأن »الدائرة خاطبت وزارة 
االجتماعيتة،  والشتؤون  العمتل 
وقدمنتا الكثتري متن الطلبتات اىل 
املحافتظ لتخصيتص بنايتة لنتا، 
اللوجستتي إلجراء  الدعتم  وتوفري 
اعمتال املستح امليدانتي، وشتمول 
ديتاىل  محافظتة  اهتايل  جميتع 
ممتن يستتحقون منحتة الحماية 

االجتماعية املواطن«.

بغداد/الزوراء:
اصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
الفريق اول الحقوقي احمد طه ابو 
رغيف، امس االحتد، توجيهاً فورياً 

للمناشدات االنسانية.
وذكتر بيان للوزارة تلقته »الزوراء« 
ان »وكيتل وزارة الداخلية لشتؤون 
االستخبارات والتحقيقات االتحادية 

الفريتق اول الحقوقتي احمتد ابتو 
رغيف، يتابع الطلبات واملناشتدات 
التي تترد عر صفحتة الفيس بوك 
عتى  وكذلتك  بالوكالتة  الخاصتة 

حساب توير«.
»رضورة  عتى  رغيتف  ابتو  وأكتد 
للمواطنني  الخدمتات  تقديم أفضل 
وتخفيتف العبء عنهم واالستتماع 

اىل طلباتهم واحتياجاتهم«.

 مشتددا عى »العمل بشتكل فوري 
خاصتة  مناشتدة  ألي  ورسيتع 

اإلنسانية منها«.
واضتاف ان »وكالتة االستتخبارات 
تستعى جاهدة اىل التواصتل الدائم 

مع املواطنني واملنتسبني«.
الرستمية  »الصفحتات  ان  مبينتا   
للتوزارة تتلقي مناشتدات وطلبات 

بشكل يومي وعى مدار الساعة«.

بغداد/الزوراء:
كشفت مديرية املرور العامة، امس االحد، 
عن حصيلة حوادث الستري ختال الت24 
ساعة املاضية، فيما اشارت اىل اصابة 22 

شخصا ووفاة 6 اخرين.
وذكترت املديرية يف بيان ورد لت »الزوراء« 
انته »وقع حتادث اصطتدام يف محافظة 
نينوى عى الطريق العام تلعفر- ستنجار 
بتني مركبتتني األوىل، نوع هونتداي النرا 
الثانيتة نتوع بيتوك، بستبب  ،واملركبتة 

االجتياز الخاطئ والرعة الشديدة«.
واضتاف البيتان أن »الحادث استفر عن 

اصابة 7 اشخاص ووفاة اخر«.
وتابع »وقتع حادث انقتاب يف محافظة 
البرصة عى الطريتق )الزبري( قرب قيادة 
العمليتات، بستبب فقدان الستيطرة عى 
املركبة نتيجة الرعة الشتديدة مما أدى 
إىل اصطدامهتا بالرصيف ومن انقابها«، 
مشتريا اىل ان »الحادث استفر عن اصابة 

شخصني«.
وأردف »وقتع حادث انقتاب يف محافظة 
الديوانيتة عتى الطريتق الريتع قترب 
منطقة الدواجن، بسبب الرعة الشديدة 
فقتدان  إىل  أدى  ممتا  االنتبتاه  وعتدم 

الستيطرة عى املركبة ومن ثم انقابها«، 
مشتريا اىل ان »الحادث استفر عن اصابة 

7 اشخاص«.
وزاد »وقتع حادث اصطتدام يف محافظة 
االنبار عى الطريق الرابط بني قضاء هيت 
ومعمل اسمنت كبيسة بني مركبتني األوىل 
بغداد حمل نوع مارسيدس قاب واملركبة 
الثانية)با( ستوتة بسبب انحراف املركبة 
األوىل عن مسارها واالصطدام بالدراجة«، 

الفتا اىل »وفاة شخص إثر الحادث«.
ومتى البيتان، »وقتع حتادث اصطدام 
مركتب يف محافظتة بابتل عتى الطريق 

الريع ناحية اإلمتام قرب جر 13 بني 
أربتع مركبات بستبب الرعة الشتديدة 
وعدم االنتباه«، مبينا أن »الحادث أستفر 
عتن اصابتة 5 اشتخاص ووفتاة ثاثتة 

اخرين«.
واوضتح »وقع حادث انقاب يف محافظة 
املثنى عى طريق السماوة الريع بسبب 
الرعتة الشتديدة ممتا أدى إىل فقتدان 
الستيطرة عتى املركبة ومن ثتم احرافها 
عى الكتتف الرابتي ومن ثتم انقابها«، 
مشتريا اىل ان »الحادث استفر عتن وفاة 

شخص واصابة اخر«.

قيادة العمليات املشرتكة تعلن تبادل معلومات مع دول 
اجلوار يف مكافحة اإلرهاب

انطالق تسع تظاهرات يف بغداد وذي قار تطالب بالتعيني والرواتب املتأخرة

احلماية االجتماعية يف دياىل تكشف آلية التقديم 
على منحة الرعاية وتوّجه بإضافة أعداد جديدة

أبو رغيف يصدر توجيهاً فورياً للمناشدات اإلنسانية

املرور تكشف عن حصيلة »مقلقة« يف حوادث السري خالل 24 ساعة

بغداد/الزوراء:

اعلنتت الهيئة العامة للجمتارك، امس األحد، ضبط 13 شتاحنة تحمل مواد متنوعة 

مخالفة للضوابط.

وذكر بيان للجمارك تلقته »الزوراء«: ان »قسم التحري ومكافحة التهريب يف مديرية 

جمرك املنطقة الوستطى ضبط )13( شتاحنة تحمتل مواد متنوعتة )اجهزة ومواد 

كهربائية، اجهتزة منزلية، زيوت محركات، قاصات، مواد اولية لصناعة االستفنج( 

مخالفة لضوابط وتعليمات األسترياد« .

واشتار اىل »اتخاذ اإلجتراءات القانونية بحقها وفقا لقانتون الجمارك النافذ رقم 23 

لسنة 1984 املعدل«.

واضاف ان »املدير العام شاكر الزبيدي، وجه اقسام التحري باتخاذ اجراءات مشددة 

للقضاء عى التهريب باشكاله كافة«.

االنبار/الزوراء:

أفتاد مصتدر أمنتي مستؤول يف مديريتة 

رشطة محافظة االنبار، امس االحد، انقاذ 

حياة شتابني من محاولتهما االنتحار من 

خال القتاء نفستيهما من أعتى الجر 

القدير الشتهري يف قضاء الفلوجة 60 كم، 

غربتي العاصمة بغتداد، األمتر الذي دفع 

املجتمعية،  املديرية باستتدعاء الرشطتة 

لتفعيتل دورهتا يف توعيتة الستكان متن 

خطورة الظاهرة.

وقال املصدر، وهتو ضابط برتبة عقيد يف 

الرشطة: إن »احدى مفتارز فوج طوارئ 

الرشطة الستادس، تمكنت بوقت متأخر 

متن الليتل، متن انقتاذ حيتاة شتاب من 

االنتحار، بعتد محاولته القاء نفسته من 

اعى الجر القديم«. مؤكداً أنه »تم توجيه 

عنارصنا بمتابعة مستتمرة للواصلني اىل 

الجر، خاصة اوقات الليل، والتنسيق مع 

املحال املنترشة هناك لإلباغ عن اية حالة، 

فضاً عى تفعيل الجهد االستخباري لهذا 

الغرض«.

وتابع أن »الحالة هذه سبقتها قبل بضعة 

أيام، محاولة انتحار شاب من اهايل قضاء 

العامريتة، وذلتك ايضتاً من ختال القاء 

نفسه من الجر ذاته يف وقت متأخر من 

الليتل، لكن تدخل عنتارص الرشطة حالت 

دون ذلك«.

وبتني املصتدر أن »بعد التحقيتق تبني أن 

محاولتته االنتحتار، هي نتيجة مشتاكل 

نفستية وعائليتة«، منوهتا إىل، أنته »تتم 

اتختاذ اإلجراءات القانونيتة الازمة بحق 

كا الحالتني، كتون االنتحار جريمة بحق 

اإلنسانية«.

ولفت املصدر اىل أنه »تزايد حاالت االنتحار، 

دفعت مديرية الرشطة إىل استتدعاء قسم 

الرشطة املجتمعية، لغرض تفعيل دورها 

يف النصح واالرشتاد، وذلك بالتنستيق مع 

منظمات املجتمع املدني«.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة، امس األحد، استتكمال االستعدادات لتوزيع مبالغ دعم مسوقي 

الحنطة.
وأوضتح وزير التجارة عاء الجبوري يف بيان تلقته »الزوراء: أن »مبالغ دعم الفاحني 
التي أقرَّها مجلس النواب وبواقع 50 ألف دينار لطن الحنطة وصلت اىل وزارة التجارة 
وسيتم توزيعها خال الفرة املقبلة«، مبيناً أنه »سيتم إنشاء برنامج الكروني متطور 
يتعلق بتوزيع مبالغ الدعم، لضمان االنسيابية يف التوزيع ومعالجة كل املشكات التي 

تعيق توزيع املبالغ«.
 وأضاف أنه »تم استتكمال جميع االستتعدادات النطاق املوسم التسويقي سيكون يف 
األول من نيستان املقبل«، داعياً »الفاحني واملزارعني اىل اإلسهام بشكل فاعل إلنجاح 

املوسم التسويقي ومواجهة التحديات بإراده وطنية صلبة«.
وأكد الجبوري بحستب البيان أن »الوزارة اكملت توزيع جميع مستتحقات الفاحني 

ملحاصيل الحنطة والشلب التي تم تسويقها خال املوسم التسويقي للعام 2021«.

ضبط 13 شاحنة حتمل مواد خمالفة 
يف مجرك املنطقة الوسطى

إحباط حماوليت انتحار لشابني يف 
الفلوجة 

التجارة تعلن استكمال االستعدادات 
لتوزيع مبالغ دعم مسوقي احلنطة

السليمانية/الزوراء: 

مديريتة  باستم  املتحتّدث  أعلتن 

الرشطة يف منطقة بشتدر التابعة 

املقتدم  الستليمانية،  ملحافظتة 

شتورش إستماعيل، القاء القبض 

عى ثاثتة بلجيكيني عتى الحدود 

املشتركة بتني إقليم كوردستتان 

إيتران{  }كردستتان  وإيتران 

لدخولهم إقليم كردستان بطريقة 

غري رشعية.

 وقال اسماعيل يف ترصيح صحفي، 

إن »رشطة بشدر القت القبض عى 

ثاثة أشتخاص أجانتب«، مضيفا 

ان »الثاثة هم حاملني للجنستية 

البلجيكية، كانتوا يريدون الذهاب 

متن منطقة )قلعة دزة( اىل أربيل« 

مبينتا ان »املعتقلتني الثاثتة من 

الذكور، ولم تعرف الرشطة املكان 

الذي جاؤوا منه بعد«.

وأضتاف »هنتاك شتكوك بقتدوم 

البلجيكيني الثاثة من إيران«.

وأشار املتحدث باسم رشطة بشدر 

اىل ان األشتخاص الثاثة الذين تم 

القاء القبض عليهم تزيد أعمارهم 

عن الت 18 عاماً، وال يجيدون اللغة 

اإلنكليزيتة، الفتا اىل انته »يتطلب 

لغتهتم  يجيتد  شتخص  احضتار 

للتحقيتق معهم، وذلتك يحتاج اىل 

وقت«. 

وعن كيفيتة القاء القبض عليهم، 

اوضتح انته »تتم إعتام الرشطة 

متن قبل بوجتود ثاثة أشتخاص 

القتاء  وتتم  بأمرهتم،  مشتكوك 

القبتض عليهتم حتني وصولهتم 

اىل املتكان املقصتود، وبعتد إجراء 

التحقيتق معهم تبتنّي ان ثاثتهم 

أجانب ودخلوا اىل إقليم كردستان 

بطريقة غري رشعية«.

وتم القتاء القبض عى البلجيكيني 

الثاثة بأمر قضائتي وفقاً للمادة 

39 متن قانون العقوبات العراقي، 

وتم تحويل ملفهم اىل مركز رشطة 

قلعتة دزة بعتد اتخاذ اإلجتراءات 

القانونية بحقهم.

السليمانية تقبض على ثالثة 
بلجيكيني دخلوا بطريقة غري 

شرعية من إيران

 فقدان 
فقدت مني الهوية املرقمة 
متن  والصتادرة   )7710(
نقابة الصحفيني العراقيني 
- عضتو متمترس، بإستم 
زغتريون(،  يحيى  )حيتدر 
عليهتا  يعثتر  متن  فعتى 
تسليمها اىل جهة االصدار. 

جمهورية العراق                                       العدد: 485 / ب / 2021 
مجلس القضاء األعى                                التاريخ :  3/27/ 2022 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة                                  

إعان
 عطفتاً عتى قترار محكمتنا ستتبيع هتذه املحكمة يف املتزاد العلني العقتار تسلستل   8/ 7773 مستشتفى والعائدة 

للرشكاء 
املدعي / إقبال علوان بطي وجماعتها

املدعى عليهم / حيدر علوان بطي وجماعته
 واملكتسب الدرجة القطعية فعى الراغبني يف الرشاء مراجعة هذه املحكمة خال مدة )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
للنرش يف الصحف املحلية مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وتأمينات قانونية بنسبة 

10% من القيمة املقدرة للعقار عند وضع اليد إن لم يكن من الرشكاء ويتحمل املشري اجور اإلعان والداللية .
                                                                                          القايض 
عيىس عطوان عبد الله 

االوصاف : -
دار سكن من طابقني مسقف بالشيلمان ومبني من الطابوق واالسمنت ومفرز بجزئني.

القيمة املقدرة / مائة وخمس وثمانون مليون دينار.
الشاغل/ ال يرغب بالبقاء بعد البيع.
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بغداد/ الزوراء:
كش�ف عضو لجنة الثروات الطبيعية يف برملان 
اقليم كردس�تان العراق، ريب�وار بابكي، امس 
االح�د، عن حاج�ة اإلقليم اىل نح�و 5.5 مليون 
ل�ر بنزين يوميا، فيم�ا أك�د أن وزارة الثروات 
الطبيعية تس�عى اىل تأس�يس مصاف لها تنتج 

كميات من البنزين.
وق�ال بابك�ي يف ترصي�ح صحفي: إن “س�بب 
ارتفاع سعر البنزين يف كردستان يعود ملحدودية 

إنت�اج ال�ركات العامل�ة يف اإلقلي�م، وبالتايل 
ف�إن الكمي�ات املتوف�رة ال تغط�ي احتياجات 

املواطنني”.
وأش�ار إىل أن “حاجة اإلقلي�م من مادة البنزين 
يوميا تصل إىل قرابة خمس�ة ماليني و500 ألف 
لر، لذا فإن هذه الكمية كبرية يصعب توفريها، 
ع�الوة عىل ذلك فقد ازداد الطلب عىل هذه املادة 

ما أدى اىل ارتفاع أسعارها”.
وأضاف بابكي أن “هناك أس�بابا فرعية أخرى، 

منه�ا صع�ود أس�عار الخ�ام بس�بب الح�رب 
الروس�ية � األوكراني�ة، إذ تت�م تغطية نفقات 
ال�ركات النفطية داخ�ل اإلقليم عرب الكميات 
املنتج�ة م�ن النف�ط، إىل جانب ارتفاع أس�عار 
البنزين املستورد الذي يصل إىل كردستان بسعر 

عايل” .
وذكر أن “وزارة الثروات الطبيعية تحاول س�د 
حاجة اإلقليم م�ن البنزين بضخ كميات كبرية 
من�ه يف األس�واق، وكذل�ك التفاهم م�ع وزارة 

النف�ط االتحادية بخصوص هذا املوضوع بغية 
إيجاد حل لهذه املشكلة من خالل توفري كميات 

من هذه املادة”.
 وتاب�ع أن “الحلول األخ�رى لهذه األزمة تتمثل 
بمحاول�ة وزارة الث�روات الطبيعي�ة تأس�يس 
مصاف لها تنت�ج كميات م�ن البنزين، وكذلك 
تخصي�ص محط�ات وقود حكومي�ة ألصحاب 

مركبات األجرة والنساء”. 
من جانب اخر، استقبلت محافظة السليمانية 
خ�الل الرب�ع األول فقط من الع�ام الحايل 500 
ألف سائح، بنس�بة زيادة وصلت إىل 65 باملئة، 
بينم�ا بلغ�ت قيمة األرب�اح املتحقق�ة للقطاع 

العام املايض، 300 مليون دوالر.
وقال مدير إعالم مديرية السياحة يف املحافظة، 
داسيار محمد، يف بيان اطلعت عليه “الزوراء”: 
إن “أعداد السياح يف تزايد كبري هذا العام بنسبة 
بلغت 65 باملئة، بسبب تخفيف إجراءات جائحة 
كورونا والهطول الكثيف للثلوج”، كاش�فا عن 
“بلوغ أعدادهم خالل الربع األول من 2022، ما 
يزي�د عىل 500 ألف، مقارنة بمليون و500 ألف 

خالل العام املايض بأرسه” .
وأض�اف محم�د أن “قيمة اإلي�رادات املتحققة 
م�ن القطاع خ�الل الع�ام امل�ايض، بلغت 300 
مليون دوالر، م�ا جعل قطاع الس�ياحة األكثر 
تحقيقا لإلي�رادات يف املحافظ�ة مقارنة ببقية 
القطاعات”.وأشار اىل أن “اإلقليم أصبح جاذبا 
لالستثمار األجنبي الخاص بالسياحة، ملا يمتلكه 
من اس�تقرار وأمان وهدوء، ما ح�دا بحكومة 
اإلقليم إىل ترميم البنى التحتية، وحماية املواقع 

السياحية واألثرية يف كردستان”. 
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بغداد/ الزوراء:
 ح�ددت رشك�ة نف�ط الب�رصة، امس 
األح�د، القيمة املتوقعة ملروع أنابيب 
التصدي�ر البحري�ة، فيم�ا أش�ارت إىل 
أن م�روع األنابيب البحرية س�ريفع 
الطاقة التصديري�ة إىل 6 ماليني برميل 

يومياً.
وق�ال مع�اون املدي�ر الع�ام لش�ؤون 
الخط�ط واملوازن�ات يف الركة، احمد 
فاض�ل دهيم، يف ترصي�ح صحفي: إن 
“م�روع أنابي�ب التصدي�ر البحرية، 
يع�د من املش�اريع االس�راتيجية عىل 
الطاق�ة  لتصعي�د  املنطق�ة  مس�توى 
باملناف�ذ  الخ�ام  للنف�ط  التصديري�ة 
الجنوبي�ة من 3،5 مالي�ني اىل 6 ماليني 

يف العام 2026”.
واوض�ح، ان “امل�روع سيش�مل مد 
انبوبني بحريني بسعة 48 انج، وتأهيل 
ميناءين البرصة والعمية، باإلضافة إىل 
بناء منصة بحرية ملس�تلزمات املرونة 
يف تصدي�ر ان�واع النفط وعم�ل أجهزة 

القياس”.
واضاف ان “الركة اآلن يف طور االعداد 
وتهيئ�ة الع�روض ول�ركات عاملي�ة 
كربى”، مؤك�دا ان “الرك�ة بانتظار 
اقرار املروع يف املوازنة وتبلغ القيمة 
املتوقع�ة للم�روع ما يق�ارب املليار 

دوالر”.
من جهة متصلة، أعلنت رشكة تسويق 
النفط العراقية” سومو”، امس االحد، 
أن الركات النفطية الهندية الصينية 

كانت األكثر عددا لراًء النفط العراقي 
خالل شهر شباط املايض.

وذكرت “س�ومو” يف إحصائية نرتها 
ع�ىل موقعها الرس�مي واطلعت عليها 
الهندي�ة  “ال�ركات  أن  “ال�زوراء”: 
والصيني�ة كان�ت األكثر ع�دداً من بني 
رشاء  يف  االٔخ�رى  العاملي�ة  ال�ركات 
النف�ط العراقي وبواقع 7 رشكات لكل 
واحدة منهما من أصل 34 رشكة قامت 

براء النفط خالل شهر شباط”.
االمريكي�ة  “ال�ركات  أن  وأضاف�ت 
والكوري�ة الجنوبية ج�اءت ثانيا بعدد 

4 رشكات ل�كل واح�دة منهما ومن ثم 
ج�اءت ال�ركات االيطالي�ة بواقع 3 
رشكات، وج�اءت ال�ركات اليونانية 
بواقع رشكت�ني، فيما توزع�ت البقية 
عىل ال�ركات االس�بانية والربيطانية 
و)الهولندية-الربيطاني�ة(  والركي�ة 
واالنغولية والروسية واملاليزية وبواقع 

رشكة واحدة لكل منهما”.
واش�ارت “س�ومو” اىل انه�ا “تعتم�د 
يف بيعه�ا للنفط العراقي ع�ىل املعايري 
الرئيسية للتعاقد مع الركات النفطية 
العاملية الكربى واملتوس�طة املس�تقلة 

والحكومية املتكاملة عموديا”، مشرية 
اىل ان “اب�رز ال�ركات العاملي�ة الت�ي 
اش�رت النف�ط العراقي ه�ي: رشكة 
بهارات الهندي�ة وبروجاينة الصينية 
واكسون موبيل وش�يفرون االمريكية 
الربيطاني�ة واين�ي  الهولندي�ة  وش�ل 

االيطالية، وبي بي الربيطانية.
إدارة  أعلن�ت  متص�ل،  جان�ب  م�ن 
معلوم�ات الطاق�ة األمريكي�ة، ام�س 
األحد، عن ارتفاع الص�ادرات العراقية 
النفطي�ة ألمريكا بش�كل كب�ري خالل 
األس�بوع املايض لتص�ل اىل معدل 489 

الف برميل باليوم.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر اطلعت عليه 
“الزوراء”: ان “متوس�ط االستريادات 
األمريكي�ة م�ن النف�ط الخ�ام خالل 
األس�بوع املايض من تس�ع دول بلغت 
5867 ملي�ون برمي�ل يومي�ا مرتفعة 
بمق�دار 334 أل�ف برمي�ل باليوم عن 
األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5533 

ماليني برميل يوميا”.
الع�راق  “الص�ادرات  ان  واضاف�ت 
النفطية ألمريكا بلغت معدل 489 ألف 
برمي�ل يوميا خالل األس�بوع املايض، 
مرتفع�ا ع�ن األس�بوع الذي س�بقه 
وال�ذي بلغ متوس�ط الص�ادرات فيه 

161 ألف برميل يوميا”.
اإلي�رادات  “اكث�ر  ان  اىل  واش�ارت 
النفطية ألمريكا خالل األسبوع املايض 
جاءت م�ن كندا وبمع�دل بلغ 3.806 
ملي�ون برمي�ل يوميا، تلتها املكس�يك 
بمع�دل 641 ال�ف برمي�ل يوميا، ومن 
ثم الس�عودية بمع�دل 534 ألف برميل 
يومي�ا، ومن ث�م الربازي�ل بمعدل 150 
ألف برمي�ل يوميا، ومن ث�م االكوادور 

بمعدل 103 آالف برميل يوميا”.
ووفقا لإلدارة فإن “كمية االستريادات 
م�ن  الخ�ام  النف�ط  م�ن  األمريكي�ة 
كولومبيا بلغ�ت بمعدل 72 ألف برميل 
يومي�ا، وم�ن روس�يا بمع�دل 70 ألف 
برميل يومي�ا، ونيجرييا بمع�دل ألفي 
برميل يوميا، فيما لم تس�تورد امريكا 

اي كمية من ترينداد توباغو”.

نفط البصرة: مشروع األنابيب البحرية سريفع الطاقة التصديرية إىل 6 ماليني برميل يوميا
الشركات اهلندية والصينية تستحوذ على احلصة األكرب من صادرات اخلام العراقي

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البنك املرك�زي من الدوالر، امس األحد، لتس�جل 186 
ملي�ون دوالر، فيم�ا ارتفع�ت الح�واالت الخارجية عىل حس�اب املبيعات 

النقدية.
وذكر مصدر أن “البنك املركزي شهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي، انخفاض�ا يف مبيعاته من الدوالر لتص�ل اىل 186 مليونا و274 
الف�ا و552 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ 1460 
دين�اراً ل�كل دوالر، مقارنة بيوم الخميس املايض الت�ي بلغت املبيعات فيه 

201 مليون و153 الفا و180 دوالرا.
وأضاف: ان الحواالت الخارجية ارتفعت خالل مزاد امس، حيث بلغت 155 
مليون�ا و624 الفا و552 دوالرا، مقارن�ة باملبيعات النقدية التي بلغت 30 

مليوناً و650 ألف دوالر.
وأش�ار اىٕل ان 26 مرصف�ا قامت بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج، 

و13 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 158 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت أس�عار الذهب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية، امس 
األحد.وق�ال مصدر إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع النهر يف 
العاصمة   بغداد س�جلت صباح امس، س�عر بيع للمثق�ال الواحد عيار 21 
من الذهب الخليجي والركي واألوربي 400 الف دينار، وسعر الراء 396 

الفاً، وهي نفس االسعار ليوم امس السبت.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا أيضاً عند 360 الف دينار، يف حني بلغ سعر الراء 356 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليج�ي عيار 21 ي�راوح بني 400 أل�ف دين�ار و410 آالف دينار، فيما 
تراوح س�عر البيع مثقال الذهب العراقي بني 360 الفاً و 370 ألف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مرصف الرافدين، امس األح�د، عن منح 50 مليون دينار للموظفني 
واملواطنني لرميم وتأهيل او بناء الدور السكنية .واوضح املكتب االعالمي 
للم�رصف يف بي�ان: ان مدة تس�ديد قرض 50 مليونا يصل اىل 10 س�نوات 
و بفائ�دة 5 باملئة.وأش�ار البيان اىل: ان منح الق�رض يكون بدفعة واحدة 
لغ�رض الرمي�م وتأهي�ل او بناء ال�دور الس�كنية. داعي�ا زبائن املرصف 
اىل مراجع�ة فروع�ه كافة يف بغ�داد واملحافظ�ات لالطالع ع�ىل الضوابط 
والتعليمات والتقديم عىل القرض.وكان مرصف الرافدين قد اعلن، يف وقت 
س�ابق، منح قروض ترميم وتأهيل الدور الس�كنية للموظفني وبواقع 50 

مليون دينار، وللمواطنني 30 مليون دينار وبفائدة 5 باملئة.

بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة البيئة، امس االحد، اهم املشاكل التي تعرض تنفيذ مشاريع 
الطاق�ة املتجددة عىل نطاق واس�ع يف البالد، مش�ريا اىل أن انضمام العراق 
التفاقي�ة باري�س للمن�اخ تلزم�ه بتقليص اس�تخدامات الوق�ود وإنتاج 

النفط.
وق�ال مدير دائرة التوعي�ة واإلعالم البيئي يف الوزارة، أمري عيل الحس�ون، 
يف بي�ان اطلع�ت عليه “الزوراء”: إن “أهم املش�كالت الت�ي تعرض تنفيذ 
مش�اريع الطاقة املتجددة عىل نطاق واس�ع يف البالد، تكمن باالس�تهالك 
الكبري للطاقة من قبل املواطنني والهدر يف اس�تهالكها، مما يتطلب العمل 

بسياسة خاصة السترياد األجهزة الكهربائية” .
وأضاف الحسون أن “الوزارة تعمل عىل إعداد خطط اسراتيجية، إىل جانب 
دورها اإلرشايف لتطبيق املش�اريع بعيدة املدى الخاص�ة بالطاقة املتجددة 
التي من ش�أنها توفري طاقة نظيفة للمواطن�ني تحافظ عىل امللف البيئي 
م�ن االنبعاثات الغازية واس�تخدامات الوقود املتع�ددة، إىل جانب حمالت 

التوعية لرشيد استهالك الكهرباء”.
وأوض�ح أن “انضم�ام الع�راق التفاقية باري�س للمناخ تلزم�ه بتقليص 
اس�تخدامات الوق�ود وإنتاج النفط أس�وة ب�دول العالم الت�ي وقعت عىل 
االتفاقية، إذ سيكون تنفيذها عىل أرض الواقع ممتدا إىل العام 2030، مما 
سيمهد إىل االتجاه نحو استثمار االقتصاد األخرض لزيادة املوارد الطبيعية 

وتعظيمها”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن رئيس هيئة اس�تثمار محافظة االنبار، مهدي صالح النومان، امس 
االح�د، عن رغبة رشكات اس�تثمارية املانية يف انش�اء أول مروع إلنتاج 

اللحوم وبيض املائدة يف مدينة الرمادي .
وق�ال النوم�ان يف ترصيح صحف�ي: ان ”وفود م�ن رشكات املانية عاملية 
مختصة يف مجال انتاج اللحوم وبيض املائدة وصل اىل مبنى هيئة استثمار 
االنبار الطالع عىل الفرص االس�تثمارية يف هذا املج�ال بالتزامن مع زيارة 
وف�د أملاني ايضا مخت�ص يف مجال الطاقة الشمس�ية يف اش�ارة اىل رغبة 

الركات االستثمارية االملانية العمل يف مدن االنبار”.
واضاف ان” هيئة اس�تثمار االنب�ار اطلعت وفود الركات االس�تثمارية 
االملاني�ة ع�ىل الفرص االس�تثمارية يف مجال انت�اج اللح�وم وبيض املائد 

واالرايض املخصصة لها يف خطوة تهدف اىل االرتقاء بالثروة الحيوانية”.
مبينا ان” هيئة االس�تثمار اكدت للوفود االملانية تقديم كافة التس�هيالت 
من اجل جذب الركات االس�تثمارية العاملية املختصة يف مختلف املجاالت 

للعمل يف مدن االنبار”.
وأش�ار النوم�ان اىل ان “رغبة الركات االس�تثمارية الحصول عىل فرص 
اس�تثمارية يف االنبار جاء عىل خلفية اس�تقرار الوضع االمني والس�يايس 
وع�دم تس�جيل اي حادث ارهابي ض�د الركات االس�تثمارية العاملة يف 

املحافظة “.

 بغداد/ الزوراء:
ح�ذرت وزارة الزراع�ة من وجود فوىض يف أس�عار املواد الغذائية بس�بب 
غي�اب الرقابة املس�تمرة عىل األس�واق املحلية، مش���رية إىل أن االرتفاع 
الجديد قبيل رمضان هو فعل معتاد س�نويا يقوم به ضعاف النفوس من 

التجار.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م ال��وزارة، حميد النايف، يف ترصيح 
صحفي: إن “صعود األسعار قبيل شهر رمضان هو فعل معتاد س��نويا، 
يق��وم به أصحاب مح��ال امل��واد الغذائي��ة والخض��راوات واللح��وم 
وغريه��ا، وتمث��ل سياس���ة خاص��ة ب��كل تاجر يف الس�وق املحلية 

يتبعها من أجل استغالل املواطنني خالل هذه املدة” .
وأش��ار إىل أن “غياب الرقابة خالل املدة املاضية أدى إل��ى حدوث فوىض 

س��عرية للم��واد الغذائية والخرضوات واللحوم” .
وعزت وزارة الداخلية مؤخرا أس�باب موجة الغالء إىل ارتفاع أس�عار املواد 

الغذائية عامليا، فضال عن تكديس أو احتكار املواد من قبل التجار.
وش��هدت األس��واق مجددا صعودا بأس��عار املواد الغذائي��ة بش��كل 
أصب���ح يره��ق املواطن���ني ويثري مخاوفهم من تأمني قوتهم وس�ط 
موجة الغالء.وس���جل س���عر كيل��و الع���دس ارتفاع��ا وص��ل إىل 
أربع��ة آالف دين��ار، إل��ى جان��ب زي��ادة واضحة بأس���عار اللحوم 
الحمراء والبيضاء والخرضاوات والفواكه، م��ع صعود جديد ألس���عار 

الزيت واألرز وبعض املواد األساسية األخرى.

مبيعات املركزي تسجل 186 
مليون دوالر 

البيئة حتدد أبرز املشاكل اليت تعرتض 
التوسع بالطاقة الشمسية

شركات أملانية ترغب بإنشاء مشروع إلنتاج 
اللحوم والبيض يف األنبار

الزراعة حتذر من فوضى يف أسعار 
املواد خالل شهر رمضان

استقرار أسعار الذهب يف األسواق احمللية

الرافدين مينح 50 مليونا لرتميم 
وتأهيل أو بناء الدور

كردستان: حنتاج 5.5 ماليني لرت بنزين يوميا ونسعى إلنشاء مصاٍف خاصة بنا
السليمانية جتين 300 مليون دوالر من نصف مليون سائح

بغداد/ الزوراء:
اعلن س�وق العراق لألوراق املالي�ة، امس األحد، عن تداول 
أسهمها بقيمة مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دينار خالل 

األسبوع املايض.
وقال الس�وق يف تقري�ر اطلعت عليه »ال�زوراء«: إن »عدد 
الركات املتداولة أس�همها خالل االسبوع املايض بلغ 48 
رشكة مس�اهمة فيما لم تتداول أس�هم 38 رشكة بسبب 
ع�دم تالقي اس�عار أوام�ر الراء م�ع أوامر البي�ع فيما 

يس�تمر توقف 17 رشك�ة لعدم تقدي�م اإلفصاح من أصل 
103 رشكة مدرجة يف السوق«.

واض�اف ان »عدد األس�هم املتداولة بل�غ 3 مليارات و961 
مليون�ا و388 ألف س�هم بقيم�ة مالية بلغ�ت 7 مليارات 
و319 مليون�ا و807 ال�ف دين�ار من خ�الل تنفيذ 2656 
 ISX60 صفقة«، مش�ريا اىل أن »مؤرش األس�عار املتداولة
أغلق عىل 595.45 نقطة مس�جالً انخفاضا بنسبة %0.25 

عن إغالقه يف الجلسة السابقة«.
وأش�ار اىل: ان عدد األس�هم املشراة من املس�تثمرين غري 
العراقيني لألس�بوع املايض بلغ 266 مليون س�هم بقيمة 
مالية بلغت 325 مليون دينار من خالل تنفيذ 55 صفقة، 
فيما بلغ عدد األسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني 
95 مليون س�هم بقيمة مالية بلغت 315 مليون دينار من 

خالل تنفيذ 180 صفقة.
يذكر أن س�وق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات 
ت�داول أس�بوعيا م�ن األح�د اىل الخمي�س، وم�درج في�ه 
103 رشك�ة مس�اهمة عراقي�ة تمثل قطاع�ات املصارف 
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار املايل 

والسياحة والفنادق. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، 
ام�س األح�د، يف البورصة الرئيس�ية 
بالعاصمة بغداد ويف اقليم كردستان.

الكف�اح  بورص�ة  إن  مص�در  وق�ال 
والحارثية املركزية يف بغداد، س�جلت 
صباح ام�س، 147250 دينارا عراقيا 

مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 
أس�عار رصف ال�دوالر لي�وم الس�بت 
147200 دين�ار عراق�ي مقابل 100 
اس�عار  أن  اىٕل  أمريكي.وأش�ار  دوالر 
البي�ع وال�راء اس�تقرت يف مح�ال 
الصريفة باألس�واق املحلي�ة يف بغداد، 
حيث بلغ س�عر البيع 147750 دينارا 
عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما 

بلغت أس�عار الراء 146750 دينارا 
عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فقد ش�هدت اس�عار ال�دوالر ارتفاعا 
طيف�ا ايض�ا، حي�ث بلغ س�عر البيع 
دوالر   100 ل�كل  دين�ار   147400
امريكي، وبلغ سعر الراء 147200 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

تداوالت سوق العراق املالي تبلغ 7 مليارات دينار يف أسبوع

الدوالر يشهد ارتفاعا طفيفا يف بغداد وكردستان
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تأجيل مباريات كأس العراق حتى 
إشعار آخر

بغداد/ متابعة الزوراء
ق�رر االتح�اد العراقي لك�رة القدم، امس األح�د، تأجيل مباري�ات الدور ربع النهائي من مس�ابقة 
الكأس إىل إش�عاٍر آخر.كما قرر إرجاء املباراة الحاس�مة لتحديد املتأه�ل للدوري املمتاز بني كربالء 
والنارصية، التي كان من املقرر لها أن تجرى امس.وسيس�مح قرار تأجيل مباريات بطولة الكأس 
لفريق القوة الجوية الذي كان من املقرر أن يالقي غريمه الزوراء يف يوم 2 نيسان املقبل، للتحضري 
املثايل ملشاركته يف دوري أبطال آسيا، التي ستنطلق يف ال� 7 من الشهر ذاته.وتأتي هذه القرارات يف 
ظل تركيز االتحاد العراقي عىل مباراة الحس�م ألس�ود الرافدين أمام نظريه السوري التي ستجري 

يوم غد الثالثاء يف دبي ضمن الجولة األخرية من التصفيات النهائية املؤهلة ملونديال قطر.

أصفر وأمحر

املنتخب الوطين يكثف تدريباته قبل مواجهة سوريا 

علي فرحان: فريق سلة الشرطة يطمح النتهاء احتكار بعثة ُمنتخب الصاالت تصل اإلمارات حتضريا للمشاركة يف تصفيات آسيا
النفط على لقب الدوري

بغداد/ الزوراء
أمام  الش�باب  تع�ادَل منتخ�ب 
ن�ادي النج�ف س�لبياً يف املباراِة 
الودية الت�ي أقيمت  امس األحد 
يف ملع�ِب الش�عب ال�دويل والتي 
تدخل ضمن استعداداِت منتخب 

الشباب لالستحقاقاِت املقبلة .
 وق�اَل مدرب منتخب الش�باب، 
عماد محمد إن املباريات الثالث 
الودّي�ة الت�ي خاضه�ا املنتخُب 
هذه األيام حققت الفائدَة الفنيَة 
الت�ي كن�ا نس�عى إليه�ا كونها 
ج�اءت م�ع ف�رٍق منافس�ٍة يف 
الدوري املمتاز، ولها باٌع طويل.

وأضاَف إن تلك املباريات كشفت 
للم�الِك التدريبي عن الكثري من 

مكامن القوة والضعف.
 وطالَب محمد الالعبني االهتمام 
بالجانِب البدني والغذائي وعدم 
التهاون مع تلك املفرداِت عندما 
وكذل�ك  ألنديته�م،  يع�ودون 
اإللتزام بالجانِب األخالقي داخل 

امللعب وخارجه.
واختتَم مدرب منتخب الشباب، 
عم�اد محم�د، حديث�ه بالقول 
سيكون هناك تجمٌع يف شهر أيار 
املقبل، وس�يبقى الجهاُز الفني 
يراق�ب أداء الالعب�ني ويتواصل 
معهم ويق�ف عىل احتياجاتهم، 
حي�ث س�تكون املرحل�ة املقبلة 
مهم�ًة لن�ا جميع�اً، ونتطلع إىل 

تحقيق النجاحات لكرتنا.

منتخب الشباب يتعادل أمام النجف وديًا
دبي/ محمد عماد 

ع�اوَد املُنتخب الوطن�ّي تدريباته عرص 
امس األحد يف ملعِب النادي األهيل الرديف 
يف دب�ي، وتعدُّ تدريباُت االمس هي األوىل 
الفعلّي�ة منذ وصوله إىل دول�ِة اإلمارات 
ملواجه�ِة  تحض�رياً  املتح�دة  العربّي�ة 
ُمنتخ�ب س�وريا يف اختت�ام التصفياِت 

املؤهلة ملونديال قطر 2022 .
جمي�ع  االم�س  تدريب�اِت  يف  وش�ارَك 
الالعب�ني الثالث�ني، وه�م كٌل من: جالل 
حس�ن، محم�د حميد، دلوف�ان مهدي، 
محمد ش�اكر، أحم�د إبراهي�م، عباس 
قاس�م، حس�ن عبد الكريم، محمد عيل 
عبود، س�عد عبد األمري، ش�ريكو كريم، 
ع�يل الحم�ادي، مهن�د عب�د الرحي�م، 
بش�ار رس�ن، مهند جعاز، حسني عيل، 
مناف يونس، رضغام إس�ماعيل، أمجد 
عطوان، مصطفى ناظم، محمد مزهر، 
أيم�ن حس�ني، ع�يل فائز، حس�ن رائد، 
إبراهي�م بايش، مصطف�ى محمد جرب، 
عالء عباس، أحمد فرحان، زيدان إقبال، 

جيستن مريام، رسالن حنون.
  وَعمَد الجهاز الفني إىل تطبيِق أس�لوب 
اللع�ِب ال�ذي س�يتبع يف املب�اراِة املُقبلة 

للمنتخ�ِب  مفصلي�ًة  س�تكون  والت�ي 
الوطني بالرغم م�ن أن الظفر بنقاطها 
ل�ن يك�ن كافي�اً لقط�ِع تذك�رة املُلحق 
ومواجهة اسرتاليا ثالث املجموعة األوىل، 
حي�ث يس�توجُب )خس�ارة أو تع�ادل( 
املنتخ�ب اإلمارات�ي يف مبارات�ه األخريِة 
أمام املتصدر املنتخب الكوري الجنوبي. 
وتش�رُي لوائ�ح املتأهلني إىل أن�ه يف حالِة 
النق�اط يت�م  تس�اوي فريق�ني بع�دِد 
احتس�اب فارق األهداف اإلجم�ايل أوالً، 
ومن ثم يف حاِل التس�اوي يكون اللجوء 
اىل األه�داِف املُس�جلة )ل�ه( وم�ن ث�م 
)عليه(، ويف حال التساوي يكون اللجوء 

اىل فارِق املُواجهتني املبارشة. 
ومن املؤم�ل أن يعق�د الي�وم املؤتمران 
الفني والصحفي ملباراِة العراق وسوريا، 
 PCR �كما س�يتم إج�راُء فحوص�ات ال
لوف�ِد املُنتخ�ب الوطن�ي صب�اح الي�وم 
وس�تكون تدريب�اُت املنتخ�ب الوطن�ي 
مفتوح�ًة أمام وس�ائل اإلعالِم يف ال� 15 
دقيق�ة األوىل منه�ا والتي س�يحتضنها 
امللعُب الرئييس للنادي األهيل يف الس�اعِة 

الرابعة والنصف.
وتس�وُد حال�ة م�ن اله�دوِء يف صفوِف 

الوف�د العراق�ي، كم�ا ت�م االتف�اُق م�ا 
ب�ني الجه�از الفن�ي وُم�رف املنتخب 
الوطني، وبالتش�اور مع إعالِم املنتخب 

الوطن�ي، ع�ىل أن يك�ون أف�راُد البعثة، 
ومنذ انتهاء مباراِة اإلمارات يف الرياض، 
بعيدين عن وسائل اإلعالِم والترصيحاِت 

التلفزيونّي�ة ُبغية أن يصب املنتخب جّل 
تركيزه عىل املباراِة املقبلة أمام املُنتخِب 

السوري.

الفجرية/ سيف املالكي
وصل�ت بعث�ة املُنتخ�ب الوطن�ي لك�رِة 
الص�االت ي�وم ام�س االح�د اىل مدين�ة 
الفجرية االماراتية للروع بمعس�كرها 
التدريبي الذي يقام تحضرياً للمش�اركِة 
يف التصفياِت املؤهلة لبطولِة كأس آس�يا 

الشهر املقبل. 
الص�االت  ك�رة  لجن�ة  رئي�س  واش�ار 
والش�اطئية عيل عبد الحسني إىل: أن كل 
االس�تعدادات قد اكتمل�ت والتحضريات 
وصلت اىل مراحلها النهائية قبيل الدخول 

يف التصفيات القارية رسميا.
 معرب�اً ع�ن أمل�ه أن يك�ون منتخبن�ا 
الوطن�ي ع�ىل املوع�د للظف�ر بالبطاقة 
املؤهلة بعد ان وصل اىل الجاهزية التامة 
بعد اكتمال معس�كري طهران وبريوت، 
بعد ان أج�رى تدريبات مكثفة وتغلب يف 

املباريات االربع الودية التي خاضها عىل 
منتخبات طه�ران وافغانس�تان ولبنان 
)مرتني(. مؤكدا: أن الهدف األس�مى هو 
خطف بطاقة التأهل والسري بثبات نحو 

النهائيات االسيوية .
ويس�تهل العراق مش�واره يف التصفيات 
بمواجهة منتخب االمارات يوم 5 نيسان 
املقبل، ثم يلتقي يف املباراة الثانية منتخب 

البحرين يوم 7 منه.
ويتأه�ل املنتخب�ان األول والثان�ي م�ن 
كل مجموع�ة يف منطقة غرب آس�يا، يف 
ح�ني تقام مب�اراة ملحق ب�ني املنتخبني 
الحاصلني عىل املركز الثالث يف املجموعتني 
م�ن أج�ل تحدي�د الفري�ق الحاصل عىل 

البطاقة الخامسة يف النهائيات.
وتغل�ب املنتخب الوطني لك�رة الصاالت 
عىل نظريه اللبناني بنتيجة أربعة اهداف 

لهدف�ني يف ثاني مبارياته�م الودية التي 
أقيم�ت يف قاع�ة ن�ادي الس�د الريايض 
وس�جل اهداف املباراة ع�يل حقي ووليد 
خال�د وس�الم فيص�ل والح�ارس احمد 

دريد 
وأنهى املنتخ�ب الوطني لك�رة الصاالت 
معسكره التدريبي يف العاصمة اللبنانية 
بريوت الذي اس�تمر س�تة ايام ش�هدت 
اقامة تدريب�ات مكثف�ة بواقع وحدتني 
تدريبيتني )صباحية ومس�ائية( بقيادة 
امل�درب االيراني محمد ناظ�م الريعة، 
وذل�ك لرف�ع جاهزي�ة الالعب�ني البدنية 
والفني�ة فض�ال ع�ن خ�وض مبارات�ني 
وديت�ني م�ع املنتخ�ب اللبنان�ي يف قاعة 
ن�ادي الس�د الري�ايض قب�ل الدخ�ول يف 
التصفيات اآلس�يوية التي ستلعب بداية 

الشهر املقبل .

بغداد/ حسني عمار
�د مدرِّب ن�ادي الرطة بكرة الس�لَّة، عيل فرحان،  أكَّ
أنَّ فريقه أثبت خالل املباريات األخرية انه رقم صعب 

رغم التعثرات التي تعرض لها يف بداية املوسم.
وق�ال فرح�ان إن” الف�وز ال�ذي حقق�ه الفريق عىل 
حس�اب نادي دجلة يف الدوري املمت�از هو نتاج عمل 
جماع�ي خالل موس�م كام�ل “، مبين�اً أنَّ “ الالعبني 
عكس�وا الصورة الحقيقية لس�لة القيثارة الخرضاء 
من خالل املس�توى الفني واللعب املتناس�ق، والفارق 
الكب�ري الذي حصل يف املباراة هو احكام قبضة الدفاع 

بطريقة متميزة”.
” الالعبني طبَّقوا م�ا طلب منهم  واض�اف فرح�ان أنَّ
م�ن الجهاز الفن�ي وتم اجتي�از  الكب�وات واالخطاء 
الت�ي عانين�ا منها يف بداية املوس�م الح�ايل”، الفتاً اىل 
” فري�ق الرط�ة اثبت م�ن خالل ه�ذه الفرتة انه  أنَّ

رق�م صعب بالرغم من التعث�رات التي حدثت يف بداية 
املوس�م، ولكن بتفان�ي الالعبني وجهوده�م وتكاتف 
الجهازي�ن الفني واالداري وضعنا قدَم�اً يف )الفاينل( 
والجميع عازم عىل تحقي�ق نتيجة ايجابية والتتويج 

بالقب املوسم الحايل”.
وحق�ق فريق الرطة فوزا مس�تحقا عىل منافس�ه 
فري�ق دجل�ة ضم�ن منافس�ات املرب�ع الذهب�ي من 
الدوري املمتاز لكرة السلة، وانهى الرطة الربع االول 
لصالحه بنتيجة 28 نقطة مقابل 11 ويف الربع الثاني 
واص�ل الرط�ة تفوقه عىل حس�اب منافس�ه دجلة 
حيث انته�ى الربع لصال�ح الفريق االخ�رض بنتيجة 
٤٥ نقط�ه مقابل 2٣ نقط�ة، وتواصلت هيمنة فريق 
الرطة يف الربع الثالث الذي انهاه ملصلحته وبنتيجة 
كبرية وصلت اىل 7٣ نقط�ة مقابل ٤2 ، ليختتم الربع 
الرابع واملباراة لصالحه بنتيجة ٩٣ نقطة مقابل 7٨.

خمتصون: الرتكيز والروحية العالية مفتاح انتصار أسود الرافدين على نسور قاسيون
غدا مواجهة احلسم 

بغداد/ امري رسول
ق�ال امل�درب الك�روي، جم�ال ع�يل: ان 
منتخبنا الوطني هو االفضل يف املجموعة 
امللح�ق  وبطاق�ة  العربي�ة  الف�رق  م�ن 
االس�يوي اآلن هي بني املنتخبني العراقي 
ق�ادر  الوطن�ي  ومنتخبن�ا  واالمارات�ي 
بالتأكي�د ع�ىل تج�اوز الفريق الس�وري 

والتأهل للملحق االسيوي. 
وذك�ر: ان كل مباراة مفصلية يف قاموس 
كرة الق�دم تكون صعبة لك�ن لو حافظ 
العبو منتخبنا الوطني عىل نفس الرتكيز 
ال�ذي كان يف مباراة االمارات امام الفريق 
السوري ال اعتقد ستكون هنالك صعوبة 
يف الف�وز، املنتخ�ب الس�وري اآلن يلع�ب 
بدون ضغ�وط خصوصا انه حقق نتيجة 
ايجابي�ة وكبرية امام الفريق اللبناني من 

ارض بريوت.
 مبين�ا: ان املنتخب�ني العراقي  الس�وري 
مكش�وفان لبعضهما البع�ض فاملنتخب 
وع�ىل  الرسع�ة  ع�ىل  يعتم�د  الس�وري 
الهجم�ات املرتدة ويمتلك العبني رسيعني 
وله�ذا اتمنى ان يك�ون منتخبنا الوطني 
ح�ذرا يف ه�ذا الجانب والفريق الس�وري 

لديه ثغرات كبرية يف اكثر من خط.
ومن جهت�ه، قال م�درب فري�ق الطلبة، 
املب�اراة  ان   مخل�وف:  ان�س  الس�وري 
املقبل�ة س�تكون  صعب�ة ع�ىل املنتخبني 
العراقي والسوري مع طموحات مختلفة 
بينهم�ا حي�ث يبح�ث املنتخب الس�وري 
عىل اس�تمرار نتائج�ه االيجابي�ة والذي 
يلع�ب دون اي ضغ�وط، بينم�ا يبح�ث 
املنتخ�ب العراقي الش�قيق عىل الحصول 
ع�ىل النقاط الث�الث التي تجع�ل فرصته 
بتحقيق الرتش�ح للملحق مع امله بتعثر 

املنتخب االماراتي مع كوريا الجنوبية .
وبني: أعتقد أن املنتخب العراقي بعد فوزه 
عىل شقيقه االماراتي يعد هو األقرب لنيل 
املرك�ز الثالث والتأهل للملحق االس�يوي 
فهو عم�ل املهم ولكن يبق�ى عليه االهم 
وهو تج�اوز املنتخب الس�وري، وبالتايل 
املباراة القادمة س�تكون مث�رية وصعبة 
املنتخب�ني  ل�كال  االوراق  كالهم�ا،  ع�ىل 
تقريبا واضحة واتمنى ان يقدم املنتخبان 

مستوى يليق بهما.
وم�ن جانبه، اكد الع�ب منتخبنا الوطني 
املب�اراة  ان  كوركي�س:  باس�ل  الس�ابق 

القادمة امام املنتخب السوري مهمة جدا 
وس�تحدد املنتخب الذي س�يحصد املركز 

الثالث يف املجموعة االوىل.
 وقال: يتوج�ب بمنتخبنا الوطني ان يعد 
العدة له�ذه املباراة، وان ش�اء الله يكون 
الالعبون عىل قدر من املس�ؤولية، وان ال 
يتهاون�وا يف ه�ذه املباراة وحس�م املباراة 
يج�ب ان يك�ون برتكي�ز ع�ال وبتطبيق 
النتيج�ة  يحق�ق  وان  امل�درب  واجب�ات 

االيجابية امام املنتخب السوري.
 ب�دوره، اوضح الع�ب منتخبن�ا الوطني 
الس�ابق حي�در عب�د االم�ري: ان املنتخب 
الجي�دة  املنتخب�ات  الس�وري يع�د م�ن 
واس�تطاع ان ينتزع نقاط املباراة االخرية 
من الفري�ق اللبناني، واعتق�د ان املباراة 

القادمة ملنتخبنا الوطني س�تكون صعبة 
وليست بالس�هولة امام الفريق السوري 
لكن منتخبنا الوطن�ي لديه حظوظ اكرب 
يف مس�ألة التأهل واتمن�ى عىل العبينا ان 
يكون�وا أكث�ر تركيزا وجاهزية يف س�بيل 
تحقي�ق نتيج�ة ايجابي�ة ام�ام الفري�ق 

السوري. 
اىل  يحت�اج  الوطن�ي  منتخبن�ا  وتاب�ع: 
انضباط ع�ال ملواجهة الفريق الس�وري 
وتركي�ز اكثر، االنضباط يكون من ناحية 
الواجبات املنوطة بها من املالك التدريبي 
وتطبيقه�ا ع�ىل ارض امللع�ب واتمنى ان 
تك�ون روح الف�وز واالندف�اع والحماس 
حارضة عند العب�ي منتخبنا الوطني من 

اجل كسب نقاط املباراة.

وق�ال الع�ب منتخبن�ا الوطني الس�ابق 
حس�ني عبد الواحد: ان املنتخب السوري 
يعد قريبا من الناحية البدنية والتكتيكية 
لالعب العراقي، وال ننىس ان اغلب الالعبني 
السوريني لعبوا يف العراق، وبالتايل ارى ان 
املباراة س�تكون صعب�ة ومهمة يف نفس 

الوقت.
 واضاف: إذا حافظ منتخبنا الوطني عىل 
ال�روح والرتكيز الت�ي ظه�رت يف مباراة 
االم�ارات امام املنتخب الس�وري فأعتقد 
س�نحقق نتيجة ايجابي�ة واداًء مميزا يف 

هذه املباراة.
محطتن�ا االخ�رية كانت  الع�ب منتخبنا 
الوطني الس�ابق حيدر عبد ال�رزاق الذي 
اك�د:  ان املباراة القادمة ملنتخبنا الوطني 

س�يلعب  الس�وري  فاملنتخ�ب  صعب�ة، 
بأريحية اكثر وال توج�د ضغوطات عليه 
عىل عك�س منتخبن�ا الوطن�ي، منتخبنا 
الوطن�ي مطال�ب بالف�وز ع�ىل الفري�ق 
مب�اراة  نتيج�ة  انتظ�ار  م�ع  الس�وري 
املنتخب�ني االمارات�ي والك�وري الجنوبي 
للتأهل للملحق االس�يوي وعلينا ان نفكر 

اآلن بمباراة سوريا فقط. 
و اض�اف: ان العب�ي املنتخ�ب الس�وري 
قريبي�و عىل الالع�ب العراقي باملس�توى 
اضاف�ة اىل تواجده�م يف ال�دوري املمتاز 
ولهذا اعتق�د ان هذه املب�اراة صعبة عىل 
منتخبن�ا الوطن�ي كونن�ا س�نلعب تحت 
ضغ�ط الفوز يف املب�اراة، وثقتي كبرية يف 
منتخبنا الوطني يف تحقيق نقاط املباراة.

إعالمنا الرياضي
العدد الحادي والس�بعون من صحيفة الريايض التي 
تص�در عن االتحاد العراق�ي للصحافة الرياضية رأى 
النور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت واالخبار 
واملواضيع الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب 
األخرى التي زينت بأق�الم صحفية مرموقة، خالص 
االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف 

قادم األيام.
 ******************
املصور الريايض الزميل، مصطفى دشتي، احتفل 
بعي�د ميالده قب�ل اي�ام قليلة، خال�ص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املدي�د ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
استقبل األمني العام للجنة األوملبية الوطنية العراقية، هيثم عبد الحميد، بمطار 
العرب  ببطولة  الثالث  املركز  عىل  الحائز  العراقي  الوطني  املنتخب  وفد  بغداد 
باللعبة والتي اختتمت مؤخرا يف العاصمة األردنية عمان.ونقل عبدالحميد تحيات 
ومباركة رئيس اللجنة األوملبية رعد حمودي للوفد مثمناً ما حققه بنيله املركز 
الثالث عربياً من بني 16 منتخباً شاركت بالبطولة.وكان العبو املنتخب العراقي 
املنتخب  وضعت  نحاسية  وأربعة  وفضيني  واحد  ذهبي  أوسمة،  سبعة  نالوا 

العراقي ثالثاً بجدول الرتتيب النهائي للبطولة.

بغداد/ متابعة الزوراء
خدمات  الجوية  القوة  فريق  استعاد 
مدافعه الغاني، ويلسون أكاكبو، يف دوري 
العاصمة  إىل  وصوله  بعد  آسيا،  أبطال 
اإلجراءات  جميع  إكمال  إثر  بغداد، 
يف  التحاقه  دون  حالت  التي  اإلدارية، 
بالدوري  الفريق  مع  املاضية  الفرتة 
الدائرة  مدير  محمد،  عالء  املمتاز.وقال 
»املدافع  الجوية  القوة  لنادي  اإلعالمية 
لاللتحاق  بغداد  وصل  ويلسون  الغاني 
بدوري  الجوية  القوة  فريق  بصفوف 
واملباريات  العراق  وكأس  آسيا  أبطال 
املمتاز«.وأضاف:  الدوري  من  املتبقية 
اإلجراءات  كل  أكملت  النادي  »إدارة 
بعد  ويلسون،  الغاني  ملحرتفها  اإلدارية 

الفريق وعودته  لفرتة طويلة عن  غيابه 
انتظم  »الفريق  عالء:  بالده«.وتابع  إىل 
السليمانية،  بمدينة  تدريبي  معسكر  يف 
اعتبارا من امس األحد، تحت قيادة املدير 
من  قليل  وبعدد  شاكر،  حكيم  الفني 
األكرب  القسم  التحاق  ضوء  يف  الالعبني 
إصابة  إىل  إضافة  الوطنية،  باملنتخبات 
املرمى  حارس  وأبرزهم  العب  من  أكثر 
جبار«.ويلعب  ميثم  واملدافع  طالب  فهد 
دوري  يف  مبارياته  أوىل  الجوية  القوة 
أبطال آسيا أمام الجزيرة اإلماراتي يوم 7 
نيسان املقبل، ثم يالقي مومباي الهندي 
يختتم  أن  عىل  ذاته،  الشهر  من   10 يوم 
السعودي  الشباب  بمواجهة  مبارياته 

يوم 14 من الشهر ذاته.

أمني األوملبية العام يستقبل وفد 
منتخب اجلودو ثالث العرب

نادي القوة اجلوية يستعيد خدمات 
حمرتفه الغاني ويلسون اكاكبو



بلغ الرويس دانييل مدفيديف، املصنف ثانياً 
عاملياً، الدور الثالث من دورة ميامي للماسرتز 
يف كرة املرضب بفوزه عىل الربيطاني أندي موراي 

الخامس والثمانني بنتيجة 4-6، 2-6.
ويطمح املصنف أول يف الدورة، لبلوغ نصف النهائي 
العاملي  يف ميامي من أجل استعادة صدارة تصنيف 
أفضل  أن  علماً  فقط،  ألسبوعني  بها  احتفظ  التي 
نتيجة له يف فلوريدا تبقى بلوغه ربع النهائي العام 

املايض.
وكان الرويس خرس الصدارة بعد خروجه من الدور 
الثالث لدورة إنديان ويلز للماسرتز عىل يد الفرنيس 
عىل  املرة  هذه  مصمما  يبدو  لكن  مونفيس،  غايل 

استعادتها من الرصبي نوفاك دجوكوفيتش.
من  الثالث  الشوط  يف  لإلرسال  واحد  كرٌس  وكان 
املجموعة االوىل كافياً للرويس من أجل خطفها من 
الالعب املتوج مرتني سابًقا يف ميامي عامي 2009 

و2013.
باتلر،  جيمي  هيت  ميامي  نجم  أعني  وأمام 
إىل  الزخم معه  هذا  ميدوز  بطل فالشيغ  حمل 
املجموعة الثانية التي كرس فيها إرسال املتوج 
عاملياً  أول  واملصنف  كربى  بطوالت  بثالث 

سابقاً مرتني ليختمها لصالحه 2-6.
ثاني  يف  موراي  عىل  فوزه  مدفيديف  وجدد 
لقاء فقط بينهما بعد أن تفوق عليه يف دورة 

بريزبني اإلسرتالية يف 2019.
ويف أبرز النتائج االخرى، عرب اإلسباني روبرتو 

باوتيستا أوغوت املصنف 17 يف البطولة عىل حساب 
خرس  فيما   ،3-6  ،3-6 مايرشزاك  كميل  البولندي 
الرويس كارن خاتشانوف )25( أمام االمريكي تومي 
البولندي  عرب  كما   ،)3/7(  6-7  ،6-3  ،4-6 بول 
هوبرت هوركاش املصنف عارشا عاملياً بفوزه عىل 

الفرنيس أرتور ريندركنيش 6-7 )5/7(، 2-6.
لدى السيدات، عربت أوساكا، املصنفة 77 عاملًيا، إىل 
التشيكية  منافستها  انسحاب  أن  بعد  الرابع  الدور 

كارولينا بليشكوفا بسبب آالم يف املعدة.
وتلتقي املتوجة بأربع بطوالت كربى تالياً مع إحدى 
األمريكيتني آن يل أو أليسون ريسكي اللتني تلتقيان 

الحقاً.
وصيفة  كولينز،  دانييل  االمريكية  تأهلت  كما 
الروسية فريا  املفتوحة، عىل حساب  أسرتاليا  بطلة 
زفوناريفا 6-1، 6-4 والسويرسية بيليندا بنتشيتش 
حاملة ذهبية األوملبياد بفوزها عىل الربيطانية هيثر 

واتسون 4-6، 1-6.

تغلّب املنتخب الهولندي عىل نظريه الدنماركي )2-4( 
»يوهان  ملعب  عىل  أقيمت  ودية  دولية  مباراة  يف 
للنجم  ملفتاً  تألقاً  وشهدت  أمسرتدام  يف  كرويف« 
كريستيان إريكسن العائد إىل صفوف منتخب بالده 

بعد إصابته بسكتة قلبية يف يورو 2020.
من  كل  »الطواحني«  أهداف  تسجيل  عىل  وتناوب 
 )29( آكي  وناثان  و71(   16( بريخوين  ستيفن 

وممفيس ديباي )38 من ركلة جزاء(.
وكريستيان   )20( فيسرتغارد  يانيك  وّقع  املقابل  يف 

إريكسن )48( هديف الدنمارك.
وتأتي املواجهة يف إطار استعدادات الطرفني لبطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
كريستيان  النجم  عودة  املثرية  املوقعة  وشهدت 
الدنماركي بعد إصابته  املنتخب  إريكسن إىل صفوف 

بسكتة قلبية يف يورو 2020.
وكان الدنماركي )30 عاماً( سقط أرضاً خالل مباراة 
منتخب بالده األوىل يف املسابقة القارية ضد فنلندا يف 
حزيران/يونيو املايض، واحتاج إىل إعادة إنعاش عىل 
املستشفى،  يف  تعافيه  أن يستكمل  قبل  امللعب  أرض 
داخل  القلب  دقات  تنظيم  جهاز  تثبيت  تم  حيث 

جسمه.
ولم يفّوت نجم خط الوسط، الذي دخل بديالً لزميله 
فرصة  اللقاء،  من   46 الدقيقة  يف  ليندسرتوم  يسرب 
تجديد العهد مع الدنمارك ليبصم عىل هدفه الـ37 يف 

مباراته الـ110 مع منتخب بالده.
أياكس  ألوان  الذي تقّمص سابقاً  أّن إريكسن،  يذكر 
أمسرتدام الهولندي وتوتنهام اإلنكليزي وإنرت اإليطايل، 
شباط/فرباير  شهر  نهاية  املنافسات  إىل  عاد  قد 

املايض مع فريقه الجديد برينتفورد اإلنكليزي.
وّدياً  البلغاري  نظريه  عىل  القطري  املنتخب  وتغلّب 
بهدفني لواحد عىل استاد املدينة التعليمية املونديايل يف 

العاصمة القطرية الدوحة.
وبادر املنتخب القطري بافتتاح النتيجة عرب مهاجمه 

أكرم عفيف )27 من ركلة جزاء(.
التعادل  إدراك  من  تمّكن  البلغاري  املنتخب  أّن  إالّ 

بواسطة جناحه كرييل ديسبودوف .)60( 
ونجح املدافع بوعالم خوخي يف منح التقّدم من جديد 

للعنابي بتوقيعه للهدف الثاني يف الدقيقة 74.
»األدعم«  استعدادات  إطار  يف  املواجهة  هذه  وتأتي 

لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
يف  للمنتخبات ألول مرة  العالم  وتحتضن قطر كأس 
منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، يف الفرتة ما 

بني 21 نوفمرب و18 ديسمرب 2022.
من  ومثرياً  صعباً  فوزاً  اإلسباني  املنتخب  واقتنص 
ضيفه املنتخب األلباني بهدفني مقابل هدف يف مباراة 

دولية ودية، أقيمت عىل ملعب نادي إسبانيول.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي بدون أهداف ويف 
الثاني تقدم مهاجم برشلونة فريان توريس  الشوط 
يتعادل  أن  قبل   75 الدقيقة  يف  اإلسباني  للمنتخب 
مريتو أوزوني أللبانيا يف الدقيقة 85 ويف الدقيقة 90 
تمكن داني أوملو من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب 
يف  للمشاركة  اإلسباني  املنتخب  اإلسباني.ويستعد 

نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وفاز املنتخب اإلنكليزي عىل نظريه منتخب سويرسا 
بهدفني مقابل هدف يف مواجهة دولية ودية، أقيمت 
اإلنكليزية  العاصمة  يف  الشهري  ويمبيل  ملعب  عىل 
لندن.وفاجأ بريل إيمبولو مهاجم املنتخب السويرسي 
األملاني،  مونشينغالدباخ  بوروسيا  يف  يلعب  والذي 
لسويرسا  التقدم  هدف  أحرز  عندما  األرض  أصحاب 
يف الدقيقة 22، قبل أن يتعادل املنتخب اإلنكليزي عن 
الدقيقة  يف  يونايتد  مانشسرت  ظهري  شو  لوك  طريق 
45.ويف الدقيقة 78 سجل قائد منتخب األسود الثالثة 

هاري كاين الهدف الثاني إلنكلرتا من ركلة جزاء.
يف  عاملياً  الخامسة  املرتبة  اإلنكليزي  املنتخب  ويحتل 
تصنيف الفيفا للمنتخبات العاملية فيما تأتي سويرسا 

يف املرتبة الرابعة عرشة.
 68 يف  الدويل  الصعيد  عىل  الـ49  الهدف  وبتسجيله 
الدولية  بدأ مسريته  الذي  مباراة فقط، تخطى كاين 
بوبي  مع  وتساوى  لينيكر  غاري  سنوات،   7 قبل 
روني  واين  رقم  ملعادلة  يفصله  يزال  وال  تشارلتون، 

سوى 4 أهداف.
وضيفه  أيرلندا  جمهورية  منتخب  مواجهة  وانتهت 
املنتخب البلجيكي عىل وقع التعادل اإليجابي )2-2( 
األيرلندية  العاصمة  يف  أقيمت  ودية  دولية  مباراة  يف 
دبلن.وتقدم مهاجم بلجيكا ميتيش باتشواي ملنتخب 
يتعادل  أن  قبل   ،12 الدقيقة  يف  سجله  بهدف  بالده 
الدقيقة  يف  األيرلندي  للمنتخب  أوغبيني  تشيدوزي 
35.وعاود املنتخب البلجيكي تقدمه مجدداً يف الدقيقة 

58 عرب العبه هانز فاناكني.
آالن  تمكن   )85( دقائق  بخمس  املباراة  نهاية  وقبل 

براون من إحراز هدف التعادل للمنتخب األيرلندي.
البلجيكي  املباراة يف إطار استعدادات املنتخب  وتأتي 
الذي يحتل املرتبة األوىل يف التصنيف العاملي للمشاركة 

يف نهائيات كأس العالم قطر 2022.

الشمالية،  مقدونيا  منتخب  فجر 
األوروبي  امللحق  يف  مدوية  مفاجأة 
لتصفيات كأس العالم بإقصاء إيطاليا، 

بطل يورو 2020.
ويستعد املنتخب املقدوني الختبار آخر 
ضيفا  يحل  عندما  الثقيل،  العيار  من 
عىل نظريه الربتغايل، بطل نسخة يورو 

.2016
الفني  املدير  سانتوس،  فرناندو  يدرك 
مقدونيا  مواجهة  أن  الربتغال  ملنتخب 
يهدده  كبري،  فخ  بمثابة  الشمالية 

باإلطاحة من منصبه.
هذا الفخ الكروي، سيكون املباراة رقم 
يف  عاما  الـ67  صاحب  لسانتوس   97
الذي  الربتغايل،  املنتخب  مع  مشواره 

بدأه يف أيلول/سبتمرب 2014.
املنتخب  حقق  سنوات،   8 وخالل 

قيادة  تحت  انتصارا   60 الربتغايل 
و16  تعادال   20 مقابل  سانتوس 
خسارة، وسجل 202 مقابل 78 هدفا 

يف مرماه.

إنجاز  صاحب  سانتوس،  كان  كذلك 
التتويج بكأس األمم األوروبية ألول مرة 
يف تاريخ الربتغال، بخالف بطل النسخة 

األوىل من دوري أمم أوروبا يف 2019.

خيب  األوروبي،  التتويج  منذ  لكن 
منتخب الربتغال التوقعات يف املناسبات 
الكبرية بالخروج مبكرا من الدور الثاني 

ملونديال 2018، وكذلك يورو 2016.
أو  للربتغال  جديد  إخفاق  أي  فإن  لذا 
فرناندو  فإن  أخرى،  مقدونية  مفاجأة 
إنجازاته،  يتذكر  من  يجد  لن  سانتوس 
بجيل  حاليا  يعج  الفريق  أن  خاصة 
فيليكس،  املواهب مثل جواو  جديد من 
بخالف  فرنانديز  وبرونو  جوتا  ديوجو 

نجمه األول، كريستيانو رونالدو.
إليه  ما يهدد فرناندو سانتوس، سبقه 
املدرب املخرضم، أوسكار تاباريز، الذي 
بعد  أوروجواي  منتخب  قيادة  من  أقيل 

15 عاما من توليه املسؤولية.
توىل أوسكار تاباريز املسؤولية يف آذار/

جيل  من  أكثر  وبنى   ،2006 مارس 

األبرز  لإلنجاز  وقاده  بالده،  ملنتخب 
عام  أمريكا  كوبا  ببطولة  بالتتويج 
2011.وتحول أوروجواي إىل رقم صعب 
يف البطوالت الكربى، رغم تقدم »تاباريز« 
يف السن، وتدهور حالته الصحية، حيث 
أصيب بمرض عصبي، ليظهر يف األعوام 

األخرية متكئا عىل عكاز.
أوروجواي  منتخب  نتائج  تدهور  ومع 
ملونديال  الجنوبية  أمريكا  تصفيات  يف 
متتالية،  هزائم   4 وتلقيه   ،2022
من  وأقيل  الثمن،  العجوز  املدرب  دفع 

منصبه.
التحامل  تاباريز  ألوسكار  يشفع  ولم 
هذه  له  الطويلة  املسرية  أو  آالمه  عىل 
بينما  الضيق،  الباب  من  ليغادر  املرة، 
لكأس  يومني  قبل  أوروجواي  تأهلت 

العالم.

يدرس نادي برشلونة وضع أحد الالعبني البارزين يف صفوف 
الفريق خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

إدارة  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
برشلونة تعمل عىل دراسة بعض الحاالت الصعبة يف املريكاتو 

الصيفي، ويف مقدمتها وضع ممفيس ديباي.
وأشارت إىل أن عقد ديباي ينتهي يف صيف 2023، وال يوجد بند 
للتمديد، كما أنه بات يلعب دوًرا ثانوًيا مع الفريق منذ قدوم 
إىل  باإلضافة  األخري،  الشتوي  املريكاتو  يف  الجديدة  الصفقات 

عودة عثمان ديمبيل إىل التألق.
وأوضحت أن تشايف هرينانديز، مدرب برشلونة، معجب بديباي 
واحرتافيته، لكن النادي يدرس احتمالية رحيله، حتى ال يغادر 

مجاًنا يف صيف 2023.
مع  التعاقد  يف  الراغبة  األندية  مقدمة  يف  توتنهام  أن  وذكرت 
إنجليزية  أندية  هناك  أن  كما  املقبل،  الصيف  خالل  ديباي 

وإيطالية أخرى أبدت اهتماًما بالالعب الهولندي.

أثار الفرنيس كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الشكوك حول 
إيرلينج هاالند، نجم بوروسيا دورتموند،  النرويجي  مستقبل 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
ووضع بنزيما إعجاًبا، عىل صورة نرشها هاالند بحسابه عىل 
شبكة »إنستجرام«، أثناء االحتفال بأحد األهداف مع منتخب 

النرويج.
ويرتبط هاالند بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى 30 يونيو/

حزيران 2024، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل 75 
مليون يورو، خالل العام الجاري.

مدريد  ريال  من  قوي  باهتمام  النرويجي  الالعب  ويحظى 
وبرشلونة وباريس سان جريمان ومانشسرت سيتي.

هاالند  أن  واإلسبانية،  األملانية  التقارير  من  العديد  وزعمت 
أسابيع  خالل  دورتموند  بوروسيا  مع  مستقبله  سيحسم 

قليلة.

        

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

برشلونة يدرس وضع 
جنمه املهمش

هاالند جيذب انتباه بنزميا

إعالم إلكرتوني

هولندا تتخطى الدمنارك وفوز صعب إلسبانيا على ألبانيا وانكلرتا تتفوق على سويسرا 

ملحق تصفيات مونديال 2022 ... فرناندو سانتوس يسعى للنجاح مع الربتغال

املباريات الدولية الودية

مانشسرت يونايتد يكلف رونالدو خسارة مالية كبرية

مفكرة الزوراء

مدفيديف إىل ثالث أدوار دورة ميامي على حساب موراي
فرتة  منذ  له  ظهور  أول  يف  تسجيله  بعد  سعادته  إريكسن  كريستيان  يخف  لم 
بعيدة مع منتخب الدنمارك، وذلك رغم خسارة بالده أمام هولندا 2 /4 أول أمس 
السبت يف املباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما.وأكد إريكسن أنه »شعر بأنه 
كبديل  مشاركته  من  فقط  دقيقتني  أخرى«.وبعد  مرة  قدم  كرة  العب  أصبح 

أول  يف  الدنماركي،  للمنتخب  الثاني  الهدف  إريكسن  سجل  هولندا  أمام 
ظهور له منذ 287 يوما.وكان بمقدور إريكسن أن يحرز هدفا ثانيا 

إريكسن  للمرمى.وقال  الخارجي  بالهيكل  ارتطمت  لكن تسديدته 
قدم  كرة  العب  بأنني  »شعرت  الهولندية  إس«  أو  »إن  لشبكة 

مرة أخرى، لقد غبت عن الساحة الدولية منذ فرتة طويلة«.
هذا  بالتسجيل،  وأيضا  بالعودة،  للغاية  »سعيد  وأضاف: 

األمر«.وتلقى  لهذا  أتطلع  كنت  رائعا،  شعورا  يمنحني 
وإنرت  اإلنجليزي  لتوتنهام  السابق  النجم  إريكسن 

صنع  الذي  امللعب  يف  حافال  استقباال  اإليطايل  ميالن 
يف  أعوام  خمسة  قىض  أن  بعد  اسمه،  خالله  من 
»من  إريكسن:  أمسرتدام.وأوضح  أياكس  صفوف 
الرائع أنني نجحت يف التسجيل لكن كان بمقدوري 
تسكن  لم  الكرة  أن  املؤسف  من  هدفني،  تسجيل 
الشباك«.وأشار: »قضيت أعواما رائعة هنا وأتذكر 
مكان املرمى هنا يف ملعب يوهان كرويف أرينا«.

خالل  الدنماركي  املنتخب  لقائمة  إريكسن  وعاد 
املباراتني الوديتني أمام هولندا ثم رصبيا وذلك بعد 

تسعة أشهر من تعرضه لسكتة قلبية خالل إحدى 
التي   )2020 )يورو  األوروبية  األمم  كأس  مباريات 
أقيمت يف 2021.وغاب إريكسن، 30 عاما، عن الوعي 
خالل  القلب  لتوقف  تعرضه  إثر  دقائق  خمس  ملدة 
الفنلندي يف  الدنماركي أمام نظريه  املنتخب  مباراة 
العالج وخضع  تلقى  لكنه  املايض،  يونيو /حزيران 
لزراعة جهاز تنظيم رضبات القلب، وهو ما مكنه 
من مواصلة مسريته كالعب.وانضم إريكسن لنادي 
وخاض  املايض  الثاني  كانون  يناير/  يف  برينتفورد 
منذ ذلك الوقت ثالث مباريات، حيث لعب طوال 90 
دقيقة ملباراتني متتاليتني كما شارك يف املباراة التي 
املرحلة  يف  صفر   /  2 برينيل  عىل  الفريق  فيها  فاز 
املمتاز. اإلنجليزي  الدوري  من  والعرشين  التاسعة 
وكان هذا كافيا إلقناع كاسرب هيوملاند املدير الفني 
للمنتخب الدنماركي بإعادته إىل قائمة املنتخب أمام 

هولندا وكذلك أمام رصبيا غدا الثالثاء.

إريكسن: أشعر بأني أصبحت 
العب كرة قدم مرة أخرى

عمالق إجنليزي ينضم 
لسباق التعاقد مع راشفورد

اإلنجليزي  الدوري  يف  الكربى  األندية  أحد  انضم 
التعاقد مع ماركوس راشفورد،  املمتاز إىل سباق 

مهاجم مانشسرت يونايتد، يف الصيف املقبل.
يف  الحمر  الشياطني  مع  راشفورد  عقد  وينتهي 
صيف 2023، كما أن لدى مانشسرت يونايتد الحق 

يف تمديد العقد ملوسم آخر.
ووفًقا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن آرسنال 
مهتم بصفقة راشفورد، ويرغب يف حسمها خالل 

املريكاتو الصيفي املقبل.
وأشارت إىل أن الجانرز سيدخل املريكاتو من أجل 
ضم مهاجم عقب رحيل بيري إيمرييك أوباميانج، 
من  نيكيتاه  وإيدي  الكازيت  ألكسندر  واقرتاب 

املغادرة.
وأوضحت أن راشفورد صاحب الـ24 عاًما يمتلك 
مدرب  أرتيتا،  ميكيل  عنها  يبحث  التي  الصفات 

آرسنال، يف املهاجم الجديد للجانرز.
راشفورد  بني  مؤخرًا  العالقة  توتر  أن  وذكرت 
مستوى  تراجع  إىل  باإلضافة  اليونايتد،  وجمهور 
الالعب تحت قيادة املدرب األملاني رالف رانجنيك قد 
يساهمان يف نقله إىل ملعب اإلمارات خالل الصيف 
سجل  الذي  راشفورد  ماركوس  املقبل.ويحظى 
بالدوري يف  أهداف فقط يف 19 مباراة خاضها   6
قوي  باهتمام  الحمر،  للشياطني  محبط  موسم 

من جانب نادي برشلونة.
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نجم  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  تعرض 
كبرية  مالية  لخسارة  يونايتد،  مانشسرت 

خالل املوسم الحايل.
الربيطانية،  صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا 
فإن رونالدو خرس 5 ماليني إسرتليني من 
املوسم،  هذا  الحمر  الشياطني  مع  راتبه 
مختلف  يف  الفريق  نتائج  تدهور  بسبب 

البطوالت.

راتبه  خفض  عىل  وافق  رونالدو،  أن  إىل  وأشارت 
مانشسرت  إىل  يوفنتوس  لالنتقال من  كبري  بشكل 
حصل  املقابل  يف  لكنه  املايض،  الصيف  يف  يونايتد 
عىل العديد من املكافآت املرتبطة بنتائج الشياطني 

الحمر.
مليون  بـ2.5  تقدر  األكرب  الخسارة  أن  وأوضحت 
يورو، عقب فشل مانشسرت يونايتد يف بلوغ ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا.

 1.5 عىل  سيحصل  كان  رونالدو  أن  أن  وذكرت 
مليون يورو، إذا نجح يف قيادة يونايتد إىل التتويج 
بالربيمريليج، لكن الشياطني الحمر ابتعدوا تماًما 

عن دائرة املنافسة.
أخرى، عقب خروج  متغريات  رونالدو من  وحرم 
لكنه  املحلية،  الكؤوس  من  الحمر  الشياطني 
املوسم  أنهى  إذا  كبرية،  مكافأة  عىل  سيحصل 

هداًفا ملانشسرت يونايتد.



الرباط/متابعة الزوراء:
ح�دد القض�اء املغرب�ي الثامن 
من إبريل/نيسان املقبل موعداً 
محاكم�ة  جلس�ات  أوىل  لب�دء 
املدون�ة س�عيدة العلم�ي، بعد 
مالحقته�ا بته�م »إهانة هيئة 
وإهان�ة  القان�ون،  نظمه�ا 
موظف�ني عموميني بمناس�بة 
قيامهم بمهامهم بأقوال مست 
باالح�رام الواجب لس�لطتهم، 
وتحقري مقررات قضائية، وبث 
وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة 
ألشخاص قصد التشهري بهم«.

وق�ررت النياب�ة العام�ة ل�دى 
ال�دار  يف  االبتدائي�ة  املحكم�ة 
املدون�ة  متابع�ة  البيض�اء، 
العلمي  والناش�طة الحقوقي�ة 
يف حال�ة اعتق�ال، بع�د إعالنها 
يف وقت س�ابق، ع�ى صفحتها 

تس�لمها  »فيس�بوك«،  موق�ع  يف 
اس�تدعاء للمث�ول أم�ام الفرق�ة 
يف  القضائي�ة  للرشط�ة  الوطني�ة 

الدار البيضاء.
العام�ة  النياب�ة  وبينم�ا الحق�ت 
»إهان�ة  بته�م  املغربي�ة  املدون�ة 
هيئة نظمه�ا القان�ون« و«إهانة 

و«تحق�ري  عمومي�ني«  موظف�ني 
مق�ررات قضائي�ة وب�ث وتوزيع 
ادعاءات ووقائع كاذبة ألشخاص 
كش�فت  به�م«،  التش�هري  قص�د 
مذكرة االته�ام أن العلمي اعتربت 
أن األفعال املنسوبة إليها »ال تعدو 

أن تكون مجرد انتقادات«.
ومثلت الناشطة الحقوقية سعيدة 

العلمي، أم�ام املحكم�ة االبتدائية 
ال�دار  مدين�ة  يف  أوىل(  )درج�ة 
البيضاء، قبل أن تقرر هيئة الحكم 
بدء محاكمتها يف 8 إبريل/ نيسان 

املقبل.
ق�د  العلم�ي  الناش�طة  وكان�ت 
وضعت تح�ت الحراس�ة النظرية 
مل�دة 48 س�اعة عندما اس�تجابت 

الس�تدعاء الفرقة الوطنية يف الدار 
البيض�اء، قب�ل أن تق�رر النياب�ة 

العامة متابعتها يف حالة اعتقال.
والناش�طة  املدون�ة  وع�رف ع�ن 
األوض�اع  انتقاده�ا  املغربي�ة 
السياس�ية واالجتماعية يف املغرب 
من خالل تدويناتها عرب حس�ابها 

يف »فيسبوك«.

»مغربي�ات  مجموع�ة  واعت�ربت 
أن  الس�يايس«  االعتق�ال  ض�د 
»ق�رار وضع املدون�ة العلمي رهن 
الحراس�ة النظرية اس�تهداف لها 
بسبب آرائها السياسية وجرأتها يف 
التعبري عن مواقفه�ا ووقوفها إىل 
جانب ضحاي�ا القمع واملحاكمات 
الظاملة، خاص�ة منهم الصحفيني 

معتقيل الرأي«.
وع�ربت »مغربيات ض�د االعتقال 
له�ا، »ع�ن  بي�ان  الس�يايس«، يف 
تضامنه�ا الت�ام م�ع املوقوف�ة«، 
مطالب�ة ب�«اإلف�راج عنه�ا وع�ن 
كاف�ة ضحايا االعتقال الس�يايس، 
وجعل ح�د لالنته�اكات املتواصلة 
واملمنهج�ة لحرية ال�رأي والتعبري 

وحرية الصحافة بشكل خاص«.
كما دانت مؤسس�ة »س�كاي الين 
ي�وم  الحقوقي�ة،  إنرناش�ونال« 
الس�بت، »قرار الس�لطات املغربية 
وضع الناش�طة س�عيدة العلمي يف 
الحبس االحتياطي، بعد استدعائها 
للجهات القضائية، بسبب كتاباتها 
ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
وتضامنها مع الصحفيني املعتقلني 

عى خلفية حرية الرأي والتعبري«.

باريس/متابعة الزوراء:
عق�دت الجلس�ة الخامس�ة م�ن سلس�لة 
الويبين�ارات التي تتمحور ح�ول »تقنيات 
ال�رد القص�ي الرقمي« والت�ي يقدمها 
املرك�ز ال�دويل للصحفي�ني بالرشاك�ة مع 
م�رشوع ميت�ا للصحاف�ة ضم�ن برنامج 
حل�ول وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي يوم 
األول من ش�هر آذار/مارس. وقّدم الجلسة 
املدرب داوود ابراهيم تحت عنوان »تقنيات 
البودكاس�ت الردي للصحفي�ني«، توازًيا 
م�ع زي�ادة اهتم�ام الصحفي�ني بالتدوين 

الصوتي.
يف هذا اإلطار، عرّف املدرب املش�اركني/ات 
بأهمية البودكاس�ت بالنسبة للصحفيني/

ات وعرض كيفية استعمال تطبيقات إنتاج 
محت�وى البودكاس�ت، واس�تهّل الجلس�ة 
بمقدم�ة ع�ن تاري�خ التدوي�ن الصوت�ي، 
مشريًا إىل أّنه يعود اىل العام 2004، حيث تم 
استخدام مصطلح »بودكاست« للمرة األوىل 
ليجمع م�ا بني كلمتي أيب�ود Ipod )جهاز 
آبل مللفات الصوت MP3( وكاس�تينج. وتم 
تقديم أول خدمة للتدوين الصوتي يف العام 
2004، م�ن قب�ل Libsyn.com. ثّم أدخلت 
رشك�ة آبل التدوين الصوتي إىل أيتيونز عام 

.2005
ورشح ابراهيم أّن هن�اك فرًقا بني التدوين 
الصوت�ي واإلذاع�ة الرقمي�ة، حي�ث يعترب 
املس�تمع ملتزًم�ا بتدفق الص�وت بالراديو 

ال�ذي يبث ع�رب اإلنرنت وإذا ق�ام بإيقاف 
التدف�ق فيعني ذل�ك أنه س�يفقد الربنامج 
اإلذاع�ي، أم�ا بالتدوي�ن الصوت�ي فيمكن 
تحميل امللف لالس�تماع اليه الحًقا وممكن 
أن يوق�ف املس�تمع الربنام�ج أو أن يعي�د 

االستماع اليه.
ملاذا البودكاست؟

يق�ول إبراهي�م إّن البودكاس�ت ل�ه مزايا 
عديدة ومنها:

سهولة االستخدام.
االستخدام عند الطلب.

ع�دم الحاج�ة اىل االنرن�ت إن ت�ّم تنزي�ل 
الحلقات.

استغالل الوقت.
املعلومات تصل اليك.

ورشح امل�دّرب كيفي�ة االس�تفادة الكربى 
م�ن التدوي�ن الصوت�ي بالتعلي�م وعرض 
نم�اذج الس�تخدامه حيث تق�وم جامعات 

كبرية بتسجيل املحارضات وبثها من خالل 
 .Standfordو  Berkeley مث�ل   ITunes
وتقدم رشكة آبل خدمة مجانية للجامعات 
األمريكي�ة تتيح فيها مس�احة لكل جامعة 

لبث محارضتها الصوتية.
وم�ع أن البودكاس�ت كان موج�وًدا من�ذ 
الع�ام 2004، إال أنه انترش بش�كل كبري يف 
الس�نوات األخ�رية وخاص�ة بس�بب زيادة 
اس�تخدام الهواتف الذكية واالنتشار الكبري 
لألجه�زة التي تعم�ل بتقني�ة الصوت مثل 

سريي وأليكسا وجوجل.
ث�م تح�دث امل�درب ع�ن خ�واص املدونات 
الصوتي�ة وأعطى بع�ض النصائح الختيار 
املوض�وع وتحدي�د م�ا إذا كان الصحف�ي 
سيستخدم املوس�يقى؟ هل سيكون هناك 
ضي�وف؟ مت�ى س�يتم اضافته�ا؟ أين يتم 

التسجيل؟
وأش�ار إىل أّن القصة الصوتي�ة هي »قصة 
نس�معها وحدنا، نختاره�ا، نتخيلها، نلجأ 
إليه�ا بتوقيتنا الخاص«، معت�رًبا أّن نجاح 
القصة الصوتية يرتبط بإحساس املستمع 
بأنه�ا متصل�ة ب�ه، كم�ا ق�ال إبراهي�م، 
لذل�ك يكمن عن�ر النج�اح األول بمعرفة 

الجمهور.
وق�ّدم امل�دّرب بع�ض اإلرش�ادات لكتاب�ة 

املحتوى السمعي، ومنها:
جمل قصرية. كل فقرة بها فكرة واحدة.

تقديم املعلومات بطريقة مبسطة وببطء.

الكتابة كما لو كنت تتحدث مع صديق.
وأعطى نصائح لكسب املستمعني ومنها:

تحضري مقدمة قوية.
خل�ق تفاع�ل م�ن خ�الل خل�ق توت�ر أو 

تشويق.
العم�ل ع�ى أن يبقى املس�تمع متحمًس�ا 

لسماع املزيد.
ث�م أعطى املدرب بع�ض النصائح لتصميم 
الصفح�ة املخصصة للبودكاس�ت وعرض 
 .ITunes بع�ض النم�اذج لتصميمات ع�ى
بع�د ذلك عرض ابراهيم مواقع تس�تضيف 

املدونات الصوتية ومنها:
Stitcher
Spotify

YouTube
Google Podcasts

Overcast
Pocket Casts

Tune In
ثم عرض تطبيق Anchor، وقال إنه من أكثر 
التطبيقات اس�تخداًما إلنتاج البودكاس�ت 
ويمك�ن تنزيله مجاًنا ع�ى الهاتف. ويوّفر 
التطبيق خدمة التسجيل وتصميم الصفحة 
مجاني�ة.  خلفي�ة  وموس�يقى  والتحري�ر 
وعرض أيًضا تطبي�ق podomatic، ثم قام 
بع�رض بعض النم�اذج ومنه�ا مدونة من 
األردن.وتط�رق املدرب بعد ذلك اىل موضوع 
البودكاست واستخدام الصوت عى منصات 

التواصل االجتماعى وذكر عدًدا من الربامج 
 Clubhouse - Twitter :والتطبيقات ومنها
 Space - Facebook Soundbites -
Facebook Podcast - Swell. ث�م ع�رض 
منصة Patreon التي تتيح لصناع املحتوى 
أن يتلق�وا الدع�م من الجمه�ور من خالل 

اشراكات شهرية.
وهناك أيًضا تطبيقات مس�اعدة يس�تفيد 
 Garage ومنه�ا:  الصحفي�ون/ات  منه�ا 
 Band - Audacity - Sodaphonic -
 Headliner - Canva - Tempaltes -

.Easil - Snappa
داوود إبراهي�م هو أس�تاذ جامعي ومدرب 
يف مجال التحق�ق من املعلومات، الصحافة 
الحساس�ة  الصحاف�ة  االس�تقصائية، 
للنزاع�ات وصحافة الهاتف، استش�اري يف 
مجال ديمومة اإلعالم. قدم ورشات تدريبية 
يف العديد من الدول العربية وسبق له العمل 
لصالح مؤسس�ات إعالمية كمحرر مراسل 
ومحرر مس�ؤول.هذه الجلسة كانت جزًءا 
م�ن سلس�لة ويبين�ارات تدريبي�ة باللغ�ة 
العربي�ة أطلقه�ا املركز ال�دويل للصحفيني 
وم�رشوع ميت�ا للصحافة وه�ي جزء من 
متكامل�ة،  تدريبي�ة  دورات  أرب�ع  ضم�ن 
تهدف إىل مس�اعدة الصحفي�ني يف منطقة 
الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا يف تطوير 

مهاراتهم. 
)عن/شبكة الصحفيني الدوليني(

القضاء املغربي حيدد موعداً لبدء حماكمة مدونة معتقلة 

عبد الفتاح اجلبالي رئيساً لـ”اإلنتاج اإلعالمي” املصري

صحفيو السودان حيثون اخلطى باجتاه تأسيس نقابة جديدة

دمشق/متابعة الزوراء:
رحلت املقدمة التلفزيونية السورية، هيام الطّباع، يف دمشق، يوم الجمعة عن 88 عاماً، 
وش�يع جثمانها بعد ظهر السبت..  وُتعترب الطّباع من مؤسيس التلفزيون السوري، إذ 

كانت أول امرأة أطلّت عرب شاشته يف مطلع ستينيات القرن العرشين.
ونعت وزارة اإلعالم الس�ورية رحيل الطّباع »ُمذيعة الزم�ن الجميل« ومقّدمة برنامج 
»ن�ادي األطفال« الذي كان ُيعرض باألبيض واألس�ود عند انط�الق البث التلفزيوني يف 

سورية عام 1960، وكان يحظى بشعبية واسعة.
وتدهورت الحالة الصحية للطّباع منذ س�نوات، وأودعت إحدى دور رعاية املس�نني يف 

دمشق، ووافتها املنّية هناك.
وتنحدُر الطّباع، املولودة عام 1934، من عائلة دمش�قية، وتخرّجت من قس�م التاريخ 
يف »جامعة دمش�ق«، ثم التحقت مبارشة بالفريق الذي س�اهم يف تأس�يس التلفزيون 
الس�وري عام 1960، فكانت بني أوائل َمن أطلوا عربه عى املش�اهدين، إىل جانب جيل 

الرواد كدريد لحام وصباح قباني وخلدون املالح وسامي جانو وغريهم.
كذلك شاركت يف إعداد نرشات األخبار وتقديمها، وكانت أول مذيعة أخبار يف التلفزيون 

السوري، وفقاً ملا ذكرته قبل وفاتها يف حديث صحفي.
وقال�ت يف مقابل�ة أجرتها صحيف�ة »الوطن« معها ع�ام 2016: »كن�ت أقدم نرشات 
األخبار  عى أقل تقدير مرة أس�بوعياً، كنت أقدمها بمفردي ويف مرات  بمشاركة زميل 

آخر«.

باريس/متابعة الزوراء:
قضت محكمة باريس بعدم قبول دعاوى التشهري التي رفعها املغرب ضد منظمات غري 
حكومية، ووس�ائل إعالم فرنس�ية والتي اتهمت يف وقت سابق الرباط بالتجسس عليها 

بربنامج بيغاسوس اإلرسئييل.
وأعرب محامو املغرب عن نيتهم استئناف الحكم، بحسب ما أوردته صحيفة “لوموند” 

الجمعة 25 مارس الجاري.
واعتم�دت املحكم�ة يف تربير رفضها بعدم امت�الك املغرب الصفة لرفع دعاوى تش�هري 
باس�م القانون الفرنيس، كم�ا أصدرت عرشة أحكام قضت بعدم مقبولية اإلقتباس�ات 
املُب�ارشة ض�د لومون�د وراديو فرنس�ا وفران�س ميديا مون�د وميدياب�ارت ولومانيتيه 

وفوربدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية.
 وت�م اتهام املغرب يف يوليو 2021 باس�تخدام برنام�ج Pegasus، وهو برنامج صممته 
رشك�ة NSO اإلرسائيلية، كجزء من تحقيق مكثف أجراه اتحاد مكون من س�بعة عرش 
 Forbidden Stories وسيلة إعالم دولية عى أساس البيانات التي حصلت عليها منظمة
ومنظم�ة العفو الدولية.ويس�مح برنامج Pegasus، بمجرد تثبيت�ه يف الهاتف املحمول، 
بالتجس�س عى مستخدم الجهاز، من خالل الوصول إىل رسائله أو بياناته أو عن طريق 

تنشيط الجهاز عن ُبعد لغرض التسجيل الصوتي أو املرئي.
ومن جانبه، جادل محامي املغرب، أوليفييه باراتيليل، بأن األخري “له الحق يف الدفاع عن 
رشف أجهزة مخابراته الذين أهينوا بشكل رهيب” من قبل “صحفيني غري مسؤولني”.

القاهرة/متابعة الزوراء:
وافق مجل�س إدارة »الرشكة املرية ملدينة اإلنتاج اإلعالمي« 
ع�ى توصية »الهيئة الوطنية لإلعالم« تعيني الكاتب الصحفي 
عبد الفتاح الجبايل رئيس�ًا ملجل�س اإلدارة، خلفاً لوزير الدولة 
لإلعالم السابق، أسامة هيكل، الذي شغل املنصب قرابة ثماني 

سنوات.
وكتب هيكل ع�ى صفحته بموقع »فيس�بوك«، قائالً: »اليوم 
انته�ت فرة عم�يل كرئي�س ملدينة اإلنت�اج اإلعالم�ي، والتي 
تس�لمتها بدي�ون تبل�غ 185 ملي�ون جنيه يف أغس�طس/آب 
2014، وتركته�ا بص�ايف ربح يبل�غ 137.6 ملي�ون جنيه، وال 

يوجد عى الهيئة ديون للغري«.
والجبايل ش�غل س�ابقاً مناصب وكيل »املجلس األعى لتنظيم 
صحيفت�ي  يف  اإلدارة  مجل�س  ورئي�س  م�ر،  يف  اإلع�الم« 
»األه�رام« الحكومية و«الوطن« الخاصة، فضالً عن عضويته 
مجل�س اإلدارة يف »الهيئ�ة العامة للث�روة املعدنية«، ويف »بنك 
االس�تثمار العرب�ي«، فيما نال جائ�زة الدولة التش�جيعية يف 

العلوم االقتصادية عام 2005.
وورد اس�م الجبايل كمتهم يف قضية الفساد الشهرية ملؤسسة 
»األهرام« الصحفية عقب ثورة 2011، حيث صدر بحقه قرار 
بالحب�س ملدة 15 يوماً عى ذمة التحقيق، إال أّن محاميه طلب 
من املستش�ار ث�روت حماد، ق�ايض التحقيق�ات املنتدب من 

وزارة العدل حينها، إخالء س�بيله مقابل س�داده مليوناً و59 
ألف جنيه كوديعة يف خزينة محكمة اس�تئناف القاهرة، وهو 

املبلغ املتورط باختالسه.
وكان هيكل قد اس�تقال من منصبه الوزاري يف إبريل/نيسان 
2021، مع اس�تمراره يف رئاس�ة مدينة اإلنتاج اإلعالمي، عى 
إث�ر تعرض�ه لهجوم مس�تمر من األغلبي�ة الربملاني�ة التابعة 
لحزب »مس�تقبل وطن«، ووس�ائل اإلعالم املوالية للحكومة، 
بس�بب انتقاده، يف حوار له، طريقة تس�يري وس�ائل اإلعالم، 
وعجزها عن املنافسة، يف ظل ضعف املحتوى املقدم يف الصحف 

والقنوات املرية.
ولم ُيعني الرئيس املري عبد الفتاح الس�ييس بديالً لهيكل يف 
وزارة الدولة لإلعالم، والت�ي كانت قد ألغيت بموجب تعديالت 
الدستور عام 2014، والذي استبدلها ب�«املجلس األعى لتنظيم 
اإلعالم«، والهيئتني الوطنيتني للصحافة واإلعالم، لكنها عادت 
يف التعدي�ل الوزاري ال�ذي اعتمده مجلس الن�واب أواخر عام 

2019، من دون اختصاصات أو صالحيات حقيقية للوزير.

الخرطوم/متابعة الزوراء:
ط�وى الصحفي�ون الس�ودانيون، الس�بت، 
صفح�ة خالف�ات امت�دت لس�نوات وخطوا 

خطوة متقدمة لتأسيس نقابة جديدة.
وشارك نحو 500 صحفي يف جمعية عمومية 
دعت إليها أطراف صحفية مختلفة، لتنتخب 
15 منه�م لتكوين لجن�ة تنفيذي�ة تمهيدية 
منوط به�ا تنقيح مقرح للنظام األس�ايس، 
وإع�داد ميث�اق ال�رشف الصحف�ي، وإعداد 
كشوفات العضوية بشكل نهائي، وتقديم كل 
ذلك إىل الجمعية العمومية يف غضون 90 يوماً 
للمصادقة عليه، ليتم بعد ذلك انتخاب نقيب 

للصحفيني ومكتب تنفيذي.
ق�د  الس�ودان  يف  الصحف�ي  الوس�ط  وكان 
تع�رض له�زة داخلي�ة بع�د نج�اح الث�ورة 
بقي�ام  إبريل/نيس�ان 2019  يف  الس�ودانية 
ثالثة أجس�ام صحفية، لينتهي األمر بتدخل 
كب�ار الصحفيني والتوس�ط إلنه�اء الخالف 

واالحتكام للجمعية العمومية.
ومن أبرز األعضاء املنتخبني للجنة التمهيدية، 
الصحف�ي عثم�ان ش�بونة، ومراس�ل وكالة 
األنب�اء الفرنس�ية عب�د املنع�م أب�و إدريس، 

ومراسل »العربي الجديد« عبد الحميد عوض، 
وأس�تاذة اإلعالم س�لوى غال�ب، والصحفي 
غال�ب مقاع�د، والصحف�ي ع�يل فارس�اب، 

والصحفية امتنان الريض. 
ويق�ول عبد املنعم أب�و إدريس، أحد األعضاء 
املنتخب�ني، إّن »م�ا ح�دث الي�وم ه�و حدث 

تاريخي للصحافة الس�ودانية بعودة النقابة 
بعد ثالثني عاماً«، مش�رياً إىل أّن »ذلك ما كان 
س�يحدث لوال ث�ورة ديس�مرب املجي�دة التي 
فتح�ت الطريق أم�ام حرية العم�ل النقابي، 
خصوص�اً بع�د مصادق�ة حكوم�ة الف�رة 
االنتقالي�ة ع�ى املعاه�دات الدولي�ة لحري�ة 

العمل النقابي«.
وأضاف أبو إدريس، أّن الصحافة الس�ودانية 
»أثبتت كذلك الي�وم علو كعبها وتقدمها عى 
بقي�ة الكيانات بتنظيم نفس�ها عى أس�اس 
ديمقراط�ي س�ليم، وبناء قاع�دي يحتاج يف 

األيام املقبلة ملزيد من التأسيس«. 
وأش�ار إىل أّن أمام�ه وأمام زمالئ�ه يف اللجنة 
التمهيدي�ة امتحان صعب، »إم�ا النجاح فيه 
وتخلي�د أس�مائهم يف تاريخ العم�ل النقابي 
الصحفي، أو الفشل وبالتايل إفشال كل جهود 

الفرة السابقة«، بحسب قوله.
وواجهت الصحافة الس�ودانية، خالل الفرة 
األخ�رية خصوص�ًا بعد انقالب قائ�د الجيش 
عبد الفت�اح الربه�ان، يف 25 أكتوبر/ترشين 
األول امل�ايض، جملة من التحديات األمنية، إذ 
يتعرض الصحفيون باس�تمرار للمضايقات 
االحتجاج�ات  تغطيته�م  خ�الل  والتوقي�ف 

الشعبية الرافضة للحكم العسكري. 
كما يواجه الصحفيون السودانيون صعوبات 
اقتصادية نتيج�ة التدهور االقتصادي العام، 
فض�اًل عن ضعف الرواتب وس�وء بيئة العمل 

يف كثري من املؤسسات.

رحيل أول مذيعة قّدمت برامج 
على التلفزيون السوري

حمكمة باريس ترفض دعوى 
مغربية ضد وسائل إعالم فرنسية
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خلفاً ألسامة هيكل

متخصصون ربطوا رواجها بتداعيات متحورات اجلائحة

تقنيات البودكاست السردي للصحفيني
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      حسن الشنون
لوع�ة تنطلق م�ن آه محملة 
والش�عور  واألىس  بالح�زن 
بالخسارة عندما يرحل مبدع 
رحلته األبدية إىل مثواه األخري 
والذي هو بدوره يناش�د من 
حل فيه ب�أن قدوم�ه مبكر 
ونهايته لم يحن اوانها بعد..

ش�اعر تنفس مع النخيل يف 
س�وق الش�يوخ عام ١٩٧٥ 
اكم�ل  حت�ى  فيه�ا  ودرج 
دراس�ته االعدادي، ثم تبعها 
يف  البكالوري�وس  بش�هادة 
القان�ون من جامعة البرصة 
بعدها انتقل اىل البرصة حيث 

عمله   ووظيفته.
أص�در ديوان�ه األول)أخ�ريا 
تنف�س النخيل( ع�ام ٢٠١١ 
ع�ن رشكة الغدي�ر للطباعة 
الب�رصة وكت�ب  والن�ر يف 
عنه الش�اعر والناق�د مهند 
عبد الواحد العيل يف مقدمته، 
حيث ق�ال )إننا أم�ام مبدع 
ينب�يء بالكثري وه�و بعد لم 
يف�ي بما يف جعبت�ه بل بدأ 
ت�واً يطل�ق  العن�ان لقلم�ه 
املنغم�س يف روح�ه الهائمة 
ب�دأ تواً وحي�داً وغريب�اً مثل 

نبي غريب(.

وها  هو ديوانه الثاني)أغنيات 
للق�رارة واملط�ر( الذي صدر 
عام ٢٠٢١ عن مكتبة الفكر 
املع�ارص للطباع�ة والن�ر 
بعد وفات�ه يف ٢٠٢٠/٦/٢٢ 
وال�ذي بره�ن فيه ان�ه حقا 
نب�ي غريب عندم�ا يفاجئك 
ويس�توقفك بحداثة ش�عره 

ومواضيعه وصوره .
قصائ�ده  إح�دى  يف  يق�ول 
الت�ي عنونه�ا... م�ن نافذة 

املحنة...
)هذا القميص الذي تؤرجحه 
الريح بني الش�مال والجنوب 
قمي�ي وه�ذا ال�ذي ف�وق 

وجه�ي رم�اد وه�ذا الذي يف 
فمي سنبلة(.

م�ن  آخ�ر  موض�ع  ويف 
عنونها... قصي�دة  الدي�وان 
يف رثاء الثورة املس�تحيلة...
يق�ول بإنفع�ال وإحس�اس 
امل�ر واملعاناة  بالواقع  ط�اغ 
واملكاب�دة وبجم�ل ش�عرية 
رشيقة وصور مبهرة )فمي 
م�يلء بالب�ارود.. واملقهى يف 
الع�رص.. مزدح�م باملثلي�ني 
الج�دد.. اليس�اريون   .....
املؤمنون بتقاس�م الس�لطة 
والذين دائما بصوت خفيض 

يتحدثون متذمرين..

يده�ا  يف  عج�وز  كحدي�ث 
مغزل ع�ن تقس�يم العمل..
بني زوج�ات أوالده�ا األربع 
املشاكس�ات وأحف�اد عنرتة 
وس�يف  أع�رج  بحص�ان 
مكس�ور يلوحون بها كنهد 
بال حلمة..وآخرون كلما نعق 

ناعق قالوا: نحن معك..
ياش�عبي.. يا هدي�ة الطغاة 
للطغ�اة ي�ا وصي�ة الرساق 

للرساق ..
إن بغ�اًل ينتح�ر م�ن أع�ى 

املنحدر
إن بغالً ينتحر..(

عنوانه�ا...  قصي�دة  ويف 
ي�ذوب  صوتي�ة...  قصي�دة 
يف العش�ق والح�ب والجمال 
وبنف�س التمكن األخ�اذ )يا 
ال�روح  يف  يوق�ظ  ه�وى.. 
املسافات..ويمتد نهاراً مثقالً 
باللوز والذكرى بنس�يٍم من 

صبا نجٍد بأنات كمان..
لم تكوني محض أنثى..كان 
ٌ..يف  خمٌر..وصباُح مش�مس 
بحر عينيك ينادي..وفراشات 

تطري..
وغدير..وص�الة  فج�ٌر  كان 
تأخ�ذ ال�روح إىل الل�ه ع�ى 

موجة عطر ٍ وحرير(

وم�ن قصيدة بث�الث لوحات 
عنونها....خواط�ر من ثورة 
الحسني بن عيل ع....نقرأ يف 
الثالثة)الصينيون.. اللوح�ة 
انترصوا  الذي�ن  هم وحدهم 
يف ملحمت�ك الخالدة ملحمة 

الصهيل والدم والكربياء...
لق�د صنع�وا لن�ا الس�يوف  
املزركشة  والرايات  والدفوف 
وثي�اب الح�داد والدمى ولم 

يرتكوا لنا..
اال فسحة ضئيلة جدا (

قصي�دة  هن�اك  أخ�ريا 
معنون�ة.... قل�ت للبرصة... 
الب�رصة   ي�ودع  كأن�ه 

وتودعه)قلت للبرصة:
يا برصة أين النخل؟

قالت: مات
قلت  يا برصة أين النهر؟

قالت :جف
قلت يا برصة: أين الشعر؟

تمتمت...ثم بكت
قلت: يا برصة موتي......

وبكيت...(.
لذا كان رحيله املفجع فقدان 
كب�ري لطاق�ة ادبي�ة ثقافية 
ش�عرية كانت توعد بالكثري 
الكثري حيث غادرنا مثل نبي 

غريب.

ضم�ن مهرج�ان أي�ام كرب�الء الدويل 
ال�زوراء  ثقافي�ة  تابع�ت  للم�رسح 
الع�روض املرسحية الت�ي اقيمت عى 
م�رسح البي�ت الثق�ايف وق�د حرضها 
االكاديمي�ني  م�ن  متمي�زة  نخب�ة 
املتخصصني باملرسح كلجنة لالرشاف 
والتحكيم عى العروض، وقد ساهمت 
ف�رق مرسحية عراقي�ة وعربية يف هذا 

املهرجان .
ضم�ن الع�روض املقدم�ة مرسحي�ة 
)لقم�ة عي�ش( قدمته�ا فرقة مرسح 
الدن للثقافة والفن يف س�لطنة عمان، 
املرسحي�ة م�ن تألي�ف جم�ال صق�ر 
س�عيد  محم�د  واخ�راج  ودرامات�وج 
الرواح�ي ، وكان موع�د عرضه�ا يوم 
25/3/2022 الساعة  الجمعة املوافق 
السابعة مساء ، وقد حرضها جمهور 

غفري .
املرسحي�ة تتح�دث عن هم�وم الناس 

الحص�ول  ومش�قة 
عى لقمة العيش وس�ط غالء االسعار 
وبع�ض االم�ور الت�ي تتعل�ق بالزواج 
واالنتخاب�ات م�ن خ�الل التلميح مرة 
وبأس�لوب  أخ�رى  م�رة  والترصي�ح 

كوميدي  جميل .
لقد لعبت الحركة والتوزيع عى خشبة 
امل�رسح دورا مهما يف نجاح املرسحية، 
كم�ا ان مه�ارة املخرج محمد س�عيد 
الرواحي وش�طارته يف اختيار املمثلني 
اضاف عامال م�ن عوامل النجاح الذي 
ظهر جليا من خ�الل نوبات التصفيق 
م�ن قب�ل جمه�ور املش�اهدين ، وقد 
أرشف عى االضاءة محمود بن س�ليم 
رومي ، وعى املتابعة الفنية أسعدد بن 
سالم الس�يابي، وعى املثرات الصوتية 

واملوسيقى زياد عبد الله الحربي .
م�ا يمي�ز الع�رض ان�ه يعتم�د ع�ى 
اللقطات الكوميدية واملشاهد الرسيعة 

م�ن  تنق�ل  الت�ي 
مش�هد اىل آخ�ر والتي تجعل املش�اهد 
يتابعها بشغف ودهشة ، وقوة النهاية 

التي اتصفت بجمالية فنية .
الفكرة االخراجية للعرض تحدث عنها 
املخرج الرواحي بانه قد استخدم املمثل 
يف جمي�ع االش�ياء، فقد اس�تخدمه يف 
الديكور املرسحي، ويف تغيري املش�اهد 
من خالل زي واحد موحد ، باالضافة اىل 
تعدد ش�خصيات املمثل ، وتابع يقول: 
لقد اس�تخدمنا االضاءة التي ساهمت 
بصورة كبرية يف اخراج العرض بفكرة 
اخراجية جميل�ة، وايضا ثيمة صوتية 

واحدة .
وعن فرقة مرسح الدن للثقافة والفن، 
حدثن�ا رئيس الفرقة محم�د النبهاني 
قائ�ال: إن فرق�ة مرسح ال�دن للثقافة 
والفن يف سلطنة عمان تعمل باحرتافية 

عالية يف االعمال اآلتية :

1 : انت�اج وتقديم الع�روض املرسحية 
) م�رسح الطف�ل � م�رسح الش�باب 
� م�رسح الكب�ار � مرسح الش�ارع � 
م�رسح الدم�ى � م�رسح الحكوات�ي 

وغريها من املرسحيات (.
ال�دورات  تنفي�ذ  وادارة  اع�داد   :2

املختلفة.
واالف�الم  االعالمي�ة  امل�واد  انت�اج   :3

التوثيقي�ة والرتويجي�ة .
واخ�راج  وتنفي�ذ  وادارة  اع�داد   :4
الفعالي�ات الثقافي�ة والفنية بمختلف 

انواعها .
واخ�راج  وتنفي�ذ  وادارة  اع�داد   :  5
املهرجان�ات املحلي�ة والدولي�ة تح�ت 
والرياض�ة  الثقاف�ة  وزارة  ارشاف 
والش�باب.. الجدي�ر بالذك�ر ان ه�ذه 
الفرق�ة يبلغ ع�دد اعضائه�ا ) 150( 
عض�وا م�ن س�لطنة عم�ان وال�دول 

العربية وقد تأسست عام 1994 .

 أ0د مصطفى لطيف عارف
     ناقد وقاص عراقي

لع�ل ه�ذا التوصيف-اعن�ي الومضة-اقرب 
ما يكون إىل الدالل�ة املجازية منه إىل الداللة 
االصطالحي�ة، فاملس�تقر يف االصط�الح هو 
القصيدة القصرية جدا التي تنتظمها دفقة، 
وهي بحس�ب هرب�رت ريد غنائية، تجس�م 
موقف�ا عاطفي�ا فردي�ا أو بس�يطا، وتعرب 
مبارشة عن الهام، أو حالة مستمرة، ويقدم 
ري�د تحديدا أدق ملفه�وم القصيدة القصرية 
جدا يف كتابة الش�كل يف الش�عر الحديث، إذ 
يقول: عندما يكم�ن املحتوى بدفقة فكرية 
واح�دة واضح�ة البداية،والنهاية، كأن ترى 
يف وح�دة بينة، عندها يمكن القول إننا أمام 
القصي�دة القص�رية، يف حني عندم�ا يكون 
املحتوى-الفكرة أو التصور الفكري- معقدا 
جدا لدرجة أن يلجأ العقل إىل تقس�يمه عى 
ش�كل سلس�لة من الوحدات الجزئية، وذلك 
ليخضع�ه لرتتي�ب ما من أجل اس�تيعابه يف 
اط�ار كيل، عنده�ا يمك�ن الق�ول إنن�ا إزاء 
م�ا يس�مى بالقصي�دة الطويل�ة، ع�ى أن 
الفرق الكيفي ب�ني القصيدة القصرية جدا، 
والطويل�ة يكم�ن يف الجوه�ر أكث�ر منه يف 
الطول، إذ تس�تدعي القصيدة القصرية جدا 
مه�ارة فنية، وقدرة مدرب�ة عى الرتكيز،أي 
اخت�زال أكثر قدر من العاطف�ة أو االنفعال 
أو الفكرة أو تجيل حالة أو مش�هد بالوصف 
يف أق�ل ق�در ممكن من التعب�ريات، وهذا ما 
وجدناه عند شاعرنا املبدع )سعد السمرمد( 
يف دي�وان ) انتب�اه غزال�ة( ، فن�راه يقول يف 

اإلهداء :- 
إىل غزالتي الشاردة ، 

معذرة
ألني أثرت 

انتباهك . 
إن القصي�دة القص�رية ج�دا عن�د الش�اعر 
سعد الس�مرمد  من أبرز خصائصها رضب 
متمي�ز م�ن التقني�ة يف الق�درة ع�ى إيجاد 
بني�ة ش�مولية يف بضع�ة أبي�ات أو أس�طر 
مح�دودة، ومن اجل ذلك فهي تقتي وعيا، 
وحساسية متميزين للمعنى، واللغة ليس يف 
نطاق الكالم فحس�ب، بل يف صميم العالقة 
بينهما كبنية لغوي�ة كالمية دالة من جهة، 
وبني العالم من جهة أخرى ، فنراه يقول :- 

أقرؤها دائما 00
الكتابات التافهة 

يف مرحاض املدرسة !!! 
من الصعب أن نعثر يف النصوص الرومانسية 
ع�ى داللة غ�ري بريئة، ذل�ك أن الكتابة املرة 
تصبح رشطا ألية رؤية كذلك الش�كل الفني 
فإنه يشذب إطرافه،ويكتف ذراعيه، ليصغر 
حجمه، ويس�تطيع املراقب�ة بدقة أكثر ألي 

تطلع إنس�اني، ألية رغبة ش�اعرية أو حلم 
يخرب، وتتميز نصوص الش�اعر الس�مرمد  
يف ديوان�ه ه�ذا، كما ه�و الحال م�ع الكثري 
من نصوص التسعينيات املتحدية للممنوع 
الس�لطوي، بلغتها املش�فرة.. ان التش�فري 
لديه ال يصل إىل ح�دود التلغيز إىل الحد الذي 
يجعل م�ن التعامل مع النص، وفهم دالالته 
أمرا عسريا يحتاج إىل الكثري من الجهد، مما 
قد يفقد النص خاصيته االمتاعية، ويحبسه 
يف خانة األدب النخبوي، فحس�ن  الس�اخر 
بطبع�ه اخت�ار أن يتعام�ل م�ع املحظ�ور 
بس�خرية أيضا، فيكت�ب قصائده الصادحة 
باالحتجاج بطريقة تخاتل الرقيب، لكنها ال 

تخلو من الخطر ، فنراه يقول :- 
يسب الحرب .. 

والرئيس 
رجل مقطوع الساق ! 

  يف قصي�دة  الس�مرمد هن�اك دائما عنارص 

قولي�ة غري مح�ددة بزم�ان أو م�كان، عى 
الرغم من طغيان مؤرشات ظرفية الرواس�م  
الدوالية يف تواصلي�ة عتبة تمظهرات الداللة 
االشتغالية، بيد أننا نلحظ عى سبيل املثال.. 
ان دوال لربم�ا ال تعرب يف وج�ه الخطاب عن 
ح�دود م�ؤرشات حدوثية ص�ورة الخطاب، 
وباسرتش�اد دليل مجهويل ق�د يحث بدرجة 
أمكانية وصفية للحالة الشعرية،أي بمعنى 
أن تمظه�رات ال�دوال يف القصي�دة القصرية 
ج�دا  توح�ي بأكثر م�ن منطقة إرش�ادية، 
ومعلومة املدلول، وهذا اليشء هو ما يقودنا 
إىل عتبة ه�ذا التمظهر املتني يف قوائم النص 
مم�ا يجع�ل متابعة الق�ارئ لحركي�ة هذه 
ال�دوال أم�را يتطل�ب تنوع�ا فري�دا يف بن�اء 
الص�ورة الش�عرية، وع�ى هذا األم�ر نلحظ 
أن متباين�ات التواص�ل ال�دوايل، ه�ي عبارة 
عن إح�الل ملفوظي داخل حي�ز أللحاقي يف 
متوالي�ات البني�ة الوصفية لل�دوال... ولعل 
م�ن أه�م س�مات الص�ورة الش�عرية فيها 
ه�و التكثي�ف، وه�ي بذلك تعرب م�ن الحياد 
الش�عرية  كان�ت  وإذا  الفن�ي،  الجم�ال  إىل 
تكثيف�ا للغة فان الصورة الش�عرية تكثيف 
للش�عرية، وه�ذا املق�رتب أم�س بالقصيدة 
القصرية جدا التي س�نتفحص تش�كيالتها 
الصورية يف ش�عر س�عد الس�مرمد ،لكونها 
تمث�ل بكليته�ا ص�ورة ش�عرية، ونتن�اول 
اختالفه�ا ع�ن األش�كال الش�عرية األخرى 
م�ن حيث املكون�ات، والعن�ارص، والوظيفة 
الداللية،تختل�ف القصي�دة القصرية جدا  يف 
تش�كيالتها الصورية عن القصيدة الطويلة 
يف دي�وان )انتباه غزالة(، م�ن حيث طريقة 
التعامل مع اللغة، والرموز، ونوعية التجربة 
الجدي�دة الت�ي طبقه�ا الس�مرمد يف كتابته 
الش�عرية الجدي�دة، وطبيعته�ا، وأصالتها، 

أو لنق�ل أنه�ا تمثل رؤي�ة ممت�دة يف اتجاه 
واحد، يوجهها ش�عور موحد، وهو ما يطبع 
صورته�ا الش�عرية بطابعها الخ�اص، وان 
القصيدة القصرية عموما،ويف شعرالسمرمد  
عى وجه الخصوص،تميل إىل  بناء الصوري 
الكيل أكث�ر مما تمي�ل إىل البن�اء التجزيئي، 
بمعن�ى  أنها تعتمد الص�ورة الكلية املوحدة 
وصوال إىل أقرص أشكال القصيدة التي يمكن 
تس�ميتها ب�)القصيدة/الصورة(، تلك  التي 
تنقل موقفا شعوريا واحدا بعاطفة موحدة، 
وبتن�ارص موس�يقي تركيب�ي داليل، فن�راه 

يقول :- 
انتظرته،

لتهديه 
وردة

فجاء شهيد !!! 
وقد تتحول االس�تعارة أو الكناية إىل صورة 
رمزية غري أن االستعارة التنافرية قد تؤدي يف 

كثري من قصائد القصرية جدا عند السمرمد  
يف ه�ذا الدي�وان  إىل خل�ق ص�ور املفارق�ة، 
وهي تمثل أش�د حاالت التناف�ر، والتصادم 
بني الحق�ول الداللي�ة املتض�ادة، ولعل من 
أه�م ما نس�جله يف القصائ�د القصرية جدا 
لدى الس�مرمد  أنها تعتمد عنرص املفاجأة، 
والدهشة،والالتوقع،والتصادم الداليل، وهي 
خصائ�ص تنس�جم م�ع اخت�زال الص�ورة 
لتتناس�ب م�ع ق�رص القصي�دة القص�رية 
ج�دا ، ولهذا قل اعتماد الصور الش�عرية يف 
هذا النمط الش�عري عى اس�تثمار الجانب 
يف  ال�رسدي  أو  الدرام�ي  أو  األس�طوري 

القصيدة القصرية جدا ، فنراه يقول :- 
لص النهار 

يسرتق النظر 
بعينني 

مغمضتني ...
 وأخ�ريا نقول  وح�ده الش�اعر العراقي من 
يس�تطيع أن يع�رف املعنى الح�ريف للمفردة 
اليومي�ة والت�ي تدل ع�ى معان ع�دة اوهي 
قطعا ليس�ت من إعم�ال اللغ�ة، ولن تكون 
القصي�دة أبع�د م�ن ل�ذة الن�ص باملفه�وم 
البارت�ي امللح�ق بعل�م النفس ذل�ك املفهوم 
ال�ذي يس�تطيع أن يقطع النص من جس�د 
اللغة بوصفه اختزاال ش�بقيا، انه طفل كبري 
بق�در ما ال يعني أن يق�ول، أو يتكلم أحيانا 
لك�ي يرتك غب�ارا متعبا خلف�ه، يوجد خلف 
النص لغ�ة،الن اللغة س�تكون دائما أمامه، 
وذلك عندما يمكن لنا الحديث حسبما يرغب 

رامبو عن سكرات اللغة.
القصي�دة  نع�رف  إن  ذل�ك  بع�د  نس�تطيع 
القصرية جدا  بطريقة الش�اعر املبدع )سعد 
الس�مرمد( الجديدة يف الكتابة ، ويتفق معنا 

األستاذ خضري مريي فيما ذهبنا إليه. 

www.alzawraapaper.com

ثقافية

 مرافئ ثقافية..

قاسم والي
سالْت عى خدّيَّ دمعاتي
وتكرّسْت بالصدِر آهاتي
وترّنحْت يف األْفِق قافيٌة
فأتْت عى َقلٍَق عباراتي

رّوضتها حّتى إذا ركضْت
تعدو عى األوراِق تاءاتي

حّدقُت باآلفاِق ُمنبهراً
فتجاوزْت ذاتي عى ذاتي

إّني وإْن أبحرُت يف ُلَجٍج
وفقدُت بعضاً من مهاراتي

مازلُت واألشعاُر واجمٌة
صوتاً عى إيقاِع أبياتي

أنا َمْن أنا يا بوَح قافيتي
يف قلِب أسئلتي إجاباتي

ورأيتني غريي فقْد كذبْت
َعْمداً عى َعينيَّ مرآتي

ظمآُن ذا ظمأي يقاتلني
فاضْت برمِل الصرِب كاساتي

قّررُت أْن آتيَك منفرداً
ونرُت فوَق الرأِس راياتي
وقدمُت يدفُعني إليَك هوًى
َوِجالً كمكسوِر الجناحاِت
ياضوَء كلِّ األرِض يا هبًة

منها آلالِف املجرّاِت
أنا قادٌم والليُل باَغتني

فأضأَت مصباحي بمشكاتي
يا أنَت يا ملَء الفؤاِد أىًس
كلَّ اضطرابي وانفعاالتي
وّدْعُت أحزاني عى َشفٍة 

خرساَء ال تحكي عذاباتي
وتركُت أرواحاً عى َوَجٍل
ترنو إىل املستقبِل اآلتي

أفردُت يا موالي أرشعتي
ورفعُت فوَق السطِح مرساتي

وحبوُت مأخوذاً عى ُرَكبي
فرأيُت يف أريض سماواتي

يا جّنَة األوجاِع من َولٍَه
تهفو إىل زهٍر فراشاتي
يا سّيَد الشهداِء إنَّ دماً

يبدو عى أطراِف لوحاتي
ما زاَل َيكتُبني وأكتُبُه

فرتوَنها ُحْمراً كتاباتي
مازالِت اآلفاُق ترسُمُه

هذي صباحاتي مساءاتي
أرجوَك خْذ بيدي فقد َوَهَنْت

ساقي عى ُبعِد املسافاِت
ُكيّل أنا.. َنَعٌم.. أقّدُمها

ُخْذها فقد ألجمُت الءاتي

لسان احلال

شعرية القصيدة القصرية جدا يف ديوان )انتباه غزالة( للشاعر سعد السمرمد
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التلفزيون يف رمضان

نهاد احلديثي
ظهرت الدراما مع بدايات ظهور اإلنس�ان، ويعد الرصاع العمود 
الفقري يف البناء الدرامي، وكان املرسح هو الوس�يلة األوىل التي 
تلمس�ت من خالل�ه الدراما طريقها إىل الجمه�ور يف الحضارات 
القديم�ة خاص�ة اليونانية، ثم راجت يف العصور الوس�طى وتم 
ربطها بالطقوس الدينية، ثم تطورت عرب الزمن، وُقدم أول عمل 
درامي يف السينما عام 1895، ثم ظهرت بواكري األعمال الدرامية 
يف اإلذاع�ة عام 1922عندما بثت محط�ة أمركية عمال متكامال 
بعنوان “الذئب”، ومع ظهور التلفزيون تراجعت الدراما اإلذاعية 
لصال�ح الدرام�ا التلفزيونية، التي أصبحت تحت�ل أكثر من ربع 
مس�احة الربامج، بل أكثرها جذبا ومش�اهدة دراما رمضان-- 
موس�م مختل�ف بالنس�بة للمش�اهد العرب�ي. ورغ�م األحداث 
السياسية الساخنة التي تعيشها املنطقة العربية يدير كثري من 
املش�اهدين ظهورهم للقنوات اإلخبارية وينكّبون عى مشاهدة 
املسلسالت، حيث دأب املشاهد للقنوات التلفزيونية العربية عى 
متابعة األعمال الدرامية خالل ش�هر رمضان،املشاهدين العرب 
واملسلمني بحسب ما تشري اليه الدراسات يف هذا الشأن يقضون 
س�اعات أكث�ر امام التلفزيون يف ش�هر رمضان بس�بب طبيعة 
الش�هر حيث يصومون فيجلسون يف البيت وقتا اطول كما انهم 
يس�هرون لوجبة الس�حور ما يعني زيادة يف س�اعات املشاهدة 
بينما يف الش�هور العادية تنخفض نس�بة املشاهدة اىل معدالتها 
الطبيعي�ة، الناس ملوا من متابع�ة األخبار وصاروا يهربون من 
الحدث الس�يايس وااللته�اء بالدراما- بل حتى أنهم يتحاش�ون 
املسلسالت التي فيها جرعة عنف زائدة وأحداث جارحة، وان ما 
يجذب الناس ملتابع�ة الدراما والكوميديا هو الهروب من الواقع 
والرتوي�ح ع�ن النف�س، وليس مس�توى األعم�ال الفنية. فهي 

تراجعت كثريا وهناك محدودية وضعف يف األفكار الدرامية.
ش�هر رمضان املب�ارك من اهم الش�هور الهجرية م�ن الناحية 
الديني�ة كونه ش�هر الصيام والقيام للمس�لمني كما يعقبه عيد 
الفط�ر لكنه اصب�ح يف الس�نوات األخرية من اهم الش�هور من 
الناحي�ة االعالمية بالنس�بة ل�ركات االنتاج الفن�ي والقنوات 
التلفزيونية الفضائية التي تتس�ابق يف كس�ب اكرب رشيحة من 
الجمهور العربي، خرباء واكاديميون يرون أن القنوات الفضائية 
العربي�ة أزدادعددها بش�كل كبري ورسيع بحيث اصبح مس�ألة 
انش�اء قناة فضائية سهلة من الناحية التكنولوجية والتمويلية 
وهذا الكم الكبري من القنوات ادى اىل زيادة التنافس بينها لجذب 
املشاهدين، واوضحوا انه مع وجود نسبة مشاهدين ثابتة حيث 
ان الجمهور لم ي�زداد كثريا عن املايض “فكعكة الجمهور ثابتة 
مما ادى اىل تنافس محموم وش�ديد بني تلك القنوات لجذب اكرب 
عدد ممكن من الجمهور ولذا بدأنا نرى ظاهرة الربامج الحرصية 
وكل قن�اة تحاول الحصول عى افضل املمثلني ومقدمي الربامج 

وافضل األفكار الجماهريية لكسب ود املشاهدين.
تؤث�ر الدراما التلفزيونية يف رمضان عى وجه الخصوص، يف القيم 
واألذواق ب�ل والكلم�ات، فكث�ري م�ن أعمالها تتح�ول إىل أحاديث 
ب�ني الناس، وأفكار تتحرك يف املجتمع يتداولها أش�خاص ُكُثر؛ بل 
يتس�مى بعض األطفال بأس�ماء أبطال املسلس�الت العربية، كما 
تنعكس م�ا تطرحه يف أذواق الناس، وُيس�تخدم بعض األبطال يف 
الدرام�ا الناجحة يف عمليات الرتويج الس�لعي والس�ياحي، هناك 
بعض االعمال الدرامية الهابطة تس�تخدم لغة رديئة عى حس�اب 
محت�وى العمل وه�ي بدورها تس�اهم يف خلق حالة م�ن الجمود 
الفكري والعقيل لدى املشاهد وخاصة االطفال بسبب الكم الهائل 
من الش�تائم والرصاخ والرضب ومفاهي�م الخيانة التي تحتويها 
هذه االعمال ان الهدف االول من التنافس االعالمي يف شهر رمضان 
ه�و تجاري عرب جلب اكرب قدر من االعالن�ات التجارية اال ان هذا 
التناف�س أثر عى املش�اهد نفس�يا واجتماعيا، ان م�ن يدمن عى 
مشاهدة الربامج يف هذا الشهر لساعات طويلة انما يستنزف وقته 
وجه�ده وعقله ويجهد عينيه فهو يبكي ويضحك اثناء املش�اهدة 
بدال من التفرغ للعبادة يف ش�هر الصوم والتواصل االجتماعي.. ان 

شهر رمضان هو شهر العمل والعبادة وقراءة القرآن.



املقادير
•500 غرام سمك فيليه.
•2/1 كوب زيت زيتون.

•1 باقة شبت.
•1 باقة بقدونس.

•1 باقة كزبرة.
•5 فص ثوم.

عصير  كبيرة  ملعقية   1•
ليمون.

•1 ملعقة كبرة خل.

•250 غرام دقيق.
•زيت للقيل.

•فلفل أسيود و ملح )حسيب 
الذوق(.

طريقة الّتحضر
•تنظيف السمك؛ يغسل جّيداً، 
ثيم ييرك يف القليل مين املاء، 
الليميون، والخل  مع عصير 

وامللح.
•يرفيع السيمك مين مزييج 

الليميون والخيل، ثيّم توضع 
كل مين الكزبيرة، والشيبت، 
و البقدونيس، والثيوم وزيت 
الزيتون يف الخالط الكهربائي 
ثم يضاف إليهيم املزيج الّذي 
نقع فيه السيمك ميع إضافة 
الفلفيل واملليح، ثّم يهرسيوا 

جّيداً، ويسكبوا يف وعاء.
الوعياء  يف  السيمك  •يوضيع 

ويرك ملّدة 10 دقائق.

•ترفع قطع الّسمك من املزيج، 
ومن ثّم تغّمس يف الّدقيق جّيداً. 
تكميل عملّيية الّتغميس إىل أن 

تنتهي الكمّية.
•يسيّخن الزيت لقيل الّسيمك، 
وتوضع قطع السمك املغمسة 
يف الّدقيق يف الزيت وتقّل حّتى 
تصبيح ذهبّيية الليون، ترفيع 
من الّزييت، ُتصّفى عيل ورٍق 

المتصاص الّزيت ويقّدم.

العالقيات الطويلية األميد مثيل اليزواج، تتعيرض 
للعديد مين العوامل والظروف واألزميات التي تهدد 
اسيتقرارها واستمرارها، وهو ما تتخطاه العالقات 

الناجحة القوية.
إذا كنِت ترغبين يف اختبار مدى قوة زواجك وقدرته 
عل االسيتمرار أمام عوامل الزمين وظروف الحياة، 

أجيبي عن األسئلة التالية:
1. هل تشعرين بأنِك وزوجك صديقان؟

يف بداية الزواج يمكن االعتماد عل الحب فقط، ولكن 
مع مرور الوقت يحتياج الزوجان إىل تكوين صداقة 
بينهميا تجعلهما أكثر قرباً وانسيجاماً، وتسيهم يف 

تعزيز قوة الزواج وضمان استمرارية العالقة.
2. هل يمتلك كل منكما مساحة شخصية؟

عالقية الصداقية بين الزوجين ال تتناقيض ميع 
امتالك كل منهما ملسياحة شيخصية، يمارس فيها 
اهتماماتيه الخاصة، ويتواصل ميع أصدقائه ومن 
املهم أن يحرم كل طرف املساحة الشخصية لرشيك 

حياته.
3. هل تقفان عل أرض مشركة؟

االختالف بن الزوجن ال يقلل من قدر الحب بينهما، 
ولكن يجب أن يتفق الزوجيان يف األمور املهمة التي 
تؤسيس جوهر األرسة، فاسيتمرار الحياة الزوجية 

يتطلب وقوف الزوجن عل أرض مشركة.
4. هل تعرفان الوقت املناسب لكرس الروتن؟

الحيياة املسيتقرة تحتياج إىل روتن ثابيت ينظمها 
ويضمين فيها األمان واالسيتقرار، ولكين من وقت 
آلخير يجيب كيرس الروتن حتيى ال يتسيلل امللل إىل 
الحيياة الزوجية ويؤدي إىل الفتيور، ومعرفة الوقت 

املناسيب لكيرس الروتين هو ميا يضمن اسيتمرار 
الحياة الزوجية دون ملل أو فتور.

5. هيل تتحدثيان عين العالقية الحميمية بارتيياح 
وشفافية؟

العالقة الحميمة من أهم أساسيات الحياة الزوجية 
السيعيدة والقويية، وإمكانية الحدييث عن العالقة 
الحميمية دون قليق أو محاولية إلخفياء تفاصيل، 

يعني أن العالقة بن الزوجن قوية ومطمئنة.
6. هل تؤثر الخالفات عل عالقتكما؟

يف العالقيات الصحية القوية، يكون الحب أقوى من 
الخالفات، فيستطيع الزوجان الخالف معاً باحرام، 
ويتمكنان من حل املشاكل دون أن تتأثر عالقتهما.

7. هل يقّدم كل منكما الدعم لآلخر؟
حتيى يزدهر الزوجيان، فإنهميا بحاجية إىل تبادل 

الدعيم، من أجل تخطي األزميات وتحقيق األهداف، 
وفكيرة أن زوجك يقدم لِك الدعم الذي تحتاجن إليه 

أم ال هو أمر مفصيل يف تقييم زواجك.
8. كيف تتخطيان فرات الركود؟

أي عالقة تشيبه املنحنى، تحمل فرات صعود تكون 
العالقة فيهيا بأفضل حاالتهيا، باإلضافة إىل فرات 
ركود تعانيي فيها العالقة مين االنخفاض. وفرات 
الركود هي وسيلة جيدة الكتشاف مدى قوة العالقة، 
هل يتخطاها الزوجان بسالم وينترص الحب، أم إنها 

ترك آثاراً سيئة ترض العالقة عل املدى الطويل؟
9. هل تقربان أم تبتعدان مع الوقت؟

الزمن عامل كاشف للعالقات، فالعالقة القوية تزداد 
قيمة وثباتاً مع ميرور الوقت، والعكس يف العالقات 

الهّشة.
10. هل حياتك أفضل مع زوجك أم بدونه؟

تخييل حياتك بيدون زوجك، وقارنيها وأنت معه. إذا 
وجدِت أن حياتك معه أفضل وأكثر سعادة ونجاحاً، 
فهذا يعني أنكما تتمتعان بزواج قوي يمكنه التغلب 

عل األزمات واالستمرار.
بمشياعرِك  زوجيك  مصارحية  يمكنيِك  هيل   .11

السلبية؟
امللل، الغضب، الشيك، وغرها من املشياعر السلبية 
التيي يصعب الحدييث عنهيا، إال إذا كانيت العالقة 

تتمتع بقدر كبر من االنسجام والتفاهم.
 12. هل تتطلعن للمستقبل مع زوجك؟

من أهم عالمات اسيتمرار الزواج، هو وجود خطط 
مشيركة طويلة األميد، أنيِك تفكرين يف املسيتقبل 

وتتخيلن دائماً زوجك رشيكاً لِك يف كل خطوة.

أثبيت البحث العلميي أن رشاب الكركديه يخفيض ضغط الدم املرتفع 
ويزيد من رسعة دوران الدم ويقوي رضبات القلب ويقتل امليكروبات 
مميا يجعليه مفييدا يف عيالج الحمييات وعيدوى امليكروبيات وأوبئة 
الكوليرا، إذ أنه حاميي بطبيعته ومن خواصه أنه مرطب ومنشيط 
للهضيم. كما بدأت مصانع األدوية ومسيتحرضات التجميل والحلوى 
والصابيون تسيتعمل املواد امللونة املسيتخلصة من زهير الكركديه يف 
منتجاتها بعد أن اسيتبعدت األليوان الكيميائية ملا لها من آثار جانبية 
ضارة. ويسيتعمل كصبغة طبيعية لألدويية واألغذية وأدوات التجميل 
التي تسيتخدمها حواء كل يوم مثل احمر الشفاه ومساحيق التجميل 

وشمبوهات الشعر وصابون الحمام.
 لقيد تحدثنا عين الكركديه يف حلقات ماضية ولكين نتحدث عنه اآلن 
لنوضيح اهميتيه يف تخفييف آالم النقيرس والروماتييزم ويعميل من 
الكركدييه مسيتحلب وذلك بطحن ازهيار الكركديه طحنا متوسيطا. 
يؤخيذ من هذا املجروش ميلء ملعقة صغرة وتوضع يف كوب زجاجي 
ويصيب علييه املاء املغل فورا ثيم يحرك جيدا ويغطيى ثم يرشب بعد 
خميس عرشة دقيقية ويتنياول منه كوبيان يوميا بمعيدل كوب بعد 
الفطيور وآخر بعد العشياء.. مالحظة يجب عدم اسيتخدام الكركديه 
مين قبيل املرىض املصابن بانخفاض ضغط الدم النه يخفض الضغط 

اساسا.
طريقة االستعمال 

يتم تحضر رشاب الكركديه مثل الشياي ويرشب كما يرشب الشياي 
إما سياخنا أو باردا بغيل السيبالت وتصفيتها ثم إضافة السيكر إليها 

لتحليتها حسب الطلب 
تحذير 

يجب عل أصحاب الضغط املنخفض تجنب رشب الكركديه. 
أكدت دراسية علميية أن الكركديه كمرشوب بارد أو سياخن ينشيط 
عضلة القلب ويحد من نمو األورام الرسطانية بجسيم اإلنسان ويفيد 

يف خفض ضغط الدم املرتفع.
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هل زواجك قوي؟ ... أسئلة ختترب قوة زواجك
سر األعشاب...حنو مستقبل أفضل ... هلاا

الفوائد الطبية ملشروب 
الكركديه »الكجرات«

لطلة أبهى...

دراسات حديثة...

مثل كل ىشء يف الحياه يهتم بها 
االتيكيت تأتي املالبس التي غالبا 
ما تعطي انطباعا عن شخصيه 
مين يرتديها وهنا لين نتحكم يف 
ذوقك او اختييارك أللوانك ولكن 
هناك قواعد اتيكيت املالبس التي 

يجب ان تعرفها .
 املالبس الرجايل عموما تنقسيم 
حسيب  كل  اقسيام  ثالثية  اىل 

مناسبة ارتدائها :
1. الفورمال : يكون يف املناسبات 
الخاصيه  واملواعييد  الرسيمية 
ومواعييد  للعميل  بالتقدييم 
العميل الخاصية واالسيتقباالت 
الربتوكولية والبعثات الرسيمية 

خارج البلد و يتكون من :
 البدلة الرسيمية وضمن االلوان 
الثالث والتي هي ألوان الفورمال 

/ اسود، كحيل، الرصايص. 
 اما ربطة العنق فيجب ان تكون 
مخططية  او  واحيد  ليون  ذات 

برشط ان اليكون بها الكثر من 
االلوان و أال تكون ملفتة. 

سيادة  واحيد  ليون  القمييص   
يجب ان يتناسيق مع لون البدلة 
الياقية  ليون  القمصيان ذات  و 
القمييص  ليون  عين  املختليف 

ممنوعة  .
 اليرشاب نفيس لون الحيذاء او 

نفس لون البدلة  
 لون الحذاء اسيود سادة ويجب 

ان تكون بال رباط 
التالية:   بالنسبة لالكسسوارات 
الساعة - دبله الزواج او الخطبة 
- دبيوس ربطة العنق - املفاتيح 
- ازرار البدليه - القطع النقدية 
املعدنيية - الحيزام ) النطياق ( 
- املوباييل - النظيارة يجيب ان 
ال يزييد عددها جميعيا عن  13  
قطعة ككل وتحسب ازرار البدلة 
فقط وكل زرين متناظرين يعدوا 

واحد. 

يدخيل   : فورميال  السييمي   .2
ضمين الرتييب السيابق تماما 
ولكننا نطلق عليه اسيم سييمي 
فورمال بسبب مخالفته لبعض 
الرشوط السابقة بدله لونها بني 
مثيال - حيذاء ذو ربياط - بدون 
ربطية عنق  ويكون اسيتخدامه 
االقيل رسيمية مما  املناسيبات 
سيبق مثل عشياء العمل، حفل 
راس السنة - دعوة غداء - فرح 

خطبة او زواج. 
املالبيس  وهيى   : الكاجيوال   .3
العادية اليومية التي نرتديها كل 

يوم 
 بنطال جينز -  تي شرت وليس 
الحيذاء   - االزرار  ذو  القمييص 

الريايض  وليس الجلدي حرصا 
4. السيمي كاجوال : وهو نفس 
الكاجيوال مع بعض التعديالت : 
حذاء جليدي مع بنطال جينز او 

قميص مع بنطال جينز .

كشيفت دراسية حديثية عن تقنيية حديثة 
تعيرض  إمكانيية  ميدى  معرفية  يمكنهيا 
الشيخص لنوبة قلبية بمجرد االسيتماع إىل 

صوته.
وتوصيل الباحثيون يف “مايو كلينيك” إىل أن 
األشيخاص الذين لديهم نربة صيوت عالية 
هيم أكثر عرضية لإلصابة بأميراض القلب 
بأكثير مين  الرشايين  بانسيداد  املرتبطية 

الضعف.
وطيّور الباحثيون يف الدراسية أداة فحيص 
أطلقيوا عليهيا اسيم خوارزميية “فوكاليز 
هيليث” للمسياعدة يف تحدييد األشيخاص 
املعرضين لخطير اإلصابة بأميراض القلب 
بشكل خاص، وأولئك الذين قد يحتاجون إىل 

مراقبة دقيقة.
و قيال املؤليف الرئييي للدراسية الدكتور 
جاسكانوال سارا: “ال نقرح أن تحل تقنية 
تحلييل الصيوت هذه محل األطبياء أو محل 
الطيرق التقليدية لتقدييم الرعاية الصحية، 
ولكننيا نعتقيد أن هناك فرصية كبرة لهذه 
التقنية أن تساعد االسيراتيجيات الصحية 

الحالية”.
وشارك يف الدراسة 108 مرىض تمت إحالتهم 
إلجراء أشعة سيينية لتقييم حالة الرشاين 
التاجية لديهم، وكان عل املشاركن تسجيل 
ثيالث مقاطيع صوتيية مدتهيا 30 ثانيية 
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وخالل أول تسيجيلن، قرأ كل مشيارك نصا 
ُمعدا مسبقاً قبل التحدث بحرية عن تجربة 
إيجابية مر بها، أما يف التسجيل الثالث، فقام 
املشاركون باليشء نفسه لكنهم تحدثوا عن 

تجربة سلبية مروا بها، ثم قامت خوارزمية 
فوكاليز هيلث بتحليل جميع العينات.وقام 
الباحثون بتدريب التقنيية الجديدة القائمة 
عل الذكاء االصطناعي باسيتخدام أكثر من 
10 آالف تسيجيل صوتي، مشيرين إىل أنها 
يمكنهيا التقاط 80 سيمة صوتية مختلفة، 

مثل الردد والسعة والنربة واإليقاع.
وربطت نتائج الدراسية، التي سييعلن عنها 
الباحثون رسيمياً يف املؤتمر العلمي السنوي 
الي71 للكلية األمريكية ألمراض القلب، ست 

سمات يف الصوت بمرض الرشيان التاجي.
وتابع سارا: “ال يمكننا سماع هذه السمات 
الخاصية بأنفسينا، ولكين تسيتخدم هذه 
ال  لتحدييد يشء  اآليل  التعليم  التكنولوجييا 
يمكن قياسه بسهولة بالنسبة لنا باستخدام 

أدمغتنا وآذاننا البرشية”.
وعيل مدار العامن التاليين، قام 58.3% 
مين أصحياب الصيوت العايل املشياركن يف 
آالم  بسيبب  املستشيفى  بزييارة  الدراسية 
الصدر أو مشاكل القلب الرئيسية بما يف ذلك 

النوبات القلبية.
ويف املقابيل، احتياج %30.6 فقيط مين 
لدخيول  املنخفيض  الصيوت  أصحياب 
املستشيفى وبشيكل عام، كان األشيخاص 
أصحياب الصوت العايل أكثر عرضة بنسيبة 
2.6 مرة للمعاناة من مشاكل كبرة مرتبطة 

بمرض الرشيان التاجي.
وتابيع املوقيع: “هيؤالء املرىض كانيوا أكثر 
عرضية أيضاً بثالث ميرات إلظهار دليل عل 
وجود مشيكالت يف الرشايين يف االختبارات 
الطبية مقارنة بأولئيك الذين لديهم أصوات 

منخفضة”.

قواعد تنسيق املالبس بالنسبة للرجال 

ألصحاب الصوت العالي.. دراسة تكشف عن خطر حيدق بهم

املطبخ ...

طريقة عمل السمك الفيليه

تدبري منزلي...

نصائح طبية...

بدائل طبيعية للشامبو من مطبخك متنحك شعرا صحيا وقويا

عالمة يف عينيك ختربك على مرض السكري

 دائًما يوجد قلق شديد تجاه استعمال الكثر من 
أنواع الشامبو، والتي تحتوي عل مواد كيماوية 
ضارة جداً بالشيعر، وقد يتعرض الشعر ملشاكل 
كثيرة منها التقصف والجفاف والتلف والبهتان 
والتسياقط وغرهيا، وقد يفقد الشيعر حيويته 
ومظهيره الجميل الجيذاب الرائع، فالشيعر من 
أهم مظاهر الجمال لدى املرأة، وفيما ييل 5 بدائل 
طبيعيية للشيامبو مين مطبخك تمنحك شيعر 

صحي وقوي.
أوال. املاء وصودا الخبز:

إن كان لدييك الرغبية يف تنظييف فيروة الشيعر 
بطريقية أمنية اسيتعميل صيودا الخبيز فقيط 
امزجيي مقيدار مناسيب مين صيودا الخبز مع 
مقدار متساوي من املاء لكي تحصيل عل مزيج 
متجانيس فقط قومي بتدليك فيروة الرأس بهذا 

املزيج لبضع دقائق ثم يغسل باملاء.
ثانيا. صودا الخبز واألفوكادو:

تحتيوي فاكهة األفوكادو عيل عنارص طبيعية 
لكيي تعطيي الشيعر حيويتيه ونعومتيه فقط 
امزجيي األفيوكادو املهيروس مع صيودا الخبز 
وزعي املزيج عل الشيعر وقوميي بالتدليك جيداً 

ثم يغسل باملاء الداىفء وسوف تالحظن الفرق.
ثالثا. صابون القشتالة والزيوت:

للمحافظة عل الشعر من التلف البد من إستخدام 
صابونية القشيتالة الغنيية بالعنيارص املرطبة 
ضعي مقدار مناسيب من زيت القشتالة ومعها 

أي نيوع من الزيوت املرطبة مثالً زيت الجوجوبا 
يمكن اعداد كمية كبرة واألحتفاظ بها.

رابعا. لبن جوز الهند وصابون القشتالة:
إذا كنتيي توديين الحصول عل شيامبو طبيعي 
بها جميع العنيارص املرطبة قومي بمزج مقدار 
متسيوي مين لبن جيوز الهنيد ومعيه صابون 
القشتالة وضيفي أي زيت عطري كزيت النعناع 
ويف حالة الشيعر الجاف يمكين وضع القليل من 

زيت الزيتون.
خامسا. شامبو الشاي األخرض:

يميزج مقيدار متسياوي مين الشياي األخرض 
وصابونية القتالة ويضاف قطرات بسييطة من 
زييت الالفنيدر ويحتفيظ بهيذا املزييج يف عبوة 

نظيفة.

كشف الخرباء أن عن اإلنسان 
قيد تخيربه الكثر عين حالته 
الصحيية، بما يف ذليك احتمال 
السيكري،  بميرض  إصابتيه 
مشرين إىل رضورة االنتباه إىل 

أي تغرات قد تطرأ عليها.
وينتيج ميرض السيكري عن 
الغلوكوز  مسيتويات  ارتفياع 
حييث  اليدم،  يف  السيكر(  )أو 
يعانيي املصابون به من نقص 
األنسولن ونتيجة لذلك، يراكم 
الغلوكوز يف مجيرى الدم، وقد 
يرتفع حتى يصل إىل مستويات 

خطرة.
و هنياك العدييد مين العالمات 
يف العين التي يمكن أن تشير 
بميرض  مصياب)ة(  أنيك  إىل 
السيكري، أو تعني عيل األقل 
أنيك يف الحاجية إىل التحدث إىل 
طبيبك، و من بن هذه العالمات 

الرؤية املزدوجة أو املشوشة أو 
رؤية أضواء المعة أو رؤية بقع 

فارغة أو مظلمة.
يشيعر  قيد  “كميا  وأضافيت: 
بميرض  املحتميل  املصياب 
السيكري بأليم عنيد الضغيط 
عل إحدى عينيه أو كلتيهما”، 
و قيد يكيون ارتفياع الضغيط 
داخل العين هو اآلخير عالمة 

عل اإلصابة بمرض السيكري، 
لذليك ينصح الخيرباء برضورة 
استشارة طبيبك بشكل عاجل.
كما أن الشيخص اليذي يعاني 
من عدم استقرار نسبة السكر 
يف الدم، يحتياج غالبا إىل تغير 
النظيارات الطبيية مين حين 
آلخير، وبالتيايل فهيذه عالمية 

أخرى يجب االنتباه إليها.
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العقل يصدق ما تغذيه من أفكار، 
إجعيل ذلك مبدأ أساس�ياً يف حياتك 
عقل�ك  بتغذي�ة  يومي�اً  وقوم�ي 
بالكث�ر م�ن األف�كار اإليجابي�ة، 
ليصدقها ويبدأ يف تطبيقها وكأنها 

أمر طبيعي يف حياتك.
االختبار:

ه�ل تؤمن بأن االنس�ان قادر عىل 
التغير؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

ه�ل تؤمن بأن تغ�ر االخرين يبدأ 
بتغير نفسك؟

a( نعم
b( اىل حد ما

c( ال
هل تمتل�ك االمكان�ات املادية التي 

تساعدك يف التغير؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

ه�ل تع�ودت ع�ىل العم�ل يف س�ن 

مبكر؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

هل تعرف نقاط قوتك وضعفك؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

خاص�ة  سياس�ة  تمتل�ك  ه�ل 

للتعام�ل م�ع أفكارك ومش�اريعك 
املستقبلية؟

a( نعم.
b( اىل حد ما.

c( ال.
هل تمتلك رؤية محددة ملستقبلك؟

a( نعم.
b( اىل حد ما.

c( ال.

هل تنتهز الفرص وتضع الحساب 
للمخاطر؟

a( نعم.
b( اىل حد ما.

c( ال.
النتيجة:

:A اذا كانت معظم اجاباتِك
ج�ادة  بش�خصية  تتمت�ع  أن�ت 
وحازمة، وتمتلك سياس�ة خاصة 
وطموحات�ك.  الباه�ر  ملس�تقبلك 
عامل�ك  لتغي�ر  تطم�ح  دائم�ا 
واآلخرين، تستفد من الفرص مع 

الحذر من املخاطر.
:B اذا كانت معظم اجاباتِك

ودائم�ا  متأرجح�ة،  ش�خصيتك 
ترغ�ب يف التغي�ر لكن�ك ال تمتلك 
اإليجابي�ة  واألس�اليب  األدوات 

لتحقيقه.
:C اذا كانت معظم اجاباتِك

ترف�ض فك�رة التغي�ر وال تؤمن 
أي م�ن  لدي�ك  بقدرات�ك، ولي�س 
أهداف�ك  لتحقي�ق  األس�اليب 

وتحسني مستقبلك.

ي�رب للش�خص ال�ذي ال يرتك الفض�ول وهو 

يف أش�د األ وقات عرسا وأكثره�ا حرجا ، حماقة 

من�ه وجهال . أصله : أن نحوي�ا - يف أواخر العهد 

العثمان�ي يف بغ�داد – م�ّر ذات يوم ع�ىل )ميناء 

الگم�رك( يف بغداد، وكان يقع آنذاك عىل ش�اطئ 

دجلة ، عند ملتقى ) سوق الساعه چيه ( بسوق 

اله�رج .. رأى ذلك النحوي لوح�ة كبرة مكتوبا 

عليها : ) دائرة الگمرك( . وكان ثمة خطأ نحوي 

يف بعض حركات تلك الكلمات، فاضطرب النحوي 

عن�د رؤيتها إضطرابا عظيما، وأضمر يف نفس�ه 

أن يصح�ح ما فيها من خطأ عن�د حلول الظالم 

لئال يزعجه أحد أو يمنعه من ذلك . وملا جّن عليه 

الليل أحر س�ّلما ، ومطرقة ، وإزميال، وأدوات 

أخرى يحتاجها، وج�اء إىل باب )دائرة الگمرك(، 

فوضع الس�لم عىل الحائط وارتق�ى عليه، وراح 

يرب ع�ىل الحرف امل�راد تصحيح�ه باملطرقة 

واإلزميل ليزيل أثره ... فشعر به بعض العسس، 

فظن�وه لص�ا . فقبضوا عليه واقت�ادوه إىل الوايل 

. فظن�ه الوايل لّص�ا جاء يرسق ش�يئا من أموال 

الدول�ة . وكان عق�اب اللص الذي ي�رسق أموال 

الدولة الشنق. فأمر الوايل به أن يشنق . ويف اليوم 

التايل نصبت املش�نقة يف السوق املمتد أمام دائرة 

الگم�رك واجتمع الن�اس من كل فج ّ ليش�هدوا 

عملية الش�نق . وج�يء بالنحوي ، فصاح بعض 

الصبي�ة : )) جاب�وه .. جاب�وه ! ((.. فصاح بهم 

النحوي : )) ويلكم ي�ا أوالد ! ثكلتكم أمهاتكم ؟ 

.. ويلك�م .. ] ال تقولوا : جاب�وه .. قولوا : جاؤوا 

ب�ه ! [ . (( . فس�معه ال�وايل ، فضحك من قوله ، 

وعلم أنه نحوي فضويل.. فصدر حكم العفو عنه 

، وخيّل سبيله.. وذهب ذلك القول مثال.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

  -هل تعلم أن أول حيوان استأنسه االنسان هو املاعز.
-ه�ل تعلم أنه عندما تبحث يف جوجل عن رق�م 241543903 يف الصور، 

فإنك سرتى الكثر من صور الناس الذين يضعون رأسهم يف الثالجة.
-هل تعلم أن قلب الحوت ينبض تسع مرات فقط يف الدقيقة.

-هل تعلم أن جسم اإلنسان يتكون من 100 تريليون خلية تقريبا.
-هل تعلم أن رسعه الضوء 300 الف كلم يف الثانية.

-هل تعل�م أنك إذا كتبت يف جوجل zerg rush ثم انتظرت قليال، س�تقوم 
جوجل بأكل صفحة البحث.

-هل تعلم أن دب الباندا حديث الوالدة يكون أصغر حجماً من الفأر.
-ه�ل تعل�م أن معدة اإلنس�ان تحت�وي عىل ما يق�ارب 35 ملي�ون غدة 

هضمية.
-ه�ل تعل�م أن عدد البكتري�ا املتواجدة يف جس�م اإلنس�ان ُتقدر بعرشة 

أضعاف عدد الخاليا الحية.
-ه�ل تعل�م أن أط�ول كلم�ة يف الق�رآن الكري�م ويف اللغ�ة العربي�ة هي 

“فأسقيناكموه” وتتكون من 11 حرف.
-هل تعلم أنه س�يموت 101 ش�خصا خالل ال60 ثانية القادمة، وسيولد 

216 طفال.
-هل تعلم أن الفراعنة كانوا يس�تعملون البصل الحلو كشكل من أشكال 

الحلويات.
-هل تعلم أن الفيل يعرب عن حزنه بالبكاء.

هـــــل تعلـــــم؟

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
ــتكـــــــــــون ــدري ش ــي ت ــبة ال انت بالنس
ــريـــــــــــــك ــك ش ــج بداخلي مال ــل هي مث
ــون ــه اكــــــــ ــك ان ــض عيون ــس غم ــت ب ان
ــك اجيــــــــك ــوه العين ــن ض ــس تفتحه وب
ــال ــب املنـــــــــــــ ــر صع ــي ثم ــت بعيون ان
ــك ــف علي ــمس والت ــن الش ــط م ــي خي وعين
ــحجيــــــــــــــت ــي ش ــاول ابيات ال تغثك ب
ــي بيـــك ــل يحج ــعر ظ ــودن ش ــاعر مس ش

حدث يف مثل هذا اليوم

أبـــــــراج

تقتن�ع اليوم بأن�ه إذا لم يك�ن لدي�ك كالم مفيد أو 
إيجاب�ي، يفض�ل أن تصمت. ق�د تكون ه�ذه خطوة 
جي�دة م�ن جانبك وس�تجعلك هادئ�ا معظم الي�وم. إذا 
ش�عرت اليوم أنك منفعل أو غاض�ب أو محبط، أخرب من 
حولك عن الس�بب بكل رصاحة. لست مضطرا للتبسم 

يف وجه كل شخص.

بمجرد أن تبدأ الحديث عن أمر ما أو يف موضوع 
م�ا، قد يكون من الصعب جدا أن تتوقف، خاصة 
إذا كان ه�ذا املوض�وع يتعل�ق بواح�دة أو أكثر من 
أنش�طتك. ربما يسألك أحد األش�خاص عن أمر يخص 
حياتك الشخصية، وتضطر أن تحكي له بعض تفاصيل 

حياتك الشخصية.

ش�خص م�ا أو يشء ما س�يجعلك ترتاجع عن 
خططك وتتنازل بسهولة عن أحالمك.

 ابحث عن الحقيقة بنفسك وال تعتمد عىل اآلخرين. 
ك�ن عىل ثق�ة ويقني بأنك مس�تعد ألي خطوة من أجل 

إكمال رحلتك.

ال�يء ال�ذي تعاني من�ه منذ فرتة ق�د يكون 
هو نفس اليء الذي تكون يف أش�د الحاجة إليه 
اليوم. وصلت اليوم إىل نقطة النهاية يف أحد املشاريع 
فيجب عليك أن تس�تفيد من هذه التجربة. تعلم الدرس 
حت�ى تتخطى كل املصاع�ب القادمة. ال ترص عىل رأيك 
وإال س�يواجهك العدي�د من األش�خاص الذين يهددون 

مستقبلك.

إذا كن�ت ال تتف�ق مع م�ا يفعله فري�ق العمل 
اليوم، ال تش�رتك معهم فيما يقومون به. احرتم 
وجه�ة نظره�م ولكن ال ت�ورط نفس�ك يف أمور ال 
تعرفه�ا. ال ترغم نفس�ك عىل القيام ب�يء ال تحبه أو 
ال تقبله. إذا كنت واثقا يف نفس�ك، ستزداد ثقة اآلخرين 

بك أكثر.

تب�دو األمور جي�دة، خاصة ىف مج�ال العمل، 
وربم�ا تدخ�ل مرشوع�ا جديدا يضع�ك يف حالة 
نفس�ية مختلفة. ال تقلق فاألحالم التي لم تستطع 
تحقيقها الف�رتة املاضية قد تك�ون حقيقة خالل أيام 
قليل�ة. تب�دو قلق�ا ومرتب�كا بس�بب بعض املش�اكل 

العاطفية. تقبل وجهة نظر الرشيك دون تعليق.

ي�وم جمي�ل وم�يلء بالبهجة حيث ت�زداد فيه 
اتصاالتك باآلخرين. ال ب�أس إذا تحدثت باأللغاز 
فم�ن حول�ك س�يفهمك.يالحظ البعض أن�ك غريب 
اليوم وتقول أش�ياء ال يفهمونها.ارتدي أبسط املالبس 

اليوم. التزم بعادات وتقاليد بلدك وال تنتهكها.

تتعم�ق اليوم يف مرشوع م�ا يأخذ كل وقتك. ال 
ت�ؤذي أحدا حتى ال يؤذيك هذا الش�خص بصورة 

قاسية يوما ما، فكما تدين تدان.
 اش�غل وقت�ك بتنمية مواهب�ك أو بقراءة كت�اب مفيد 

وطور من ذاتك.

ش�ارك أصدقاءك يف بعض األنش�طة الجماعية 
التي يقومون بها اليوم. شاهد فيلما أو اقرأ كتابا 
أو ق�م بزيارة متحف أو مكان تاريخي. كن حذرا وال 
تدخل يف حوارات أو محادثات مع أشخاص غر موثوق 
فيهم. ال تجعل مش�اكل وهموم بعض األش�خاص أهم 

إليك من مشاكلك وهمومك.

طب�ق املبادئ الت�ي تعلمتها والتزم�ت بها منذ 
الصغر. ال تغلق الباب يف وجه أحد وأعط الفرصة 
الكافي�ة مل�ن أمام�ك، وقد يأت�ي يوم وتحت�اج هذا 
الش�خص. ال تحك�م عىل اآلخرين من النظ�رة األوىل بل 

أعط نفسك الوقت الكايف ملعرفة حقيقتهم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ما زلت تشعر أنك طفل يحتاج للعب واملرح، ال 
بأس إذا شعرت اليوم أنك تميل أكثر الوقت للعب 

مع األطفال الصغار. 
م�ن أهم الدروس التي تعلمته�ا يف هذه الحياة،الدروس 
الت�ي تعلمته�ا يف الصغر.الحي�اة ليس�ت معق�دة كما 

تراها.

قصة جناح...
مايكل ديل

1939 - استس�الم العاصمة األس�بانية مدريد 
لجيش املتمردي�ن بقيادة الجنرال فرانثيس�كو 

فرانكو.
1941 - الحك�م عىل املناض�ل الجزائري مصايل 
الحاج بالس�جن 16 عاًما وبالنفي 20 عاًما بعد 

السجن من قبل محكمة عسكرية فرنسية.

1953 - ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية.
1962 - انق�الب عس�كري يف س�وريا بقي�ادة 
عب�د الكري�م النحالوي ض�د حكوم�ة معروف 

الدواليبي.
وإج�الء  الربيطاني�ة  الق�وات  ط�رد   -  1970
قواعده�ا يف ليبي�ا وذلك ألول م�رة منذ دخولها 

البالد بعد الحرب العاملية الثانية.
1984 - منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس 

بطولة الخليج لكرة القدم املقامة يف ُعمان.

1998 - الربملان السوداني يقر الدستور.
2005 - إصابة س�بعة مقدس�يني بعد االعتداء 
عليهم بالرب من قبل مستوطنني تدفقوا عىل 
البلدة القديمة يف القدس بذريعة احتفالهم بعيد 

املساخر لدى اليهود.
2006 -إج�راء انتخاب�ات الكنيس�ت الس�ابع 
ع�رش، والرشط�ة اإلرسائيلية يف الق�دس تغلق 
املس�جد األقىص وتمن�ع املصلني املس�لمني من 
أداء صلواته�م في�ه بحج�ة الخوف م�ن التوتر 
ال�ذي يمك�ن أن ينجم بني املس�لمني واليهود يف 

هذا اليوم.
- اعتب�ار املتنرص األفغاني عب�د الرحمن مختل 
عقلًي�ا وذل�ك لكي ال يمث�ل أم�ام املحكمة وتم 
إط�الق رساحه، ويف 29 مارس غادر بالده الجًئا 

إىل إيطاليا.

2007 - اكتشاف كوكب 4 الدب األكرب ب.
س�ليم  الشيش�اني  القائ�د  اغتي�ال   -  2009

ياماداييف يف إمارة دبي.
2014 - تعي�ني رئي�س وزراء النرويج الس�ابق 
�ا لحلف ش�مال  ين�س س�تولتنربغ أميًن�ا عامًّ

األطليس )الناتو(.
2015 -جيش الفتح الذي يضم تس�عة فصائل 
يس�يطر عىل مدينة إدلب بعد 4 أيام من املعارك 

مع الجيش السوري.
- بدء أعمال القمة العربية يف رشم الشيخ بمرص 
وس�ط أزمات سياس�ية وعس�كرية تش�هدها 

املنطقة العربية.
2017 - أمازون األمريكية تس�تحوذ عىل رشكة 
س�وق.كوم اإلماراتية إحدى أكرب منصات البيع 

عرب اإلنرتنت يف الوطن العربي.

اختبر نفسك: هل أنت قادر على التغيير؟

ال تقولوا : جابوه .. قولوا : جاؤوا به 

اختبارات شخصية...

قصة مثل ...

بدأ مايكل العمل ىف 13 من عمره متخذاً منزل والديه مقرا لنشاطه 
الذي هو جمع الطوابع والذي جمع من خالله ربًحا 2000 دوالر، 
و يف عامه ال� 15 قام بفك جهازه إىل قطع صغرة وأعاد تجميعه 
مرة أخرى ويف عامه ال� 16 احرتف بيع اش�رتاكات الجرائد وعمل 
ذلك معتمداً عىل املتزوجني حديثا وجمع ما يقرب من ال� 18 ألف 
دوالر فتمكن مش رشاء أول س�يارة بي إم دبليو وهو يف س�ن ال� 

.18
وبدأ رشكته الناش�ئة ع�ن طريق مبلغ من امل�ال حصل عليه من 
جديه واستهدف مايكل يف البداية أصدقاء الجامعة الذين يحلمون 
بامتالك حاس�وب يتناس�ب م�ع إمكانيتهم املادي�ة وكان مايكل 
صاح�ب مب�دأ إن البيع املب�ارش مفيد للبائع، ألنه يعرف الس�وق 
ومتطلب�ات العم�الء ويف 1985 تمكن�ت رشكت�ه م�ن إطالق أول 
حاسب خاص بها وسمها تربو بي يس وكان معالج أنتل برسعة 
8 ميجا وركزت الدعاية عىل املجالت التقنية والبيع املبارش وتميز 
ه�ذا املنتج عن غ�ره باملرونة عن طريق تجميع األجهزة حس�ب 
مطالبات العميل عن طري�ق أكثر من خيار مطروح، مما أدى إىل 
توف�ر الكثر من املال لكي يصبح م�ن أرخص األجهزة املوجودة 
يف وقته وكانت رشكة بى س�يز املحدودة أول رشكة تنجح يف هذا 

النوع من البيع.
ويف ع�ام 1987 كان عائ�د الرشك�ة 6 ميل�ون دوالر، و يف 1988 
غ�ر مايكل اس�م الرشك�ة إىل رشك�ة Dell املعروفة لن�ا اآلن ويف 
عام 1992 وضعت مجلة فورتش�ن رشكة دل يف أكرب 500 رشكة 
حواس�ب، ويف 1996 تم فتح املتجر اإللكرتوني والبيع عن طريق 
-Co 1999 تخطت رشكة دّل غريمه�ا التقليدي   االنرتن�ت، ويف
paq يف املبيعات والتصنيف العاملي ويف عام 2003 وافق مساهمو 
رشكة دل عىل تغير االسم ليتمكنوا من الدخول يف مجاالت أخرى 
غر الحواس�ب ويف عام 2004 بدأت دل يف دخول مجال الشاشات 

املسطحة والحواسب والكامرات ومشغالت املوسيقى.
مايكل دل ينتمي للطائف�ة اليهودية وهو من أكرب ممول لجورج 
ب�وش يف حملته االنتخابية جاء ترتيب مايكل كرابع أغنى رجل يف 
أمري�كا مما يجعل ترتيبه ال� 18 يف رجال العالم , والجدير بالذكر 
أن عائ�دات رشكة دل ح�وايل 40 مليار دوالر ولدي�ه أكثر من 40 
أل�ف موظف ول�ه فروع يف أكثر م�ن 170 دولة ومق�دار مبيعات 
الرشك�ة 300 ميل�ون دوالر يوميا ومن أش�هر ترصيحات مايكل 
دل واآلن يمكن أن نقول إخفاقات حيث س�ئل عما كل يجب عليه 
فعله أن كان مدير رشكة أبل ىف ظل املش�اكل الكبرة التي تواجها 
عام 1997 قال لو كنت مكان س�تيف جوبز لكنت أغلقت الرشكة 
وأعدت للمستثمرين أموالهم ولم ينَس ستيف جوبز املقولة حتى 
ع�ام 2006 حني تختط مبيعات أبل مبيعات دل، فقال ىف رس�الة 
بريدي�ة ملاي�كل دل اآلن يج�ب أن يبتلع كلماته ويس�حبها، وبعد 
س�نتني من اإلخف�اق لرشكة دل عاد مرة أخ�رى مايكل دل ليدير 

رشكته من جديد. 

كلمات متقاطعة
رأيس

1.وص�ل درجة عالية من حس�ن األداء أو الصناع�ة - نصف صابر - ثلثا 
جبل.

2.بمعنى طريق أو وس�يلة أو ألجل يشء م�ا - حالة اإلصابة بمكروب أو 
عفونة يف الجسم.

3.عكس حلو - مطرب راحل صاحب اغنية بنات املكال.
4.عروس املصايف اللبنانية – قرية لبنانية وقعت ضحية غدر املحتل.

5.اسم حرف من حروف اللغة – طاف يف املكان وبحث بنظره.
6.غر متزوج.

7.يضعون شيئا مكان يشء آخر - متشابهات.
8.هز وخض - ثلثا سيد - يقرأ لنفسه أو لآلخرين.

9.كثر وفائض - يشبك األشياء ببعضها.
10.قري�ة وقض�اء يف البق�اع اللبنان�ي عند جب�ل صنني - متش�ابهان - 

هجم.
أفقي

1.انصت - صوتها مالئكي ولحنها رحباني.
2.شاعر لبناني مهجري - فوق العني )معكوسة(.

3.كلمة تس�تخدم لالس�هاب يف املعنى - لقب اجتماع�ي انجليزي - زهر 
يذكر يف تحية الصباح.

4.حيوان بحري يصنف من أذكى املخلوقات - وحدة العملة اللبنانية
5.متشابهان - حب.

6.ما يئس وما استسلم - الجن - طرف.
7.سهل يف لبنان - يسحب.

8.مخيم فلسطيني شهر يف لبنان.
9.اس�م مؤنث بمعن�ى الخفيفة اللين�ة الهادئة - مدينة أثري�ة يف البقاع 

اللبناني مهمة.
10.دولة عربية اصل اس�مها بمعنى لون اللبن لكثرة الثلوج يف جبالها - 

قرية يف قضاء املتن بجبل لبنان.
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تظن اليوم أن أحد األش�خاص قد اخرتق هاتفك 
الشخيص وأعاد تنصيب بعض الربامج من جديد. 

عىل الرغم من تغر 



آية مساحة تشارك يف بطولة 
مسلسل »راجعني يا هوى«

طرح البوسرت الرمسي لربنامج 
»رامز مويف ستار«

من  جزءا  سعد،  أحمد  املطرب،  طرح 
دعاء ديني بعنوان »عاشق نبينا«، وذلك 

بمناسبة شهر رمضان الكريم.
أغنية  ماسرت  من  انتهى  سعد  أن  يذكر 
جديدة بعنوان »حبينا ناس« من كلمات 
محمد  وتوزيع  وألحان  جابر  أحمد 
شحاتة، ومهندس صوت هاني محروس، 
ومن املقرر أن يطرحها يف ألبومه الجديد 

الذى يحمل عنوان »وسع وسع« .
كان أحمد سعد قد طرح أحدث أغنياته 
»النفسية«، عىل موقع  التي تحمل اسم 
ثالث  وهي  »يوتيوب«،  الفيديوهات 
أغنيات ألبومه الجديد، وهي من كلمات 
كروان،  تامر  وألحان  مندى،  صالح 
وتوزيع موسيقى طه الحكيم. أما ثاني 
»بنادي  بعنوان  جاءت  األلبوم  أغنيات 
أحمد  وألحان  كلمات  من  وهي  عليك«، 

سعد وتوزيع موسيقى فهد.

بتحقيق  سعد  أحمد  الفنان  واحتفل 
أغنياته  أول  عيون«  »عليكي  أغنية 
ألبومه الجديد »وسع وسع«، عىل موقع 
 40 من  أكثر  »يوتيوب«،  الفيديوهات 

كلمات  من  واألغنية  مشاهدة،  مليون 
سعد،  أحمد  وألحان  شافعي،  محمد 
وبيدو  الحلو  عاطف  محمد  وتوزيع 

أرتيست.

تجسد النجمة، ريهام حجاج، 
مسلسلها  أحداث  ضمن 

ترين«  »يو  الجديد 
السباق  به  تخوض  الذي 
شخصية  املقبل،  الرمضاني 
»يارا الكردي« التي تعمل ضابط 
مالحة بحرية ترتك عملها من أجل 

حبيبها، وتتطور األحداث بعد ذلك يف 
عالقتهما يف اطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل »يو ترين« يعرض عىل قنوات 
 watch ومنصة   ON الحياة،   ،cbc
it، وبطولة ريهام حجاج، الفنان 
الحميد، عبري  عبد  توفيق  الكبري 

حجازي،  محمود  قاسم،  كريم  صربي، 
أيمن قسيوني، صفاء الطوخي، محمود 
حجازي، نانيس صالح، نورهان، عبري 
من  آخر  وعدد  السعيد  وهال  منري، 
الفنانني، والعمل تأليف أيمن سالمة، 
من إنتاج رشكة العدل جروب للمنتج 
عبد  سامح  وإخراج  العدل،  جمال 
العزيز.وأكد املخرج سامح عبد العزيز: 
الفنانة  أول تعاون مع  أن املسلسل يعترب 
جدا،  مشوقة  العمل  قصة  وأن  حجاج،  ريهام 
مضيفاً يف مداخلة هاتفية خالل برنامج »كلمة أخرية« الذي تقدمه 
اإلعالمية مليس الحديدي عىل شاشة ON، أنه عمل كثريا مع الفنانة 

يرسا السنوات املاضية وأيضا مع غالبية الجيل الجديد.

أغنية  نبيل،  سيف  العراقي،  الفنان  أطلق 
الحلقة  يف  وين«  »وين  بعنوان  جديدة 
الثاني،  املوسم  آيدول«  »عراق  من  النهائّية 
الخاصة  صفحاته  عرب  األغنية  نرش  حيث 

عىل مواقع التواصل االجتماعي.
ادى سيف األغنية للمرة األوىل مرتافقة مع 

استعراض ضخم عىل مرسح الربنامج.
عن  تختلف  رومانسية  أغنية  وين«  »وين 
كل ما قدمه سيف سابقاً وهي من كلمات 
محمد الواصفي، ألحان سيف نبيل، توزيع 

عمر صباغ، وإخراج كميل طانيوس.
يذكر أن سيف نبيل هو مدرب وحكم يف لجنة 
التحكيم، وقد أثبت جدارته يف هذا املوقع من 
وتشجيعهم  للمواهب  الكبري  دعمه  خالل 

عىل تقديم األفضل لتطوير أدائهم.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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سيف نبيل يطلق أغنيته اجلديدة »وين وين«

عـين على العالم

»عاشق نبينا«.. دعاء ديين بصوت أمحد سعد يف 
شهر رمضان

جوجل تختبر القدرة على إيقاف إشعارات 
  Gmail الموبايل عند استخدام

تقرير يحذر من رسالة على ماسنجر

 ،Gmail كشف تقرير حديث عن أن رشكة جوجل تطرح ميزة جديدة لـ
فوفًقـا لتقرير صادر عن 9to5Google ، يمكن ملسـتخدمي Gmail اآلن 
 Gmail إيقاف اإلشعارات مؤقًتا عىل هواتفهم الذكية عندما يستخدمون

عىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 
وقد تم توفري امليزة ألول مرة لعدد محدود من املستخدمني يف فرباير من 
هذا العام ولكن يتم طرحها اآلن ملزيد من املستخدمني، ومع ذلك، ال يزال 

يف مرحلة االختبار وقد تم رصده يف حسابات مساحة العمل فقط.
وبمجـرد توفر امليزة، سـريى املسـتخدمون مربع حـوار إيقاف مؤقت 
لإلشـعارات يف Gmail، وستسمح النافذة املنبثقة للمستخدمني بإيقاف 
إشـعارات الجـوال مؤقًتـا أثناء نشـاطهم عـىل الكمبيوتـر املحمول / 
 Gmail الكمبيوتـر الشـخيص، وبعـد أن يختار املـرء إيقاف إشـعارات
مؤقًتـا عىل الهاتف املحمول، سـُيطلب منه السـماح لـ Gmail بمراقبة 
اسـتخدام الجهاز.وعنـد تمكني امليزة، سـتظهر تنبيهات حول رسـائل 
الربيـد اإللكرتونـي الجديدة عىل سـطح املكتب فقط. بينما سيسـتمر 
املستخدمون يف تلقي رسـائل بريد إلكرتوني جديدة عىل هواتفهم، فلن 
يتم عرضهـا يف اإلشـعارات، وعندما يبتعد املسـتخدم عـن الكمبيوتر، 

ستبدأ اإلشعارات يف الظهور عىل الهاتف مرة أخرى.
ويسـتخدم Gmail إذن “اسـتخدام جهـازك” لهـذه امليـزة، وحالًيـا، ال 
يوجـد خيـار لتمكـني امليزة يدوًيـا من قائمـة إعـدادات Gmail، ولكن 
يمكنهـم إبطـال اإلذن يف إعـدادات Chrome ضمن اإلعـدادات< األمان 

والخصوصية< إعدادات املوقع< أذونات إضافية.

ُحّذر مسـتخدمو “ماسنجر” من 
فتح رسـالة نصهـا “انظـر ماذا 
وجدت”، ألنها قد تمنح املتسـللني 
حق الوصول الكامل إىل حساباتهم 

عىل “فيس بوك”.
ويحـذر خرباء األمن من أن عملية 
االحتيال السيئة هذه، التي رصدت 
ألول مـرة العـام املـايض، عـادت 
للقراصنـة  تسـمح  أن  ويمكـن 
الشـخصية  للبيانـات  بالوصـول 

للغاية.
ويبـدو أن هـذا التهديـد الجديـد 
يتصاعـد يف جميع أنحـاء العالم، 
وهو بالتأكيد تهديد يجب مراقبته 
عـن كثـب، وُينقـل أولئـك الذين 
ُخدعـوا إىل صفحة “فيـس بوك” 
وهميـة، والتـي تقـوم بعـد ذلـك 
بسـحب بيانات املسـتخدم، حيث 
يكتـب الشـخص اسـمه وكلمـة 

املرور.
ويمكـن بعـد ذلك اسـتخدام هذه 
الكتشـاف  الحيويـة  املعلومـات 
البيانات الشـخصية وحتى تثبيت 

الربامج الضارة عىل األجهزة.
وكذلك بمجرد وصـول املحتال إىل 
حساب “فيس بوك”، يمكنه أيضا 
مداهمة دفاتر العناوين وإرسـال 
النصـوص الضـارة إىل املزيـد من 

املستخدمني.
التـي  األوىل  املـرة  ليسـت  وهـذه 
تظهـر فيهـا حيـل “ماسـنجر” 
اسـتهداف  مـع  اإلنرتنـت  عـرب 
مستخدمني مؤخرا بالرسالة التي 
تقـول “هل هـذه صورتـك يف هذا 

املتسللون  الفيديو؟”. ويسـتخدم 
هذه العبارات املغرية للغاية ألنهم 
يعلمون أن الكثريين سريغبون يف 
النقر فوق الرابط ملعرفة بالضبط 

ما هو مضمون الرسالة.
وهنـاك تكتيـك آخـر يسـتخدمه 
املحتال وهـو وضع رموز تعبريية 
مرحـة يف النص مما يسـاعد عىل 

جعل األشياء تبدو أكثر ودية.
وإذا تلقيت أيا من هذه الرسـائل، 
فـإن النصيحـة واضحـة، ال تنقر 
عـىل الرابط ألنه قد يرتك حسـابك 
عىل “فيس بوك” بالكامل مفتوحا 
للهجـوم. وإذا كنـت تعتقد أنه قد 
تـم خداعك، فمـن الجيـد التوجه 
مبـارشة إىل “فيس بـوك” وتغيري 
كلمة املـرور الخاصة بك يف قائمة 

اإلعدادات.
وسيؤدي هذا إىل منع املتسللني من 
الوصـول إىل حسـابك. ويف حديثه 
عن عمليـة االحتيال الجديدة، قال 
ريفر هـارت، خبـري الخصوصية 
الرقمية يف ProPrivacy: “قد يكون 
من الصعـب تحديد هـذه الحملة 
الجديـدة، والضحايـا هـم عـادة 
مستخدمو “ماسـنجر” الذين تم 
اخرتاق حساباتهم مرة من قبل يف 
املايض - ما قد يؤدي إىل مضاعفة 

التأثري الكارثي للهجوم.
يف  مشـابهة  االحتيـال  عمليـة 
طبيعتهـا لهجمـات التصيـد عرب 
الرسائل النصية القصرية املعروفة 
باسـم رسـائل التصيد االحتيايل.. 

وهذه الحمالت آخذة يف االزدياد.

أعلـن مكتـب عمدة موسـكو أن 
الخـرباء بـدأوا بتجربـة تقنيات 
عـىل  تعتمـد  التـي   Face Pay
تقنيـات التعـرف عـىل الوجـوه 
لتوفـري خدمات الدفع يف حافالت 

النقل العام يف املدينة .
وأشـار بيان صادر عـن الخدمة 
الصحفية للمكتب إىل “أن املعدات 
الخاصة بخدمة Face Pay قد تم 
تثبيتهـا لتخترب بشـكل تجريبي 
يف إحـدى حافـالت النقـل العـام 
يف موسـكو، وسـيتم تجربة هذه 
املعـدات حاليا مـن قبل موظفي 
هيئات النقل يف العاصمة، وقريبا 
سـتتوفر هـذه الخدمـة ليتمكن 
املواطنـون يف العاصمـة من دفع 

بدل النقل يف املواصالت العامة”.
وحول املوضوع قال نائب محافظ 
موسكو لشـؤون النقل، مكسيم 
ليكسـوتوف: “من املهم بالنسبة 
أن نوفـر خيـارات واسـعة  لنـا 
ألسـاليب دفع األجرة يف وسـائل 
النقـل العامـة، يف أبريـل املقبـل 
سنبدأ باختبار نظام Face Pay يف 
وسائط النقل الربي بشكل أوسع، 
اختبارات هذا النظـام حاليا تتم 
بمشاركة موظفينا، لدينا خطط 

أيضا إلطالق هذه الخدمة بشكل 
تجريبي يف قطارات املرتو التابعة 
لخط الدائرة املركزية يف العاصمة 

الروسية.
ومع ذلك سـترتك خيارات طرقة 
مفتوحـة  املواصـالت  يف  الدفـع 
للمواطنـني.. اسـتعمال خدمات 
Face Pay اليـوم يعتـرب طريقة 
الدفـع،  يف  وموثوقـة  أمنـة 
التحكـم بهـا  ومنظومتنـا يتـم 
بشـكل كامل مـن قبـل الهيئات 
الحكومية املختصة يف موسـكو، 
ومن املسـتحيل أن يتـم تعطيلها 
Face Pay هـي  الخـارج..  مـن 
طريقة دفع غري تالمسية تماما، 
لـن يكون مسـتخدموها بحاجة 
أي  أو  الذكـي  هاتفهـم  للمـس 
يشء آخر، هذه الخدمة لن تكون 
إلزامية لجميـع الركاب، خيارات 
الدفـع األخـرى سـتظل متاحـة 

أيضا”.
وتجـدر اإلشـارة إىل أن الخدمـة 
املذكورة كانت قـد أطلقت العام 
املـايض يف جميـع محطات مرتو 
األنفاق يف موسكو، ويستخدمها 
اليوم أكثر من 80 ألف شخص يف 

العاصمة.

موسكو تختبر تقنيات التعرف على 
الوجوه لدفع أجور النقل العام

  

تغريدات

السيد عمار الحكيم

حليم سلمان

ــارات »التعايش« هم الذين  ــن يرّوجون عب الذي
ــتك..  الذين يتغنون  ــك ومعيش حياصرون عيش
بالسالم..  هم الذين يصنعون السالح، ويزرعون 

القنبلة يف طريقك..  السالم احلقيقي: 
 أن تكون قادًرا على احلرب، وجاهًزا هلا!

ــاحل املهنا  ــتاذ حممد ص ــكل من اإلخوة األس ــارك ل نب
إلنتخابه نقيبا للمحامني، واألستاذ ستار دنبوس إلعادة 
ــتاذ ذو الفقار  ــاد العمال، واألس ــا إلحت انتخابه رئيس
حوشي إلنتخابه نقيبا للمهندسني العراقيني،ونشيد 
بالعملية اإلنتخابية اليت جرت إلختيارهم، آملني أن 

تشهد هذه النقابات انتقالة نوعية يف عهدهم.

أعلنت منصة شاهد Vip رسمًيا عن طرح 
فيلم الرعب »ريما« من بطولة الفنانة 

اللبنانية مايا نرصي، واملمثل املرصي 
محمد ثروت، وهو من تأليف أحمد 

أنور وإخراج معتز حسام.
دخول  من  الفيلم  وتمكن 

الدرامية  األعمال  قائمة 
األعىل مشاهدة يف مرص، 

شاهد،  منصة  عرب 
طرحة  بعد  وذلك 

معدودة،  بأيام 
أحداثه  وتدور 
صغري  فتاة  حول 
املقدرة  لديها 
معرفة  عىل 
األحداث  كافة 
وقوعها،  قبل 
يعقد  أمر  وهو 
وحياة  حياتها 

املحيطني بها.
يف  يشارك 
بطولة الفيلم 
جوار  إىل 
ن  لفنا ا

محمد 
ت  و ثر
يا  ما و
 ، ي نرص
من  كل 

الطفلة ريم 
 ، ر د لقا ا عبد

فراس  فاخر،  هالة 
عالء  فهمي،  إيهاب  سعيد، 

مريس، مهار نصار، أحمد إمام، 
منى جمال وآية سليم، باإلضافة 

الرشف:  ضيوف  من  مجموعة  إىل 
صالح عبدالله، بيومي فؤاد، ميدو 

عادل وأحمد فتحي.

ريهام حجاج.. ضابط مالحة ترتك 
عملها من أجل حبيبها يف »يو ترين«

سوانح وبوارح

لَك أن تتخيل املكانة العاملية التي كان يحظى بها يف ستينيات القرن املايض 
التسعني  يومها  ناهز  وقد  التاريخ،  أنجبهم  الذين  العظام  الفالسفة  آخر 
عاماً، وهو يكتب طلباً إىل هارولد ويلسون، زعيم املعارضة العمالية وقتذاك، 
للحصول عىل إذن اقامة تضمن بقاء املواطن العراقي )خالد أحمد زكي( يف 
بريطانيا، ومع ذلك فإن هذا الطلب الذي تقدم به فيلسوف السالم برتراند 
راسل لم يجد أذناً صاغية عند أحد زعماء حزب العمال املختصني بشؤون 
إكمال  بعد  بلده  إىل  العودة  بمخاطر  مهدداً  خالد  وبقي  الداخلية،  وزارة 
بريطانيا..  يف  الطلبة  جمعية  رئاسة  يف  دورته  وإتمام  الجامعية،  دراسته 
فَمن هو هذا الطالب العراقي الذي صار قريباً من رجل عرصه الفيلسوف 
الربيطاني األكثر شهرة يف القرن العرشين، وعمل منذ نهاية العام 1962 يف 
منظمة برتراند راسل للسالم حتى اختري ليكون سكرترياً لهذه املنظمة التي 
كانت تؤدي دوراً مهماً يف الدعوة للسالم ومناهضة الحروب، وإدانة جرائم 

الحرب األمريكية يف فيتنام، ومقاومة انتشار األسلحة النووية.
تاريخ  يف  مجهولة  ليست  زكي(  أحمد  )خالد  مثل  شخصية  فإن  بالتأكيد 
اليساريني،  العراقي عىل اختالف أجنحته، وال عىل عموم  الشيوعي  الحزب 
غري أن الكثري من الغموض يكتنف مسرية هذا الرجل، وربما يكتنفها أيضاً 
رحل  أنه  مع  البعيد،  املايض  من  اسطورية  شخصية  وكأنه  الخيال  بعض 
عن عاملنا وهو يف الثالثة والثالثني من عمره، مطلع حزيران 1968 مقاتالً 
الغراف،  ناحية  من  القريب  الغموكة  هور  يف  رفاقه  من  محدود  عدد  مع 
واملفكر  الصحفي  بها  أقنعه  التي  الجيفارية  املسلح  الكفاح  طريقة  عىل 
عىل  بوليفيا  من  عودته  بعد  خالد  التقاه  وقد  دوبريه،  ريجيس  الفرنيس 
خلفية انتكاسة ثورة جيفارا، وفيما بعد دخلت مواجهة هور الغموكة غري 
املتكافئة عالم األدب يف رواية »وليمة ألعشاب البحر.. نشيد املوت« للروائي 

السوري حيدر حيدر.
عىل   1955 العام  يف  أرسلته  ميسورة  أرسة  إىل  املنتمي  خالد،  الشاب  كان 
حسابها الخاص لدراسة الهندسة يف بريطانيا، من طراز الشباب املثابرين 
أنه  مع  التغيري،  عىل  بقدراتهم  املؤمنني  حياتهم،  يف  الجادين  دراستهم،  يف 
يمتلك من الوسامة ما يجعل الناظر إليه يتخيله نجماً من نجوم الوسامة يف 
السينما العاملية خالل عقدي الخمسينيات والستينيات، أمثال إلفيس برسيل 
وآالن ديلون، وربما يكون أكثر شبهاً باملمثل العربي العاملي عمر الرشيف، 
عمل  الذي  راسل  الفيلسوف  مع  يكون  أن  اختار  الوسيم  الشاب  هذا  لكن 
جاهداً مع الفيلسوف الفرنيس سارتر عىل تشكيل محكمة دولية ملحاكمة 
برتراند  مؤسسة  إىل  االنضمام  واختار  فيتنام،  يف  جرائمهم  عىل  األمريكان 
راسل للسالم، ولم يتوسل البقاء يف بريطانيا، واختار العودة إىل بلده لينفذ 

ما يف ذهنه من أفكار حول الكفاح املسلح عىل طريقة جيفارا .
لخالد  اإلنكليزية  اإلقامة  إذن  عىل  للحصول  راسل  محاولة  إىل  وبالعودة 
أحمد زكي، التي ذكرها كريس فاريل مدير مؤسسة برتراند راسل للسالم يف 
كلمة له خالل اجتماع تاريخي شهدته لندن يف آب 1968 ونقلها لنا الراحل 
قحطان حبيب املالك يف كتيبه عن زكي ضمن سلسلة »ناس من بلدنا«، فإن 
فاريل يؤكد أنهم أفلحوا بإيجاد وسيلة أخرى لضمان بقاء خالد يف بريطانيا: 

»ولكن قلبه كان يتوق إىل مكان آخر، حيث راح يخطط للعودة للوطن«.
الطائي من  املعماري موفق جواد  املهندس  بعد ذلك بسنوات طويلة، يعود 
الطلبة  جمعية  لرئيس  نائباً  السبعينيات  مطلع  اصبح  الذي  وهو  لندن، 
برتراند  مع  عمله  أيام  زكي  احمد  خالد  رأسها  التي  بريطانيا  يف  العراقيني 
مناطق  لتطوير  هندسية  بمهمة  الطائي  ُيكلف  أن  االقدار  وتشاء  راسل، 
فكرة  خالد  رفيقه  فيه  طبق  الذي  املكان  عن  البحث  يقرر  وهناك  األهوار، 
»الكفاح املسلح«، ليكتشف أنه اختار منطقة لحجز مرىض الجذام تخىش 
يف  التطوعي  العمل  جيفارا  اختار  مثلما  منها،  االقرتاب  السلطة  أجهزة 

مستعمرة سان بابلو ملرىض الجذام عىل ضفاف نهر األمازون!.

طه جزاع

خالد وبرتراند 
َرسل

الفنانة،  تشارك 
سماحة،  آية 
بطولة  يف 

مسلسل 
يا  »راجعني 
للنجم  هوى« 
النبوي  خالد 

عرضه  واملقرر 
رمضان  شهر  يف 

 cbc املقبل عىل قناتي
 watch ومنصة   dmc و 

املقبل،  رمضان  شهر  يف   it
شخصية  آية  تجسد  حيث 
القريبة من عائلة  »ياسمني« 
حبه،  يف  وتقع  النبوي  خالد 
كيفية  األحداث  تكشف  حيث 
تعلق فتاة صغرية برجل كبري 
نظر  وجهة  من 
مختلفة.

تدور 
بليغ  حول  املسلسل  أحداث 
إىل مرص  يعود  الذي  الهنا  أبو 
املرياث  يف  حقه  الستعادة 
بعدما خرس تجارته يف أوروبا، 
ولكنه يجد نفسه أمام مهمة 
العائلة  لم شمل  أخرى، وهي 
دور  نور  وتجسد  جديد،  من 
ماجي  النفسية  الطبيبة 
وال  االرتباط  ترفض  التي 
تجربة  بسبب  بالرجال  تثق 
مؤملة،  قديمة  عاطفية 
عالقة  يف  تدخل  ولكنها 

حب جديدة مع بليغ.
سماحة  آية  أن  يذكر 
بطولة  مؤخراً  قدمت 
حكاية »بينا اتفاق« من 
ملسلسل  الثاني  املوسم 
تم  الذي  القمر،  زي 
 cbc قناة  عىل  عرضه 
حكايات  آخر  وسجل 
للعمل،  الثاني  املوسم 
بطولتها  يف  وشارك 
نور،  مؤمن  الزاهد،  فرح 
محمد الصاوي، مصطفى 
رانيا  منصور، 
لبنى  بنات، 
 ، نس و
الشينة الشني 
ليف  تأ و
محمد مهران 
عبد  وندى 
لحفيظ  ا
ج  ا خر إ و
ي  د شا

عبد 
السالم.

رامز  املرصي،  املمثل  شارك 
جالل، صورة جديدة عرب حسابه 
التواصل  موقع  يف  الخاص 
خاللها  من  كشف  االجتماعي، 
الذي  الجديد  برنامجه  اسم  عن 
رمضان  شهر  خالل  سيعرض 

املبارك 2022.
»رامز  اسم  الصورة  يف  ويربز 
جالل  وشوق  ستار«،  مويف 
الجمهور للربنامج بصورته عىل 
 « وقال:  له،  التشويقي  البوسرت 

بسم الله توكلنا عىل الله واللهم 
سيدنا  عىل  وبارك  وسلم  صيل 
اله وصاحبه وسلم  محمد وعىل 
املستعان وربنا يتمها عيل  والله 
خري ويكملها بالسرت .. قريبا يف 
MBC مرص  رمضان 2022 عىل 
الصورة  انترشت  ما  ».رسعان 

عرب  تناقلوها  الذين  الرواد  بني 
حساباتهم الخاصة وعربوا 

ملشاهدة  تشوقهم  عن 
الربنامج.

مايا نصري يف فيلم 
الرعب »رميا« 

على شاهد


