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الزوراء/ حسني فالح:
حـدد نائبان اسـباب جعـل الجواز 
العراقي متذيل التصنيفات العاملية، 
الحكومـات  جميـع  حمـال  وفيمـا 
املسـؤولية، شـددا عـىل  املتعاقبـة 
رضورة تفعيـل الجهـد الدبلومايس 
لنقل صورة ايجابيـة لوضع البلد يف 

الخارج.
وقال عضـو مجلس النـواب، مثنى 
امني، يف حديث لـ“الزوراء“: ان هناك 
أسبابا عدة وراء جعل الجواز العراقي 
االخـرية  العامليـة  التصنيفـات  يف 
منها الظـروف االمنية والسياسـية 
وعالقات العراق الخارجية ومستوى 
الفشل الحكومي يف تحقيق عالقات 
افضـل مع العالم.وتابـع: باالضافة 
اىل امور اخرى كثـرية اهمها قضية 
الهجـرة غـري الرشعيـة املمتدة من 
العـراق اىل العالـم وسـوء العالقات 
االئتمانيـة  التصنيفـات  وكذلـك 
واالمنيـة للعـراق عامليـا. مؤكدا: ان 
جميع الحكومـات املتعاقبة تتحمل 
جـزءا من هـذا الوضع امتـدادا من 
النظام السابق واىل اليوم فهي قضية 
تراكميـة وليسـت قضيـة حكومـة 
واحـدة او كابينـة وزاريـة واحـدة.

من جهتـه، قال النائب محما خليل، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان الجـواز 
العراقـي يف فـرتة سـبعينات القرن 
املايض كان يف الصف االول، واالنسان 
العراقي ُيكن له كل االحرتام والتقدير 
، ما يعني ان سيادة البلد محرتمة يف 

الخارج. الفتـا اىل: ان هنالك تجاوزا 
اليوم عىل سـيادة البلد بكل معانيها 
سواء ما يتعلق بالتعامل الدبلومايس 
املواطنـني  مـع  الـدول  تعامـل  او 
العراقيـني لكـون املتصديـن للحكم 
لـم يحافظوا عىل حقـوق العراقيني 
القانونية والدسـتورية امام العالم.

واوضـح: انه يف السـابق كان ينظر 
اىل العراق كبلد الحضارات والقانون 
بينما اليـوم يدرج جـوازه يف املرتبة 

االخـرية عامليـا وكذلك يـدرج ضمن 
الـدول املتقدمة بالفسـاد وغسـيل 
االموال، وهـذه القضايا ال تليق لبلد 
مثـل العـراق وحضاراتـه التي تمتد 
الالف السـنني. مؤكدا: ان الدسـتور 
العراقـي نـص عـىل توفـري الحياة 
الكريمـة للمواطنـني وهـذا يعنـي 
توفري االمن والسالم والعيش الرغيد 
واحـرتام العراقيني يف الخارج، إال ان 
ذلك لم يتحقق عىل ارض الواقع.هذا 

واحتـل الجواز العراقـي املرتبة قبل 
االخـرية يف ترتيـب جوازات السـفر 
العاملية، فيما حافظ الجواز الياباني 
والسـنغافوري عـىل مرتبتهم األوىل 
باقـوى جواز بالعالم يف الربع الثاني 
عام 2022.. وحسب تصنيف رشكة 
-He السـويرسية  ”االستشـارات 
ley & Partners“ للربـع الثاني من 
عام 2022 ؛ فقد احتل العراق املرتبة 
قبل االخرية يف جوازات السـفر بناء 

عىل مـؤرش حرية التنقـل بحصوله 
أي  فقـط  حـرة  تأشـرية   28 عـىل 
باملرتبـة 110 مـن أصـل 111 دولة 
مدرجـة يف الجـدول يسـبقه الجواز 
حـرة،  تأشـرية   29 بــ  السـوري 
والباكسـتاني بـ 31 تأشـرية حرة، 
فيما حـل الجواز األفغانـي باملرتبة 
االخـرية بحصولها عىل 26 تأشـرية 
الياباني  حرة.واضافـت ان الجـواز 
والسـنغافوري حصـال عـىل املرتبة 
األوىل عامليا بحصولهما كالهما عىل 
192 تأشـرية حـرة، يليهمـا الجواز 
االملانـي والكـوري الجنوبي باملرتبة 
الثانيـة بحصولهما عـىل 190 فيزة 
حرة، ومن ثـم جاء الجواز الفنلندي 
وااليطايل و لوكسمبورغ واالسباني 
عـىل  بحصولهـم  الثالثـة  باملرتبـة 
189 تأشـرية حـرة. وعربيا، جاءت 
عربيـا  األوىل  باملرتبـة  اإلمـارات 
وباملرتبة 15 عامليا بـ 175 تأشـرية 
حـرة، فيما جاءت قطـر ثانيا عربيا 
وباملرتبـة 55 عامليا بـ 98 تأشـرية 
حرة والكويت ثالثا بـ 95 تأشـرية، 
والبحريـن رابعـا بــ 84 ومـن ثـم 
-He 80 ومؤرش   عمان خامسـا بـ
ley Passport هـو الرتتيـب األصيل 
املعتمـد لجميـع جوازات السـفر يف 
العالـم وفًقـا لعـدد الوجهـات التي 
يمكن لحامليها الوصول إليها بدون 
تأشرية مسبقة، يعتمد الفهرس عىل 
بيانـات حرصية من االتحـاد الدويل 

.(IATA) للنقل الجوي
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بغداد/الزوراء:
لوزارة  التابعة  العامة  املرور  مديرية  تراجعت 
بمنح  قرارها  عن  الثالثاء،  امس  الداخلية، 
زجاج  بتظليل  يتعلق  بما  كافة  االستثناءات 
االمني.ووجه مدير  للوضع  السيارات وذلك نظرا 
بإلغاء  بيان  الربيعي يف  اللواء طارق  العام  املرور 
الزجاج  تظليل  بخصوص  االستثناءات  ”جميع 
املستورد حديثا واملحيل (املوجودة داخل  الخلفي 
أنه ”ستتم محاسبة جميع  العراق)“.وشدد عىل 
املركبات املظللة وفق القانون“.وكانت املديرية قد 
اعلنت اول أمس األثنني، السماح بتظليل جزء من 

املركبات ألسباب قالت إنها ”إنسانية“.
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تلقى نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحـاد الصحفيني العرب، 
مؤيد الالمي، باقة ورد من النائب 
االول لرئيس مجلس النواب حاكم 
الزاميل بمناسـبة اعـادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني .
بمنصـب  الالمـي  مؤيـد  وفـاز 
العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 
يف االنتخابـات التـي جـرت يـوم 
الجمعة املايض، بعد حصوله عىل 

(١١٨٤) صوتاً.

تلقى نقيب الصحفيني العراقيني 

العرب،  اتحـاد الصحفيني  رئيس 

مؤيـد الالمـي، باقـة ورد مرفقة 

بهـا بطاقة تهنئة من وزير العدل 

بمناسـبة  السـتار  عبـد  سـاالر 

اعادة انتخابـه نقيبا للصحفيني.

بمنصـب  الالمـي،  مؤيـد  وفـاز 

العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 

يف االنتخابـات التـي جـرت يـوم 

الجمعة املايض، بعد حصوله عىل 

(١١٨٤) صوتاً.

الزوراء/مصطفى فليح:
 اكدت وزارة العمل والشون االجتماعية عدم 
امتالكهـا احصائيـة دقيقة لنسـبة العمالة 

االجنبيـة غـري الرشعية يف العـراق، ويف حني 
اشـارت اىل قيامهـا بحمالت بالتنسـيق مع 

وزارة الداخليـة بهـذا الشـأن، كشـفت عن 
اساليب ترسب وتهريب العمالة االجنبية.وقال 
املتحدث باسم الوزارة نجم العقابي يف حديث 
لـ»الزوراء» انه «النملك أعدادا محددة للعمالة 
االجنبية وبالنسبة لوزارة العمل فنملك اعداد 
املسـجلني لدينا»، مضيفا «بصورة عامة هذا 

ليـس من مهام وزارة العمل الن هناك جهات 
اخرى مثل دائـرة االقامـة يف وزارة الداخلية 
هي التي تمنح الفيزا وهي التي لديها االعداد  
الحقيقية الداخلـة اىل العراق، اما الحاصلون 
عـىل رخصة عمل لدينا فهم بحدود ١٠٠ الف 
عامل». واشار اىل ان «العمالة التي تدخل هي 

العمالـة البسـيطة كمدبرات املنـازل وعمال 
االسـواق واملطاعم والرشكات االسـتثمارية 
واكثرها تأتي من دول اسيوية». ولفت اىل ان 
«فرص العمالة البسـيطة تـكاد تكون قليلة 
واكيد هناك منافسـة كبرية جدا مع العمالة 

الوطنية.

كييف/ متابعة الزوراء:
األوكرانـي،  الرئيـس  رفـض 
فولوديمـري زيلينسـكي، مخـاوف 
مسـؤويل الواليـات املتحـدة وحلف 
شـمال األطلـيس «الناتـو» مـن أن 
جيشـه سـيحتاج إىل تدريـب كبري 

قبل تلقي أسلحة متطورة من دول 
أخرى، وفيمـا اكد أن قواته بحاجة 
إىل أسلحة يف أرسع وقت، ويمكن أن 
تتعلم استخدامها بالرسعة نفسها، 
يعتـزم الرئيس األمريكي جو بايدن 
عقـد اجتمـاع مع حلفـاء الواليات 

املتحـدة لبحث تطـورات الوضع يف 
أوكرانيا.وقال زيلينسكي يف مقابلة 
مع قناة «يس إن إن»: «سمعت هذه 
الحكايـات الطويلة بأننا سـنحتاج 
شهوًرا لتدريب قواتنا عىل استخدام 
دبابـات جديـدة. حسـًنا، أعطونـا 

السـوفيتية.  الحقبـة  مـن  دبابـة 
نحـن عىل اسـتعداد السـتخدام أي 
نـوع مـن املعـدات، ولكـن يجـب 
تسـليمها برسعة كبـرية... ولدينا 
القـدرة عىل تعلم كيفية اسـتخدام 
املعـدات الجديـدة. ولكـن يجب أن 

تأتـي برسعة.»وأكـد أن األسـلحة 
التي قدمتها الواليات املتحدة ودول 
أخرى حتـى اآلن، بما يف ذلك حزمة 
املسـاعدة األمنيـة الجديـدة إلدارة 

بايدن البالغة ٨٠٠ مليون دوالر.

بغداد/ الزوراء:
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وجـه 
االجهـزة  الكاظمـي،  مصطفـى 
يف  االسـعار  بمراقبـة  االمنيـة 
االسـواق املحليـة، وفيمـا شـدد 
عـىل رضورة بـذل اقـىص الجهد 
لضمان تأمني الكهرباء بالصيف، 
وافق مجلـس الوزراء عىل تمويل 
جرحـى  معالجـة  متطلبـات 
التظاهرات يف خارج العراق.وذكر 

املكتـب االعالمي لرئيـس الوزراء 
ان  «الـزوراء»:  تلقتـه  بيـان  يف 
رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الجلسـة  تـرأس  الكاظمـي، 
عـرشة  الخامسـة  االعتياديـة 
ملجلـس الـوزراء، وجـرى خـالل 
الجلسـة بحث األوضاع العامة يف 
البـالد، ومتابعة تنفيـذ القرارات 
الحكوميـة الخاصـة بالحـد من 
أزمة ارتفـاع االسـعاف العاملية، 

والتخفيف عن كاهل املواطن عرب 
عـدة إجراءات تم إلـزام الوزارات 
بتنفيذها. ووجـه رئيس مجلس 
الوزراء، بحسـب البيـان، جميع 
الوزراء بـرضورة العمل املتكامل 
والتنسـيق العـايل بني الـوزارات 
الدولـة كافـة؛ من  ومؤسسـات 
أجل مواجهـة األزمة االقتصادية 

وتقليل آثارها عىل العراق.

ÜaáÃj€@áÌáßa@ÔiÏ‰ßa@›Çáæa@Âfl %@70@åb≠g

بغداد/ الزوراء:

عبد  ساالر  القايض  وكالة،  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  أعلن 

الحماية  هيئة  ملستفيدي  دينار  ألف  الـ(١٠٠)  منحة  إطالق  الستار، 

االجتماعية.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: انه تم اطالق املنحة 

الحكومية البالغة (١٠٠) ألف دينار ملستفيدي هيئة الحماية االجتماعية 

وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص منحة مالية كبدل (غالء 

يف  االجتماعية  الحماية  إعانات  من  املستفيدين  الوزير  معيشة).ودعا 

بغداد واملحافظات إىل مراجعة منافذ توزيع الرصف اإللكرتوني لتسلم 

املنحة املالية.
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تلقـى نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس اتحاد 

الصحفيـني العـرب، مؤيـد الالمـي، باقة ورد 

من محافظ البنك املركـزي العراقي مصطفى 

غالب مخيف، بمناسـبة اعـادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني .

وفـاز مؤيـد الالمـي بمنصـب نقيـب الصحفيني 

العراقيني يف االنتخابات التي جرت يوم الجمعة 

املايض، بعد حصوله عىل (١١٨٤) صوتاً.

الجبـوري،  نجـم  نينـوى،  محافـظ  هنـأ 

نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيـس اتحاد 

الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، بمناسـبة 

اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني .

وفاز مؤيد الالمي بمنصب نقيب الصحفيني 

العراقيـني يف االنتخابـات التـي جـرت يـوم 

الجمعـة املـايض، بعد حصوله عـىل (١١٨٤) 

صوتاً.

هنأ رئيـس أركان الجيش الفريـق االول الركن 

عبد االمري رشـيد يـار الله، نقيـب الصحفيني 

العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيـني العرب، 

مؤيد الالمي، بمناسـبة تجديـد الثقة به نقيبا 

للصحفيني العراقيني.

وفـاز مؤيد الالمـي بمنصب نقيـب الصحفيني 

العراقيـني يف االنتخابات التي جـرت يوم الجمعة 

املايض، بعد حصوله عىل (١١٨٤) صوتاً.
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هنـأ محافـظ بغـداد، محمـد 
جابر العطا، نقيب الصحفيني 
اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 
مؤيـد  العـرب،  الصحفيـني 
الالمي، بمناسبة اعادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني العراقيني.
وقال العطـا يف برقية التهنئة: 
التهانـي  بخالـص  أتقـدم 
والتربيـكات إىل األسـتاذ مؤيد 
الالمي بمناسـبة تجديد الثقة 

فيـه وإعـادة انتخابـه نقيًبـا 
للصحفيـني، وكذلك إىل اعضاء 
مجلس النقابة املوقر ولجنتي 
املراقبـة واالنضبـاط، سـائًال 
الله سـبحانه وتعاىل ان يسدد 
خطاهـم ويوفقهـم يف عملهم 
صاحبـة  لخدمـة  النقابـي 
الصحفييـة  واألرسة  الجاللـة 
حرياتهـم  يضمـن  وبمـا 

وحقوقهم.
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القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:

الحربيـة اإلرسائيليـة، فجـر  الطائـرات  شـّنت 
امـس الثالثاء، عدة غارات عـىل موقع للمقاومة 
الفلسـطينية يف قطـاع غـزة، وألحقـت أرضاراً 
ماديـة باملكان. سـبق ذلـك صـاروخ أطلق عىل 
مسـتوطنات «أشكول» مسـاء اإلثنني، ولم تعلن 
أي جهـة من غزة مسـؤوليتها عن إطالقه، يأتي 

ذلك تزامناً مع اقتحامات املسـتوطنني املتواصلة 
للمسـجد األقـىص لليـوم الثالـث عـىل التـوايل.
واقتحمـت القـوات اإلرسائيلية، امـس الثالثاء، 
املسجد األقىص، يف أحدث حلقة من حلقات التوتر 
يف القدس واألرايض الفلسـطينية، وفق ما أفادت 
وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».وقالت 
الوكالة الرسـمية «وفا»:أن القـوات اإلرسائيلية 

اقتحمـت األقىص لتأمني االقتحامـات الجماعية 
للمسـتوطنني، تلبية لدعـوات أطلقتها منظمات 
«الهيكل»، ملناسـبة عيد الفصح اليهودي.وقالت 
إن القـوات اإلرسائيلية اقتحمت املسـجد األقىص 
بالقدس بأعداد كبرية، يف محاولة إلخراج املصلني 
املسـتوطنني  تهيئـة القتحامـات  باحاتـه  مـن 
االستفزازية.وكانت جماعات يهودية قد دعت إىل 

تنفيذ اقتحامات واسـعة الحرم القديس ملناسبة 
عيـد الفصـح «اليهـودي»، الـذي بـدأ الجمعـة 
ويستمر أسبوعا.وانسـحبت قوات االحتالل قبل 
ظهـر امس الثالثـاء من باحات املسـجد األقىص 
وأعاد املعتكفون داخل املصىل القبيل فتح املصىل 
بعـد محارصتهـم داخلـه لنحـو ثالث سـاعات 

وإطالق قنابل الغاز واملطاطي داخله.
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بغداد/ الزوراء:
تعطل  من  الثالث  الرئاسات  حذرت 
مؤكدة  الدستورية،  االستحقاقات 
انها تمثل ظاهرة غري مقبولة، وفيما 
بتشكيل  االرساع  رضورة  عىل  شدد 
الفتح  تحالف  رئيس  اكد  الحكومة، 
يستهدف  داعش  ان  العامري،  هادي 

مايض العراق ومستقبله.
برهم  الجمهورية،  رئيس  وقال 
االحتفالية  حضوره  خالل  صالح، 
بمناسبة  بدر  منظمة  أقامتها  التي 
الذكرى الـ41 عىل تأسيسها، يف بيان 
االنسداد  ”حالة  ان  ”الزوراء“:  تلقته 
االستحقاقات  انجاز  يف  السيايس 
جديدة  حكومة  وتشكيل  الدستورية 
بعد خمسة أشهر عىل االنتخابات بات 
لو  ويؤدي  مقبول،  وغري  مقلق  امر 
متاهات  اتون  يف  البلد  استمر النزالق 

خطرية“.
واضاف ان ”هناك من يريد أن ينشغل 
العراقيون برصاعات داخلية تستنزف 
يمكن  وال  كيانهم  وتضعف  قوتهم 
للعراقيني أن يقبلوا بذلك ولن يتنازلوا 

عن حقهم يف دولة وطنية“.
املبكرة  ترشين  ”انتخابات  ان  وتابع 
الوطنية  وقواه  الشعب  ارادها  التي 
السيايس  االستقرار  لتحقيق  حالً 
ال  بعوائق  اصطدمت  واالجتماعي 
تجاوزها  ويمكن  تجاهلها،  ينبغي 
املصلحة  وتغليب  الكلمة  بوحدة 
”تعطل  ان  مبينا  العليا“،  الوطنية 
عن  الدستورية  االستحقاقات 
ظاهرة  ُيمثل  املحددة  مواعيدها 
خطرية وغري مقبولة، وتؤكد ما ذهبنا 
اليه يف رئاسة الجمهورية منذ عامني 
يف الحاجة املاسة لتعديالت دستورية 
حلها،  بدل  أزمات  كرّست  لبنود 

وابعدت املسافات بدل حلها“.
يتطلب  البلد  ”حماية  ان  واكد صالح 
الوطني  الصف  رص  الجميع  من 
التي  األخطاء  ملعالجة  والتكاتف 
أدت  وعوامل  ظروف  بفعل  تراكمت 
مشريا  الحكم“،  منظومة  تصدع  إىل 
ال  ان  يجب  السيايس  ”الحراك  ان  اىل 
يتحول لخالف يهدد املرشوع الوطني 
يف بناء الدولة وعىل كل الفرقاء طوي 
لشبابنا  االمل  وإعادة  الخالفات 
باعتباره  الشعب  ثقة  واستعادة 

مصدر رشعية الحكم“.
وشدد عىل رضورة ”االقرار برضورة 
الخلل  مكامن  ومعالجة  اإلصالح 
ُيمّكن  جديد  سيايس  عقد  خالل  من 
ذات  لدولة  بناء حقيقي  يف  العراقيني 
مؤسساتها  تتمتع  كاملة  سيادة 
بالقوة والقدرة عىل تجاوز األزمات“.

مصطفى  الوزراء  رئيس  أكد  بدوره، 
قلق  العراقي  الشعب  أن  الكاظمي، 
فيما  السيايس،  االنسداد  نتائج  من 
األزمة  يف  االعرتاف  شدد عىل رضورة 

السياسية.
حضوره  خالل  الكاظمي  وقال 
بدر  منظمة  أقامتها  التي  االحتفالية 
تأسيسها،  عىل   41 الذكرى  بمناسبة 
رافض  ”العراقي  ان  ملكتبه:  بيان  يف 
الرفض  وهذا  بطبيعته،  للظلم 
الكثري  وحّدد  سلوكه  أّطر  التأريخي 
العراقي  وخصوصياته،  سماته  من 
تتدفق يف رشايينه كل ينابيع التأريخ 
اإلنساني وعىل أرض العراق العظيمة 
القيم  البرشية  فجر  منذ  سطرت 
وهنا  والقوانني،  والعلوم  اإلنسانية 

عىل هذه األرض ولد معنى الدولة“.
وتابع، ”نعرتف أننا نعيش اليوم أزمة 
الحلول  إيجاد  يف  ونجتهد  سياسية 
العوائق  ابتكار  يف  نجتهد  وأحياناً 
واالنسدادات، وعلينا أن نعرتف كذلك 

االنسداد  نتائج  من  قلق  شعبنا  أن 
حياته،  مسار  يعرقل  بما  السيايس 
الدولة“،  تجاه  بعهده  أوىف  فالشعب 
مشريا اىل ان ”الشعب امن بأن األمل 
الحقيقية  الديمقراطية  تصنعه 
وحب  للسلطة،  السلمي  والتداول 
الوطن والدفاع عن الدولة ومقدراتها 
وثانياً  أوالً  األرض  لهذه  والوالء 

وثالثاً“.
أزمة  ”وجود  اىل  الكاظمي  ولفت 
وخالف  العام  شكلها  يف  سياسية 
إدارة  تعريف  يف  وتضارب  دستوري 
نواجه  ”اننا  موضحا  الدولة“، 
دستورية  أزمة  وليست  ثقة“  ”أزمة 

وسياسية وحسب“.
أن  جداً  الطبيعي  ”من  انه  واوضح، 
نقرر  الثقة عندما  أزمة  نكون وسط 
ورصاحة،  بوضوح  مواجهتها  عدم 
نميض  أن  قبل  ثقة“  ”أزمة  إنها  نعم 
ملعالجة  آخر  سيايس  خيار  أي  إىل 
نفكر  أن  وعلينا  الحاصل،  االنسداد 
أجواء  لخلق  الثقة  باستعادة  اليوم 

استعادة الثقة“.
السياق  عن  اليوم  ”خرجت  وتابع 
ألنني  الربوتوكولية  للكلمات  املعتاد 
من  العديد  إن  يقول  تأريخ  أمام 
يف  املبادرة  أصحاب  من  الحارضين 
االستبدادي  القمعي  النظام  مقارعة 

زالت  وما  كانت  اإلرهاب،  ومحاربة 
املتبادلة  الثقة  أوارص  بينهم  تجمع 
يستعيدون  فإنهم  اختلفوا  ومهما 
السليم  الطريق  وهي  الروح،  هذه 
داعيا  السيايس“،  االنغالق  لفتح 
اىل  الوطنية  السياسية  القوى  ”كل 
الالزمة  الخطوات  بدورها  تقطع  أن 
والخطوة  بينها،  فيما  الثقة  لرتميم 
األوىل هي الكف عن االتهام والتخوين 
واملذهب  بالدين  باالنتماء  والطعن 
وتشويها  طعناً  يكفي  والوطنية، 
غري  واستخداماً  واستغالالً  وتحريفاً 

منصف للمنابر“.
يريد  وال  قلق،  ”الشعب  ان  اىل  ولفت 
عن  النظر  برصف  الوراء  إىل  العودة 
هناك،  أو  هنا  السياسية  املزايدات 
خطوة  خطا  أنه  يعتقد  الشعب  الن 
الرتاجع  ال  التقدم  ويريد  األمام  إىل 
الرشك  إىل  يعود  ولن  الوراء،  إىل 
والرصاعات  والفوىض  الديكتاتوري 

العبثية“،
النواب  مجلس  رئيس  أكد  ذلك،  اىل 
النواب  مجلس  أن  الحلبويس،  محمد 
الطارئ،  ماض بترشيع قانون األمن 
الجديدة  الحكومة  أن  اىل  أشار  فيما 

ستشكل قريباً.
خالل  له،  كلمة  يف  الحلبويس،  وقال 
تأسيس  بذكرى  املركزية  االحتفالية 

بدر  ”منظمة  إن  بدر،  ملنظمة  الـ41 
كانت لها صولة منذ أكثر من 40 عاما 
الدكتاتوري  النظام  بتغيري  وأسهمت 

وقدمت الشهداء والتضحيات“.
وأضاف، أنه ”يجب أن نسعى جميعا 
تقوية  عىل  للعمل  جنب  إىل  جنبا 
أركان الدولة ومؤسساتها، وأن يكون 
الحامية  هي  تكون  وأن  بها،  إيماننا 
أبناء شعبنا من كلِّ املكونات  لجميع 
أن  مؤكداً  العراقية“،  واملحافظات 
”الحكومة الجديدة ستشكل قريباً“. 

وأوضح ”نمرُّ بتحديات عىل املستوى 
يخفى  وال  والدويل،  واإلقليمي  املحيل 
الدولية  األزمة  تحديات  الجميع  عىل 
العالم وانعكاسها عىل  التي يشهدها 
الغذائي واالقتصاد“، مشريا إىل  األمن 
أن ”مجلس النواب يميض اآلن بترشيع 
الغذائي  لألمن  الطارئ  الدعم  قانون 
الحكومة،  به  تقدمت  الذي  والتنمية 
عىل  االعرتاضات  عن  النظر  بغض 
لكن  القانون،  هذا  إرسال  شكلية 
القوى  تبنتها  فقراته  مضمون 
السياسية اليجاد حلول بالتنسيق مع 

الحكومة“.
جاءت  القانون  ”فقرات  أن  وتابع 
والدوائية،  الغذائية  األزمة  ملعالجة 
ولدفع  األسعار،  ارتفاع  ومواجهة 
وتسديد  الفالحني،  مستحقات 
الطاقة،  بملف  الدولة  التزامات 
وتوفري التخصيصات الالزمة لإلعمار، 
واالستحقاقات الشعبية التي يجب أن 

تنفذها الدولة“.
العام  األمني  شدد  ذلك،  غضون  يف 
عىل  العامري،  هادي  بدر  ملنظمة 
االنسداد  حالة  إنهاء  رضورة 
يمر  العراق  أن  مبيناً  السيايس، 
الخروج  يتحتم  استثنائية  بظروف 

منها بحلول واقعية.
خالل  كلمته  يف  العامري  وقال 
تأسيس  بذكرى  املركزية  االحتفالية 
”داعش  ان  بدر،  ملنظمة  الـ41 
يستهدف مايض العراق ومستقبله“، 
عىل  انترص  ”العراق  ان  اىل  مشريا 

اإلرهاب بفضل املرجعية العليا“.
بظروف  يمر  ”العراق  ان  واضاف، 
استثنائية يتحتم الخروج منها بحلول 
واقعية“، مشددا عىل ”رضورة إنهاء 

حالة االنسداد السيايس“.

بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
االسواق  يف  االسعار  بمراقبة  االمنية  االجهزة 
اقىص  بذل  رضورة  عىل  شدد  وفيما  املحلية، 
وافق  بالصيف،  الكهرباء  تأمني  لضمان  الجهد 
معالجة  متطلبات  تمويل  عىل  الوزراء  مجلس 

جرحى التظاهرات يف خارج العراق.
بيان  يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته 
االعتيادية  الجلسة  ترأس  الكاظمي،  مصطفى 
خالل  وجرى  الوزراء،  ملجلس  عرشة  الخامسة 
الجلسة بحث األوضاع العامة يف البالد، ومتابعة 
من  بالحد  الخاصة  الحكومية  القرارات  تنفيذ 
والتخفيف  العاملية،  االسعاف  ارتفاع  أزمة 
إلزام  تم  إجراءات  عدة  عرب  املواطن  كاهل  عن 

الوزارات بتنفيذها. 
البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  رئيس  ووجه 
جميع الوزراء برضورة العمل املتكامل والتنسيق 
العايل بني الوزارات ومؤسسات الدولة كافة؛ من 
آثارها  أجل مواجهة األزمة االقتصادية وتقليل 

عىل العراق.
بمراقبة  املعنية  األمنية  األجهزة  وجه  كما 
املتالعبني  املحلية، ومتابعة  األسعار يف األسواق 
السوق  إرباك  إىل  يسعون  ممن  الشعب  بقوت 

العراقية.
األمنية  األوضاع  الكاظمي تطورات  واستعرض 
املستمرة  العسكرية  األعمال  وسري  البالد،  يف 
وجهود  اإلرهابية،  داعش  عنارص  مالحقة  يف 
عصابات  مالحقة  إىل  الساعية  األمنية  األجهزة 
التي  األمنية  القوات  جهود  وأيضاً  الجريمة، 

الطاقة  أبراج  حماية  مهمة  بها  أنيطت 
التخريبية،  الجماعات  ومالحقة  الكهربائية 

وإنزال أشد العقوبات بها.
البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  واستضاف 
عىل  للوقوف  الكهرباء،  وزارة  بإدارة  املكلف 
مقررات  تنفيذ  وآلية  للكهرباء،  الحايل  الوضع 

االجتماعات الدورية ملجلس الطاقة.
وشدد الكاظمي عىل رضورة بذل أقىص الجهود 
الساندة  والوزارات  الكهرباء  وزارة  قبل  من 
يف  للمواطنني  الكهرباء  تأمني  لضمان  لها؛ 
العمل  وترية  ورفع  القادمة،  الصيف  اشهر 
النقل  ومفاصل  اإلنتاج  محطات  جميع  يف 
تجاوز  أجل  من  جد  بكل  والعمل  والتوزيع، 
العقبات وتجنيب العراق أي أزمة محتملة خالل 

الصيف.
الوبائي،  التقرير  استعراض  الجلسة  وشهدت 
كورونا،  جائحة  ملواجهة  املتخذة  واإلجراءات 
اإلجراءات  تعزيز  لجنة  عمل  ومستجدات 
والسيطرة  الوقاية،  مجاالت  يف  الحكومية 
الفريوس،  انتشار  للحد من  التوعوية؛  الصحية 
وإجراءات وزارة الصحة يف تهيئة كل املستلزمات 
يف  الوزارة  جهود  جانب  إىل  املطلوبة،  الطبية 
تأمني اللقاحات للمواطنني وبكميات كبرية عرب 

منافذ التلقيح يف عموم العراق.
الوزراء  ناقش مجلس  أن  بعد  انه  البيان  وتابع 
أصدر  األعمال،  املدرجة عىل جدول  املوضوعات 

القرارات اآلتية:
أوالً/ تويل وزارة املالية تمويل (1500000000) 
دينار، فقط مليار وخمس مئة مليون دينار إىل 
وزارة الصحة، ملعالجة جرحى التظاهرات خارج 

املذكورتني  و2)   ،1) للفقرتني  تنفيذاً  العراق، 
املرقم  االتحادي  املالية  الرقابة  ديوان  كتاب  يف 
شباط   3 يف  املؤرخ   (1/1/15/2443) بالعدد 
 15) الوزراء  مجلس  قرار  ربط  املرافق   ،2021

لسنة 2022).
ثانياً/ املوافقة عىل تخويل الدكتور هاني موىس 
بدر وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية صالحية 
التوقيع عىل مرشوع مذكرة التفاهم بني وزارة 
دولة  وسفارة  العراق  جمهورية  يف  الصحة 
اإلمارات العربية املتحدة يف بغداد، بشأن منحة 
مستشفى الشيخ محمد بن زايد امليداني بسعة 
األخذ  بغداد، مع  يف  املرىض  لعالج  أّرسة   (205)
األمانة  يف  القانونية  الدائرة  رأي  االهتمام  بعني 

العامة ملجلس الوزراء.
بشأن  الخارجية  وزارة  توصية  إقرار  ثالثاً/ 
يف  الدبلومايس  التمثيل  إعادة  عىل  املوافقة 
بحسب  مقيماً  تمثيالً  ليكون  فيتنام  جمهورية 
املقيم  التمثيل غري  من  بدالً  السابق،  ما كان يف 
هانوي،  يف  العراقية  السفارة  افتتاح  وإعادة 
استناداً إىل أحكام املادتني (25، و26) من قانون 
رشيطة   ،(2008 لسنة   45) الخارجية  الخدمة 
يف  العاملني  أعداد  زيادة  إىل  فتحها  يؤدي  أال 

البعثات الدبلوماسية.
أو من  املالية  املوافقة عىل تخويل وزير  رابعاً/ 
يخوله صالحية التوقيع عىل اتفاق منحتني مع 

البنك الدويل بحسب اآلتي:
العراق بمبلغ  العايل يف  التعليم  لدعم  1 - منحة 
دوالر  ماليني  خمسة  فقط  دوالر،   (5000000)
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  لصالح 
وربط  الخريجني،  تشغيلية  رفع  إىل  تهدف 

الجامعات بسوق العمل.
يف  التعليم  أجل  من  االبتكارات  منحة   -  2
املحافظات  عن  املتأخرة  العراقية   املحافظات 
فقط  دوالر،   (10000000) بمبلغ  األخرى 
عرشة ماليني دوالر تهدف إىل تعزيز املمارسات 
العربية،  واللغة  الرياضيات  ملعلمي  التعليمية 

وتحسني مهارات القراءة والكتابة.
خامساً/

1 - تويل وزارة املالية تمويل (500000000000) 
وزارة  إىل  دينار  مليار  مئة  خمس  فقط  دينار، 
اإلنتاج  محطات  عمل  لديمومة  الكهرباء، 
الكهربائية  املنظومة   يف  االختناقات  ومعالجة 
لصيف عام /2022، من خالل الصيانات وتوفري 
املواد الالزمة والحاكمة وإجراء أعمال التوسعة 
والتأهيل للمحطات والشبكة وتنفيذ ارتباطاتها، 
املرافقة  الجداول  يف  املبني  التفصيل  بحسب 
 (20479) بالعدد  املرقم  الكهرباء  وزارة  لكتاب 
املؤرخ يف 18 نيسان 2022، تنفيذا للفقرتني (1، 
املالية  الرقابة  ديوان  كتاب  يف  املذكورتني  و2) 
 (1/1/15/2443) بالعدد  املرقم  االتحادي 
قرار  ربط  املرافق    ،2021 شباط   3 يف  املؤرخ 

مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
 (1) الفقرة  يف  املذكور  املبلغ  تمويل  يكون   -  2
 (200000000000) األوىل  مرحلتني،  عىل  آنفاً 
والثانية  دينار،  مليار  مئتا  فقط  دينار، 
مئة  ثالث  فقط  دينار،   (300000000000)

مليار دينار للشهر القادم.
3 - تويل وزارة الكهرباء تقديم كشوفات دورية 
رئيس  السيد  إىل  واملرصوفات  اإلنجاز  بنسب 

مجلس الوزراء.

الزوراء/مصطفى فليح:
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  اكدت   
عدم امتالكها احصائية دقيقة لنسبة العمالة 
حني  ويف  العراق،  يف  الرشعية  غري  االجنبية 
اشارت اىل قيامها بحمالت بالتنسيق مع وزارة 
اساليب  عن  كشفت  الشأن،  بهذا  الداخلية 

ترسب وتهريب العمالة االجنبية.
العقابي  نجم  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
اعدادا  ”النملك  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
لوزارة  وبالنسبة  االجنبية  للعمالة  محددة 
مضيفا  لدينا“،  املسجلني  اعداد  فنملك  العمل 
”بصورة عامة هذا ليس من مهام وزارة العمل 
يف  االقامة  دائرة  مثل  اخرى  جهات  هناك  الن 
وزارة الداخلية هي التي تمنح الفيزا وهي التي 
لديها االعداد  الحقيقية الداخلة اىل العراق اما 
الحاصلون عىل رخصة عمل لدينا فهم بحدود 

100 الف عامل“. 

واشار اىل ان ”العمالة التي تدخل هي العمالة 
االسواق  وعمال  املنازل  كمدبرات  البسيطة 
واكثرها  االستثمارية  الرشكات  و  واملطاعم 

تأتي من دول اسيوية“. 
تكاد  البسيطة  العمالة  ”فرص  ان  اىل  ولفت 
كبرية جدا  منافسة  واكيد هناك  قليلة،  تكون 
مع العمالة الوطنية لذلك هذه العمالة لها تأثري 
كبري جدا عىل العمالة العراقية“، مضيفا ”إذا 
طبقنا قانون 37 لسنة 2015  فهو ينص عىل 
تشغيل %50 من العمالة الوطنية %50 عمالة 
اجنبية وخاصة يف الرشكات االستثمارية لذى 
اجرت  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
حمالت كبرية عىل العمالة االجنبية يف الرشكات 
االستثمارية من اجل احصاء اعدادهم، اضافة 

اىل ادخالهم يف الضمان االجتماعي“. 
واكد وجود ”تعاون مع وزارة الداخلية وهناك 
حمالت إلعادة العمالة اىل بلدانهم وتسفريهم، 

وهناك لجان بني الوزارتني للكشف عن العمالة 
املرسبة غري القانونية وغري الرشعية“.

”انها  العقابي  اوضح  املهربة،  العمالة  وعن 
الزيارات  او  كالسياحة  وسائل  بعدة  تأتي 
الدينية، وهناك رشكات انهت اعمالها فترسب 
عمالها يف داخل العراق ولم يعودوا اىل بلدانهم، 
ان  كما  لهم،  محددة  اعدادا  نملك  ال  وهؤالء 
إلعادتهم  بلدانهم  سفارات   مع  تعاونا  هناك 

وهذا ما حدث يف االونة  االخرية ”.
البطالة  لنسبة  دقيقا  رقما  ”النملك  واضاف 
النسبة  ان  تصورنا  ويف   العمل،  وزارة  لدى 
العاطلني  ”عدد  ان  اىل  واشار  مقلقة“.  غري 
الوزارة  يف  املسجلني  العمل  عن  والباحثني 
خاصة من الخريجني تجاوز املليون باحث عن 
وهيئات  دوائر  لديها  بدورها  والوزارة،  عمل 
وهذه  املهني  والتدريب  العمل  دائرة  منها 
القروض  من  وجبة  واخرى  فرتة  بني  تمنح 

الصغرية“، مضيفا ”قبل اكثر من سنة سجل 
عن طريق املوقع االلكرتوني بحدود 224 الف 
يعيق  ”الذي  ان  اىل  الفتا  العمل“،  عن  باحث 

عملنا التخصيصات املالية الضعيفة“. 
واسعة  وخططا  مقرتحات  ”قدمنا  وتابع 
فيما  فقط  ليس  القادمة  املوازنة  ضمن 
وانما  العمل  فرص  وايجاد  بالعمالة  يتعلق 
االعاقة واالحتياجات  فيما يخص هيئة ذوي 
وهناك  االجتماعية،  الحماية  وهيئة  الخاصة 
لرواتب  محتاجة  االرس  من  كبرية  اعداد 
حال  يف  نأمل  ونحن  االجتماعية،  الحماية 
من  كافية  مبالغ  تخصيص  املوازنة  اقرار 
اىل  واشار  املحتاجة“.  االرس  مساعدة  اجل 
 2021 منذ  خططها  وضعت  ”الوزارة  ان 
الربملان  قبل  من  التصويت  تم  عندما  ولكن 
نحن  ولهذا  منها،  كبرية  مبالغ  استقطعت 

نحتاج اىل اموال كبرية“. 
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١-يرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االشخاص الطبيعيني 
لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تحميل وتفريغ الحبوب يف سايلو ابو صخري).

٢-تتوفر لدى (الرشكة العامة لتجارة الحبوب) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام 
جزء منها لتنفيذ الخدمات (اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص سايلو ابو صخري).

٣-بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب /القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم -مدخل الشيخ عمر-الطابق االول) وبعد 
دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف دينار، بإمكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
٤-يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:-

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-بطاقة السكن.
-البطاقة التموينية.

-شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات.
٥-تسلم العطاءات اىل العنوان:(الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم 
-مدخل الشيخ عمر -الطابق الثاني) يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (الثالثاء) املصادف 
٢٠٢٢/٥/٢٤ وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان (الرشكة العامة لتجارة الحبوب/بغداد -باب املعظم -مدخل الشيخ عمر -الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب -قاعة مكتب السيد املدير العام ) يف الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/٥/٢٤ يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة 
نفاذيتها (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ) وبمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي صادر من 

مرصف معتمد يف العراق /البنك املركزي العراقي، علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات لسايلو أبو صخري

مالحظات /
١-  تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة.

٢-سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن (٧) ايام من 
تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم ٢٠٢٢/٥/١٥.

املحددة يف وثائق  العطاء  نفاذية  انتهاء مدة  بعد  اىل ما  املفعول  الضمان سارية  نفاذية خطاب  ٣- تكون مدة 
املناقصة بمدة ال تقل عن (٢٨) يوم.

٤-يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف ٢٠٢٢/٥/٢٤ يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد 
املدير العام.

                                                          عامر جاسم حمود
    مدير القسم القانوني
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ال شـك أن العالـم اليـوم يعيـش تغـرّيات مصرييـة يف نظامه العـام، ولعّل 
الرهانـات ورصاعـات القـوى العاملية الكـربى قائمة عىل أمر أسـايس وهو 
السيطرة عىل النفط أينما كان يف العالم، فالجغرافيا النفطية هي التي تحدد 
حجم الرصاعات وتجعل العني جاحظة عىل كل قطرة نفط، ال سيما يف الدول 
النامية، فالنفط والغاز الطبيعي هو الهدف االسرتاتيجي االول للدول الكربى 
من أجل ديمومة سـيطرتها عىل النظام العاملي، ألنها تؤمن اقتصاداً ضخماً 

قائماً عىل ثروات طبيعية كانت وال زالت الرافعة األوىل ألي دولة يف العالم. 
وأمـام مـا يحصل اليـوم بني روسـيا ومحيطهـا الجغرايف، نلحـظ أن القوة 
الروسـية بدأت تتحرك يف الخط السـاخن بعد سياسـتها يف السنوات االخرية 
تجـاه األحـداث الكبرية التـي حصلت يف العالم العربي ال سـيما يف سـوريا، 
ورسـمت سـلم اولويات لها يف الرشق االوسـط تضمن لهـا حصتها العاملية 
أسـوة بالواليات املتحدة االمريكيـة وبعض الدول االوربيـة لتتجه مؤخراً اىل 
محيطها وترسـم مالمح جديـدة يف طريقة التعاطي معهـا، فالدّب الرويس 
تحـرك يف ملعبـه مسترشسـاً يف حماية أمنـه القومي وبالطبـع يف محاولة 
لكـرس االحادية االمريكية ومن خلفه حلف الناتو، وبذلك فإن اليد الروسـية 
اليوم سـتطول أي مكان يهدد أمنها القومي ويؤثر عىل مكانتها التي تحاول 
صناعتها ضمن السياسـة التي وضعها الرئيس الرويس فالديمري بوتني منذ 

انتخابه رئيسا. 
ولعل املراقب للخطاب الرويس يلحظ مسـتقبل املواجهة بني الرشق والغرب، 
تلـك املواجهـة التي تبدأ مـن الثقافة والديـن والعقيـدة والحريات وخطاب 
الكراهية من الغرب تجاه الرشق، وال شك ان الرئيس بوتني عّرب اكثر من مرة 
عن هذه االمور التي تؤسس لخالف افقي وعامودي يبدأ من البنى االساسية 
للحضـارات وال تنتهـي املواجهة بالطموح االمريكي للسـيطرة عىل الثروات 
املحيطـة بروسـيا االتحاديـة ومحارصتها يف عقـر دارها، وهـو ما اعتربه 
الرئيـس الرويس تهديـداً ألمنها القومي وحضارتها ومسـتقبلها ووجودها، 
وإال ما الذي يفرس حسـب روسـيا سـعي حلف الناتو الـدؤوب لزرع قواعد 
وصواريخ يف املحيط الرويس إالّ السيطرة عىل الثروات الطبيعية املرتامية عىل 

األطراف الروسية. 
أمام هذه االسـرتاتيجية االمريكية والطموح والرد الرويس ال بد من ان ننظر 
اىل االمر من جديد بعني الجغرافيا السياسية مع ما يتمثل ذلك من مواجهات 
عديدة يف اكثر من بلد، ال سـيما الدول النفطية ألنها سـتكون نقطة الفصل 
بمـن يربح أكثر ومن يثبت قـواه باقتصاد ضخم قادر عـىل أن يكون دائما 

القطب الرئييس االوحد.
وإذا ما ذهبنا اىل قراءة الرصاع العاملي واملواجهات الرشسـة فعلينا أن ننظر 
اىل انفسـنا كعرب فأهمية البلدان العربية الجيوسياسـية بالنسـبة ألمريكا 
والصـني وروسـيا وايران تـزداد يوماً بعد يـوم، مما يفتح املجـال لتدخالت 
عسكرية يف أي داخل عربي نتيجة الرصاع الجيوسيايس بني الرشق والغرب.. 
وهـذا االمر بدأ يف التدخـالت الناعمة وفتح باب العالقات االسـرتاتيجية كل 
حسب امكانياته وحدود قدراته ان كانت عرب القوى العظمى مبارشة أم عرب 

حلفائها االسرتاتيجيني. 
يف املقلب اآلخر يبدو ان أموراً جديدة تخلق اليوم يف طبيعة العالقة بني امريكا 
وايـران ممـا يمهد لـوالدة مرحلة سياسـية جديدة ال نعرف كيف سـيكون 
العالم العربي داخلها، وبالتايل ان هذا االشهر املقبلة ستكون مفصلية تجاه 
التغيـريات املرتقبـة التي قد تطرأ عـىل النظام العاملي يف حـال نجاح الخرق 
الرويس وقص يد التمدد للحلف االطليس، وبالتايل قد نكون امام والدة اقطاب 
عاملية متعددة فكريا واقتصاديا وسياسـيا بدل من القطب االمريكي الواحد، 
وبني الواحد والكل سـتكون الدول العربية امام مرحلة جديدة من التغريات، 
الن حقيقة الرصاع العاملي اليوم تبدأ من كيفية السـيطرة عليها والسـيطرة 

عىل مقدراتها البرشية وثرواتها الطبيعية. 
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بغداد/ الزوراء:
تلقـى نقيب الصحفيـني العراقيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمي، املزيد مـن التهاني وباقات 
الورد بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني.
وهنـأ عضـو مجلس النـواب خالد 

سـلطان هاشـم نقيب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمي بمناسـبة 

اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني .
كذلـك هنـأ عضـو مجلـس النواب 
محمـد البلدواي نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمي بمناسـبة 

اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني .

النفـط  وزيـر  هنـأ  جهتـه،  مـن 
االسـبق ابراهيم بحر العلوم نقيب 
الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي 

بنيل ثقة االعالميني والصحفيني.
وقال يف التهنئـة : ابارك لكم يف هذا 
الشـهر الفضيل، فوزكم يف رئاسـة 

نقابة الصحفيني.

واضـاف ان نيلكم مـرة اخرى ثقة 
مـؤرش  والصحفيـني  االعالميـني 
االنجاز ، دعواتنا بالنحاح والتوفيق 

لكم ولالخوة الذين فازوا معكم.
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كمـا 
العراقيـني مؤيد الالمـي باقتي ورد 
من املستشار االمني معن الجبوري 

واالعالمـي فالح الذهبي بمناسـبة 
اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني .

كذلـك هنأ املكتـب االعالمي لحركة 
عصائـب اهـل الحق مؤيـد الالمي 
نقيبـا  انتخابـة  اعـادة  بمناسـبة 

للصحفيني العراقيني .
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كمـا 

باقـة ورد مرفقـة  الالمـي  مؤيـد 
ببطاقـة تهنئة من املكتب االعالمي 
لرئيـس مجلـس الـوزراء ملناسـبة 
اعـادة انتخابـه نقيبـا للصحفيني 

العراقيني.
وايضا تلقى نقيب الصحفيني مؤيد 
الالمـي باقـة ورد مـن قنـاة وطن 

مرفقـة ببطاقـة تهنئـة ملناسـبة 
اعـادة انتخابـه نقيبـا للصحفيني 

العراقيني.
وفـاز مؤيد الالمـي بمنصب نقيب 
الصحفيني العراقيني يف االنتخابات 
التي جرت يوم الجمعة املايض، بعد 

حصولـه عـىل (1184) صوتـاً.

كييف/ متابعة الزوراء:
رفض الرئيـس األوكراني، فولوديمري زيلينسـكي، 
مخاوف مسـؤويل الواليـات املتحدة وحلف شـمال 
األطليس ”الناتو“ من أن جيشه سيحتاج إىل تدريب 
كبـري قبل تلقي أسـلحة متطورة مـن دول أخرى، 
وفيمـا اكـد أن قواتـه بحاجة إىل أسـلحة يف أرسع 
وقت، ويمكن أن تتعلم استخدامها بنفس الرسعة، 
يعتزم الرئيس األمريكي جو بايدن عقد اجتماع مع 
حلفـاء الواليات املتحدة لبحث تطـورات الوضع يف 

أوكرانيا.
وقال زيلينسـكي يف مقابلة مـع قناة ”يس إن إن“: 
”سـمعت هذه الحكايـات الطويلة بأننا سـنحتاج 
شهوًرا لتدريب قواتنا عىل استخدام دبابات جديدة. 
حسـًنا، أعطونا دبابة من الحقبة السوفيتية. نحن 
عىل اسـتعداد الستخدام أي نوع من املعدات، ولكن 
يجب تسـليمها برسعـة كبرية. ولدينـا القدرة عىل 
تعلم كيفية استخدام املعدات الجديدة. ولكن يجب 

أن تأتي برسعة.“
وأكـد أن األسـلحة التـي قدمتها الواليـات املتحدة 
ودول أخرى حتى اآلن، بما يف ذلك حزمة املسـاعدة 

األمنية الجديـدة إلدارة بايدن البالغـة 800 مليون 
دوالر، سـاعدت بالده عىل مقاومـة الغزو الرويس. 
لكنـه أشـار إىل أن بالده سـتكون هنـاك حاجة إىل 

املزيد يف أرسع وقت.
وأضاف ”لقد سـمعت مرات عديدة من دول معينة 
لم ترغب يف تزويدنا بالسـالح برسعـة ألن جنودنا 
ليسوا مسـتعدين من الناحية الفنية الستخدامها. 

لكن مدربينا سيجهزون قواتنا للقتال بها“. 
وتابـع: ”إذا كانت طائرة، عىل سـبيل املثال، يمكن 
للطيارين أن يكونوا جاهزين يف غضون أسـبوعني. 
سـواء كانـت طائرات بـدون طيار كاميـكازي، أو 
مدفعية، أو مدافع هاوتزر، لدينا أشـخاص أذكياء 

جًدا. لقد تدربنا مع دول الناتو“.
فولوديمـري  األوكرانـي  الرئيـس  أعلـن  واالثنـني، 
زيلينسـكي، االثنـني، بدايـة الهجوم الـرويس عىل 
رشق أوكرانيا الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون 

موالون ملوسكو وحيث تشتّد حّدة املعارك الدامية.
وقال الرئيس األوكراني يف كلمة عرب تلغرام ”يمكننا 
أن نؤّكـد اآلن أّن القـوات الروسـية بـدأت معركـة 
السـيطرة عىل دونباس التي كانت تسـتعّد لها منذ 

وقت طويل. قسـم كبـري جداً مـن الجيش الرويس 
مكرّس حالياً لهذا الهجوم“.

وتابـع زيلينسـكي ”بغّض النظر عن عـدد الجنود 
الـروس الذيـن تـم إحضارهـم إىل هنـا، سـنقاتل 

وسندافع عن أنفسنا“.
وجاء إعالن زيلينسكي بعيد تأكيد الحاكم األوكراني 
ملنطقـة لوغانسـك سـريغي غايـداي، االثنـني، أّن 

الهجوم الرويس عىل رشق أوكرانيا ”قد بدأ“.
وقـال الحاكم يف إعالن عىل فيسـبوك ”إّنه الجحيم. 
الهجـوم الـذي ُيحكـى عنه منذ أسـابيع قـد بدأ“، 
مضيفـاً ”تـدور معـارك يف روبيجنـي وبوبسـانا، 
ومعارك مسـتمرّة يف مدن مسـاملة أخـرى“، وذلك 
بعيـد إعالنـه عـرب تلغرام مقتـل أربعـة مدنيني يف 
كريمينـا، املدينـة التـي سـيطرت عليهـا القـوات 

الروسية اإلثنني.
ويف مقابلته مـع القناة األمريكية، قال زيلينسـكي 
إن أوكرانيا لن تتخىل عن األرايض يف الرشق لروسـيا 
وإنها مستعدة للقتال، كما حذر أيًضا من أن العالم 
يجب أن يكون مستعًدا الحتمال أن يستخدم الرئيس 

الرويس فالديمري بوتني أسلحة نووية تكتيكية.

املتبقيـة يف مدينـة  األوكرانيـة  القـوات  أن  وأكـد 
ماريوبـول املحارصة لن تستسـلم لروسـيا، قائالً 
إنه ال يعتقد أن موسـكو ستسمح للناس بمغادرة 

ماريوبول ساملني.
مسـتعدون  إنهـم  ”يقولـون  زيلينسـكي:  وقـال 
للسماح لجميع العسكريني بالرحيل إذا استسلموا. 
لكنهم لن يستسـلموا. إنهم ال يريدون القيام بذلك 
وهذا هو السـبب يف أنه وضع معقد ومأسـاوي ألن 
الجيش ال يريد لالستسالم. وبدون ذلك، فإن الروس 

ليسوا مستعدين لرتكهم يرحلون ”. 
وأشار إىل أن كييف تريد نقل الجرحى من ماريوبول 
لكن القوات الروسـية لم تسـمح لهم بذلك. وتابع 
”أردنـا نقـل الجرحـى. تحدثنـا عـن أنهـا مهمة 
إنسـانية. أعيدوا الجرحى إلينا. لقد وضعنا خططا 
لرتكيا لتكون وسيطا وتخرج الجرحى من املدنيني 
والعسكريني. إنهم ال يسمحون لهم بالخروج ألننا 

نفهم أن روسيا تريد فقط قتلهم بالرصاص“.
ويعتـزم الرئيس األمريكي جـو بايدن عقد اجتماع 
مـع حلفاء الواليات املتحدة الثالثاء لبحث تطورات 
الوضـع يف أوكرانيـا، وفق ما أعلـن البيت األبيض، 

عقـب إعـالن كييف أن روسـيا بدأت بشـن هجوم 
جديد للسيطرة عىل منطقة دونباس الرشقية.

ورصح مسـؤول أمريكي بأن االجتمـاع الذي أُعلن 
عنه يف جدول مواعيد بايدن هو ”جزء من تنسيقنا 
املنتظم مع الحلفاء والرشكاء لدعم أوكرانيا“، دون 
أن يحدد من سيشارك يف هذا االجتماع عرب الفيديو. 
وقـال البيـت األبيـض إن االجتماع سيشـمل ”بذل 

جهود ملحاسبة روسيا“ عىل غزوها أوكرانيا.
وكان الحاكم األوكراني ملنطقة لوغانسـك سريغي 
غايداي قال يف إعالن عـىل فيس بوك ”إّنه الجحيم. 
الهجـوم الـذي ُيحكـى عنه منذ أسـابيع قـد بدأ“، 
مضيفـاً ”تـدور معـارك يف روبيجنـي وبوبسـانا، 
ومعارك مسـتمرّة يف مدن مسـاملة أخـرى“، وذلك 
بعيـد إعالنـه عـرب تلغرام مقتـل أربعـة مدنيني يف 
كريمينـا، املدينـة التـي سـيطرت عليهـا القـوات 

الروسية اإلثنني.
   وُقتـل ثمانيـة مدنيني عىل األقـّل يف قصف رويس 
اسـتهدف اإلثنني منطقتي دونيتسـك ولوغانسـك 
يف رشق أوكرانيـا حيث تدور معارك بني الجيشـني 
الـرويس واألوكراني، بحسـب ما أعلنت السـلطات 

املحلية التابعة لكييف.
   وقـال غايداي عرب تلغـرام إّن أربعة مدنيني قتلوا 
بينمـا كانـوا يحاولون الفرار مـن كريمينا، املدينة 
الصغـرية التـي دخلتها القـوات الروسـية اإلثنني 
وتمركـزت فيها. بدوره قال بافلو كرييلينكو حاكم 
منطقة دونيتسـك إّن أربعة مدنيني قتلوا اإلثنني يف 

قصف رويس عىل منطقته.
   لكن املستشـار يف الرئاسـة األوكرانيـة أوليكيس 
اريسـتوفيتش نفـى أن تكون القوات الروسـية قد 
اسـتولت عىل كريمينا. ونقل عنـه ترصيحه لقناة 
”أوكرانيا 24“ التلفزيونية أن ”حرب شوارع عنيفة 

تدور هناك“.
      وكان الجيش األوكراني قد أعلن قبل أسابيع أّن 
موسكو أطلقت هجوماً واسع النطاق عىل منطقة 
دونباس التي يسـيطر موالـون لها عىل جزء منها، 

لربطها بشبه جزيرة القرم التي ضمتها يف 2014.
   ويـّرص الرئيس الـرويس فالديمـري بوتني عىل أن 
العمليـة العسـكرية التي يشـّنها يف أوكرانيا ترمي 
إىل إنقـاذ الـروس يف منطقـة دونباس مـن ”إبادة 

جماعية“ عىل أيدي ”نازيني جدد“ أوكرانيني.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديـات العامة، 
امس الثالثاء، أكثر مـن ٣ ماليني مواطن قدموا عىل 
مبـادرة (داري) ،فيما أشـارت اىل أن حجم القروض 
اإلسـكانية املقدمـة خـالل عمـر الحكومـة بلغـت 

تريليون دينار.
وقـال مدير عـام دائـرة التخطيط واملتابعة سـمري 
ابراهيم خالل مؤتمر صحفي لخلية اإلعالم الحكومي 
إن «قطاع السـكن من القطاعات األساسـية والذي 
يهم املواطنني»، مشـرياً اىل أن «هناك دعم املواطنني 
يتـم من خـالل نظـام اإلقرار عـن طريـق صندوق 

اإلسكان ومنح قروض من دون فوائد».
وأوضـح أن «مبادرة (داري) تركـز عىل تأمني قطع 
سـكنية مخدومـة للمواطنني وسـوف تـوزع قطع 
أرايض خارج املدن وسـتكون مخدومـة وتوزع عىل 
املواطنني»، الفتاً اىل أن «هناك نافذة الستالم الطلبات 

وتم تسلم ٣ ماليني ونصف املليون طلب».
وأضاف أن «الوزارة لديها ٣٥٨ مرشوعاً ،وأن الخطة 
االساسـية للوزارة ركزت عىل اكمال املمرات الثانية 
الرابطـة بـني املحافظـات وانجاز جـرس الدباس يف 

الكـوت وتم تأهيل طريق بغـداد - كركوك فضالً عن 
تأهيل مداخل بغداد واملرشوع ال يزال تحت التنفيذ»، 
مبيناً أن «الوزارة تنفذ حالياً جرس الكريعات للمشاة 
وذات تصميم لطيف وخالل سـنة سـوف يتم انشاء 
املـرشوع ،إضافـة اىل مرشوع مهم وهـو املمر الذي  

يربط ميسان بذي قار والديوانية».
كمـا كشـفت وزارة التخطيط، امـس  الثالثاء، عن 
عدد املشـاريع التي ال تزال قيـد التنفيذ ،فيما أكدت 

تخفيض ٢٣ تريليون دينار من الكلف.
وقـال املتحدث باسـم وزارة التخطيط عبـد الزهرة 

الهنـداوي خـالل امؤتمـر صحفـي لخليـة اإلعالم 
الحكومـي: إن «املشـاريع التي ال تزال قيـد التنفيذ 
تبلـغ أكثر من ٧ آالف مرشوع ،فيما تبلغ املشـاريع 
«الـوزارة  أن  اىل  املتلكئـة ١٤٥٢ مرشوعـًا»، الفتـًا 
وضعت عدة معالجات للمشاريع املتلكئة التي نسب 

إنجازها أقل من  ٪ ١٠».
وأشـار الهنـداوي اىل أن «العمل مسـتمر يف تحديث 
املشـاريع ،وتـم حـذف مجموعـة مـن املشـاريع 
،وتخفيـض الكلـف اىل ٢٣ تريليـون دينـار»، مؤكداً 
«إنجـاز ٢١٥٠ مدرسـة يف العـام املـايض يف عمـوم 

العراق».
وتابـع أن «هناك ٥٠ مستشـفى تم إنجـاز ٣٠ منها 

وتتم معالجة املستشفيات املتبقية». 
ويف مـا يتعلق بمـرشوع التعـداد السـكاني للعراق 
أوضح عبد الزهرة أن « الوزارة مسـتمرة يف التجهيز 
للتعـداد ،ولكـن بسـبب تأخـري املوازنة مـن املمكن 
أن يتأخـر اىل السـنة املقبلـة وهناك رؤيـة لتحويل 
املـرشوع اىل اسـتثماري»، منوهـًا بـأن «التقديرات 
وحسـب نماذج التعداد السـكاني فإن عدد السكان 

لعام ٢٠٢١ بلغ ٤١ مليوناً».

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، 
امس الثالثاء، عن ضبط مواّد غذائيَّة غري 
، وإحباط  صالحـٍة لالسـتهالك البـرشيِّ
محاولٍة لالستيالء عىل عقاٍر وهدٍر للمال 

العام يف ُمحافظة ميسان.
وذكرت الدائرة يف بيان ورد «الزوراء»، أنَّ 
«فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي 
انتقـل إىل معمل «عـيل الهـادي» إلنتاج 
ـن من ضبط (١٥٦٠)  زيت الطعام، تمكَّ
كرتونة سـعة (١٥) عبـوًة لكلٍّ منها من 
املُنتج غري الصالح لالسـتهالك البرشي، 
ُمبّينـًة وجود ُمخالفـاٍت رافقت عمليَّـة 

اإلنتاج».
ويف عمليٍَّة ثانيـٍة، اعلنت الدائرة، «ضبط 
ذ؛  املُتَّهـم عضـو لجنـة الكشـف يف املُنفَّ
لقيامـه مـع أعضـاء اللجنـة بتسـهيل 
إجـراءات دخـول مـواّد ممنوعـٍة مـن 
ا أدَّى إىل حدوث هدٍر باملال  االسترياد؛ ممَّ

العام».
ويف عمليَّـٍة أخرى، أوضحـت أنَّ «الفريق 
ن من إحباط محاولٍة لالستيالء عىل  تمكَّ

عقاٍر ونقل ملكيته يف قضاء املجر الكبري، 
ُموضحًة أنَّ تحّريات الفريق كشفت عن 
 َ تزويٍر رافق عمليَّة نقل العقار الذي ُتويفِّ
مالكـه األصيل وال ُيوَجـُد وارٌث له، حيث 
أسـفرت جهود املكتب عـن إعادة ملكيَّة 
العقـار إىل وزارة املاليَّـة، بعـد أن قرَّرت 
املحكمـة إدخالها طرفاً يف املوضوع، بعدِّ 

الدولة «وارث من ال وارث له».
وأضافـت أنَّ «التحقيقـات األوليَّـة التي 
رافقـت عمليَّة إحباط نقل ملكيَّة العقار 
الـذي تصُل قيمتـه إىل (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) 
مليون دينار، كشفت عن تواطؤ كلٍّ من 
قائممقام قضاء املجر ومدير التسـجيل 
ف يف  العقار يف القضاء، فضـًال عن ُموظَّ
مديريَّة التسجيل العقاري ومختار إحدى 

املحالت يف عمليَّـة نقل ملكيَّة العقار».
ذ  وبيَّـنـت الدائـرة أنَّ «فريـق العمـل نفَّ
عمليَّـة رابعة، حيـث انتقـل إىل ُمديريَّة 
ن  التسـجيل العقاري يف املُحافظة، وتمكَّ
فـٍة ُمتلبِّسـٍة بالجـرم  مـن ضبـط ُموظَّ
املشهود بتسلُّم مبالغ ماليٍَّة غري ُمحدَّدٍة 
مـن املحامني؛ لغـرض نقـل ملكيَّة أحد 

العقارات ألشخاٍص آخرين».
وتابعـت، «تـمَّ تنظيـم محـارض ضبٍط 
ـراٍت  ملُذكَّ وفقـًا  ـذة  املُنفَّ بالعمليَّـات 
قضائيَّـٍة، وعرضها عـىل قايض محكمة 
تحقيـق النزاهـة يف ُمحافظـة ميسـان 
الـذي قـرَّر توقيـف (١٠) ُمتَّهمني وفق 
املواد (٣٠٧،٢٩٨،٢٨٩،٣٤٠) من  أحكام 
قانون العقوبات، فضـًال عن إصدار أمر 
اسـتقداٍم بحق أربعٍة آخرين، من بينهم 
قائممقام قضاء املجر ومدير التسـجيل 

العقار فيه».
وأعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
الثالثـاء، صـدور أمـري اسـتقداٍم بحق 
مديرين عامني يف أحـد دواوين األوقاف، 
ُمبّينـًة أنَّ األمريـن صدرا بحـقِّ املُديرين 
السـابق واألسـبق للدائرة القانونيَّـة يف 

الديوان.
وذكرت الهيئة يف يبان ورد لـ «الزوراء»، 
أن «دائرة التحقيقات يف الهيئة أشـارت، 
يف معرض حديثها عن أمري االسـتقدام، 
إىل أنَّ محكمـة الكـرخ الثانيـة أصدرت 
األمريـن بحـقِّ املسـؤولني السـابقني يف 

الديوان؛ لقيامهما بالتعاقد مع مجموعٍة 
من القنوات الفضائيَّـة خالفاً للضوابط، 
عـىل الرغم مـن امتـالك الديـوان لقناٍة 

فضائيٍَّة».
وأضافـت الدائـرة أنَّ «أمري االسـتقدام 
اللذيـن صدرا عن محكمة تحقيق الكرخ 
الثانيـة؛ جاءا وفقاً ألحكام املادَّة (٣٣١) 

من قانون العقوبات».
وُيذكـر أنَّ الهيئـة أعلنت خالل الشـهر 
الحايل عـن صدور أوامر اسـتقداٍم بحقِّ 
رئيـيس أحـد دواويـن األوقـاف، فضـًال 
عـن املُفتِّش العام للديـوان واملدير العام 
للدائـرة القانونيَّة األسـبقني، وفق بيان 

الهيئة.

بغداد/الزوراء:
بغـداد،  عمليـات  قيـادة  نفـت 
امس الثالثـاء، وجود انـذار «ج» 
للقطعـات األمنيـة يف العاصمـة، 
فيمـا أعلنـت عـن إجـراء جديـد 

سيتخذ يف منطقة الكرادة داخل.
وقال قائد عمليـات بغداد الفريق 
الركـن أحمـد سـليم يف ترصيـح 
صحفـي إن «القطعات األمنية يف 
العاصمـة بغداد تقـوم بواجبها، 
وال يوجـد انـذار (ج)»، مبيناً أنه 
«لغايـة اآلن لـم تصل رسـالة أو 
نـداء مـن العمليات املشـرتكة أو 
وزارة الدفاع بإدخال القطعات يف 

انذار (ج)».
طبيعيـة  «األمـور  أن  وأضـاف 
واملقاتلـني سـواء كانـوا ضباطاً 
بإجـازات  يتمتعـون  ومراتـب 
طبيعيـة»، مشـرياً اىل أن «هنـاك 

حيطـة وحـذراً يف شـهر رمضان 
الـذي يحتاج اىل إجراءات بسـبب 

وجود تهديدات حقيقية».
وبشـأن غلـق الشـارع الرئيـيس 

ملنطقة الكرادة داخل، أكد سـليم: 
«أجريت برفقة وفد أمني جولة يف 
منطقة الكرادة أمس واسـتمعت 
التجاريـة  املحـال  أصحـاب  اىل 
الذين أكدوا أنهم ترضروا من هذا 
القطع»، مبيناً أن «هذا القطع جاء 
بسـبب كثرة املتبضعني، ولوجود 

تهديد حقيقي للمنطقة».
وتابـع: «للتخفيـف عـن كاهـل 
أصحـاب املحال يف هـذه املنطقة 
اتخذنا إجراء سيتم تطبيقه والذي 
يتضمـن فتـح الشـارع الرئييس 
عجـالت  وضـع  مـع  للمنطقـة 
التفتيش (السـونار)، يف املداخل، 
إحداها من جهة ساحة كهرمانة، 
واألخرى من جهة منطقة سـبع 
قصـور، التـي سـتقوم بتفتيش 
العجـالت لتكون هناك انسـيابية 

بحركة السري».

اربيل/الزوراء:
العمـل  وزارة  مـن  كل  قـررت 
ووزارة  االجتماعيـة،  والشـؤون 
الصحة يف إقليم كوردستان امس 
الثالثـاء افتتـاح ٣ مستشـفيات 
لعالج النسـاء اللواتي يعانني من 

األمراض النفسية املزمنة.
وقالـت وزيـر العمل كويسـتان 
صحفـي  مؤتمـر  يف  محمـد 
مشـرتك عقدته مع وزير الصحة 
سـامان الربزنجـي  يف اربيـل، « 
تم توقيع مذكرة لتأسـيس ثالثة 
النفسية  لألمراض  مستشـفيات 
هـي  وهـذه  للنسـاء،  املزمنـة 
املـرأة األوىل وبعد مـرور ٣٠ عام 
يف إقليـم كوردسـتان يتـم بنـاء 
موضحـة  املستشـفيات،  هـذه 
سـُتدار  املستشـفيات  هـذه  ان 
بشـكل مشـرتك من قبـل وزارة 
الصحة ووزارة العمل والشـؤون 

االجتماعية.

وذكرت ان اغلب النسـاء اللواتي 
يعانـني من األمـراض النفسـية 
املزمنـة ملقيـات يف االزقـة وعىل 
الطرقات، ولالسـف يتم االعتداء 
عليهـن جنسـيا، وكان القضـاة 
يرسـلوهن اىل دار رعاية املسنني، 
وكان هـذا االمـر له تأثري سـلبي 

عىل عمل وزارتنا».
أنـه «بامـر مـن  وقالـت ايضـا 
رئيس الحكومـة تقرر فتح هذه 
املستشفيات الثالثة يف محافظات 
ودهـوك»،  والسـليمانية  اربيـل 
اتممنـا  «قـد  بالقـول  مردفـة 
وسـيتم  الالزمـة  االسـتعدادات 
افتتـاح املستشـفيات يف الوقـت 
القريب ونستقبل املريضات فيها، 
ووزارة العمل سيقع عىل عاتقها 
العمـل الرقابـي ووزارة الصحـة 

ستقوم بمعالجة املريضات».
بـدوره قـال سـامان الربزنجي 
خـالل املؤتمـر إن: االجتماع هو 

اجتماعـات  لسلسـلة  نتيجـة 
عقدتها الوزارتان سابقا»، مبينا 
ان هذه املستشـفيات سـتعالج 
املريضات نفسيا واعادة تأهيلهن 

داخل املجتمع.
واعـرب عـن اسـفه ازاء ارتفاع 
يف  املـرشدات  املريضـات  نسـبة 

الشـوراع، قائال: نحن نعمل عىل 
الحد مـن هذه الظاهـرة وقد تم 
تحديـد اماكن ليأواهن ولكن هذا 
غري كاف ألنهن بحاجة اىل اماكن 
تعتني بهـن ملدة زمنية أطول من 
خالل توفري العـالج لهن وهذا ما 

ستقوم به املستشفيات».

بغداد/الزوراء:
وجه أمني بغداد، املعمار عالء معن، 
خـالل جولـة ميدانية مسـائية له 
لالطالع عىل مشاريع اعمار مدينة 
الصدر بزيادة زخم العمل» مشـرياً 

اىل «إنجاز أكثر من ١٥ مرشوعاً.
وذكر بيان لالمانة تلقت «الزوراء» 
نسـخة منه ان «أمني بغـداد تابع 
يف جولة مسـائية االعمال الجارية 
بشـارع الفـالح املرحلـة الثانيـة 
بطـول ١٢٥٠ مـرتاً والذي يتضمن 
اعمال مد االرصفة ورصفها بحجر 
املقرنـص وتنفيذ تخرصات وقوف 
والتأثيـث  واالكسـاء  السـيارات 
والتخطيـط بالعالمـات املرورية ، 
كما ثمـن التعـاون املثمـر لوزارة 
الكهربـاء بعـد انجازهـم اعمـال 

االنارة».
واضـاف ان «امـني بغـداد وجـه 
بتنظيـم وصبغ واجهـات االبنية 
يف شـارع الفـالح وازالـة جميـع 
املشوهات والتجاوزات» مشرياً اىل 
ان «اعمال تطوير الشارع ترتافق 

مع اعمال تطوير قطاعات مدينة 
الصـدر إذ ان هنـاك (١٥) قطاعاً 
يف طور االنجاز بالكامل اىل جانب 
طـور  يف  أخـرى  قطاعـاً   (٣٣)
االحالـة ضمـن حملة تضـم ٦٠ 
مرشوعـًا بمدينة الصدر تم انجاز 

نصفها».

وبـني ان «مدينـة الصـدر احدى 
البوابات الرئيسـة للتطوير ضمن 
رؤية نهضة بغداد والعمل مستمر 
لالرتقـاء بواقعها اذ تشـهد هذه 
املدينـة ثـورة عمرانيـة كمـا هو 

الحال لباقي مناطق العاصمة».
كمـا التقـى امـني بغـداد عـدداً 

من االهـايل الذين رحبـوا بجهود 
املواطنني  تعـاون  االعمار، مثمناً 
بمدينـة الصـدر وتفاعلهـم مـع 
اعمال التطوير ، كما وجه بشمول 
احدى املحالت بتنفيذ شـبكة ماء 
جديـدة لهـا بعد معانـاة ألربعني 

عاماً لعدم وجود شبكة ماء».
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بغداد/الزوراء:
أكـد عضـو مجلـس النـواب النائـب، فالح 
الهاليل، امس الثالثاء، إمكانية ترشيع قانون 
ينظـم بدالت اإليجار.وقال الهاليل يف ترصيح 
صحفي إنه «بإمكان مجلس النواب ترشيع 
قانون لتوحيد بدالت اإليجار ويكون منصفاً 
للطرفني»، مبيناً أن «ضعف تطبيق القوانني 
هو العائق أمام اتخاذ اإلجراءات القانونية».
وشـدد الهـاليل عـىل «رضورة ترشيـع مثل 
املسـتأجر  تحمـي  التـي  القوانـني  هـذه 

واملؤجر، ومتابعة تطبيقها من قبل الجهات 
التنفيذية».وارتفاع مؤرش أسـعار العقارات 
وبدالت اإليجار يف بغداد واملحافظات بشـكل 
كبري األمـر الذي يثقل كاهـل املواطن، فيما 
قـدَّم مختصـون حلـوالً لحـلِّ جزٍء بسـيٍط 
ـُه الدولة نحو  مـن هذه املشـكلة منها توجُّ
البناء الجاهز أو مشاريع السكن منخفضة 
التكلف بأقساط بنحو من ٣٠٠ و٤٠٠ و٥٠٠ 
من دون مقدمة وتكون قريبة من العاصمة 

ومرتبطة بطرق رسيعة.

بغداد/الزوراء:
أفـاد مصـدر أمني، امـس الثالثـاء، بالقبض عـىل اربعـة مروجني للمخـدرات رشقي 
العاصمـة بغداد.وقال املصـدر  إن «قوة امنية تمكنت وبكمـني محكم من القبض عىل 
اربعة اشـخاص من مروجي املخدرات متلبسـني ببيع املواد املخدرة ضمن منطقة حي 
االمانة رشقـي العاصمة بغداد».وأضـاف أن «القوات األمنية ضبطـت بحوزة املتهمني 
مادة الكرستال وميزان الكرتوني وبايب زجاجي»، الفتا إىل أنه «تم تسليمهم مع املبارز 

اىل شعبة مخدرات مدينة الصدر». 

ذي قار/الزوراء:
طالب محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي ،امس الثالثاء، مجلس الوزراء انشـاء مركز 

السيطرة يف املحافظة ، وذلك من اجل استقرار منظومة الطاقة الكهربائية.
وقال الغزي يف بيان تلقته «الزوراء»: ان ”مركز السيطرة من املواقع املهمة التي تساهم 
يف الحفاظ عىل تردد املنظومة والسـيطرة عىل تدفق االحمال، مؤكداً ان مدينة النارصية 

تعد مركزاً مهماً بالتحكم باالحمال بني املنطقة الجنوبية والوسطى“
وأشـار اىل ان ”انشاء مركز السيطرة سيسهم يف استقرار املنظومة واالستمرار بتجهيز 

الكهرباء ملدة ٢٤ ساعة دون انقطاع. 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وكالة االسـتخبارات والتحقيقات 
االتحاديـة، امس الثالثـاء، إحباط عملية 
تهريـب ٥ كغـم مـن مـادة الكريسـتال 
املخدرة مـن احدى دول الجـوار والقبض 

عىل املهربني .
وذكرت الوكالة يف بيـان ورد لـ «الزوراء» 
اسـتخباري  وجهـد  دؤوب  «بعمـل  انـه 
ومتابعة استمرت لعدت أيام استندت عىل 
معلومات اسـتخباراتية دقيقـة ، تمكنت 
مفارز وكالة االسـتخبارات والتحقيقات 

االتحاديـة يف وزارة الداخليـة، مـن القاء 
القبض عىل متهمـني اثنني كان يف نيتهما 
ادخـال (٥) كغـم مـن مـادة الكرسـتال 
املخـدرة اىل العراق عـرب الحدود مع احدى 
دول الجـوار وبالجرم املشـهود، حيث تم 
ضبط املادة املخدرة لديهما ومسدس غري 

مرخص واحبط مخططهما».
وأضـاف البيان ان املهربـني «تم ايداعهما 
القانونية  االجراءات  التوقيف السـتكمال 
مـع  وتسـليمهما  بحقهمـا  الالزمـة 

املضبوطات اىل الجهات املختصة اصوليا
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بغداد/الزوراء:
الكليـة  طـالب  الثالثـاء،  امـس  تظاهـر 
العسـكرية امام مبنى وزارة الدفاع، وذلك 

بعد رفضهم يف الدورة ١١٢.
وانطلقت تظاهرة امام مبنى وزارة الدفاع 
القديمـة يف بـاب املعظـم من قبـل طالب 
الكليـة العسـكرية املتقدمني عـىل الدورة 

١١٢ والذي تم رفضهم».
وطالب الطالب املحتجـني بقبولهم ضمن 

الدورة ١١٢ كلية العسكرية».
ويف ذات السياق، تظاهر مستحقي الرعاية 
االجتماعية امـام وزارة العمل، فضال عن 
تظاهـر املتقدمني عـىل رشاء ارايض وفق 

قانون ٢٥امام وزارة االسكان».

@ÚÌãÿè»€a@ÚÓ‹ÿ€a@l˝†
@ÒäaåÎ@‚bfla@ÊÏvn±
@¿@·Ëõœä@á»i@ bœá€a
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بغداد/الزوراء:
اسـتقبل رئيس هيئة املنافذ الحدودية عمر الوائـيل يف مكتبه، امس الثالثاء ، مدير 

عام الهيئة العامة للكمارك شاكر الزبيدي .
وذكر بيان: ان اللقاء ناقش واقع عمل املراكز الكمركية ومديريات املنافذ الحدودية 
مـن أجل الوقـوف عىل التحديات واملعوقات التي تواجه سـري العمل يف كافة املنافذ 
إليجـاد الحلـول الالزمة ملعالجـة أي خلل أو طـارئ يحدث ملنع أي إربـاك أو عائق 

ينعكس سلبا عىل عملية التبادل التجاري.
وبـدوره، أكد الوائيل عىل رضورة التعاون وتبادل املعلومات والتكامل بني الهيئتني 
وخاصـة فيما يتعلق بتطوير العمل اإللكرتوني وربـط الربامج بني الدوائر العاملة 
ملنـع أي عمليات تزويـر أو هدر باملال العام وتسـهيل اإلجراءات عىل املسـتوردين 
مؤكدا عىل رضورة اسـتمرار العمل عىل مدار ٢٤ سـاعة لضمان تدفق البضائع إىل 
البلد بكل انسيابية ويف ذات السياق تم عرض عملية مراقبة كافة املنافذ الحدودية 

بواسطة منظومه كامرات املراقبة.
من جهته، استعرض السيد مدير عام الهيئة العامة للكمارك اإلجراءات املتخذة من 
قبله يف تقويم عمل املراكز الكمركيه مؤكدا عىل رضورة التواصل والتعاون املستمر 

من أجل تحقيق املصلحة العامة.
ويف ختـام اللقـاء، اتفق الطرفان عىل تعزيز التعاون املشـرتك وحث كافة العاملني 
عىل ممارسـة أعمالهـم بمهنية ونزاهة لالرتقاء بمسـتوى االداء بمـا يتوافق مع 

التوجيهات الحكومية ويلبي حاجات املواطنني

@ãˆaÎá€a@¡iä@Êbì”b‰m@âœb‰æaÎ@⁄äb‡ÿ€a
‚b»€a@fibæa@äáÁ@…‰æ@bÓ„Î6ÿ€g@Ú‹flb»€a



بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، 
عن تفاوت «طفيف» يف أسـعار املواد 
االنشائية لشهر كانون الثاني املايض 
مقارنة بشـهر كانـون األول من عام 

.٢٠٢١
لإلحصـاء  املركـزي  الجهـاز  وقـال 
اطلعـت  تقريـر  يف  للـوزارة  التابـع 
عليـه «الـزوراء»: إن «مؤرش أسـعار 
املواد االنشـائية لشـهر كانون الثاني 
انخفض بشكل طفيف مقارنة بشهر 
كانـون األول من عـام ٢٠٢١ بعد ان 
تمت متابعة وتسـجيل ٦٤ مادة بناء 

تم تسجيلها يف األسواق املحلية».
مبيناً أن «أهم املؤرشات للمواد األكثر 
اسـتخداماً وتأثرياً يف األسـواق كانت 
لثالث مواد شملت الطابوق واالسمنت 

والحديد».
أن «معـدل سـعر  الجهـاز  وأضـاف 
الطابوق العادي لشـهر كانون الثاني 
املـايض بلـغ (١٥٧) ألـف دينـار لكل 
(١٠٠٠) طابوقـة مسـجالً انخفاضا 
بلغ (٢٪) عن معدل سعر شهر كانون 
االول ٢٠٢١ الـذي كان قد بلغ (١٦٠) 
ألف دينار لكل (١٠٠٠) طابوقة، فيما 
بلغ سـعر الطابوق الجمهوري لشهر 
كانـون الثانـي املـايض (١٩١) ألـف 
دينار لكل (١٠٠٠) طابوقة مسـجالً 
انخفاضـا بنسـبة (٢٪) عـن معـدل 
سـعر شـهر كانون االول ٢٠٢١ الذي 
بلـغ (١٩٤) ألف دينار لـكل (١٠٠٠) 

طابوقة».

وأشـار التقريـر إىل أن «معدل سـعر 
االسمنت العادي لشهر كانون الثاني 
املايض بلـغ (١٠٩) ألف دينـار للطن 
الواحد مسـجال ارتفاعا بنسبة (١٪) 
عن معدل سـعر شـهر كانـون االول 
٢٠٢١ الـذي كان بسـعر( ١٠٨) ألف 
دينـار للطن الواحد، فيمـا بلغ معدل 
سعر االسـمنت املقاوم لشهر كانون 
الثاني املايض (١٢٠) الف دينار للطن 
بنسـبة  انخفاضـاً  الواحـد مسـجالً 
(٢٪) عـن معدل سـعر شـهر كانون 
االول ٢٠٢١ الذي كان بسـعر( ١٢٣) 
الـف دينـار للطـن الواحـد، فيما بلغ 
سعر االسـمنت االبيض لشهر كانون 
الثاني (٢١٥) الف دينار للطن الواحد 
مسـجالً انخفاضاً بنسـبة (٢٪) عن 
معدل سعر شـهر كانون االول ٢٠٢١ 
الـذي بلـغ السـعر فيـه (٢١٩) الف 

دينار».
وأوضح الجهاز يف تقريره أن «أسعار 

الحديد (الشـيش) من املنشأ األجنبي 
لشـهر كانـون الثانـي املـايض بلغت 
(مليونـاً و٢٦٣) الـف دينـار للطـن 
بنسـبة  انخفاضـا  الواحـد مسـجالً 
(١٪) عـن معدل سـعر شـهر كانون 
االول ٢٠٢١ الذي كان بسـعر (مليوناً 
و١٧٣) الف دينار للطن الواحد، فيما 
بلغ معدل سـعر الحديد (الشـيلمان) 
لشهر كانون الثاني املايض (١٧) الف 
دينار للمرت الواحد مسـجالً انخفاضاً 
بنسـبة ١١٪ عن معدل سـعر شـهر 
كانـون االول ٢٠٢١ الـذي بلـغ (١٩) 

الف دينار للمرت الواحد».
ولفـت التقريـر إىل أن «معـدل سـعر 
طابوق الثرمسـتون يف كانون الثاني 
املايض بلغ (مليوناً و٩٨٣) ألف دينار 
مسـجالً ارتفاعـا بنسـبة (٣٪) عـن 
شـهر كانـون االول ٢٠٢١ الـذي بلغ 
معدل السعر فيه (مليوناً و٩٧٧) ألف 

دينار».

بغداد/ الزوراء:
أوضح الخبري القانوني، عيل التميمي، 
مـدى إمكانيـة تمرير موازنـة 2022 
من دون حسـابات ختامية ملا سبقها، 
فضـال عـن توضيح مـدى دسـتورية 
تمريـر املوازنـة من قبـل الربملان عىل 
الرغم من ان الحكومة ترصيف اعمال 

يومية.
وقـال التميمي يف ترصيح صحفي: ان 
”مجلـس النواب لديـه إمكانية تخوله 
ان يطلب من حكومة ترصيف االعمال 
ارسـال قانون املوازنة اىل الربملان، الن 
ذلك يتعلق باألمن الغذائي الذي هو من 
أوىل أولويات حكومـة ترصيف األمور 

اليومية“.
وأضاف ان ”تخويل الحكومة بإرسال 
املوازنـة يحتـاج إىل تصويـت االغلبية 
املطلقة لعدد أعضاء الربملان، أي العدد 
الـكيل زائد واحد وان يكـون هذا الحق 
مقتـرص فقـط عـىل قانـون املوازنة 

فقط“.
واوضح التميمي، ان ”ارسـال املوازنة 
بعـد تخويـل الحكومة بذلـك يجب ان 
يسـبقه اعتماد الحسـابات الختامية 
ملوازنة السـنة السـابقة وفـق قانون 
اإلدارة املالية والدين العام رقم ٦ لسنة 
٢٠١٩، حيـث ينفذ ذلـك وفق املواد ٦٢ 

و٥ و ٦١ مـن الدسـتور و١٢ و١٣ من 
قانـون اإلدارة املالية والدين العام رقم 
٦ لسنة ٢٠١٩ واملواد من ١٢٨ إىل ١٣٨ 

من النظام الداخيل للربملان“. 
مـن جانب اخـر، أعلنت خليـة اإلعالم 
الحكومـي، امس الثالثـاء، دخول أول 
مرشوع ضمـن االتفاقيـة الصينية يف 

ذي قار.
وقـال رئيس خلية اإلعـالم الحكومي، 
حيـدر مجيـد، يف مؤتمـر صحفي: إن 
”أهم املشاريع التي طال الحديث عنها 
ضمـن االتفاقيـة اإلطاريـة الصينيـة 
ودخلـت حيـز التنفيـذ هـو مـرشوع 
توقيع مطار النارصيـة الدويل“، الفتاً 

اىل أن ”هذا املـرشوع يعد أول مرشوع 
تمـت املبـارشة بـه ضمـن االتفاقية 

الصينية“.
وأضـاف مجيـد أن ”هنـاك مـرشوع 
تطوير مدينتي الكاظمية واألعظمية، 
وشكلت لجنة وسـيعقد اجتماع الحق 
بهذا الشـأن“، الفتـاً اىل أن ”ما يتعلق 

بمـرشوع األبنيـة املدرسـية فإنه بعد 
تكليف األمانـة العامة تم الوقوف عىل 
املشـاكل العالقة، وهناك 11 عائقاً تم 
حلها وبـارشت الرشكات املنفذة ومنذ 

ستة أشهر“.
وأشـار اىل أنه تم“ تسلم أكثر من 100 
مدرسـة من مجموع املـدارس البالغ 

عددها 8000 مدرسة“.
وفما يتعلق بصنـدوق إعمار ذي قار، 
أوضـح مجيد أنـه ”بعد قـرار مجلس 
الـوزراء الخاص بصنـدوق إعمار ذي 
قار وتمت املبارشة يف املشاريع“، مبيناً 
أنه ”خالل األسـبوع املايض تم افتتاح 
ستة مشاريع واألسابيع املقبلة سيتم 

افتتـاح 15 مرشوعـاً آخـر“. 
وأكـد أن ”املشـاريع يف ذي قار وصلت 
ألول مـرة اىل القـرى واألريـاف وبلـغ 
محافظـة  يف  مشـاريع   206 عددهـا 
ذي قـار“، منوهاً بأن ”هذه املشـاريع 
تضمنـت أكرب مدينة طبيـة يف العراق، 
وكذلـك ادخلـت املشـاريع الرتفيهيـة 
واملالعب ومرشوع تطويـر مدينة أور 

األثرية“.
وذكر مجيد أن ”املشـاريع مهمة جداً 
وهـي عىل نوعـني: املشـاريع املتلكئة 
واملتوقفـة، والنـوع الثاني املشـاريع 

الجديدة“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنـك املركزي من الدوالر يف مزاد، امـس الثالثاء، لتصل 

ألكثر من ٢١٦ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن «مبيعـات البنك املركزي امس خالل مـزاده لبيع ورشاء 
الـدوالر االمريكي، ارتفعت لتصل اىل ٢١٦ مليونـا و١٤٢ ألفا و٧٣٦ دوالرا 
مقارنـة بيـوم االثنني التي سـجلت ٢١٠ ماليـني و٩٠٣ آالف و٨٦٣ دوالرا 

أمريكيا غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وأضاف: ان معظم املبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات، حيث بلغـت ١٦٦ مليونا و٧٩٢ ألفا و٧٣٦ 
دوالرا، فيمـا ذهب املتبقي منها عىل شـكل مبيعات نقدية والتي بلغت ٤٩ 

مليونا و٣٥٠ ألف دوالرا.
وأشـار املصـدر إىل ان ٣٠ مرصفا قامـوا بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، و١٩ مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقديـة، إضافـة اىل ٣٤ رشكة 

توسط.

 بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف الرشـيد، امـس الثالثاء، عـن إطالق وجبة جديدة لسـلف 
موظفـي دوائر الدولة ومنتسـبي الدفـاع والداخليـة والبالغة 10 ماليني 

دينار والعقود خمسة ماليني كحد أعىل.
ودعا املرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ” املسـتفيدين كافة 
ممن سـتصلهم رسائل نصية بمبلغ السـلفة مراجعة فروع املرصف او 

منافذ الدفع االلكرتوني لتسلمها“.
وأكد ان ”التقديم عىل السـلف الكرتونيا لحاميل بطاقة (نخيل) وال يوجد 

وسيط بني املرصف والزبون“.

بغداد/ الزوراء:
اعترب الخبري االقتصادي، نبيل العيل، امس الثالثاء، استضافة وزير النفط 
احسـان عبد الجبار يف لجنة النفط والطاقة النيابية إجراًء رقابيا صحيحا 
بشـأن مرشوع االنبوب النفطي بني العراق واألردن الذي يمتد من البرصة 
اىل ميناء العقبة، مبينا ان املرشوع ليس له أي جدوى او منفعة اقتصادية 

للعراق وانه يخدم األردن فقط .
وقـال العـيل يف ترصيح صحفي: ان “ مـرشوع اتفاقية انشـاء مد أنبوب 
نفطـي من البرصة اىل ميناء العقبة األردني ليس فيه أي جدوى او منفعة 
اقتصادية للعراق وانه يخدم األردن فقط “ . مؤكدا ان “املرشوع سـيايس 
ألنه سيدفع للمملكة األردنية الهاشمية النفط العراقي وبأسعار بخسة ال 

تذكر وعىل حساب الشعب العراقي “
وأضـاف ان “اسـتضافة وزير النفط احسـان عبد الجبـار يف لجنة النفط 
والطاقة النيابية اجراء رقابي صحيح ويثنى عليه فيما يخص مناقشـته 

والطلب منه تقديم الجدوى االقتصادية ورقيا“ .
وكان املستشـار االقتصادي لرئيس الـوزراء، مظهر محمد صالح، اقر، يف 
ترصيح سـابق، بوجود تخبط يف دراسة جدوى وآليات تنفيذ مرشوع نقل 
النفط من البرصة اىل ميناء العقبة، مبينا ان الخالف حول جدوى املرشوع 

كبري وشائك سيؤجل حسم املوضوع. 

بغداد/ الزوراء:
انخفض سـعر خام البرصة الثقيل، امس الثالثاء، إىل ما يقارب دوالرين 

مع تذبذب أسعار النفط يف األسواق العاملية.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 1.94 دوالر وبنسـبة تغيري 

بلغت %1.77 ليصل اىل 107.86 دوالرات للربميل الواحد.
وتذبذبت أسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 
116.66 دوالراً للربميـل بارتفـاع بلغ 0.02 دوالر، وسـجل مزيج مربان 
اإلماراتـي 109.96 دوالرات للربميـل بارتفـاع بلـغ 2.45 دوالر للربميل، 
وبلـغ ومزيج سـهران الجزائـري 108.45 دوالرات بانخفاض بلغ 0.06 
دوالر، وبلغ مزيج ايران الثقيل 106.01 دوالرات بارتفاع بلغ 0.05 دوالر، 
وبلـغ خام بوني النيجريي الخفيـف 107.08 دوالرات بارتفاع بلغ 0.31 
دوالر، فيمـا بلغ خـام جرياسـول االنغـويل 106.20 دوالرات بانخفاض 

0.10 دوالر“.
وكانـت اسـعار النفط قد تذبذبت نتيجة شـح املعـروض يقابلها خطط 

الدول املستهلكة لتحرير املاليني من النفط لكبح جماح االسعار.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابـل الدينار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر إن بورصـة الكفـاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلت 
صباح امـس 147700 دينار عراقي مقابـل 100 دوالر أمريكي، وكانت 
اسـعار يـوم االثنني سـجلت 147750 دينـارا عراقيا مقابـل 100 دوالر 

امريكي.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148000 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 147600 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب «االجنبـي والعراقي» يف األسـواق املحلية، امس 

الثالثاء، بالتزامن مع تراجع أسعار املعدن األصفر عامليا.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي ٤٠٦ آالف دينار، وسعر الرشاء ٤٠٢ الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع صباح امس االثنني ٤٠٩ آالف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣٦٠ ألف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٦٢ ألفا.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار ٢١ يـرتاوح بني ٤١٠ آالف دينـار و٤٢٠ ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٧٠ ألفاً و ٣٨٠ الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

@216@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

@¿@bÓjè„@böb–Øa@áËìÌ@ä¸Îá€a
ÊbnéÜã◊Î@ÜaáÃi

@÷aÏé˛a@¿@kÁâ€a@äb»éc@üb–Øa
ÚÓ‹0a

@Âfl@ÒáÌáu@ÚjuÎ@’‹�Ì@áÓíã€a
@—‹è€a

@läb‘Ì@bfl@∂g@…ua6Ì@Òãój€a@›Ó‘q
ÂÌä¸ÎÜ

@Új‘»€a –@Òãói@lÏj„c@ZÜbón”a
¡‘œ@ÊÜä˛a@‚á≤@ÔébÓé@ Îãìfl

@äb»éc@¿@C�b–Ó–†@�bmÎb–mD@ãí˚m@¡Ó�Én€a@ÒäaåÎ
@ÚÓˆbì„�a@ÜaÏæa

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية   
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة  

اعالن
اىل / املدعى عليه (مناف سمري عيل)

اقامـِت املدعية (رشـا عبد الواحد عـيل) الدعوى املرقمة 
اعاله تطلب فيها التفريق للهجر وحيث انك مجهول محل 
االقامـة يف الوقت الحارض حسـب رشح القائم بالتبليغ 
واشـعار املجلـس البلـدي يف حي االصمعـي . عليه تقرر 
تبليغـك بالصحـف املحلية للحضور امـام هذه املحكمة 
او مـن ينـوب عنك صباح يـوم ٢٠٢٢/٥/١١ وبعكسـه 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .  
                                 القايض 

  بسيم شنان خلف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

اعالن
اىل/ املدعوه (عذراء حسني محمد)

بناء عىل الطلب املقدم من قبل املدعو (باسم محمد رضا) 
بخصوص حجة الوصية عىل ابنتـك القارصة (طيبة رائد 
باسـم) والتي تسـكن مع جدها وملجهولية محل اقامتك 
وحسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجديدة 
١ /النجف. لذا تقرر تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني 
يوميتـني فعليـك الحضـور امام هـذه املحكمـة يف موعد 
اقصاه سـبعة ايـام من تاريخ النرش السـاعة التاسـعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 

سوف تصدر حجة الوصاية بحقك غيابا وفق االصول. 
القايض 
عبد الرضا نور الجنابي

اعالن
اىل الرشيك (شهالء  عباس شعالن) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغـرض اصـدار 
اجـازة البنـاء للرشيـك  (حيـدر 
عصـواد نعمه) للقطعـة املرقمة 
٣/٥٧١٢٧ يف النجـف حـي النداء 
مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة ايـام 
وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك .

فقدان

فقـدت مني الوثيقة املرقمة / 
٩٣ يف ٢٠٠٦/٥/٢٣ والصادرة 
مـن قسـم التعليـم املهنـي يف 
النجف بإسـم (دريس محسن 
عبد السادة صليبي) فعىل من 
يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان

فقـدت مني الهويـة الصادرة 
من جامعة الفرات االوسـط/ 
الكليـة التقنية االدارية قسـم 
ادارة اعمـال/ املرحلـة الثالثة 
بإسـم (حوراء حسـني هيال) 
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان

فقـدت مني الوثيقة املرقمة / 
٢٢ يف ٢٠٠٢/٥/١٤ والصادرة 
مـن قسـم التعليـم املهنـي يف 
النجف بإسـم (دريس محسن 
عبد السادة صليبي) فعىل من 
يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار.

احوال النجف 
بنـاًء عىل الدعـوة املقامة من قبـل املواطن 
قـدم املواطـن (عيل مجهـول كانـي) طلبا 
لغرض تسـجيل لقبه وجعله (الظاملي) بدل 
مـن (فـراغ) فمن لديـه اعـرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاهـا عرشة 
ايام وبعكسه سـوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفـق احكام املادة (٢٤) من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر 

االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

احوال النجف 
بنـاًء عىل الدعـوة املقامة من قبـل املواطن 
قـدم املواطـن (عزيز مجهول كانـي) طلبا 
لغرض تسـجيل لقبه وجعله (الظاملي) بدل 
مـن (فـراغ) فمن لديـه اعـرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاهـا عرشة 
ايام وبعكسه سـوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفـق احكام املادة (٢٤) من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر 

االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

احوال النجف 
بنـاًء عىل الدعـوة املقامة من قبـل املواطن 
قـدم املواطـن (احمد مجهول كانـي) طلبا 
لغرض تسـجيل لقبه وجعله (الظاملي) بدل 
مـن (فـراغ) فمن لديـه اعـرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاهـا عرشة 
ايام وبعكسه سـوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفـق احكام املادة (٢٤) من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر 

االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العدد: ٥٠٦ / ش/ ٢٠٢٢
التاريخ: ١٩ /٤/ ٢٠٢٢

العدد: حجة وصاية
التاريخ: ١٨ /٢٠٢٢/٤
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بغداد/ متابعة الزوراء
 عـد نائب رئيس نادي امليناء محمد جابر  تكرار ضغط وتدخل الجمهور ومنع الالعبني من إجراء الوحدة 
التدريبية «خطأ كبري بحق النادي»، مشريا إىل أن الفريق يمر بظرف صعب بسبب النتائج التي جاءت دون 
مستوى الطموح.وقال جابر ان «النتائج السلبية لفريق امليناء مؤسفة، ومؤسف مايمر به الفريق خالل 
الدوري الحايل، السيما وان امليناء فريق جماهريي يمتلك قاعدة واسعة يف العراق عامة والبرصة خاصة».
وعن التظاهرات ومنع الجمهور الجراء الفريق تدريباته، بني محمد ان «الذي قام به الجمهور خطأ وكان 
املفـروض أن يقفوا مـع الفريق يف محنته ال أن يزيدوا جروحه».واضاف انـه «من الخطا تدخل الجمهور 

بأمور الالعبني واالدارة»، مبينا أن «الحالة بدأت تسترشي يف العديد من االندية السيما يف امليناء».
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بغداد / هشام السلمان 
اسـتقبل رئيـس اللجنـة الباراملبية 
الوطنيـة العراقيـة الدكتـور عقيل 
يف مكتبـه  أمـس   حميـد  مسـاء 
الرسـمي رئيـس االتحاد االسـيوي 
أللعاب الصم  محمد باركر  ملناقشة 
امللف العراقي  الذي تقدم به االتحاد 
العراقي للصم بالتعاون مع اللجنة 
السـتضافة  العراقيـة  الباراملبيـة  
بطولة اسـيا والباسيفيك الخامسة 
بكـرة القـدم للصـم يف العاصمـة 
العراقيـة بغداد  وذلـك نهاية  العام 

الحايل .
وبعـد الرتحيب بالضيف االسـيوي 
وسالمة وصوله اىل العاصمة بغداد 
، قدم رئيـس  اللجنـة الباراملبية د. 
عقيل حميد  لضيفه رشحا مفصال  
عـن اسـتعدادات العـراق والدعم ( 
اللوجسـتي ) الحكومي املقدم  من 
وزارة الشـباب والرياضة اضافة اىل 
توفر املالعب ذات املواصفات الدولية 
املعـرتف بهـا رسـميا  للمباريـات 
يف  سـتقام  البطولـة  وان  السـيما 
وايضـا   ، الـدويل  الشـعب  ملعـب 
مالعب تدريب املنتخبات االسـيوية 
التـي ستشـارك بالبطولـة   فضال 
عن الفنادق  املوجودة يف بغداد التي 

اغلبها من طراز عال ومميز. 
وتحـدث رئيـس االتحاد االسـيوي 
اللعـاب الصـم  محمـد  باركر عن 
اهميـة العراق يف الوًسـط الريايض 
أللعـاب الصم واهمية اسـتضافته 

لبطولة اسيا لكرة القدم للصم. 
وأضـاف باركر قائال نحـن كاتحاد 
اسيوي نسعى اىل ان يحصل العراق 
االسـيوي  االتحـاد  موافقـة  عـىل 
لتنظيم  بطولة اسـيا خالل اجتماع 
االتحـاد الذي سـُيعقد قريبا  معربا 
يف  العـراق  بزيـارة  سـعادته  عـن 
مهمتـه لالطـالع عـىل تحضـريات 
الجانـب العراقـي الجـل رؤيـة كل 
االمـور املتعلقة باقامـة البطولة يف 

العاصمة بغداد.
وحرض اللقـاء االمني العـام للجنة 
الباراملبيـة وكالـة د. احمـد العاني 
وسـعد عبد املجيد رئيس اتحاد كرة 
الهدف للمكفوفني وحسنني محمد 
رئيس العاب الصم وصدام حمادي 
احد مؤسيس العاب الصم ويف نهاية 
اللقاء كشف رئيس اللجنة الدكتور 
عقيل حميد عن شعار البطولة التي 
سـينظمها العراق مـن خالل طبع 
الشعار عىل الزي الرسمي للمنتخب 

العراقي.

@Ú€Ï�i@Úœbõnéa@î”b‰Ì@ÚÓjæaäbj€a@êÓˆä
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بغداد/ متابعة الزوراء
وضع الشـباب السـعودي قدًمـا يف ثمن 
نهائي دوري أبطال آسـيا، بفوز عريض 
عىل القوة الجوية (0-3) عىل ملعب األمري 
فيصل بـن فهـد بالعاصمة السـعودية، 
ضمن الجولة الرابعة ملنافسات املجموعة 

الثانية من دور املجموعات.
ووضع نواف العابد العب وسط الشباب، 
توقيعـه عىل األهـداف الثالثة، بتسـجيل 
هـديف  وصناعـة   ،30 الدقيقـة  يف  األول 

كارلوس جونيور (39، 73).
ورفـع الليـث السـعودي رصيـده إىل 10 
نقاط، بينما توقـف رصيد القوة الجوية 

عند 4 نقاط.
دخـل القـوة الجويـة املبـاراة بانضباط 
تكتيكـي يف وسـط ملعبه، مـع االعتماد 
عـىل التحـول الهجومـي الرسيـع، فيما 
عـىل  سـيطرته  يفـرض  الشـباب  كان 
وسـط امللعب، دون فـرص حقيقية عىل 

املرميني.
وكاد القـوة الجوية أن يفتتح التسـجيل 
مبكرًا، بعد عدة تمريرات يف وسط امللعب، 
قبـل أن تصـل الكرة إىل مهـدي بوكايس، 
الذي وجد مساحة خالية، وانطلق بالكرة 
نحـو مرمـى فـواز القرنـي لكـن كرته 

افتقدت اللمسة األخرية.
ويف الدقيقـة 27، حـاول فـواز القرنـي 
حارس الشـباب، إنقاذ كـرة زميله أحمد 

رشاحييل قبـل أن تتحول إىل ركنية، لكنه 
أعـاد الكـرة إىل إبراهيـم بايـش واملرمى 

خاٍل، لكن كرته ذهبت بعيدا.
رد الشـباب عىل تهديـدات القوة الجوية، 
يف الدقيقـة 30، بعـد تبـادل رائـع للكرة 
يف وسـط امللعـب، قبل أن تصـل الكرة إىل 
فواز الصقور عىل الجهة اليمنى، وأرسل 
عرضيـة شـتتها الدفـاع العراقـي، لكن 
الكرة تهيـأت أمام نواف العابـد الذي لم 
يتوان يف إطالق تسـديدة يسارية سكنت 

شباك محمد صالح.
حافظ العبو القوة الجوية عىل تنظيمهم 
وتحوالتهـم الهجوميـة الخاطفـة، لكن 
الشـباب نجـح يف مضاعفـة النتيجـة يف 
الدقيقـة 39، بعـد تمريـرة متقنـة مـن 
نـواف العابد إىل كارلـوس جونيور، الذي 
سـيطر عـىل الكـرة وتوغـل بهـا داخـل 
منطقة الجزاء، ثم سدد بيرساه يف الزاوية 

اليرسى.
وكاد هتـان باهـربي أن يضيـف الهدف 
الثالـث للشـباب، لـوال تصـدي محمـد 

صالح.
وتحكم الفريق السعودي يف إيقاع املباراة، 
لكن مهدي بوكايس أهدر فرصة تقليص 
الفارق للقوة الجوية، عندما سدد خارج 
امللعب وهـو يف مواجهة املرمـى، لينتهي 

الشوط األول (2-0).
تخىل العبـو القوة الجويـة عن حرصهم 

الدفاعي، مع مسـتهل الشوط الثاني، يف 
محاولة للعودة للمباراة.

وتكفل مدافعو الشباب بمبادرات الخصم 
الهجوميـة، لذلـك انحـرص اللعب معظم 

فرتات هذا الشوط يف وسط امللعب.
حاول حكيم شاكر مدرب القوة الجوية، 

إنعاش هجومه، فأجرى 3 تغيريات دفعة 
واحدة، لكنها لم تأت بجديد.

يف الدقيقـة 73، أهـدى مهندس الوسـط 
الشـبابي إيفر بانيجا تمريرة حريرية إىل 
نواف العابد القادم من الخلف، الذي خدع 
الحارس، وأرسـل عرضية بمحاذاة خط 

املرمـى، وجـدت كارلـوس جونـري الذي 
حولها إىل داخل الشباك بكل سهولة.

وتصدى القائم األيمن ملرمى فواز القرني 
ألخطر فرص القـوة الجوية، عندما أعاد 
كرة البديل حمادي أحمد الرأسية، لتنتهي 

املباراة بثالثية شبابية نظيفة.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إلتقـى رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
العراقية  رعد حمودي، صباح امس، رئيس 
االتحاد العراقي لرفع األثقال محمد كاظم 

مزعل والوفد املرافق له.
وإسـتمع حمودي لعرض قدمه مزعل عن 
واقـع اللعبـة يف العـراق مسـتعرضاً أبرز 
املعاضل التي تتعرض لها وما تحتاجه من 

أجل النهوض بها.
كما إستمع رئيس اللجنة األوملبية أيضاً اىل 
الرؤى واألفكار التي قدمها وفد االتحاد من 

أجل إعـداد الرباعني والرباعات اىل الدورات 
األوملبيـة املركزيـة املقبلـة املمثلـة بدورة 
ألعاب التضامن األسالمي ودورتي اآللعاب 

اآلسيوية للكبار وللشباب.
مـن جانبه حـّث حمودي رئيـس وأعضاء 
االتحاد اىل ركن التقاطعات جانباً وااللتفات 
اىل عملهـم االتحـادي مشـرياً اىل ان إتحاد 
رفع األثقال كان، وسـيبقى من االتحادات 
ذوات االنجاز العايل املتحقق قارياً وأقليمياً 
وعربيـاً وان اللجنـة األوملبيـة تعـّول عليه 

دوماً يف تحقيق األوسمة لرياضة العراق.

وكانـت اللجنـة األوملبية الوطنيـة إنتدبت 
البيـالرويس  املـدرب  املـايض  األسـبوع 
ليانوفيتـيش هانجارينـكا لـالرشاف عـىل 

املنتخبات الوطنية العراقية برفع األثقال.
هـذا وحـرض االجتماع أيضاً األمـني  العام 
للجنـة األوملبية هيثم عبـد الحميد واألمني 
املـايل للجنـة األوملبية أحمد صـربي وأمني 
رس االتحاد العراقـي لرفع األثقال الدكتور 
مصطفـى صالـح و أعضاء إتحـاد اللعبة 
يوسف عالوي وصالح مهدي وفالح حسن 

جلود.
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ عبدو الجابري

االنتصـارات  نغمـة  النفـط،  اسـتعاد 
يف الـدوري املمتـاز، بعـد أن تغلـب عـىل 
ضيفه الطلبة بنتيجـة (0-1)، يف املباراة 
التـي أقيمـت امـس الثالثـاء يف ملعـب 
النفـط بالعاصمة بغداد، وسـط حضور 

جماهريي ضعيف.
سجل املحرتف البوركيني سيبريي اورنو، 
هـدف الفـوز الثمـني لفريقـه النفط يف 

الدقيقة 79 من زمن املباراة.
وبهـذا االنتصـار ارتقى فريـق النفط إىل 
املركز السـادس برصيـد 43 نقطة، فيما 

بقي الطلبة ثانياً برصيد 56 نقطة.
ظهـر النفـط، أفضـل فنيـا مـن ضيفه 
الطلبة، خالل مجريات الشوط األول، بعد 
أن أهدر مهاجمـه محمود خليل 3 فرص 
محققة للتسجيل، أضاعها بغرابة وسط 
دهشـة مدربه باسم قاسـم، فيما قابله 
الضيـوف بمحاولـة ملحمد جـواد لم تجد 
طريق املرمـى، فيما غـاب املهاجم وكاع 
رمضـان عن الفواصل الهجومية بسـبب 
املراقبـة مـن دفاعـات النفـط، لينتهـي 

الشوط األول سلبياً.
واعتمد أصحاب األرض يف الشـوط الثاني 
عىل األطراف ، وسـط تحركات فعالة من 
الجناح كرار طارق الذي لعب أكثر من كرة 
عرضية، لكن لم يستغلها وليد كريم ، بعد 
تألـق من حارس الطلبة دولفان مهدي يف 

التصدي وإبعاد الخطر عن شباكه.
وأجرى مدرب الطلبـة أنس مخلوف عدة 
تبديالت، سـاعدت عىل تبادل الهجمات ، 
وزيادة املحـاوالت بعد املشـاركة املثمرة 
للجنـاح حمـزة عدنان من جهـة اليمني، 
وتعـدد تصويباتـه مـن خـارج منطقـة 
الجزاء، بينما سنحت مجددا لقائد النفط 
وليد كريم محاولة للتسـجيل عرب رأسية 
متقنـة، لكـن القائم األيمـن تدخل وأنقذ 

الطلبة من هدف محقق.
ورد مهاجم الطلبـة محمد جواد بفرصة 
سـهلة ، بعـد أن أطـاح بكرتـه إىل خارج 
املرمى، بعد استقباله لعرضية من الجناح 
عيل خليـل، فيمـا واصل مهاجـم النفط 
محمـود خليـل، سلسـلة إهـدار الفرص 
السـهلة، بعد أن لعب كرة خـارج املرمى 
رغـم انفـراده بحـارس الطلبـة دولفان 

مهدي.
البوركينـي  النفـط  محـرتف  وتمكـن   
بصمتـه  وضـع  مـن  اورنـو  سـيبريي 
التهديفية األوىل بعد فاصل مهاري مميز، 
ليقتنص هدف الفوز الثمني لفريقه، قبل 

انتهاء املباراة.
يف  النتيجـة  معادلـة  الطلبـة  وحـاول 
اللحظات األخرية، إال أن وكاع رمضان لم 
يحسن اسـتغالل الفرص املتاحة، ليبقى 
صائمـا عـن التهديـف للمبـاراة الثالثـة 
تواليـاً، وتمكن النفط مـن الظفر بنقاط 

املباراة بعد الفوز بنتيجة (1-0).
وتعـد هذه الخسـارة هـي األوىل للمدرب 
السـوري أنس مخلوف بعد سلسـلة من 
النتائج اإليجابية اسـتمرت لـ 7 مباريات 

متتالية.
ومن جهة اخرى عقدت لجنُة االسِتئناف 
يف اجِتماعها يف مقّر االتحاِد العراقّي لكرِة 

القـدم، وبعد االطالِع عـىل األولياِت كافة 
تبـنَي أن طلب االسـِتئناف املُقدم من قبل 
نادي الرشطِة الريـايض واقٌع ضمن املُّدِة 
القانونّية ضد قرار لجنِة االنضباط املُرقم 
83 املؤرخ (2022/4/7) املُتضمن جملًة 
مـن القراراِت نتيجة األحداِث التي رافقت 
املُباراَة التي جرت بني ناديي نفط الوسط 
والرشطـة بتاريخ  عىل أِديـم ملعِب نادي 

النجف ضمن الدوري املمتاز .
وقـد اسـتمعت اللجنـُة إىل أقـواِل كٍل من 
ـادة حكـم املبـاراة وُمـرشف املُباراة  السَّ
وُمـرشف نادي نفط الوسـط، وقد دّونت 
اللجنـُة إفادتها بخُصـوِص األحداث التي 
جـرت يف املُبـاراِة أعـاله، ولكل مـا تقدَم 
يف أعـاله قررت اللجنـُة ما يـيل ، ِحرمان 
ُمصور نادي نفط الوسط مرتىض الفحام 
من ُمرافقِة فريقه إىل نهايِة املوسِم الحايل 
اسـتناداً إىل َنـِص املـادة 52 مـن الئحـِة 

االنضبـاط وُمعاقبـة نادي نفط الوسـط 
بغرامـٍة ماليـٍة مقدارهـا (3,000,000) 
استناداً للمادِة 5 ب، وبداللِة املادة67  من 
الئحِة االنضباط  و ِحرمان جمهور نادي 
نفط الوسـط من دخـوِل املَالعـب لثالث 
مباريـاٍت متتاليٍة ابتداًء مـن الدور اآلتي 
اسـتناداً للمـادة 5/ ب، وبداللـِة املادة 9 
من الئحـِة االنضباط وِحرمـان اإلداريني 
من نادي نفط الوسـط كل من (مرتضی 
محمد وأركان محمد) من ُمرافقِة الفريق 
اىل نهايِة املوسـم اسـتناداً للمادِة 52 من 
الئحـِة االنضباط  والفقـراُت يف أعاله ذلك 
بسـبِب اشـرتاكهم بالـرضِب والتجـاوِز 
املُتهِور ضد مشجِع رابطة نادي الرشطِة 
الريايض وِحرمان جمهور نادي الرشطة 
مـن دخوِل املالعـب لثالثـِة أدواٍر متتاليٍة 
ابتـداًء من الـدور اآلتـي اسـتناداً للمادِة 
5/ ب، وبداللـِة املـادة 67 /4 مـن الئحِة 

االنضبـاط و املُصادقة عىل عقوبِة عضو 
نـادي الرشطة عـدي الربيعـي و َتوجيه 
عقوبة لفِت نظٍر إىل ُمرشف املُباراة صالح 
عبيـس، وذلـك لتقِصريه باتخـاِذ التَدابري 
االحِرتازّيـة يف تهيئِة املكان املُخصص من 
امللعِب ملشـجعي كل ناٍد قبل بـدِء املُباراة 
اسـتناداً للمـادة 9 من الئحـِة االنضباط 
محافظـة  رشطـة  عمليـات  وُمفاتحـة 
النجف األرشف من قبل أمانِة ّرس االتحاد 
التخاِذ اإلجراءات القانونّية كافة الالزمة 
ملُعاقبة ُمنتسـبهم الذي قـاَم برضِب أحد 
مشـجعي نادي الرشطة، وإعالم االّتحاد 
املركـزي لكـرِة القـدم بإجراءاتهم كافة 
قيـادات  وَتوجيـه  املمكنـة.  وبالرسعـِة 
الرشطِة كافة يف ُمحافظاتنا العزيزة التي 
تجري عىل أِديم مالعبها مبارياُت الدوري 
بوجوِب تهيئة قواٍت أمنيـٍة بأعداٍد تؤمن 

سالمَة الجمهور والفرق املُتبارية.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
والصحفيـة  واالعالميـة  الرياضيـة  االوسـاط 
قدمت تعازيها الحـارة اىل عضو الهيئة العامة 
يف االتحـاد العراقي للصحافة الرياضية الزميل 
ماجـد عودة ، وذلك لوفـاة املغفور لها كريمته 
... سـائلني الله العيل القديـر ان يتغمد الفقيدة 
برحمتهـا الواسـعة ويسـكنها جنـات الفردوس 

ويرزق اهلها ومحبيها الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
 *******************

عضـو املكتـب التنفيـذي يف االتحـاد العراقـي 
للصحافـة الرياضيـة الزميـل عمـار سـاطع، 
احتفـل بعيـد ميالده قبـل أيام قليلـة، خالص 
االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.

  بغداد / نوار الركابي

اكد العب املنتخب الوطني للركبي لورنس عدنان بانه سعيد جدا بدعوته 

 ، املقبلة  الدولية  املحافل  يف  للركبي  العراقي  الوطني  املنتخب  لتمثيل 

ويامل اىل يقديم كل ما يملك من خربة يف املالعب الجل الوطن. 

وقال عدنان  ان تمثيل املنتخب العراقي كان حلم يرادوه كثريا خصوصا 

بعد سماعه خرب تأسيس اتحاد للركبي يف العراق واقامة دوري منظم 

الدولية  البطوالت  يف  املنتخب  ملشاركة  مشاهدته  عن  فضال  بغداد،  يف 

للرجال والنساء.

واوضح انه  انه تدرج يف الفئات العمرية مع فريق بريكنيل ار اف يس 

يلعب مع فريق  الجامعة و  لندن و يدخل  اىل  ينتقل  ان  االنكليزي قبل 

ار  بارك  بيلسايز  فرسق  تمثيله  عن  فضال  بانك  ساوث  لندن  جامعته 

اف يس . 

و ختم عدنان  اسعى اىل اكمال شهادتي الدراسية يف الجامعة لكن اريد 

ان اكون العبا جيدا يف رياضة الركبي و ان امثل بلدي العراق خري تمثيل 

يف االستحقاقات الخارجية .

بغداد/ الزوراء

اسِتضافِة  من  كثرياً  العراُق  اقرتَب 

بطولِة غرب آسيا للُمنتخباِت األوملبّية 

التي ستقاُم يف النصف االول من شهر 

بعد  ذلك  جاء  املقبل  الثاني  ترشين 

التواُصِل يف املُباحثاِت بني وزيِر الَشباب 

والرياضة رئيس االّتحاد العراقّي لكرِة 

غرب  واّتحاِد  درجال  عدنان  القدم، 

آسيا .

العراق  إن  الكرة  اّتحاد  رئيس  وقاَل 

بأتّم الجاهزّية السِتضافِة بطولِة غرب 

آسيا للُمنتخباِت األوملبّية لتواجد جميع 

التي نطمُح  النجاِح للبطولِة  ُمقوماِت 

أن تكون املشاركُة فيها واِسعة.

وأضاَف وجدنا تجاوباً كبرياً من اتحاِد 

الُبطولة  العراق  غرب آسيا الستضافِة 

ناجحًة  ستكون  بأنها  األكيدِة  لثقته 

جماهرييٍة  بمتابعٍة  وُتحظى  ومميزًة، 

غرب  بطولِة  يف  حدَث  مثلما  غفريٍة 

آسيا للَشباب.

والرياضة  الَشباب   وزير  واختتَم 

درجال، حديثه  عدنان  االتحاد،  رئيس 

البطولة  احتضاِن  إىل  نتطلُع  بالقول 

العديد  إلقامِة  مهمًة  خطوًة  لتكون 

واآلسيوّية  العربّية  البطوالِت  من 

ُمستقبال.

@kÉn‰fl@›Ór∏@Z@Êb„á«@ê„äÏ€
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أكد اإليطايل كارلو أنشـيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن ”سـحر“ 
امللكي والعبيه ”يخرج دائما إىل النور“، رغم اعرتافه بأنه يحب 

”مشاهدة مباريات أهدأ“.
وأعـاد ريال مدريد الكرّة من جديد، وكمـا قلب الطاولة من قبل 
عـىل فريقي باريس سـان جريمـان وتشـيليس يف دوري أبطال 
أوروبـا، قلبهـا مرة أخرى، لكن هذه املرة عىل فريق إشـبيلية يف 

دوري الدرجة األوىل اإلسباني لكرة القدم ”الليجا“.
وأجرى أنشـيلوتي مقابلة مع (إذاعة أنتشـيو سبورت اإليطالية) 
أكـد فيها أنـه ال يفضل املعانـاة يف املباريات: ”ال أبحـث عن إثارة 
قوية، أحب مشاهدة مباريات أهدأ. سحر هذا النادي وهذا الفريق 
وهـؤالء الالعبني يخـرج إىل النور، نهاية املوسـم ليسـت ببعيدة، 

ونأمل أن ننهيه بأفضل طريقة ممكنة“.
وأضـاف اإليطـايل: ”ريال مدريـد لديه تاريـخ وعادات 
وجـودة للمنافسـة حتـى النهايـة، اآلن ينتظرنا 
تحـٍد قوي ضد مانشسـرت سـيتي، سـنلعب 
بأوراقنـا، وقاعـدة إلغاء أفضليـة الهدف 
خارج الديـار تجعل هذه التحديات أكثر 
توازنا وإثارة“.وتابع: ”يمكنني القول 
إننـي مدرب محظوظ، أنا أدرب فريقا 
أشـعر بهويتي معه، وهـذا يمنحني 
رضـاء كبريا، ريال مدريـد ناٍد منظم 
للغاية، أنا مـن ينبغي عليه االمتنان 
ألنه منحني فرصة العودة إىل تدريب 

هذا الفريق“.
وتجنب مدرب ريال مدريد الرد عىل 
السـؤال املتعلق بإمكانية انضمام 
كيليـان مبابي إىل الفريـق بنهاية 
”هـذا  قائـال:  وأجـاب  املوسـم، 

النادي مسـتقبله كبري بفضل رئيسـه فلورنتينو برييز، وسيكون 
األمـر نفسـه يف السـنوات القادمـة، بغـض النظر عـن الالعبني 
الذيـن سـينضمون إليه، ريال مدريـد صنع تاريخـا يف كرة القدم 
وسيواصل صناعته“.وشهدت الفرتة املاضية انتشار أنباء تتحدث 
عن إمكانية تعاقد ميالن مع جناح امللكي ماركو أسينسـيو، رغم 
ترصيحات مدربه التي تؤكد دخول الالعب يف مفاوضات مع إدارة 
النادي لتمديد عقده.ويف هذا السـياق أكد أنشـيلوتي: ”أسينسـيو 
العب يمتلك إمكانيات اسـتثنائية، لقد عانى يف السـنوات األخرية 
من إصابة يف ركبته أجربته عىل الغياب، لكنه ساعد الفريق كثريا، 
ال أدري مـا قـد يحدث يف املسـتقبل، رغـم أنه يتحدث مـع النادي 
لتجديـد عقده“.وتنـاول كارلو الحديث عن املنافسـة القوية عىل 
لقـب الدوري اإليطايل بني إنرت ميالن وميالن ونابويل، حيث قال إن 

”املنافسة ستستمر حتى الدقيقة األخرية من آخر مباراة“.
وأردف: ”احتالل يوفنتوس املركـز الرابع للمرة الثانية عىل التوايل 
أمـر مفاجئ بعض الـيشء، أعتقد أنه يمر بفـرتة تحول، لقد قام 
باسـتثمارات مهمـة كفالهوفيتش، وأعتقد أنه قـادر عىل العودة 

للمنافسة“.

يسـتهدف ريـال مدريد تدعيـم صفوفه من خـالل التعاقد مع 
ظهري تشيليس املتألق دفاعيا وهجوميا، بحسب تقرير صحفي 

إنجليزي.
فقـد ذكرت صحيفة مريور الربيطانية، أن النادي امللكي يرغب 
يف التعاقد مـع ظهري البلوز األيمن، ريـس جيمس (22 عاًما)، 
الصيف املقبل.وتابع ريـال مدريد جيمس جيًدا، خالل مواجهة 
تشيليس يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قدم اإلنجليزي 
مسـتوى مميزا، خاصة يف مبـاراة اإلياب.وأضافـت الصحيفة 
أن املريينجـي راقـب جيمس 9 مرات، خالل هذا املوسـم فقط.

ورغم حاجـة الريال لبيع بعض نجوم الفريـق األول قبل إبرام 
التعاقـدات، إال أنه يبدو واثًقا مـن قدرته عىل ضم العب البلوز.
وكان الفريـق امللكـي قـد أقىص تشـيليس مـن دوري األبطال، 

متغلًبا عليه (4-5) بمجموع مباراتي الذهاب واإلياب.

فتح الفرنيس ألكسـندر الكازيت، مهاجم آرسـنال، الباب أمام 
عودته إىل الدوري الفرنيس عرب بوابة ناديه السابق ليون.وينتهي 
عقـد الكازيت يف ملعب اإلمارات، بنهاية املوسـم الجاري، ومن 
املرجح أال يحاول النادي التجديد له مرة أخرى.وقال الكازيت، يف 
ترصيحات أبرزتها صحيفة مرتو الربيطانية: ”أنا يف مناقشات 
مع الكثري من األندية، ومنفتح عىل كافة االحتماالت“.وأضاف: 
”لـم أقطع االتصال مع ليـون منذ أن غادرت النـادي، وأحاول 
العودة إىل النادي مرة أو مرتني يف السـنة لرؤية الطاقم الطبي، 
ألننا قريبون جًدا“.وأوضح الفرنيس ألكسندر الكازيت صاحب 
الـ31 عاًما: ”يعرف ليون أنني سـأكون حرًا يف حزيران/يونيو 

املقبل، وعليهم أن يقدموا عرضهم“.

يأمـل اليبزيـج يف مواصلـة زحفـه نحـو 
إحـراز اللقـب األول يف تاريخـه بمسـابقة 
كأس أملانيـا، عندما يلتقي يونيون برلني يف 
نصف النهائي، بعد خـروج بايرن ميونيخ 
وبوروسـيا دورتموند حامـل اللقب وباير 

ليفركوزن.
يبدو اليبزيج املرشـح األبرز لحصد باكورة 
ألقابه يف كأس أملانيا، بعد خسـارته نهائي 
العام املايض أمام دورتموند (4-1) ونهائي 

2019 أمام العمالق البافاري (صفر3-).
اآلخريـن  الثالثـة  املرشـحني  بـني  ومـن 
(هامبـورج وفرايبورج ويونيـون برلني)، 
وحـده هامبورج فقط سـبق لـه التتويج 
بالكأس، وذلك 3 مرات، لكن التتويج األخري 
للنـادي الـذي يلعب اآلن يف الدرجـة الثانية 

يعود إىل عام 1987.
ويدخـل اليبزيج املنتيش بتأهلـه إىل نصف 
نهائـي الـدوري األوروبـي عـىل حسـاب 
أتاالنتـا اإليطـايل، مواجهة يونيـون برلني، 
بسجل خال من الخسارة يف مبارياته الـ14 
األخرية بمختلف املسابقات (10 انتصارات 
و4 تعادالت)، وتحديدا منذ خسـارته أمام 
بايـرن ميونيخ 3-2 يف املرحلة 21 بالدوري 

يوم 5 فرباير/شباط املايض.
وكانت الخسـارة الوحيدة لرفـاق املهاجم 
الدويل الفرنيس كريسـتوفر نكونكو يف عام 

.2022
ويبـيل اليبزيـج البـالء الحسـن يف اآلونـة 
األخرية وحقق 3 انتصارات متتالية مدوية 

يف البوندسـليجا عـىل بوروسـيا دورتموند 
1-4 وهوفنهايم -3صفر وباير ليفركوزن 

-1صفر، خولته االرتقاء اىل املركز الثالث.
ولـن تكـون مهمـة اليبزيـج سـهلة أمام 
يونيون برلني، الذي سـيخوض دور األربعة 
للمرة األوىل منذ أكثر من 20 عاما، وتحديدا 
موسـم 2001-2000 عندمـا خرس املباراة 

النهائية أمام شالكه صفر2-.

وحذَّر مدرب اليبزيج دومينيكو تيديسـكو 
العبيه من الترسع واإلفراط يف الثقة، وقال 

”ينبغي أال نفقد صربنا“.
الوسـط  العـب  أن  تيديسـكو  وأوضـح 
األمريكـي تايلـر آدامـز سـينضم لقائمة 
الغائبـني إىل جانـب املهاجـم الدنماركـي 
يوسـف بولسن والعب الوسـط املايل أمادو 

حيدرا، بسبب اإلصابة.

وأنهى يونيون برلني مغامرة سـانت باويل، 
الـذي كان جـرّد بوروسـيا دورتمونـد من 

اللقب، بالفوز عليه 1-2 يف ثمن النهائي.
موسـما  برلـني  يونيـون  فريـق  ويقـدم 
رائعا جديـدا حيث يسـعى للتأهل للعب يف 
البطوالت األوروبية خالل املوسم املقبل من 
بوابة الدوري األملاني ”بوندسليجا“، ولكن 
املدرب أورس فيرش أكد أن الوصول لنهائي 

كأس أملانيا سيظل مفاجأة.
ويسـتعد يونيون برلني ملواجهـة اليبزيج، 
اليـوم األربعـاء، يف الدور قبـل النهائي من 
كأس أملانيـا، وقال فيرش: ”الضجة الكبرية 

ستقرتب. بالنسبة لنا هي مباراة بارزة“.
وتغلب يونيون عـىل آينرتاخت فرانكفورت 
(0-2)، يف الـدوري بعد أن قدم أداء قويا يف 

الشوط األول.
وقـال: ”يف اليبزيج يحب أن تلعب ألكثر من 
90 دقيقـة بنفس املسـتوى الـذي قدمناه 
يف الشـوط األول، ونحتـاج ملبـاراة مثاليـة 

لتحقيق املفاجأة هناك“.
ويحتل يونيـون املركز السـادس يف جدول 
الرتتيـب، يف املقابـل يحتل اليبزيـج املركز 
الثالث حيث تمكن الفريق من قلب نتائجه 
السـلبية إىل نتائج إيجابية بشكل مثري منذ 
تويل دومينيكو تيديسـكو تدريب الفريق يف 

كانون األول/ديسمرب املايض.
وال يوجـد أي فريق يف البوندسـليجا حصد 
نقـاط أكثر مـن التي حصدهـا اليبزيج يف 

النصف الثاني من املوسم.
وتقام املباراة النهائيـة عىل امللعب األوملبي 

يف العاصمة برلني يوم 21 مايو/أيار.
ويحمـل بايـرن ميونيخ الرقـم القيايس يف 
عدد ألقاب املسابقة برصيد 20 لقبا بفارق 
كبـري عن أقـرب مطارديـه فـريدر بريمن 
(6 ألقـاب) والثالثـي شـالكه وبوروسـيا 
دورتموند وأينرتاخـت فرانكفورت (5 لكل 

منهم).

حقـق قادش انتصـارا مهمـا بنتيجة 
(0-1) خالل مواجهة برشلونة، ضمن 
منافسـات الجولـة 32 مـن الليجا، يف 

معقل البارسا ”كامب نو“.
وسـجل لـوكاس برييز هـدف قادش 
زمـن  مـن   48 الدقيقـة  يف  الوحيـد 

املباراة.
بهـذا االنتصـار، رفع قـادش رصيده 
للنقطـة 31 يف املركز السـادس عرش، 
ليبتعـد بنقطتني عن مراكـز الهبوط، 
بينمـا تجمد رصيد برشـلونة عند 60 
نقطـة يف املركز الثانـي بجدول ترتيب 

الليجا.
فريونا يهزم أتاالنتا

ـ خرس أتاالنتا بنتيجة 2-1 من ضيفه 
هيالس فريونا، عىل ملعب (جيويس)، 
ضمـن لقـاءآت الجولـة الــ33 مـن 

الدوري اإليطايل.

وتقدم الضيـوف عن طريق فيديريكو 
تشـيكرييني (ق45)، وأضـاف تيـون 
كووبمبيينريز الهدف الثاني بالخطأ يف 

مرماه (ق55).
وقلـص أصحـاب األرض الفـارق عن 

طريق جورجيو سكالفيني (ق82).
ورفـع هيـالس فريونا رصيـده إىل 48 
نقطـة محتال املركز الـ9، بينما توقف 
رصيـد أتالنتا عن 51 نقطـة يف املركز 

الـ8.
ويتصـدر ميـالن الرتتيـب برصيد 71 
نقطـة، يليـه إنـرت بــ69 نقطـة وله 
مبـاراة مؤجلـة، بينمـا يحتـل نابويل 
املركـز الثالـث يف الرتتيـب برصيد 67 

نقطة.
وأنقذ سـتيفان الشعراوي فريق روما 
مـن هزيمـة محققـة يف اللقـاء الذي 
أرمانـدو  (دييجـو  ملعـب  احتضنـه 

مارادونـا)، ضمـن الجولـة الـ33 من 
منافسات الدوري اإليطايل لكرة القدم، 

وانتهى بالتعادل اإليجابي 1-1.
وجاء هدف أصحـاب األرض من ركلة 
جزاء نفذها لورنزو إنسيني يف الدقيقة 
11، وتعادل الشعراوي يف الدقيقة 91.

وشـهدت املباراة خشونة، حيث أشهر 
الحكـم 4 بطاقـات صفـراء لـ“فريق 
الجنوب“ وبطاقتني لـ“الجيالرويس“، 
إىل جانـب بطاقة حمـراء أخرى كانت 
دانييـل  األخـري  العـب  نصيـب  مـن 

فوزاتو.
ورفع نابـويل رصيـده إىل 67 نقطة يف 
املركز الثالث، كما رفـع روما، بقيادة 
املـدرب الربتغـايل جوزيـه مورينيـو، 
رصيده إىل 58 نقطة يف املركز الخامس.
ويتصـدر ميـالن الرتتيـب برصيد 71 
نقطـة، وبفـارق نقطتـني فقـط عن 

حامل اللقب، إنـرت ميالنو، مع مباراة 
أقـل لألخـري، بينمـا يحتـل يوفنتوس 

املركز الرابع برصيد 63 نقطة.
جالطة رساي يكرم ضيافة يني 

ملطية 
ـ تغلب جالطة رساي عىل يني ملطية 
سـبور، بنتيجة (0-2)، يف املباراة التي 
جمعت الفريقني، يف ختام منافسـات 
املرحلـة الــ33 مـن الـدوري الرتكي 

املمتاز لكرة القدم.
خـالل  رساي  جالطـة  هدفـا  وجـاء 
الشـوط الثاني من املباراة وسـجلهما 
ريـان بابـل وهليـل دروفيزاوغلـو يف 

الدقيقتني 51 و53.
ورفـع جالطـة رساي رصيـده إىل 44 
نقطـة يف املركـز الثاني عـرش، بينما 
تجمد رصيد يني ملطية سبور عند 20 

نقطة يف املركز العرشين ”األخري“.
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حدد بايرن ميونيخ املبلغ املطلوب من أجل السـماح برحيل نجم 

هجومه املخرضم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويستمر عقد ليفاندوفسـكي (33 عاما) مع بايرن حتى صيف 
2023، ويرغب النادي حتى اآلن يف استكمال الالعب لعقده، قبل 

التفكري يف تغيري وجهته حال رفض التجديد.
إال أنه، وبحسب مجلة (كيكر)، فإن النادي يرفض أيضا التجديد 
ألكثـر مـن عامني، أو زيـادة يف راتب ليفا، أفضـل العبي العالم، 

وسيسمح برحيله مقابل 40 مليون يورو عىل األقل.
ويطبـق بايرن سياسـة عـدم تجديـد العقد ألكثر مـن عامني، 

لالعبني ممن تزيد أعمارهم عن 33 عاما.
ويف هـذا التوقيت، هناك 3 العبني مهمـني يف صفوف بايرن تزيد 
أعمارهم عن الثالثني عاما، وستنتهي عقودهم يف صيف 2023، 

وهم ليفاندوفسكي ومانويل نوير وتوماس مولر.
ويرى العب بايرن السـابق، توماس هيلمر، أن بايرن 
لن يجدد يف النهاية عقود الثالثي ولن يسـمح بزيادة 

األجور.
مـن ناحية أخرى، ووفقا لتقارير صحيفة (تي زد)، 
فـإن إدارة بايرن تراقب وسـط الشـكوك، التقارير 
التي تتحـدث عن وجود تقارب بني ليفاندوفسـكي 
وبرشـلونة.ويرى مجلس إدارة النـادي البافاري أن 
األمر عبارة عن مناورة من وكيل أعمال الالعب، بيني 

زهايف، لتعزيز موقفـه يف املفاوضات، خاصة وأنها 
تعتـرب أن برشـلونة ال يملك القـدرات املالية 

للقيام بهذه الصفقة.

أعلن األسطورة الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت يونايتد، 
وفـاة نجله أثناء عملية مولده، كما أعلـن يف الوقت ذاته ميالد توأمة 
نجلـه املتويف.ونرش رونالدو، عرب حسـاباته الرسـمية، بياًنا موقع 
منه ومن زوجتـه جورجينا، قال فيه: ”إنه من املحزن أن نعلن أن 
نجلنا الرضيع قد تويف، فقط ميالد نجلتنا يمنحنا القوة لنحيا تلك 

اللحظة ببعض األمل والفرحة“.
وأضاف: ”نود أن نشـكر األطبـاء واملمرضني لرعايتهم الخبرية 

ودعمهم“.
وتابع: ”نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، ونسأل الجميع 

الحفاظ عىل خصوصيتنا يف الوقت الراهن“.
وأتم: ”فتانا الصغري، ستكون مالكنا.. سنحبك دائًما“.

ونرش نـادي ريـال مدريد، عـرب موقعـه اإللكرتوني الرسـمي: 
”يأسـف ريال مدريد ورئيسـه ومجلـس إدارته بشـدة، لوفاة أحد 

أطفال كريستيانو رونالدو ورشيكته جورجينا رودريجيز“.
وأضاف البيـان: ”ريال مدريد يقـدم دعمه للعائلـة بأكملها يف أملها، 

ويريد أن ُيظهر لهم كل الحب واملودة“.
وأعاد الحسـاب الرسـمي ملانشسـرت يونايتد عرب ”تويرت“ نرش بيان 
رونالدو، الذي تضمن الخرب، وكتب عليه: ”أملك هو أملنا.. نرسل الحب 

والقوة لك ولعائلتك يف هذا الوقت“.
ورد الحسـاب الرسـمي ليوفنتـوس بموقـع التواصـل االجتماعـي 
”تويـرت“ عـىل بيـان رونالـدو، الـذي تضمـن الخـرب، وكتـب عليه: 
”خواطرنا وصلواتنا معك، ومع جورجينا وجميع أفراد األرسة خالل 

هذا الوقت“.
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باريس/متابعة الزوراء:
بهـدف تمكـني الكـوادر الصحفيـة مـن 
املعارف والقواعد األساسية لتغطية قضايا 
الهجرة واللجوء، بأسـلوب مبّسط وجّذاب 
يراعـي سـلوك املسـتخدم عـرب اإلنرتنت، 
انطلـق دليل «مهاجـر» الرقمـي التفاعيل 
املوجه للصحفيني يف منطقة شمال إفريقيا 

والرشق األوسط. 
ويتمّيـز «مهاجر» بكونه الدليل األول الذي 
يتكـّون بالكامل من مواّد سـمعية برصية 
ومن حيث عنرص التفاعل، باإلضافة إىل أّن 
عملية إعداد مواّده بالكامل جرت بواسطة 

الهواتف النقالة (تصوير، تحرير). 
وتتنـوع مكوناتـه مـا بـني مواّد سـمعية 
بمنصـة  دروس  عـىل  موّزعـة  برصيـة 
«يوتيوب» وقصص مصّورة عىل فيسـبوك 
وفيديوهات تعليمية يف كّل من إنسـتجرام 
وتيـك تـوك، إضافة إىل حواريـن مبارشين 
مع خبريين يف تغطية الهجرة واللّجوء، مع 
فتح الباب للمهتمني باملشـاركة يف الحوار 

عرب األسئلة والتعليقات.  
ولتفاصيل أكثر حول الدليل، قابلت شـبكة 
الصحفيني الدوليـني، الصحفية أمل املكي 
للـرسد  «إنسـان»  ملنصـة  العـام  املديـرة 
القصيص، حيث أنتج الّدليل من قبل املنّصة 
بالرشاكـة مع مؤسسـة فريدريش نومان 

من أجل الحرية مكتب تونس-ليبيا. 
وعن ظـروف تكوين الفكـرة، تقول املكي: 
«خالل عميل يف تدريـب الصحفيني انتبهت 
إىل أّن كثرييـن يجـدون صعوبـة يف االّطالع 
عـىل األدلّـة الصحفية إّما بسـبب حجمها 
الكبـري أو صعوبة الوصـول لها، فضالً عن 
أن الكثري من الصحفيني يعملون باألساس 
عىل هواتفهم مما يجعل اّطالعهم عىل دليل 

من ٥٠ صفحة أو أكثر أمراً صعًبا للغاية». 
وعىل وقـع اهتمام املكي بحقوق اإلنسـان 
وقضايا الهجرة بالخصوص، بدأت التخطيط 
لوضع دليـل صحفي يسـتجيب لحاجيات 
الصحفيـني املهتّمني بهذه القضايا، يرتكز 
عـىل املحتوى املرئـي  فالفيديو أصبح ملك 
املحتوى املسـتهلك عرب الشبكة العنكبوتية 

أكثر من أشكال املحتوى األخرى». 
ويقـّدم دليـل «مهاجر» ٧٩ مادة سـمعية 
برصيـة، مقسـمة إىل ٤ فصـول دراسـية 
مصـورة  قصـص  و٧  «يوتيـوب»،  عـىل 
عـىل «فيسـبوك» و٦ فيديوهـات تعليمية 
 «REEL» عـىل «إنسـتجرام» عـىل شـكل

و»IGTV» و٦ فيديوهـات أخرى عىل «تيك 
تـوك»، باإلضافـة إىل ٦٤ قصة إنسـتجرام 

تفاعلية. 
وتوضح املكـي أّن دروس اليوتيوب تغّطي 
مواضيع مثل أهمية تغطية قضايا الهجرة، 
املصطلحـات  اسـتخدام  إتقـان  ورضورة 
املتعلّقة بها، والقواعـد وأخالقيات تغطية 
الهجـرة واللجوء، إضافـة إىل تأثري األخبار 

املغلوطة عىل املهاجرين والالجئني. 
وتطـرح فيديوهـات إنسـتجرام وتيك توك 
معلومات بأسـلوب مبّسـط حول األشكال 
مواضيـع  يف  القصـيص  للـرسد  املبتكـرة 
مجـايل  يف  العاملـة  واملنظمـات  الهجـرة، 

الهجرة واللجوء، والتحّديات التي يواجهها 
الصحفيون، وفوائـد الهجرة عىل االقتصاد 
وغريهـا. وسـتنعكس فوائـد الدليـل عـىل 
الكوادر الصحفية مـن خالل تمكينهم من 
معارف أساسية تساعد عىل تغطية قضايا 
الهجرة واللجوء، وفق ما تحدثت الصحفية 

أمل. 
ويسمح «مهاجر» ملستخدميه بالوصول إىل 
مواد الدليل برسعة وفاعلية أكرب من األدلة 
املكتوبـة، بجانـب أّن الـدروس السـمعية 
البرصية عمليـة من حيث مالءمتها لنظام 
التعلّم الذاتي الّذي ال يستوجب وجود مدّرب 

بشكل مبارش. 

وال تقتـرص فوائـد الدليل عـىل الصحفيني 
والصحفيات العامالت بامليدان، بل تشـمل 
أيضـاً تطوير عمـل الصحفيني الناشـئني، 
إذ تمّثـل مـواّد «مهاجـر» مدخـًال جيـداً 
لتغطية قضايـا الهجرة واللجوء مّما يمنح 
الصحفيـني الناشـئني فرصـة فهـم هذه 

القضايا وقواعد تغطيتها. 
وتشـري املكي إىل أن مواّد الدليـل تصلح أن 
تكون عنارص دعم يستخدمها الصحفيون 
يف تقاريرهم امللتميديا أو املصّورة، عدا عن 
أّن مكّونات الدليل املتمّثلة يف مقاطع فيديو، 
يمكنها أن تفيد الصحفيني الراغبني يف تعلّم 
تقنيات إعـداد الفيديو املوّجه للسوشـيال 

ميديا. 
ويف ذات السـياق، تطرقـت املكـي إىل أهـم 
األسس التي يجب أن يلم بها الصحفي عند 
متابعة قضايا الهجرة واللجوء، أما ألسباب 
سياسـية أو اقتصاديـة أو نتيجـة ظروف 
اجتماعيـة، موضحـة أن أهم تلك األسـس 
ترتكز عىل دقة املعلومات والعمق يف الطرح 
فضال عن املوضوعية واملهنية أوًال وأخريًا. 

باإلضافـة إىل ذلـك، يتوجب عـىل الصحفي 
معرفـة القوانـني املنظمة لشـؤون اللجوء 
والالجئني داخـل اإلقليم الذي يعمل به، مع 
التفقـه باملواثيق واملعاهـدات الدولية ذات 
الخصـوص، كونها تلعـب دوًرا محورًيا يف 
تجويد املوضوع الصحفـي، وكذلك مراعاة 
املسـؤولية االجتماعيـة خاصـة املتعلقـة 
بالحفاظ عىل سالمة الالجئ وخصوصيته. 
ومن اإلرشادات التي ينبغي االنتباه لها عند 
تغطيـة قضايا اللجوء، رواية القصة كاملة 
بجوانبها املختلفة، وإعطاء الفرصة لالجئ 
لكي يروي قصته بنفسه بصوته وصورته، 
واسـتخدام املصطلحات الصحيحة، وأيًضا 

االعتمـاد عـىل الحقائـق ال التحيـز وفـق 
أيدولوجيات معينة أو فكر سـيايس، «وكل 
تلك التوجيهات جرى التأكيد عليها يف دليل 

مهاجر»، وفق ما ذكرت املكي. 
وعن مشـاركة «إنسـان» يف برنامج مركز 
التوجيه للمبادرات اإلعالمية الناشئة لسنة 
٢٠٢٠ التابع لشـبكة الصحفيني الدوليني، 
فرصـة  الربنامـج  «منحنـا  املكـي  تعلـق 
لتطوير نموذج عمل للمؤسسـة باألساس 
والتحّول مـن مبادرة عفويـة غري منّظمة 
إىل مؤسسـة قائمـة بذاتها تدير مشـاريع 

وتشّغل صحفيني وموظفني».  
وتعرفـت املكي خالل مشـاركتها بربنامج 
التوجيـه إىل تجارب ناجحة، وأدوات مفيدة 
املؤسسـات  وإدارة  الصحفـي  العمـل  يف 
تسـاعد  التـي  األدوات  كأهـم  اإلعالميـة، 
باسـتدامة وسـائل االعالم، وكيفية اختيار 
نموذج العمل، وكذلك آليات دراسـة السوق 
وتحليل املنافسني، وأساليب وضع املخطط 
دخـل  مصـادر  وابتـكار  االسـرتاتيجي، 

جديدة. 
وحـول سـبل إدارة املؤسسـات اإلعالميـة 
والتطوير عليها، تقدم الصحفية أمل ثالثة 
نصائـح مـن واقـع خربتهـا ومشـاركتها 

بربنامج التوجيه: 
١-االهتمـام بمرحلة تشـكيل الفريق فهي 
مفصليـة يف ضمـان حسـن سـري العمـل 

واستدامة املؤسسة. 
٢-الرتكيـز عـىل إدارة العالقات والتشـبيك 

وعقد الرشاكات مع مؤسسات مشابهة. 
٣-الحفـاظ عـىل املرونـة من أجـل التأقلم 
برسعـة وبفاعليـة مـع املتغـريات سـواء 

الداخلية أو الخارجية  .
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

xäb©a@¿@Ô€Îá€a@·«á€a@páìy@pbib�Ç

Òãv:a@bÌbõ”@ÚÓ�Ãm@fiÏy@Ô‹«b–m@Ô‡”ä@›Ó€Ü@NN\ãubËfl^

بغداد/ الزوراء:

للصحفيـني  العـام  االتحـاد  هنـأ 

العرب رئيسه، مؤيد الالمي، ونقابة 

بإنجـاز  العراقيـني  الصحفيـني 

االنتخابـات الدورية بإرشاف لجنة 

قضائية وبحضور دويل وعربي.  

 وذكـر بيـان التحـاد الصحفيـني 

العرب تلقته «الـزوراء»: أن اللجنة 

القضائيـة املرشفة عـىل انتخابات 

نقابـة الصحفيني العراقيني أعلنت 

نتائـج انتخابـات رئيـس النقابـة 

ونائبيه وأعضـاء املجلس، وقد فاز 

الصحفيـني مؤيد  بمنصب نقيـب 

الالمي وذلك للدورة الرابعة وحصل 

( ١١٨٤ ) صوتـا وكان قـد  عـىل 

تنافس عىل منصـب النقيب أربعة 

زمالء . 

وتابـع البيان «وفـاز كل من خالد 

جاسم محمد و حصل عىل (٧٤٠ ) 

صوتا  بمنصـب نائب النقيب، كما 

حصل محمد حنون كريم بمنصب 

نائب النقيب وحصـل عىل (٦٦٤ ) 

صوتـا،  كما فـاز بعضوية مجلس 

النقابة كـــل من حسـن العبودي 

وحصل عىل  ( ٧٨٣ ) صوتا و جبار 

طــــراد الشـمري ( ٦٣٢ ) صوتا 

و بان القبطان (٥١٧) صوتا و عد 

محسـن ( ٥٠٩) اصـوات و صادق 

وناظـم  اصـوات   (  ٥٠٦  ) فـرج 

الربيعي (٤٩٠ ) صوتا . 

ومىض بالقول: وفـازت يف مجلس 

النقاش وحصلت  االحتياط سـناء 

عـىل ( ٤٦٦ ) صوتا وحصلت زهرة 

الجبوري عىل ( ٤٥٣ ) صوتا وعالء 

الحطاب ( ٤٤٦ ) صوتا. 

وقال مؤيد الالمي نقيب الصحفيني 

العراقيـني ورئيـس االتحـاد العام 

للصحفيني العرب، بحسـب البيان، 

الصحفيـني  جميـع  يدعـو  أنـه 

للتكاتف، مؤكداً أن الفرتة القادمة 

تحتـاج لتضافـر الجهـود إلعـالء 

مصلحة العـراق وامليض قدما نحو 

البنـاء واالسـتقرار وتحقيق املزيد 

من النجاح .

وحيا الالمـي، جمـوع الصحفيني 

التي شـاركوا يف إنجاح هذا العرس 

للصحافة  وعكس صورة مرشفـة 

العراقية.

مؤكـدا ان مشـاركة الصحفيني يف 

مؤتمرهـم االنتخابـي رسـالة عىل 

قـوة الصـف الصحفـي، كما وجه 

التحية لعائالت الصحافة العراقية 

الذيـن قدمـوا اعز مـا يملكون من 

اجل العـراق الحبيب وهم يدافعون 

عنه. 

واشـار البيـان اىل ان االتحاد العام 

للصحفيـني العـرب ينتهـز هـذه 

الفرصة ليبعـث بتهانيه الحارة إىل 

مؤيـد الالمي رئيس االتحـاد العام 

للصحفيني العرب وزمالئه متمنيني 

والنجـاح  التوفيـق  جميعـا  لهـم 

يف خدمـة جميـع الزمـالء أعضاء 

نقابة الصحفيني العراقيني وكذلك 

الصحافة العراقية والعربية .

القاهرة/متابعة الزوراء:
أصدرت املحكمة االقتصادية باملنصورة بمحافظة الدقهلية 
بمـرص، حكماً عـىل الصحفيـة بجريدة «املـرصي اليوم»، 
عضـو نقابـة الصحفيـني غـادة عبـد الحافـظ، بالحبس 
سنتني وغرامة ١٠٠ ألف جنيه (نحو ٥ آالف دوالر) وكفالة 
١٠ آالف جنيـه (نحـو ٥٠٠ دوالر) إليقـاف تنفيذ الحكم يف 

القضية رقم ٨٩٥ لسنة ٢٠٢٠.
وصـدر هـذا الحكـم يف حقها لنرشهـا تدوينة عـىل موقع 
التواصـل االجتماعـي «فيسـبوك» تتضمن شـكوى بعض 
املوظفـني. ونرشت الصحفية شـكوى عدد مـن املوظفني، 
يحتجون فيها عىل قرار محافظ الدقهلية بتعيني موظفة يف 
منصب ال يتناسب مع مؤهلها الدرايس أو املسمى الوظيفي 
لها يف سـابقة هي األوىل من نوعها، حيث إنها خريجة كلية 
اآلداب، وتمـت ترقيتهـا لتتوىل منصب وكيل إدارة شـبكات 
املرافـق، وهـي الوظيفـة التـي ال يتوالهـا إال املهندسـون 
املتخصصـون. وقـال عضـو مجلـس نقابـة الصحفيـني 
محمود كامـل إن الحكم صدر بالرغم من صحة املعلومات 
التـي نرشتها الصحفية، ومن أنها نـرشت رد املوظفة عىل 
شـكوى املوظفني إعماالً لحق الرد.وأضاف كامل: «الغريب 
أن الزميلة قدمت للمحكمة صورة باملنشـور الذي يتضمن 
معلومـات صحيحة وصورة الرد املنشـور، كمـا قدمت ما 
يفيد بأن الصفحة هي صفحة لتلقي الشـكاوى لصحيفة 
محليـة لها ترخيص».وتابـع أن «الغريب أيضـاً أن النيابة 
العامـة لم تسـتدِع الزميلـة للتحقيـق يف القضيـة، وتمت 
إحالتهـا للمحكمـة بتهمة إزعـاج وانتهاك حرمـة الحياة 
الخاصـة للموظفة التابعة ملحافظة الدقهلية، واسـتخدام 
حسـاب عىل أحـد مواقـع التواصـل االجتماعي لتسـهيل 

ارتـكاب الجريمة. كما أن النيابة العامة لم تعرتف يف أوراق 
القضيـة بأن غـادة عبد الحافـظ صحفية وعضـو بنقابة 
الصحفيني، رغم أن ذلك معلوم لدى جهات التحقيق وسبق 
أن تم تقديم تلك األوراق لها».وانتقد كامل مواصلة محافظ 
الدقهليـة اضطهـاده للصحفيني باملحافظـة ومالحقتهم 
قضائياً، ومن بينهم الزميلة غـادة عبد الحافظ، التي حّرر 
املحافظ محارض كيدية ضدها ملنعها من ممارسـة عملها، 
«بسبب غضبه من نرشها أخبار املحافظة التي ليست عىل 
هواه»، وهي القضايا التي حصلت فيها الزميلة عىل أحكام 
بالرباءة يف السابق.وتابع: «كما قام املحافظ بمنع عدد من 
الزمـالء من دخول ديـوان عام املحافظـة وتمكنت الزميلة 
غادة مـن الحصول عىل حكم قضائـي نهائي من املحكمة 
اإلدارية العليا لدخول املحافظة وتمكينها من أداء عملها يف 

سابقة قضائية هي األوىل من نوعها».
وأكـد عضـو مجلـس نقابة الصحفيـني أنه مـن املقرر أن 
يناقش مجلس النقابة يف اجتماعه، مطلع األسبوع املقبل، 
أزمـة مالحقة محافـظ الدقهلية للصحفيـني، وذلك بعدما 

فشلت كل محاوالت الوساطة معه.
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الرباط/متابعة الزوراء:
سـجلت إسـتثمارات اإلعالن خالل األيام 
العـرشة األوىل مـن رمضان رقمـًا ناهز 
٤٠٧ ماليني درهم، بزيادة تقدر بـ٩٫١ يف 

املائة مقارنة مع السنة املاضية.
ويشـمل هـذا الرقـم املسـتثمر جميـع 
وسـائل اإلعـالم، مـن تلفزيـون وإذاعة 
ورقيـة  وصحافـة  إعالنيـة  ولوحـات 

ورقمية وسينما.
وعـادة يحظى شـهر رمضـان بمتابعة 
جماهرييـة كبـرية عىل مختلف وسـائل 
اإلعالم، وهو مـا يرتبط بتغيري يف عادات 
االسـتهالك، ما يولد فرتة ذروة إىل حد ما 

لالستثمارات اإلعالنية يف املغرب.
وبحسـب املعطيات الصـادرة عن مكتب 
”إمبرييوم“ فقد سـجلت معظم وسـائل 
اإلعـالم (تلفزيـون، اللوحـات اإلعالنية، 
ارتفاعا  الرقميـة والراديـو)  الصحافـة 
قويا إىل حد ما، فيما اسـتحوذ التلفزيون 
عىل ٦٣٫٢ يف املائة من الحصة السـوقية، 
بزيـادة ١١٫٩ يف املائـة، أي ٢٥٧ مليـون 

درهم.
ويعزى هـذا االرتفـاع إىل اإلقبال املرتفع 
عىل القنوات الوطنية خالل شهر رمضان 
(٧٠ يف املائة من حصة املشاهدة لكل من 
القنـاة الثانيـة واألوىل مجتمعتني، وذلك 
ابتداء من اليوم األول من رمضان)، وفق 

أرقام ”إمبرييوم“.
ويف ما يتعلق باللوحات اإلعالنية، سـجل 
القطـاع بـدوره ارتفاعـا ملحوظـا بلغ 
١٢٫٥ يف املائة، أي ما يعادل ١٨٫٢ يف املائة 

مـن الحصة السـوقية، وهو مـا يقارب 
٧٤ مليـون درهـم، متبوعـا بالصحافة 
الرقميـة، التـي عرفت بدورها تسـجيل 
ارتفـاع وصل إىل ٨٫٢ يف املائة من الحصة 
السوقية، أي ٢٢ مليون درهم. ويف األخري 
وباسـتثمار وصل إىل ٤٤ مليـون درهم، 
تمكن الراديو من تسـجيل ارتفاع وصل 
إىل ٧٫٧ يف املائـة، أي ١٠٫٨ يف املائـة مـن 

الحصة السوقية.
أن  إىل  املعطيـات  تشـري  املقابـل،  يف 
الصحافة املكتوبة سجلت انخفاضا حادا 
يف اسـتقطاب االسـتثمارات اإلعالنية، إذ 
وصـل هـذا الرتاجـع إىل ٣٩٫٧- يف املائة، 
أي ما يعـادل ١٠ ماليني درهم، لتحتفظ 

بحصة سوقية تناهز ٢٫٥ يف املائة.

رغم تسـجيل قطاع األبنـاك والتأمينات 
انخفاضـا حـادا بنسـبة ٤٢- يف املائـة 
مقارنـة مع سـنة ٢٠٢١، إال أنـه مازال 
القطـاع الرابـع األكثـر اسـتثماًرا عـام 
٢٠٢٢، بميزانيـة قدرهـا ٢٧٫٢ مليـون 
درهم، مسبوقا بقطاع األغذية (٣٦٪+)، 
أي بمجموع ٩١٫٣ مليون درهم، ومتبوعا 
بقطاع االتصاالت (٦٪-) باستثمار ناهز 
٨٥٫٩ مليون درهـم، يليه قطاع التمويل 
والتأمـني، بارتفاع قـدره ٢٢٠٪، بعد أن 
استثمر ٢٨٫١ مليون درهم. ويف املركزين 
الخامـس والسـادس نجـد عـىل التوايل 
قطاعي البناء واألشـغال العامة (٥+٪ / 
٢٢٫٣ مليـون درهـم) وقطاع املرشوبات 

(٪-٤ / ١٦٫٣ مليون درهم).

وحسـب األرقـام التي تـم جمعها خالل 
األيـام العـرشة األوىل من شـهر رمضان 
التـي تظهـر  فإنـه بشـأن القطاعـات 
منحنيات تصاعديـة هامة مقارنة بعام 
٢٠٢١ نجـد عـىل رأس القائمـة قطـاع 
العقارات، بزيادة ملحوظة بنسبة ٩٢٨٪ 
(٤٫٨ ماليني درهم)، يليه قطاع الصيدلة 
والطـب بميزانيـة إعالنية زادت بنسـبة 
٣٣٩٪+، ليصبـح املجمـوع ٥٫٢ ماليـني 
درهـم تقريًبـا. واسـتثمرت القطاعات 
األخرى أكثر يف عـام ٢٠٢٢، مثل التعليم 
والتكوين (٢٠٢+٪)، والتوزيع (٩٣٪+)، 

والصناعة (٤٣٪+)، والثقافة (٤٢٪).
بينمـا يف عـام ٢٠٢١ كانت لـدى جميع 
القطاعات تقريًبا استثمارات أكرب بكثري 
مما كانت عليه يف السنوات السابقة، إذ إن 
٢٠٢٢ يمثل انخفاًضا كبريًا يف العديد من 
القطاعات، وهي قطاع الطاقة (٪-٤٢)، 
واألثاث والديكور ((٪-٦٧، وتكنولوجيا-

املعلومات (٪-١٢) والصيانة (٢١٪-).
ويف وقت تشهد ميزانيات اإلعالنات زيادة 
يف القيمة فـإن وجود املعلنني خالل فرتة 
رمضان يكاد يكون مطابًقا لعام ٢٠٢١، 
إذ سـجلت هـذه الفـرتة حضـورا قويا 
لــ٧٢٦ معلنا خالل األيـام العرشة األوىل 
من رمضان (مقابل ٧٣١ سـنة ٢٠٢١). 
ويبقـى الحدث األبرز هـو كون اللوحات 
اإلعالنية والصحافة سـجال معا ارتفاعا 
يف عـدد املعلنـني، إذ تواصـل عـىل هـذه 
الوسـائط ٢٤ و٦٠ معلًنـا إضافيـاً عـىل 

التوايل.

كييف/متابعة الزوراء:
 تقدم أوكرانيا دروسـا ناجحة يف قوة الرسائل التلفزيونية 
وبنائهـا وإيصالهـا، وأدت خطابـات الرئيـس األوكرانـي 
فولوديمري زيلينسـكي لشـعبه وأمـام الربملانات يف جميع 
أنحاء العالم، إىل حشـد الدعم الدويل، ورفع الروح املعنوية 
يف الداخل.ويشـري تقرير صحيفة ”الغارديان“ الربيطانية 
إىل أن هنـاك مجموعة من الكتـاب الذين يقومون بصياغة 
خطابات زيلينسـكي، لتبدو كأنها ”رسائل نرص“ موجهة 
إىل الوطن. وقالت الصحيفة ”لقد تمّكنوا من السيطرة عىل 

نسب املشاهدة يف أوروبا والعالم“.
ويف اليوم الخمسـني مـن الغزو الرويس، ألقى زيلينسـكي 
خطابه اللييل للشـعب األوكراني. وقال إن الرئيس الرويس 
فالديمري بوتـني، كان يتوقع بثقة االسـتيالء عىل أوكرانيا 
يف غضون خمسـة أيـام. وأضاف، وهو يقـف خارج مبنى 
إدارته املقام عىل الطراز الكالسيكي الجديد يف وسط كييف، 
ن صداقات مع الواقع“ أي أنه لم يكن  أن بوتني اآلن ”يكـوِّ
واقعيا بتقديراته، مشيدا بشـجاعة مواطنيه وإخالصهم. 
وكانت هناك إشارة إىل السفينة الروسية ”موسكفا“، التي 
تقـول أوكرانيا إنهـا أغرقتها بعد اسـتهدافها بصاروخني 
”نبتون“، وأشـاد ”بأولئـك الذين توعدوا بإغراق السـفن، 
وبالرجـال والنسـاء الذيـن طـردوا القوات الروسـية من 
الشـمال، وأوقفوهـا يف الجنـوب، ودافعـوا ببطولـة عـن 
ماريوبول“. وكالعادة، أنهى حديثه بـ“سـالفا أوكراني“، 

أي (املجد ألوكرانيا).
وكاتب هذه الخطابات، هو صحفي سابق ومحلل سيايس، 
يدعـى دميرتو ليتفني ويبلغ من العمر ٣٨ عاما، ولديه أقل 

من ٢٠٠ متابع عىل تويرت، بحسب الصحيفة.
ويف مقابلة أجريت معه عرب ”واتساب“، قال دميرتو ليتفني، 
لصحيفة ”األوبزرفر“ الربيطانية، إن األفكار وراء الخطب، 
كانت أفكار زيلينسكي ”يعرف الرئيس دائما ما يريد قوله 
وكيف يريـد أن يقوله“. وأضاف ”العواطف يف الخطب هي 
األهـم. وبالطبع الرئيس هو صاحب منطق وعواطف، وقد 
يتعلم قـادة العالم اآلخرون منه، ويعرفـوا كيفية محاكاة 

مزيج زيلينسـكي القوي من الرصاحة والقوة العاطفية“.
وليتفـني، هـو واحد من أعضـاء الفريق الداخـيل للرئيس 
(الكّتاب). وكان هو وزمالؤه يعيشون ويعملون يف بنكوفا 
منذ األيام األوىل للغزو.ووصف سـريجي ليششينكو، وهو 
صحفي سـابق آخر تحول إىل مستشار لزيلينسكي يف زمن 
الحرب، ليتفني بأنه مسـاعد أدبي وفني. وقال”إنه يجمع 
أفـكار الرئيس كل يوم. إنه يعمل كعقل أو جامع حواس“. 
يف يـوم من األيام، قد يكـون املوضوع هو ”همجية الجنود 

الروس“، أو ”حاجة أوكرانيا امللحة إىل أسلحة دفاعية“.
وتشـري الصحيفة إىل أن أسـلوب ليتفني ”مؤثـر“، وتظهر 
اسـتطالعات الرأي أن ٩٥ يف املئة من األوكرانيني يعتقدون 
أن بالدهم يمكنها صد الغزو الرويس، عىل الرغم من ضعف 
كييـف لناحية الدبابات والقوات والطـريان. ويعتقد ٧٨ يف 

املئة أن أوكرانيا تتحرك يف االتجاه الصحيح.
وقالـت أوريسـيا لوتسـفيتش مديـرة منتـدى أوكرانيا يف 
مركـز أبحاث السياسـة الخارجية ”تشـاتام هاوس“، إن 
مسرية زيلينسـكي السابقة ممثال وكوميديا كانت مفتاح 
نجاحـه. وأضافت ”اعتاد املشـاهدون عـىل رؤيته يف أدوار 
مختلفة عىل شاشـة التلفزيون، وبالتايل كانوا قادرين عىل 
قبوله“.وتابعت ”إنهم يعرفون أنه رجل دولة معارص جاء 
من عالـم الرتفيه، والناس من حولـه يفهمون قوة الرسد 
أثناء الحرب“.وأضافت لوتسـفيتش إن زيلينسكي ورفاقه 
خلقوا إحساسا بـ“املهمة التاريخية“، التي ربطت الرصاع 
الحايل يف أوكرانيا باملعارك السـابقة ضد موسـكو. وكانوا 
عىل درايـة جيدة بالثقافة الشـعبية، حيـث قّدموا الحرب 
عـىل أنها ”نور مقابل الظالم“، يف دراما أوكرانية عىل غرار 

ملحمة ”سيد الخواتم“.
العديـد مـن كبـار مستشـاري زيلينسـكي مـن  وجـاء 
التلفزيون، وعملوا معه سابقا يف أستوديو اإلنتاج الخاص 
به، وقد سـاعدتهم الطبيعة الواضحة للحرب الروسية عىل 
أوكرانيـا يف تقديم صـورة متكاملة للعالـم مضمونها ”أن 
أوكرانيـا هي الضحية، وإنها تقاتل من أجل البقاء“. وهذا 
يجعل زيلينسـكي زعيما ملا يسـميه عالم السياسة إيفان 

كراستيف ”كوكبة رومانسية“.
وقال إيهـور تودوروف أسـتاذ العالقات الدوليـة بجامعة 
”أوزهـورود“ غربـي أوكرانيـا، إن زيلينسـكي قـد يكون 
عاطفًيا وغري دبلومايس، وغالًبا ما تشـبه رئاسـته املبكرة 
”خادم الشـعب“، املسلسـل الهزيل التلفزيونـي األوكراني 
الشـهري حيث لعب زيلينسـكي دور مـدّرس التاريخ الذي 
صار رئيًسـا عن طريق الصدفـة. وأضاف أن الحرب غرّيت 

زيلينسكي، كما فعلت مع ستالني عام ١٩٤١.
وتبـدو صياغـة خطابـات زيلينسـكي مناسـبة، وهـي 
موجهـة ملجموعـات محـددة، وعـىل سـبيل املثـال، ”يف 
كلمته ملجلس العموم الربيطاني، شبه زيلينسكي رصاع 
أوكرانيـا ضد روسـيا بالنضـال الربيطاني ضـد الزعيم 
النـازي أودولـف هتلر  ويف حديثـه للكونغرس األمريكي، 
شـبه قصف أوكرانيـا ببريل هاربور والحـادي عرش من 
سبتمرب“.ويسـتغل زيلينسـكي خطاباتـه للتعبـري عن 
حاجـات أوكرانيا، وهو يطالـب بالحصول عىل صواريخ 
مضـادة للطائرات ومقاتـالت حربية ودبابـات وعربات 
مصفحة، ويريد فرض املزيد من العقوبات عىل موسكو، 
بمـا يف ذلك حظـر كامل عىل اسـترياد الطاقة. ويف بعض 
األحيان ”يمكن أن يوبخ“، فقد ُطلب من الرئيس األملاني، 
فرانـك فالرت شـتاينماير، األسـبوع املايض، عـدم زيارة 

كييف بسبب ”عالقاته الوثيقة مع روسيا“.
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يف الثقافة العربية و اإلسـالمية، 
يرتبط شـهر رمضـان بالعبادة 
واالجتماعـات، رمضـان شـهر 
التقوى وااليمان، أصبح اإلعالن 
التلفزيونـي أحد أهـم املتغريات 
التي تشـغل الفضاء اإلعالمي يف 
رمضان، واصبـح تجمع العائلة 
ضمـن  مـن  التلفزيـون  حـول 

الثقافة الشعبية، التلفزيون ال 
يتزحـزح عن عرشـه كوسـيلة 
نسـبة  الرئيسـية،وتبلغ  اإلعالم 
للمجتمـع  التلفزيـون  وصـول 
مسـتوى قياسـيا هـو اكثر من 
84 يف املائة خالل شهر رمضان، 
ويظـل التلفزيـون مرتبعـا عىل 
مـع  اإلعـالم  وسـائل  عـرش 
تسجيل ارتفاع كبري يف استخدام 
الهواتـف الجوالـة وانخفاض يف 
الكومبيوتر،  أجهـزة  اسـتخدام 
مشـاهدة  نسـب  وتسـجل 
 41 التلفزيـون ارتفاعا بنسـبة 
يف املائة يف الرشق األوسط خالل 
شـهر الصوم، وتسـجل سـوق 
العربـي،  العالـم  يف  اإلعالنـات 
الخليـج  منطقـة  يف  سـيما  ال 
ومـرص، انتعاشـا كبـريا خـالل 
شهر رمضان املبارك عىل خلفية 
تغري يف العادات االستهالكية ويف 
أنمـاط متابعـة وسـائل اإلعالم 
التقليديـة والرقميـة، إذ يرتفع 
اإلنفـاق اإلعالني بنسـبة 46 يف 
املائـة فيمـا يرتفع أيضا سـعر 
اإلعالنـات بنسـبة تصـل إىل 40 
املسلسـالت  وترتبـع  املائـة،  يف 

والربامـج الدينية عىل أعىل هرم 
املواد اإلعالمية املستهلكة خالل 
شـهر رمضان عـرب التلفزيون، 
إذ تسـتحوذ املسلسالت لوحدها 
مـن  املائـة  يف   50 نسـبة  عـىل 
املشاهدة، تليها مبارشة الربامج 
الربامـج  وتسـجل  الدينيـة. 
اإلخباريـة والرياضيـة عمومـا 
اسـتقرارا إن لـم يكـن تراجعـا 
خالل فرتة رمضان، فيما تسجل 
املواد اإلعالمية املتعلقة بالطبخ، 
املائـة  يف   94 بنسـبة  ارتفاعـا 
خـالل الشـهر املبـارك، ويعترب 

وقت اإلفطار( أي بني السادسة 
والتاسعة مسـاء)، وقت الذروة 
وبالتـايل  للمشـاهدة  بالنسـبة 
مؤسسـات  أن  إال  لإلعالنـات. 
اإلحصاء تسجل فرتة ذروة ثانية 
أقل قوة نسبيا بعد الواحدة فجرا 
وملـدة سـاعة أو سـاعتني قبـل 

اوقات   السـحور. 
يدخل التواصل االجتماعي بقوة 
إىل سـوق اإلعالنـات يف رمضان، 
وبالتمـايش مـع الـربوز املثـري 
االجتماعي،  التواصـل  لوسـائل 
يسجل خالل شهر رمضان أيضا 

فرصة ذهبية للمعلنني عرب هذه 
الوسـائل، فموقـع «فيسـبوك» 
بـات يحظـى بنحـو 80 مليون 
مستخدم نشط يف منطقة الرشق 
األوسط وشـمال أفريقيا بينهم 
65 مليونـا يسـتخدمون  نحـو 
املوقـع عـرب الهواتـف الجوالـة 
(حسـب رشكة الفيسـبوك)، إال 
ان الزمـن تغري وال يعـي الكثري 
القنـوات  عـىل  القائمـني  مـن 
التلفزيونيـة سـواء الحكوميـة 
أو الخاصـة، أن املشـاهد تغري، 
واألهـم  تغـريت،  واهتماماتـه 

السلوكيات الخاصة باملشاهدات 
تأثرت بصورة كبـرية مع تطور 
وسـائل االتصـاالت وتقنياتهـا، 
نحن يف زمن مختلف، منذ سنوات 
واالهتمـام بالتلفزيـون من قبل 
املشـاهدين يتغـري، نتحدث عن 
ماذا يريد املشـاهد، هل مسلسل 
حلقـة   500 حلقاتـه  تتجـاوز 
أن  مثـال،أو يسـتطيع وبإرادته 
يشـاهد مئات املشاهد املتنوعة، 
وأن يتابـع مـا يريـد وليـس ما 
أن  الغبـاء  عليه،ومـن  يفـرض 
نالحـظ الواقـع التلفزيونـي لم 
يتغري، انصدمـت وبكل رصاحة 
عندما شاهدت إعالنا عن برامج 
حوارية سياسية جديدة ومكلفة 
بإنتاجها، والضيوف تشبعنا من 
حوارهم وكالمهم منذ سـنوات، 
فما بالنا اليـوم بحواراتهم غري 
املجدية، هذه حقيقة، نعم مؤملة 
ولكن ال بد مـن تقبلها، إذا أردنا 
أن نتوافـق مـع الواقع،وبينمـا 
مـا زلنا نقلب صفحـات املايض 
بطريقـة رسديـة غري مشـوقة 
دراميا، لو كان هناك استرشاف 
للمسـتقبل، وتوافق مـع الزمن 
الـذي نعيشـه مـع اإلمكانيات 
الكبـرية التـي تملكهـا القنوات 
الفضائيـة، لوجدنـا عـىل األقل 
توازنا بالذائقة عكس االنحراف 
الذي نعيشـه حاليا، وأقصد هنا 

االنحراف الذوقي.
الهجوم الكاسح لهذه اإلعالنات 
عىل شاشـة رمضان ليس بأمر 
جديد أو غريـب، بل حدث اعتاد 

عليه املشـاهد العربـي كّل عام 
وتقبلـه عىل مضـض، إال أنه يف 
الحقيقـة يبـدي امتعاضه من 
هذه الظاهـرة الرمضانية التي 
تعكـر عليـه صفو االسـتمتاع 
بمشاهدة برامجه ومسلسالته 
املفضلـة، كمـا تدفعـه وتفتح 
شـهيته، عنـوة، إىل املزيـد من 
الـرشاء واالسـتهالك يف شـهر 
يفـرتض فيـه أنه شـهر عبادة 
وترشيد استهالك، فاصل إعالني 
يعّرب مشـاهدون عن استيائهم 
من زيـادة املـادة اإلعالنية عىل 
والربامج  املسلسـالت  حسـاب 
األخرى التي ينتظرونها بفارغ 
الصرب، السـيما يف فـرتة ما بعد 
اإلفطـار، اإلعالن يمثل القاعدة 
األساسـية ولبنة البناء والدخل 
الرئييس ألية قناة فضائية كما 
هي بالنسبة للصحف واملجالت 
وأية وسـيلة إعالميـة عموماً، 
لكـن يف نفـس الوقـت فهنـاك 
قواعد أساسـية ونسـب معينة 
يجـب أن تسـري عليهـا القنوات 
الفضائية بحيث ال تطغى نسبة 
اإلعـالن عـىل نسـبة املضمون، 
وهـو أمـر بديهي يف اإلعـالم إال 
أن كثريا مـن القنوات الفضائية 
الحائـط.  عـرض  بـه  رضبـت 
انتعـاش التعاقـدات اإلعالنيـة، 
اإلنفاق اإلعالني يف الدولة خاصة 
مـرص ودول الخليـج العربـي ، 
سـيتجاوز ضغوط األزمة خالل 
شـهر رمضـان الحـايل، حيـث 
تتوافـر العديـد مـن املعطيـات 
اإليجابيـة التـي تحفـز اإلنفاق 
اإلعالني بشـكل استثنائي حيث 
يتزامـن قـدوم الشـهر املبـارك 
مـع عـودة املقيمـني، وتحسـن 
مسـتويات اإلنفاق يف الرشكات 
وظهـور بـوادر حقيقيـة عـىل 
تعـايف االقتصاد، كما أن املطاعم 
ومنتجي املأكـوالت واملرشوبات 
الحصـة  عـىل  يسـتحوذون 
التعاقـدات  حجـم  مـن  األكـرب 
اإلعالنيـة خالل شـهر رمضان، 
تلـك الرشيحة مـن املعلنني «لم 
تتأثر بشـكل جوهري بتداعيات 
اإلعالنـات  وبقيـت  األزمـة»، 
التلفزيونية تسـجل اكرب نسـبة 
نمو خالل شـهر رمضـان، فيما 
تبقى الصحف يف صدارة وسائل 
اإلعـالن األكثـر اسـتخداماً عىل 
مستوى الدولة، بحصة 65.6% 
من إجمايل اإلنفاق، مقابل 21% 

للتليفزيون، و8.6 % للمجالت.
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  يعـد الـرسد فرعـا مـن أصـل كبـري 
هـو الشـعرية القائمة عىل اسـتنباط  
القوانـني الداخليـة لألجنـاس األدبية، 
وحتـى ان عـدل عـن هـذا املصطلـح 
الدكتور عيل جواد الطاهر إىل مصطلح 
القصصية بحجة أن مصطلح الرسدية 
إذا رفع عنه املقطع (يه) صار ال يعني 
الفن القصيص إنما صار يعني عنرصا 
مـن عنارصه أو جزء مـن أجزائه حني 
يتدخـل الـراوي فيعـرض الحادثة، أو 
يعلق عليها،ويتدخـل املؤلف املرسحي 
ليدل املخرج أو املشاهد عىل ما لم يكن 
يف النص، لقد فتح النقد األدبي الحديث 
املجـال واسـعا أمـام هـذا املصطلـح 
فاكسـبه دالالت أوسـع من القص  أو 
الحكي حتى صار يعني كل عمل طابعه 
الحكـي أو الحبك، سـواء أكان مكتوبا 
أم منطوقـا أو مرئيا أو مسـموعا، أي 
انـه كل عمـل تضمـن قصـة أو رواية 
بغـض النظر عـن مظهـره التعبريي، 
وبنـاء عليه صـار الرسد يشـتمل عىل 
القصة والروايـة واملرسحية والحكاية 
الشعبية واألسطورة والحلم والرشيط 
السـينمي والنكتة والحزورة والحديث 
اإلذاعـي، وغريهـا كثـري، وهـذا هـو 
املفهوم الذي تتبناه هذه الدراسة – بل 
أن تودوروف الذي وصل إليه أمر الرسد 
من الشـكالنيني الروس ثم أبحاث دي 
سوسـري اللغويـة ، ومـن جـاء بعـده 
من االلسـنيني، لم يعـد لديه املوضوع 
الحكائي ديـدن الرسد بل أصبح العالم 
كله لديه قابال للرسد ،فالفلسـفة رسد 
للفكر اإلنسـاني، وعلم االقتصاد رسد 
للحاجة، والندرة املتصارعة مع قانون 
العـرض والطلـب، ومـن ثـم أصبحت 
كل األفعـال يف الوجـود تمثل رسد األنا 
املنطويـة يف العالم ، ما يميـز الروائي 
تنـاول  الجنديـل)   احمـد  والقـاص( 
عـدة أمكنـة، وشـخصيات، وإحـداث 

متسلسلة، وأزمنة كثرية،  يف مجموعته 
القصصية  ( رقصة الطواويس ) لكنها 
جاءت متناسـقة مـع لغتـه الرسدية 
املعربة عن ثقافته الواسعة، وشاعريته 
الصياغـة  عـىل   ،وقدرتـه  املتدفقـة 
اللغويـة، فنـراه يقـول: زوجـي عبـد 
الرحمن معطوب يف تفكريه وفاسـد يف 
سلوكه ، وسافل يف طموحه كان يملك 
الدكتوراه يف العهارة السياسـية وليس 
يف علومها ، يرشب اإلسالم بكاس وثنية 
مرة ، ويكـرع الكفر بـكاس محمدية 
مرة أخـرى إذا درأت بوصلة مصالحه 
نحو لندن ارتدى قبعة ترششـل ، وإذا 
انحرفـت باتجاه موسـكو كسـا ذقنه 

بلحية لينني  . 
درج العرف النقدي، والسيما التقليدي 
عـىل التفريـق بـني القصة، والشـعر، 
بوصفهما نوعـني مختلفني، فالقصة 
فـن نثري يكمـن اإلبداع فيـه يف بنيته 
الحكائية ، وطرائق رسم شخصياتها، 
عىل حني بني الشـعر عىل نظام لغوي 
إىل  اللغويـة  الوظيفـة  فيـه  ترتاجـع 
الوراء ، وتكتسب األبنية اللغوية قيمة 
مسـتقلة ، وكلما اقـرتب القصص من 
كلماتـه  دقـة  ازدادت  الشـعر  رشط 
أهمية،وكلما تحرك الشعر صوب الرسد 
قلت أهمية لغته الخاصة، جمع القاص 

احمد الجنديل  بني الشـعر، والقص يف 
مجموعته القصصيـة الجديدة ، فنراه 
يقـول : أربع قصائد ألقيت تحول فيها 
رشـيد إىل أذان صاغية تتلقف ما يقال 
مسـتنفرا قدراته النقدية لفرز ما هو 
جيـد أو مـا هو غري ذلـك ، بعدها جاء 
دور شاعر جديد كان أكثر من سبقوه 
أناقة ووسامة ، وبصوت هادئ وناعس 
يشـبه إىل حد كبري صوت صبية مدللة، 

بدا ينشد :
الجلسة تفتح بعد قليل،

والسجان يداعب سكني الذبح
وعىل جبهة قايض العدل ، 
وشـم يرمز للعدل وللحكمة

وعـىل جـدران القاعـة ، انتشـت ايات 
تدعو للرحمة  

   ويف هـذا الصـدد نود اإلشـارة هنا إىل 
نظام املهيمنة الذي قال به الشكالنيون 
الـروس، ويعنـي بـروز احد األنسـاق 
البنائيـة، وتحكمه بالعنـارص األخرى  
بوصفـه العنرص البؤرة يف األثر األدبي، 
فـإذا ما قلنا: الـرسد يف القصة ، واللغة 
يف الشـعر، والحوار يف املـرسح، فهذا ال 
يعني وجـود عنارص أو انسـاق بنائية 
غري ما ذكر يف األجناس األدبية املشـار 
إليها(القصة-الشـعر-املرسح)،إنما 
هذه العنـارص هي مهيمنـات فرضت 

حضورهـا عىل عنـارص اقـل حضورا 
منها يف األجناس املشار اليها، واستنادا 
إىل هذا الفهـم فان القصة إذا ما قررت 
الدخول يف الشـعر، فإنها تدخل بأدوات 
الشـاعر، وعنـارصه بوصفهـا ضيفـا 
مؤدبـا عـىل الشـعر، ومن ذلـك إهمال 
التكثيـف،  نحـو  وامليـل  التفصيـالت 
الخاطفة  واإلشـارة الرسيعة واللمحة 
وعـدم  التأويـالت،  املتعـددة  املوحيـة 
االستغراق يف وصف إبعاد الشخصيات، 
وتحديدهـا، وتفصيالتهـا، الن الشـعر 
معني بالوقوف عنـد انفعاالت النفس، 
أي انـه يتحـدث عـن كوامن األشـياء 
وانعكاساتها يف الذات املنفعلة بها ، هذا 
من جهة القصة، إما من جهة الشـعر 
فهـو إذا مـا قـرر اسـتضافة القصـة 
فعليه التنـازل عن بعض مميزاته لكي 
تتمكن القصة من اخذ مكانها املناسب 
فيه،ومن تلك املميزات اصطباغ الشعر 
بطابع التقريرية واملنطقية، والسـيما 
يف الوصـف ، األمر الـذي يجعل ألفاظه 
تشري إىل اتجاه واحد هو املبارشة، وهذا 
يفـيض إىل انكمـاش القـدرة اإليحائية 
لبنيتـه اللغويـة عنـد حـدود الداللـة 
املعجميـة ، ومـن ثم تقـل أهمية اللغة 
الخاصة به لتصبح اقرب إىل األسـلوب 
محـاوالت  سـيقاوم  وانـه   ، النثـري 
القص املتكررة ألخذ النص الشعري إىل 
االسـتغراق بالوصف ، والسيما تصوير 
األشـياء من الخارج تصويـرا منطقيا 
مـع الرتكيـز عـىل تفصيالتهـا، بغيـة 
إقناع املتلقي بصـدق ما يقال، من هنا 
جاءت الصعوبة يف دمـج هذين الفنني 
املتباعديـن يف طرائق البنـاء الفني، إذا 
لـكل منهمـا اشـرتاطاته، ومطالبـه، 
وعنـارصه ، األمر الذي يتطلب أكثر من 
قدرة الشاعر وأكثر من مقدرة القاص 
أنهـا  ، فالقصيـدة بحكـم  لدمجهمـا 
قصيدة البد أن تكون شـعرا،وبكم أنها 
قصـة البد أن تنقل إلينا قصة يف شـعر 
وقصـة يف آن واحـد، ونسـبة متوازنة 

بـني فنيـة الشـعر ، وفنيـة القصـة، 
نلحـظ مما تقدم تداخل الفنون األدبية 
بعضهـا مع بعـض ، وعـىل الرغم من 
اسـتقرار كل فن مـن الفنـون األدبية 
بخصائصه،ومميزاتـه ، إال أن الشـعر 
املعارص سـمح لنفسه الخلط، والدمج 

بني الفنون ، فنراه يقول :
انتبـه إىل الشـاعر الواقـف أمامه فاته 
إيل  يصغـي  راح   ، قالـه  ممـا  الكثـري 

بانتباه: 
أبواب القاعة ما عادت مقفلة

موج  متواصل من قطعان ،
بعضهم يسرت عورته بالعلم الوطني،

والبعض األخر مفروز
وكالب اإلحياء الواسخة

ويف داخل أعماقي وطن محجوز
يأخذني سوط ويرجعني سوط 

ويحكمني رأس مهزوز  
 والنـص القصـيص يف الواقـع يختلف 
عـن النص الشـعري اليف الـوزن وال يف 
اللغـة وال يف العالقـة مـع الشـخوص 
واألحداث ، ولكـن هناك فارق جوهري 
جـذري هو يف العالقة مـع الزمن ، ذلك 
ألننـا يجب أن نفرق بني مفهومني هما 
الزمن و الديمومة، الزمن هو كل متحد 
كما يقول بريغسـون : مايض وحارض 
ومسـتقبل.أما الديمومـة فإنهـا خط 
حدثـي متواصـل بـني الـوالدة واملوت 
كما يقول باشـالر ولهذا فـان الجنديل 
يعتقد إن النثر هـو النص الذي يتزواج 
مـع حركـة الديمومة من حـدث آلخر 
هكذا بشـكل أفقي متواصل، ومن هنا 
فان العمل القصـيص الناجح هو الذي 
يشـتبك، ويعانق حركة الديمومة هذه، 
ولهـذا تجـد أن النـاس يحبـون قراءة 
الروايات يف القطارات ، وقبل النوم ملا يف 
ذلك من عالقة تناغم داخلية وخارجية 
مـع حركـة الديمومـة هذا هـو النثر، 
ويـرسد لنـا  الجنديل األحـداث بزمن، 
وزمـان قديـم ، وحديـث يف آن واحـد  

فمثال هو يتحدث عن  الواقع املرير.
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يف شتاء املصابيح الزرقاء
     ترصخ الطرقات العاطلة…. 

استأنف غلياني االخري
ايها الشاعر

كم تتلذذ بالدموع… 
كم ترصخ 
وال ترصخ

هذا الهلع املر عىل جدار سبي
    وفوق ارضحة االحالم الرمادية.. 

من يكون القتيل اآلن…. 
انا 

الذي اتكرر
وانت الذاهل من عشق بريء

    ال ينمو فوق جداريات
سالميات اصابعك… 

كن بخري 
   االشواك املرمية 
عىل نوافذ الذاكرة 

فقط هي التي تؤملني يف الغياب
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      تتعـددُّ أشـكال البيـوت بتنـوع البيئـة ، منها املبني مـن الطني أو 
الطابـوق أو الحجـر الجبيل ومنها  بيوت مصنوعة  من شـعر املاعز أو 
مـن الرصائـف أو من أغصان األشـجار وثّمة  بيوت حفـرت يف الجبال  

وقد تكون كهوفاً .
لكـنَّ البيت يبقى يحمل معنًى واحداً  فالبيت هو الرحم الثاني والدافئ 
بعد رحم األم ، فيه نولد، ليكون هو طفولتنا املتشـّكلة عرب الوقت بني 
أركانـه، وهو ما نحمله من أرسار وحكايـات ، هو الكلمات األوىل التي 

بدأنا بها. ومنه تبدأ خطواتنا األوىل ايضا
وبيتنا كان مبنياً من الطني (الطوف) ، وسـقفه من الخشـب وأغصان 

األشجار والشوك.
مـْذ وطئْت قدماي أرض القرية التي لم أرها منذ سـنوات طوال ، رأيت 
الطفـل الـذي كنته يوماً يخرج مـن بني أصابعي ويبتكـر طرقاته بني 
األعشـاب والنباتات الربّية وعىل حافات السواقي فيما األشجار تواكب 
خطواتـه وتحفه بغنائها األخرض عىل طـول الطريق.. كم كان مفعماً 
بالحياة وهو ينمو باخرضارها، أراه  كما لو كانت ترافقه كائناٌت غري 
مرئية  وهو يتحاور معها حينما ترى وجهه املرشق، فيما الربيق يتألأل 

يف عينيه.
إّنه ينتظرني - هكذا خلتُه – خلف الشجرة العتيقة التي كانت تنتصُب 
خلف بيتنا، ولكّني حينما اقرتبت من مكانه بحذٍر شـديد  لم اَر شـيئاً 
من ذلك الطفل ألنني لم اَر الشـجرة ، وال بيتنا الذي اسـتدلّيت عليه من 

خالل التلّة التي ما زالت تحتفظ بيشء منها.
ها هـو البيـُت بقايا اخشـاٍب متهرئـٍة واحجار تحتضن يف شـقوقها 
اعشـاباً يابسـًة ، فيما الشـجرة قد تحّولت اىل بقايا اثٍر لشـجرٍة ، أنها 

جذٌع قديم منخور.
هنـا تحـت أنقاضَك أّيهـا البيـت بعض أحالمـي وقد تكـون هي هذه 

األعشاب اليابسة التي افرتعت احجارَك لكنها يبسْت بمرور الزمن .
ها أنا اسمع  للزمن صوتاً  متهالكاً يخرج من بني األحجار كما لو كان 

يأتي من أقاٍص بعيدة .
ما أراه أمامي كان يلّحن حزناً غامضاً يعتمل يف صدري ، لحٌن اسـمعه 
وهو يخرج من منقار طائر حطَّ عىل تلّة ٍ صغرية بالقرب مني .               

طائٌر يغّني أحزاني
حتى رأيت الجذع املنخور يتحّول إىل شـجرٍة تنهض باخرضارها ، وهي 

تنحني نحوي ثم تهمس يف أذني
- كم أنا فرحٌة بوحدتي ألني ما زلت خرضاء يف رأسك-

*
كانـت الشـجرُة عاليًة جداً ، تنتصـب بجذعها الغليظ لتتـوّزع إىل عّدة 
فـروع قوّيـة ومنها أغصان كثـرية وكثيفة ، حتى تكاد تحسـبها أنها 

غابٌة صغرية محلّقة بفوىض أصوات الطيور املختلفة.
كنـت أتسـلُّق جذعها باتجـاه احد الفروع الرئيسـة مندفعـاً إىل األعىل 
ألختـار مكاناً عاليـاً ومطالً عىل البيـت حيث األغصـان الكثيفة  التي 
أجذبها نحوي واجعل منها سـتاراً واترك فراغاً دائرياً يطّل منه وجهي 

إىل الفضاء.
نعم ، كنت اعلق وجهي عىل الشجرِة بني اغصانها، وأنا انصُب فخاخي 

كي أصطاَد الشمس.
*

مـرًة ، وقفـت نجمٌة عند الكـّوة العاليـة يف حائط البيـت عرضت عيلَّ 
مفاتنها واختفْت.

*
يخـرج البيُت من نهايات الليل ويسـري الصباح بخطـاه الوئيدة وحني 
يجلـس عند السـاقية تأتي الشـمس وتجلـس يف حضنه كي يمّشـط 

شعرها األشقر.
*

شـجرياٌت ونباتـاٌت منتثرة حـول البيت ، تتجـّدد أوراقها دائمـاً كلّما 
اشتهْت ، وكم كانت رغباتي تفتح بني أغصانها نوافذ وأنا انتظر أشياًء 

ال اعرفها.
*

يف طفولتـي كنُت اصيُخ السـمَع لخطوات الليل حتى خّيـل يل أّنه لٌص 
يميش عىل رؤوس أصابعه.

 فرأيـُت بيتنا الطيني يخرج من الكوى املدّورة الصغرية أسـفل الجدار 
ويحلُّق عالياً. 

كانت النجوم تتدّىل من أطرافه وتواكبه يف تحليقه.
 لكني لم اَر بيتنا عائداً يف الصباح .

* فصل من كتابنا  املخطوط( نداء لصباحات بعيدة).
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 آخُر حبٍة من اللؤلؤ فقدتها من ذلك العقد اللؤلؤي، الذي طوق عنقها 
بأنامـل مزينة بضيـاء تبعثر برحيلهـا مع أنات غنائه الشـفيف، يف 
عاصفة عصفت بها، وحلت كيانها بهذا التناثر لعقدها، كانت تتمنى 
أن يستمر بغنائه ليغطي نواحا تراكم دون توقف منذ فقدت مروجها 
غيثهـا اإللهـي.. أي جنوٍن هـذا عندمـا تحترض املسـافات؟ مجددا 
يشتعل الجواب يف صمت يمنع تعثرها بحروف ال تقوى عىل فقدانها، 
عبورها الدائم إىل مسـافة أخرى مـن عدم البوح هو صدى ألق لفجر 
جديد... هاهو التذكر يسـقط بغزارة، دون أن تشغلها أهازيج الفرح 
البعيدة عـن رسب أفكار علقت عىل جدران صمتهـا كصورة معتقٍة 
بخمـر اللحظـات، وقد أعطيت وعـدا بات قريبا يختـرص ما تحملت 
وهـي يف ترحـال خطا أبدي، إنه ذلك الصوت الشـجي عـاد ليحتضن 
صداهـا، والعاصفة الهوجاء تخلع كل األبواب املقفلة إال منها، كانت 
خالية.. ونافذتان مختلفتان بني القـوة والتاليش.. تحيط بها.. تعثر 
مجددا بهما يغرد حينا، ينقر بقوة كربى حينا آخر دون جدوى، منفذ 
ضيق قد اسـتطاع بإرصاره أن يكرسه ليعـرب خالله مع ضياء كانت 

قد ألفته يوما، وهي تعرب املسـتحيل مع تناثر كل حبة من عقدها.... 
عقدهـا هذا عاد ليلمع محتضنا ضيائِه من جديد.. ضمته بأناملها و 
رحابة راحتيها كسهول شعرها املنسدل عىل جيدها وهو يتطاير مع 
نسـيم تغريده اآلتي باحثا عن عنق قد ألفه، ووطن ضم شـتاته، عاد 
ذلـك العقد _الذي تحول إىل طائر _لحظة فقد ماكان يبحث عنه، عاد 
مجددا عندما شـعر بفاجعة من نوع آخر، هي تناثر مايبحث عنه يف 

بحر الالعودة التي عصفت به....... 
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الرجل املتطلب شـخصية يصعب التعامل 

يشـقني  النسـاء  مـن  فالكثـري  معهـا، 

ويواجهـن صعوبة يف التعامـل مع هكذا 

شخصية. والتطلب عند الرجل يتخذ أكثر 

من شـكل، فمن املمكن أن يكون متطلباً 

مـن الناحية الجسـدية، أو النفسـية، أو 

العاطفية، وقد يجمع كل ما ُذكر.

للتعامـل مع هـذا النمـوذج مـن الرجال 

تقدم لـك خبرية العالقات الزوجية كولبي 

فيليبس، أهم 5 طرق لذلك:

1) كونـي إيجابية: إن كان زوجك متطلباً 

مـن الناحية الجسـدية، أو النفسـية، أو 

العاطفيـة فعليـك تفهم ذلـك. ال تجعليه 

يشعر بأي سلبية أو جفاء تجاهه. تجنبي 

مشـاركة هـذه التفاصيـل مـع أهلك أو 

أصدقائك، ألن إسداء النصيحة نظرياً أمر 

غاية يف السهولة، ولكن تطبيقك لها قد ال 

ُيناسـبك أو ُيناسب زوجك. كوني إيجابية 

بتعاملـك معه وال تنفري منـه خاصة إذا 

كان متطلبـاً مـن الناحية الجسـدية ألن 

هذا األمر حسـاس ومن املمكن أن ُيسبب 

رشخاً يف عالقتكما يستمر إىل األبد.

2) تقبـيل شـخصيته: أظهري لـه رحابة 

صـدرك وتقبلك له ولكل مطالبه. واعلمي 

أن لـكل منكما عيوبه وعـىل اآلخر تقبلها 

لالسـتمرار باسـتقرار. التقبـل يجب أن 

يكـون حقيقيـاً وبإخـالص، فـال ُتحاويل 

إظهار تقّبلك رغم انزعاجك ألن هذا األمر 

سـيجعله حّساسـاً تجاهـك وقـد يجرح 

كربياءه ورجولته.

بـه يف  اتصـيل  باهتمامـك:  3) أشـعريه 

أن  تجنبـي  عليـه،  لالطمئنـان  العمـل 

تطلبـي أي أمر للبيت أو لك يف هذه املكاملة 

املخصصـة لـه، فقـط اكتفـي باالتصال 

واالطمئنان عليه وعىل سري عمله. اجعيل 

هـذه املكاملة قصـرية إال إذا أبـدى الرجل 

اهتماماً بتمديدها. قومي بتحضري عشاء 

رومانـيس كـي يشـعر بأنـك ترغبـني به 

وتحبينه، فـأن يكون هو املبادر دائماً قد 

ُيشعره باإلحباط وبأنه غري مرغوب به.

4) كونـي ممتنة: أظهري امتنانك إن قام 

بأمر ُيسـعدك، أو إن أهداك هدية مميزة، 

وانظري بعينيه عندما تشكريه، فامتنانك 

سيسعده؛ ولكن احذري املبالغة يف الشكر 

فقد يعّده استهزاء واستخفافاً به. فصفة 

الحساسية ترتبط بالرجل املتطلب.

5) ثقـي بـه: عـربي لزوجـك عـن ثقتك 

الكبرية بـه وبترصفاتـه يف الحياة ومعك 

عىل كل األصعدة. فالرجـل املتطلب غالباً 

ما تولد لديه شـعور بقلـة الثقة بالنفس 

ألنه يشـعر بأن طلباته قـد تكون مصدر 

إزعـاج للرشيك، لذلك اسـتغيل كل فرصة 

لُتعربي له بالترصفات وبالكالم عن ثقتك 

به وبقرارته.

املقادير :
األرز: 3 أكواب

سمك من نوع الزبيدي: 4 سمكات
الكركم: ملعقة صغرية

بهارات السمك: ملعقة كبرية
الكمون املطحون: ملعقة صغرية

 الفلفل األسود: رشة صغرية
بهارات الكاري: ملعقة صغرية

امللح: ملعقة صغرية ونصف
زيت الزيتون: نصف كوب

بصل: عدد 2 
 الفلفل األخرض الحاّر: حبة واحدة مفرومة 

فرًما ناعماً
الفلفل األحمر: حبة واحدة مطحونة

 الثوم املهروس: ملعقة صغرية
اللومي املطحون: ملعقة صغرية ونصف

لنصفـني  واملقّسـم  املقـّرش  الحّمـص 
(مسلوق): نصف كوب

 الزبيب: ُثلث كوب 
الصنوبر املقيل: ربع كوب

 لصلصة الدقوس ستحتاج إىل:
 طماطم حمراء طرّية: 3 حبات

 معجون الطماطم: ملعقة كبرية
ثوم مهروس: ملعقة صغرية

مكعب مرقة دجاج

 فلفل أسود مطحون: رشة
الفلفل األحمر الحار املطحون: ربع ملعقة

زيت الزيتون: ثالث مالعق كبرية
 كزبرة مفرومة: ملعقة

الخطـوات التـي عليـك اتباعهـا لتحضـري 
الطبق:

غسـل األرز مـرات عـّدة  ثـّم غمـره باملاء 
الدافـئ وإضافة مقـدار ملعقة صغرية من 

امللح وتركه ربع ساعة
خلط البهارات جّيدا يف وعاء عميق

أخـذ ُثلث كمّية البهارات ورّش السـمك بها 
وفركه باليد

 وضـع نصـف كمّية البصـل يف قدرعىل نار 
عالية حتى تتحّمر

 إضافة ملعقة كبرية مـن الزيت والحّمص 
املسـلوق والثوم املهروس ثم إضافة الفلفل 
األخـرض واألحمروُثلث البهـارات املحّرضة 

سابقاً إىل البصلة
 التقليـب جّيداً ثـّم رفع خليـط البصل عن 

النار ووضعه يف وعاء آخر وتركه جانًبا

 قيل السـمك حتـى يتحّمـر مـن الجانبني 
ووضعه جانًبا

إضافـة البصـل املتبّقـي للمقـالة وتقليبه 
حتى يصبح لونه ذهبّياً

 إضافة األرز وتقليبه عىل نار متوّسـطة ثّم 
إضافة املاء وبقية البهارات

 تـرك األرز عـىل نار عالية حتـى يجّف املاء 
وينضج

تحضري صلصة الدقوس بتقشري الطماطم 
وهرسه جّيداً بالخالط الكهربائي

وضع القليل مـن الزيت والثوم املهروس يف 
قدر صغري حتى يتحّمر

إضافـة  صلصـة الطماطـم وتقليبها مع 
الثوم والطماطم

إضافة مكّعب مرق الدجـاج للصلصة بعد 
تفتيته

إضافـة امللـح والكزبـرة والفلفـل الحـار، 
وتحريـك الصلصـة جّيداً وتركهـا تغيل ملّدة 

10 دقائق
البصـل  بخلطـة  املقـيل  السـمك  حشـو 

والحّمص
 سكب األرز يف طبق التقديم ووضع السمك 

فوقه
 تزيـني الطبـق بمـا تبّقـى مـن الحشـو 

والصنوبر املقيل

ترتفـع حـاالت اإلصابة بالرسطان برسعة، ومع عـدم وجود عالج يف 
األفـق، فإن إدارة عوامـل الخطر قد توفر أفضل أمـل لتجنب املرض، 
و تشـري بعض األبحاث إىل أن الطهـي بالزيوت النباتية قد يكون أكثر 

خطورة من استخدام الدهون املشبعة، مثل الزبدة.
و وجد الباحثون أن بعض املركبات الجينية املشـتقة من أربعة زيوت 
طبيعية يمكن أن تكون سـامة للجسـم، و لهذا السـبب فمن األفضل 

تجنب تلك الزيوت النباتية عند قيل األطعمة.
و عند تسـخينها تـؤدي زيوت الذرة وعبـاد الشـمس والنخيل وفول 
الصويـا إىل إطالق مواد كيميائية تعرف باسـم األلدهيدات - والتي تم 

ربطها بمختلف أنواع الرسطان.
و تشري بعض الدراسات إىل احتمال وجود مركبات سامة تعزز أكسدة 
الريتينالديهايـد، وتحولها إىل حمض الريتينويـك، عىل عكس الزيوت 
األخرى، يمكن تسخني زيت عباد الشمس إىل درجات حرارة أعىل قبل 

أن يبدأ يف التدخني.
وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إىل نمو الخاليا الرسطانية وبقائها عىل قيد 
الحياة، عىل عكس الزيوت األخرى، يمكن تسـخني زيت عباد الشمس 

إىل درجات حرارة أعىل قبل أن يبدأ يف التدخني.
ومع ذلك، فإن الزيت وفري يف الدهون املتعددة غري املشبعة التي تتحلل 
إىل ألدهيـدات عند تعرضها للحرارة، و يجب أن يكون الطعم والرائحة 
السـيئني لأللدهيـدات بمثابة رادع السـتهالكها، ولكن تنـاول الزيت 

الساخن عىل أي حال قد يؤدي إىل عواقب صحية ضارة.
و يف بحـث مبكـر أجرتـه جامعـة ديمونفـورت، وجـد الباحثون أن 
الوجبات املقلية بالزيوت النباتية تحتوي عىل ألدهيدات أكثر 200 مرة 

من الكمية اليومية املوىص بها من قبل منظمة الصحة العاملية.
ومـن املثـري لالهتمام أن الدراسـة وجـدت أن الطهي بزيـت الزيتون 
والزبدة أنتج كميات أقل بكثري من األلدهيدات، حيث تشري النتائج إىل 

أن زيت جوز الهند قد يكون األكثر صحية من بني جميع الزيوت.
ومـع ذلك، فقـد نصحت الهيئـات الصحية تاريخيا بعدم االسـتهالك 
املنتظم للدهون املشبعة ألنها مرتبطة بشكل مبارش بعالمات ألمراض 

القلب مثل ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم.
عالوة عىل ذلك، تشـري بعض الدراسـات الوبائية إىل عـدم وجود دليل 
مقنع عىل أن التعرض لأللدهيدات يسـبب الرسطان لدى البرش، حتى 
أن الصنـدوق العاملـي ألبحـاث الرسطان يشـري إىل أن تنـاول كميات 
صغـرية مـن الزيوت قد يوفـر بدال من ذلـك فوائد صحيـة من خالل 

مساعدة الجسم عىل امتصاص الفيتامينات.
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غالبا ما تجد ربات املنزل صعوبة 
يف تقشري الطماطم بسهولة، لكن 
مع مطبخ سـيدتي نقدم الحلول 

من أشـهر الطهاة وعـىل طريقة 
املحرتفني

سـهلة  طريقـة  سـيدتي  إليـك 

لتقشـري الطماطـم، بغيـة توفري 
الوقت والجهد:

1 ـ اغسيل حّبات الطماطم جّيداً.
2 ـ اغـيل املاء، يف وعاء متوّسـط 

الحجم.
3 ـ ضعـي حّبات الطماطم داخل 
املاء املغيل، ملّدة ترتاوح بني دقيقة 

ودقيقتني.
4 ـ ارفعـي حّبـات الطماطم من 
املاء املغـيل، وضعيها عـىل الفور 
داخـل وعـاء يحتـوي عـىل املـاء 

ومكّعبات من الثلج.
الطماطـم  حّبـات  ارفعـي  ـ   5
من املـاء والثلـج، وقّرشيها بكّل 

سهولة.

نبه الطبيـب املرصي، محمد 
التغذيـة  استشـاري  رساج، 
العالجيـة، من تنـاول الفول 
يوميـا طوال شـهر رمضان، 
صحيـة  أرضار  إىل  مشـريا 
تلـك  عـن  تنتـج  جسـيمة 

العادة.
و قـال استشـاري التغذيـة 
يف  اإلفـراط  ”إن  العالجيـة: 
الفـول قـد يسـبب الشـعور 
الهضم،  باإلمسـكاك، وعرس 
اضطرابـات  إىل  باإلضافـة 
بالجهاز الهضمي ومشـاكل 
القاولون“، وفق (سـبوتنيك 

بالعربي).
بتنـاول  الطبيـب  ونصـح 
الزبـادي قبـل تنـاول وجبة 
السحور وليس بعدها، حتى 
يقوم الزبادي بـدور البطانة 
أن  للمعـدة والقولـون قبـل 
تمتلـئ بطعام السـحور، ما 
يسـمح بعملية هضـم دون 

مشاكل أو اضطرابات.
رضورة  إىل  رساج  وأشـار 
االلتـزام بتنـاول 3 وجبـات 
خالل رمضان، وليس وجبتني 

فقط، عـىل أن تكون الوجبة 
وسـلطة،  شـوربة  األوىل 
وبعد سـاعتني يمكـن تناول 
الربوتـني، ويف الليـل املتأخـر 
يكـون السـحور، مشـريا إىل 

أنها أهم وجبة.
و يذكـر أن خـرباء التغذيـة 
الفـول  بتنـاول  ينصحـون 
األخرض الحتوائه عىل العديد 
مـن العنـارص الغذائية، التي 

تسـاعد يف تحسـني الصحـة 
العامة، والوقاية من اإلصابة 

بأمراض خطرية.
غنـي  األخـرض  فالفـول 
واملعـادن،  بالفيتامينـات، 
وحمض  النباتـي،  والربوتني 
الفوليـك، واألليـاف الالزمـة 
والتـي  العامـة  للصحـة 
تساعد تحمي من العديد من 

األمراض.
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هـل تعانني من صعوبة يف النوم، مهما كنت 
متعبة ؟ أو هل تسـتيقظني يف منتصف الليل 

وتظلني مستيقظة لساعات ؟
األرق مشكلة شائعة تؤثر سلبا عىل الطاقة 
الخاصـة بك، كما تؤثر عىل مزاجك وصحتك 
وقدرتـك عـىل العمـل خـالل النهـار. األرق 
املزمـن يمكـن أن يـؤدي حتى إىل مشـاكل 
صحيـة خطرية، ومـع تغيريات بسـيطة يف 
نمـط حياتـك وعاداتـك اليوميـة يمكنك أن 

تضعي حدا لألرق
أسـباب األرق لعـالج األرق بشـكل صحيح، 
عليـك أن تبحثي األسـباب املؤديـة اىل ذلك. 
مشـاكل عاطفيـة مثـل اإلجهـاد والقلـق 
واالكتئاب تسـبب نصف حـاالت األرق. كما 
ان عاداتـك خالل النهار تؤثر عىل النوم. اذن 
حاويل تحديد جميع األسـباب املحتملة التي 
قـد تؤدي اىل مشـكلة األرق لديـك . فبمجرد 

فهم السبب، يمكنك ايجاد العالج املناسب.
األسباب الشائعة لألرق :

- أحيانـا يسـتمر األرق بضعـة أيـام فقط 

ويختفي من تلقاء نفسه، وخصوصا عندما 
يرتبـط األرق يسـبب واضـح مؤقـت، مثل 
اإلجهاد ، حدث مؤلم. - املشـاكل النفسـية 
يمكـن أن تسـبب األرق: االكتئـاب والقلـق 
والتوتر املزمن، والهوس االكتئابي، واإلجهاد 

ما بعد الصدمة.
األرق:  تسـبب  أن  يمكـن  التـي  األدويـة   -
مضـادات االكتئـاب، األدويـة ضـد نـزالت 
الربد واالنفلونزا التـي تحتوي عىل الكحول.
املسـكنات التـي تحتـوي عـىل الكافيـني، 
وهرمونـات  واملنشـطات،  البـول،  مـدرات 
الغـدة الدرقية، أدويـة ارتفاع ضغط الدم. - 
املشـاكل الطبية التي يمكن أن تسبب األرق: 
الربـو، والحساسـية، ومـرض باركنسـون 
وأمـراض الكىل، والرسطـان، واأللم املزمن. 
- اضطرابـات النـوم التي يمكن أن تسـبب 
األرق: توقـف التنفس أثنـاء النوم، ومرض 

الخدار، ومتالزمة الساق املضطربة.
نصائح هامة للتخلص من األرق

- إذا كنت تسـتخدمني حبوب منع الحمل أو 

الكحول فإنها سـتؤدي اىل قلـة النوم ، كما 
انها ستؤدي اىل تعطيل نومك أكثر عىل املدى 
الطويـل. أو إذا كنت ترشبـني كميات كبرية 
من القهـوة خالل اليوم، فإنه سـيكون من 
الصعـب عليك أن تخلـدي اىل النوم يف الوقت 

املناسب.
- يكفي تغيري العـادات الخاطئة التي تعزز 
األرق، للتغلب عليه تماما، وهذا قد يستغرق 
بضعـة أيام لجسـمك لتعتـادي عليه ولكن 
بمجـرد القيـام بـه، سـوف تتمكنـني مـن 
النوم بشـكل أفضل. - تأكـدي من أن غرفة 
نومـك هادئـة ومظلمـة وبـاردة. وبعيـدة 
عـن الضوضـاء، والضوء، والحـرارة، والتي 
يمكن ان تؤثر عىل النوم. حاويل إبقاء نافذة 
مفتوحـة أو مروحـة إلبقاء الغرفـة باردة، 
وضعـي سـتائر معتمـة لحجب الضـوء. - 
حـاويل الذهـاب اىل الفراش واإلسـتيقاظ يف 
نفـس الوقت كل يـوم، بما يف ذلـك عطالت 
نهايـة األسـبوع، حتـى لـو كنـت متعبـة. 
فهذا سيسـاعدك عىل العـودة إىل نمط النوم 

العـادي. - تجنبي الغفـوات. القيلولة أثناء 
النهـار، والتـي قـد تجعـل النوم ليـال أكثر 
صعوبـة. - تجنبي األنشـطة املجهـدة قبل 
وقت النوم. وهذا يشمل مشاهدة التلفزيون، 

الكمبيوتر،
أو لعـب ألعـاب الفيديـو. بـدال مـن ذلـك، 

ركزي عىل األنشـطة الهادئة مثـل القراءة، 
والحياكة،

أو االستماع إىل املوسيقى الناعمة.
- تجنبـي املرشوبـات التـي تحتـوي عـىل 
الكافيـني ثمانـي سـاعات عـىل األقـل قبل 

النوم.

ممـن  الكثـريون  يلجـأ 
يرغبـون ىف اتبـاع نظـام 
غذائى إلنقاص أوزانهم إىل 
اتباع بعض النظم الغذائية 
القاسـية وغـري الصحية، 
نظـرًا لعـدم احتـواء هذه 
الفيتامينات  عىل  األنظمة 
والعنـارص الغذائيـة التى 

يحتاجها الجسم.
أرضار نقص الفيتامينات 

بالجسم
األشخاص  اتباع  يسـاهم 
إنقـاص  أنظمـة  لبعـض 
خاطئـة  بصـورة  الـوزن 
لنقـص  تعرضهـم  ىف 
مـا  الفيتامينـات  بعـض 
لإلصابة  يجعلهم عرضـة 
الصحية  األرضار  ببعـض 
باختـالف  تختلـف  التـى 

الناقص  الفيتامـني  نـوع 
بالجسم ومنها:
نقص فيتامني أ

1)الخمول.
2)تساقط الشعر.

3)ضعف النظر والعشـاء 
العـني  جفـاف  الليـىل 

والجلد.
نقص فيتامني ب

األعصـاب  ضعـف   (4
وبالتـاىل يكون الشـخص 

أكثر انفعاالً.
5) ضعف القدرة البدنية.

C فيتامني
ضعف بالجسم.

نزيف بالفم.
الضغط العصبى.

ويحـب عـىل األشـخاص 
الذيـن يرغبـون ىف اتبـاع 

بهـدف  غذائـى  نظـام 
رضورة  الـوزن  إنقـاص 
الذهـاب للطبيب املختص 
لتحديـد الربنامج الغذائى 
الصحى واملتوازن املناسب 
لحالة الشـخص الذى يود 
إنقـاص وزنـه لحمايتـه 
لـألرضار  التعـرض  مـن 
إنقاص  أنظمة  ومشـاكل 

الوزن القاسية“.
يتضمـن  أن  ”يجـب  و 
الربنامـج الغذائـى تناول 
والفواكـه  الخـرضاوات 
التى تحتـوى عىل األلياف 
يحصـل  لكـى  الغذائيـة 
الفرد عـىل الفيتامني التى 
مـن  الجسـم  يحتاجهـا 
ليكون  الطبيعـى  مصدره 

ذلك أفضل“.
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 حميد املطبعي واسمه األصيل 
حميـد بن الشـيخ محمد عيل 
بـن عـيل الصحـاف النجفي، 
أديـب وكاتـب وشـاعر  هـو 
وباحـث وموسـوعي عراقي. 
ولـد يف مدينـة النجـف عـام 
1942م،وتعلـم  1361هـ/
األهليـة،  الغـري  مدرسـة  يف 
ومتوسطة الخورنق املسائية، 
ثم واصل دراسته يف معاهدها 
العلميـة، فـدرس الفلسـفة، 
واللغة العربية، وقد أخذ الكثري 
من العلوم وهو يف سن الشباب 
مـن عبـد الكريـم الزنجانـي 
التقريب بني  صاحب نظريـة 
فتعلـم  اإلسـالمية،  املذاهـب 

التسامح واحرتام اآلخر.
يف أواخـر خمسـينيات القـرن العرشين تعـرف املطبعي عىل الفلسـفة 
الوجوديـة فارتبط بروادها وتراسـل مـع صاحبها، جان بول سـارتر، 
وتأثر بأفكار تيش جيفارا الثورية. قال عن فلسفته: «األنسان أقوى من 

الحرية، والحرية أضعف من أن تغري األنسان عىل السقوط».
سمي باملطبعي، المتالكه أو عمله يف املطابع، حيث عمل يف مطبعة الغري 
التي تأسسـت عام 1339هــ/1920م، وامتلكها والـده. ترأس تحرير 
جريدة العامل االشـرتاكي، وجريـدة النقابي، كما أصـدر مجلة ثقافية 
وفكريـة مهمة، كانـت مرسحا لحركة أدبيـة طليعية، أسـماها مجلة 
الكلمة، وذلك عام 1967 واسـتمرت بالصدور حتى عام 1975، اتجهت 
املجلـة نحو اليسـارية واملاركسـية، وكانـت تتحدث عـن الديمقراطية 
وحريـة الكلمة، فاسـتقطبت الكثري من الُكتاب واألدباء والشـعراء من 
داخل العراق وخارجه، أمثال، نزار قباني، وسـعدي يوسـف، وأدونيس، 
وعبـد الواحـد الخضريي، وبرشى البسـتاني، وعبد الرحمـن طهمازي، 
وجليل القييس، وإسـماعيل فهد إسماعيل، ويوسف الحيدري، ومحمود 
جنداري.أصـدر 25 كتابـا، منها: عرشون جزءاً من موسـوعة املفكرين 
واألدباء العراقيني، وموسـوعة أعالم العـراق يف القرن العرشين يف ثالثة 
أجزاء، التي اعتربها عمال مميزا وثمرة جهد واجتهاد مضن، ال يعلمه إال 
من تابعه بتفاصيل مشـاقه اليومية، ومع أنه وضع مربرا لغياب بعض 
أعالم العراق وخصوصا أهل الفكر واألدب والسياسة والعلم ممن غادروا 
البالد، يف قوله «منهم مـن ارتحل عنا إىل أماكن بعيدة، وباتت عناوينهم 
صعبـة املنـال». وله أكثر مـن 5000 مقالـة يف الصحف، وقد أسـهم يف 

تأسيس املجالس األدبية ومنها، ندوة اآلداب والفنون املعارصة.
تويف يف مسـقط رأسـه مدينة النجـف، بعد رصاع مع املـرض، لم يمهله 
طويـال، حيث فـارق الحياة، يوم األثنني 16 نيسـان عـام 2018 م، عن 

عمر ناهز 76 سنة.

يحكـى أن أول فريـق بريطاني 
توجـه لتسـلق قمـة إيفرسـت 
جـداً  كبـرية  صعوبـات  القـى 
وخـرس واحـداً من أفـراده تويف 
أثنـاء محاولـة التسـلق ، وعند 
العودة إىل لنـدن تم عقد مؤتمر 
صحفـي للحديث عـن التجربة 
السـيئة والصعبة فوقـف قائد 
الفريق وكان مـن خلفه صورة 

كبرية لقمة إيفرست...
وقف ونظر إليها وقال : ” أحزن 
عىل رفيقي الذي تويف بسببك...

لكـن اعلـم أيها الجبـل العظيم 

أنـك سـتبقى كمـا أنـت لكنني 
سـأتطور وأتطـور حتـى أعود 
وأهزمك... نعم هزمتني يف املرة 

األوىل لكنني سأعود أقوى“.
فعالً وبعد بضعة سـنوات فقط 
كان هذا القائد فوق القمة يضع 
علـم بـالده ... معلنـاً انتصاره 
وانتصار عزيمته عىل ذلك الجبل 

العظيم.
الحكمـة : العقبـات تبقى كما 
هـي لكنـك أنـت تتطـور ،لذلك 
من العار عليك أن تنسـحب من 

مواجهة املصاعب.

توصـل علماء النفس بأن هنـاك تالزما بني 
أوصاف العيون و سمات شخصية اإلنسان 

و إليكم بعض الشخصيات:
(العيـون السـوداء ) ..العصبيـة ، رسعـة 
التأثر ، الغرية الشـديدة ، املشاعر الرقيقة ، 
العاطفة القوية ، الحنان ، غالبا ً ما يتحكم 

القلب يف العقل.
(العيـون الزرقاء).... الجـرأة ، حب الذات ، 
الغموض ، عمق التفكري ، شدة الحساسية، 

قوة التأثري ، املزاج الفني ، الربود.
(العيـون الرماديـة).... الطبـاع العنيفـة ، 

القسوة.
( العيون الخرضاء).... قوة اإلرادة ، الخبث، 
بـرودة العاطفة ، صالبة الرأي ، العند ، حب 

العمل.
( العيـون البنيـة ).... الرحمـة ، العطـف، 
الخجـل ، الجاذبيـة ، حـب العمـل ، قـوة 

الحجة.

( العيـون العسـلية ).... الهـدوء ، التأني ، 
التفكري قبل العاطفة ، حب الظهور ، ضبط 

العواطف ، الكتمان.
( العيون الواسـعة ).... العصبية ، االندفاع 

وراء العاطفة.
( العيـون الضيقـة ).... الـذكاء ، الحـدة ، 

الدقة، قوة املالحظة و تحكيم العقل.
( العيـون املسـتديرة ).... قلـة التفكـري ، 

الفضول ، كثرة الحركة ، حب الناس.
( العيون الغائـرة ).... التفحص و التدقيق 
، البحـث عـن التفاصيـل ، حـب الحيـاة ، 

التفاؤل.
( العيون الجاحظة ).... البعد عن التفاصيل، 

حب الظهور ، الفصاحة ، امليل للتشاؤم.

صــــورة و حــــدث
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www.alzawraapaper.com

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
لتكول لبنت فد يوم حليانــــــــــــــــــــــه
ــه يفالنـــــــــــــــــه من كاعج جميلة كله
ــدري جنوم ــر م ــي الكم ــاب صرت ــتي حج لبس
ــه ــني هربانــــــــــــ ــن الع ــؤة م ــدري اللؤل م
ــني ــي لتضحكــ ــج احج ــه بي ــزل ان ــن اتغ م
ــه خجالنــــــــــــه ــو ان ــو ل ــك حل ــو حجي ل
ــل الليــــــــــــــ ــص  بن ــني  ب ــر  كم ــج  وجه
ــه ــو انـــــــــــــــــ ــر م ــذا الكم ــني ه لتكول
ــت ــج تيهي ــن اوصفـــــــــ ــعري م ــه بش حت
ــه والوانـــــــ ــف  الطي ــه  ان ــف  اوص ــرد  ش
ــن بهاليوميــــــ ــرة  ت ــد  يتقاع راح  ــر  الكم
ــه ــع فالنــــــــــ ــل تطل ــمه خ وكال بهالس
ــفتـي ــج ما ش ــم بجيت ــان النج ــكثر فرح ش
ــه ويانـــــــ ــع  تطل ــة  اجلميل وكال  ــئلته  س

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

بالهـدوء  الرشيـك  وبـني  بينـك  الحيـاة  بـدأت 
واالسـتقرار، حـاول أن تسـتغل هـذه الفـرتة من 
حياتكما لتكون فرتة سـعيدة، ال تـرتدد بتقديم هدية 
للحبيب بمناسبة العام الجديد. ال تهتم بثمن الهدايا بل 

األهم من ذلك قيمتها.

ربما تحرض اليوم حدثا مهما يف مكان مختلف. 
حضـورك لهـذا الحدث سـيعطيك دفعـة لألمام 
إلنجاز أهدافك. ربما تكتشف أن لديك بعض املواهب 
عند إنجازك ملهام معينة. مهما كانت الظروف التي تمر 

بها اليوم، سيكون يوما جميال وممتعا يف النهاية.

اليوم من أفضل األيام لك عىل الصعيد العاطفي، 
حيـث تخرج مع رشيك حياتـك يف رحلة ممتعة. 
كمـا أن اليوم مناسـب إلعـادة التواصل مـع أفراد 
عائلتـك. حالتـك الصحية جيـدة، ولكن يجـب أن تهتم 

بصحتك لتحافظ عليها، فالوقاية خري من العالج.

ستشعر اليوم بملل شديد،ولذلك ستقرر فجأة 
كـرس كل القوانـني والذهاب للنادي للممارسـة 
الرياضة. ربما تكون بحاجة إىل إعادة تقييم لبعض 
املراحـل يف حياتك. أمامك العديـد من الفرص للحصول 

عىل وظائف أخرى، فلم ال تحب التغيري؟

ربما تشـعر بتعارض بني مطالبك الشـخصية 
ومطالـب أرستك. إذا كنت تريد الذهاب إىل مكان 
مـا للتسـلية واملتعة هذا املسـاء، اذهب واسـتمتع 
بوقتـك، ولكن خصص جزءا من هـذا الوقت ألرستك أو 
اقرتح عليهـم أن يذهبوا معك. ال تحاول أن تكون بطال 

خارقا اليوم.

ربما تشعر بالتعب وامللل اليوم بسبب املشاكل 
التـي حدثت بينك وبني شـخص مـا قريب إليك. 
اسـتمع إىل بعض األغاني الهادئة. اجعل املكان من 
حولك مليئا بالزهور واألشـياء امللونـة. هذه الخطوات 

ستساعدك عىل االسرتخاء.

إذا فكـرت يف إهمـال طلبات مديريـك، فيجب أن 
تأسـف لذلك. ال ترتك نفسك منساقا وراء عاطفتك 
و إال وقعت فريسـة للضغوط النفسـية والعصبية. ال 
بأس من االسـتعانة بأحـد األصدقاء أو الزمـالء يف العمل 
ملسـاعدتك هـذه الفرتة يف اتخـاذ بعض القـرارات املهنية 

الجديدة. ال تختار أي شخص إال إذا كنت واثقا فيه.

ربمـا تكـون بحاجـة إىل إجـراء عمليـة رشاء 
معينة. تتطلب سـيارتك صيانة وتصليحا أو ربما 
رشاء بعـض املعـدات الالزمـة لها. قـد يكلفك األمر 
الكثـري ولكنه رضوري. سـتنفق كل مـا ادخرته األيام 

املاضية.

احـذر من االنطباعـات الخاطئة التـي تقدمها 
عن نفسـك لزمالء العمل. رغم أنـك تمر بمرحلة 
صعبـة إال أنك يجـب أن تكون متواضعـا وال تثق يف 

نفسك ثقة مبالغ فيها تزيد من غرورك.

وضعك الصحى اآلن عىل ما يرام، ولكن ال يجب أن 
تهملـه، فمن األفضل أن تهتـم بصحتك بكل الطرق 
املمكنـة خصوصـا أنك تتعـرض لجهد غـري طبيعى يف 
الفـرتة الحاليـة. يف الفرتة املقبلة ستشـهد تقدما ملحوظا، 
ولكن عليك أن تعلم أن لكل شئ ثمنا ستدفعه، فمن األفضل 

أن تكون عىل استعداد لذلك من اآلن.

هـذا هـو الوقت املناسـب جـدا للكشـف عن 
مشـاعرك تجـاه الشـخص الـذي تشـعر نحوه 
بانجذاب. لديـك قدرة جيدة عـىل التعبري عن الذات 
وتتحىل هـذه األيام بأسـلوب يسـاعدك عـىل التواصل 

بكفاءة مع اآلخرين.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

هناك اسـتقرار بينك وبـني الرشيك، فال تجعل 
الغرباء يفسدون صفو حياتكما فأنتم تعيشان 
حياة يحسـدكم عليها املحيطون. حـاول أن تكون 
كتوما أكثر من ذلك، توقع أن يزورك شـخص مسـافر 
من فرتة طويلة وسوف يؤثر بشكل ايجابي عىل حياتك 

العاطفية.
NNNÑÌäbn€a@Âfl@pbÓóÉí

حميد المطبعي

-1792 فرنسا تعلن الحرب عىل النمسا.
1854 - قيـام تحالف دفاعي بني النمسـا 

وبروسيا ضد روسيا.
1868 - اليابـان تغري عاصمتها من كيوتو 

إىل إيدو.
1871 - بداية الخدمات الربيدية يف طوكيو 

وكيوتو وأوساكا.
افتتـاح أول جامعـة نسـائية يف   - 1901

اليابان.
1925 - بدايـة الربيـد الجوي بـني طوكيو 

وأوساكا وفوكوكا.
الـدويل  البوليـس  جهـاز  إنشـاء   -  1929

اإلنرتبول.
انتخابـات برملانيـة يف  أول  1947 - عقـد 

اليابان.
1972 - املكـوك الفضائـي أبولو 16 يهبط 

عىل سطح القمر.
2008 - مقتل ناشـطني من حزب الكتائب 
اللبنانيـة بإطـالق نـار يف زحلـة وذلك بعد 

افتتاح بيت الكتائب.
2009 - انعقاد مؤتمر ديربان االستعرايض 
يف جنيـف بسـويرسا والـذي نظمتـه األمم 

املتحدة بهدف مناهضة العنرصية.
2015 - مقتـل 90 وإصابـة 398 يف غـارة 

جويـة لقـوات عمليَّة عاصفـة الحزم عند 
استهداف مخازن للصواريخ يف صنعاء.

2020 - انهيـار تاريخـي يف سـعر برميـل 
نفط خـام غرب تكسـاس األمريكي إىل ما 
دون الصفر (37- دوالر للربميل) ألول مرة 
يف التاريـخ، بتأثري جائحـة كورونا وحرب 

األسعار بني السعودية وروسيا.
2021 - مقتـل الرئيـس التشـادي إدريس 
ديبـي متأثـرًا بإصابتـه يف هجـوم شـنه 
متمـردو جبهـة التغيري والوفاق يف شـمال 
البـالد، وتـويل نجلـه محمد إدريـس ديبي 

رئاسة املجلس العسكري االنتقايل.

الجبل ال يتطور

تعرف على شخصية اإلنسان من شكل عيونه ولونها 

NNNÒ5«Î@Úó”

NNN@ÚÓóÉí@paäbjnÇa
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Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊عمودي
1.ساحة الشهداء وسط دمشق - أهال (بالعامية).

2.ملل - موبايل.
3.األساس واملنبع.

4.الشخص الذي يتوىل األمور - يف السلم املوسيقي.
5.ثياب - الالحرب.

6.حرف ناصب - صنف.
7.الكاتب أو الخطاط املنمق لكتابته - نزيل الوسخ 

باملاء.
8.شاعر عربي سوري راحل.

9.مملكة سورية قديمة.
10.أهم أسواق سوريا.

أفقي
1.هضبة سورية محتلة.

2.دولة جارة لسوريا.
3.منطقة سياحية سورية - هزار ولعب.

4.شخص بالغ - سوف لن نرضخ.
5.جسم سماوي - بمعنى سوى (مبعثرة).

6.ألم يف األعىل - ترأس.
7.نهر صغري - نقلم القلم.

8.أرض سبخة مليئة باملاء والنباتات - قرية سورية 
قرب الحدود اللبنانية.

9.للنفي - وحدة عملة اجنبية.
10.مدينـة سـورية جنـوب جبال طـوروس قرب 

الحدود الرتكية.
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*اكثر األشخاص الذين يفكرون بمشاعر نابعة 
من القلب عند ذهابهم للنوم، يجدون صعوبة يف 

النوم !
*ال تخف من الشخص الذى يقرأ .. بل احذر من 

الشخص الذي ال يفهم ما يقرأ !
*يف عـام 2011 قام ديك بطعن رجل حتى املوت 

!

*الكسـل مسـؤول عـن 5.3 مليون حالـة وفاة 
سنوياً !

*أخـذ غفـوة صغـرية بعـد تعلـم يشء جديـد 
يساعدك يف تثبيت حفظه !

*اكرب مسـبب للسـمنة حول العالـم ليس نوع 
الطعـام الـذي نأكلـه، بـل املرشوبـات الغازية، 

فرشبها بإنتظام يرفع نسبة السمنة 41% !

*األرض يف هـذه اللحظـات تسـري يف الفضـاء 
برسعة تعادل 30 مـرة ضعف ُرسعة الرصاصة 

ومع ذلك ال نشعر بحركتها...
*الربق خالل ثانية واحدة فقط ُيولد طاقة كبرية 

ُتعادل إضاءة 100 مصباح ملدة 3 أشهر...
*سـتيفني هوكينـغ.. فيزيائي ال ُيحرك سـوى 

عينيه أصبح ثالث أعظم فيزيائي يف التاريخ...



كشـف الفنـان حسـن الـرداد يف ترصيحـات صحافية 
األسـباب التـي أدت إىل غيابه عن السـاحة الفنية خالل 
السـنوات املاضية، قائال: «غبت خالل السنوات األخرية 
بسـبب مرض والدتي، وُعرض عـّيل الكثري من األعمال، 
ولكنني رفضتها حتى أظل بجانبها، وأيضاً وفاة كل من 

الفنان سمري غانم والفنانة دالل عبد العزيز».
كما كشف عن وجود عمل فني قريب سيجمعه بزوجته 
الفنانـة إيمـي سـمري غانـم، الغائبة هـي األخرى عن 
الساحة ألكثر من عامني، وقال: «إيمي ستعود قريباً إىل 
جمهورها، ولكنها تمر بظروف صعبة ألنها فقدت أهم 
اثنني يف حياتها، وهما والداها، ولكن تحاول التأقلم مع 

الوضع تدريجاً».
وعمـا إذا كان هنـاك عمل فنـي يجمعـه بزوجته، قال 
الـرداد: «بالفعل نخطط لتقديم عمـل معاً، خاصة بعد 
غياب أربع سـنوات منذ آخر عمل قدمناه، وسنسـتقر 

قريباً عىل مرشوع نقّدمه يف الفرتة املقبلة». 
وتابع: «أنتظر عرض فيلمي الجديد، والذي يحمل عنوان 
«تحت تهديد السالح»، ويضم كالً من الفنانني: مي عمر 
وفتحي عبد الوهاب وشريين رضا وبيومي فؤاد وأحمد 
بديـر، وهومن تأليف أيمن بهجـت قمر، وإخراج محمد 

عبد الرحمن حماقي».
ُيذكر أن حسـن الرداد يخوض السباق الرمضاني الحايل 
بمسلسـل «بابلو»، والذي ُيجسـد من خالله شـخصية 
البطل الشـعبي، الذي يحّبه أهـل منطقته ويتمكن من 
كسب ثقة أحد رجال األعمال ويتوىل حمايته، ولكن ابنه 
يكّن له كراهية شديدة، يف الوقت الذي تقع فيه شقيقته 

بحبه.

أثـارت احدى حلقات مسلسـل «انحراف» جدال 
كبريا عـرب مواقع التواصل االجتماعي، بسـبب 
مناقشـتها إلحدى القضايا الشـائكه. وناقشت 
الحلقة قضية استئجار األرحام، حيث تعرضت 
«شهد» الشـخصية التي تقدمها سما إبراهيم، 
السـتغالل أسـتاذ جامعـي، الشـخصية التـي 

يقدمهـا ميدو عادل، لألزمة املاليـة التي تعاني 
منهـا وأنها مهددة بالحبس، لكي يعرض عليها 
تسديد الديون مقابل اسـتئجار رحمها وتوافق 
مضطـرة. بـدأت الحلقة الــ ١٧ من مسلسـل 
«انحـراف»، ب حـوار دار بـني الدكتـورة حـور 
«روجينـا» وزوجها الضابط رشيف نوح «أحمد 
صفوت»، خاصة بعد تعرف جـارة هدير عليها 
داخل القسم. ثم تلتقي حور شهد بعد طلب عبري 
«ويزو» مسـاعدتها بعد الحـادث الذي تعرضت 
له وموافقتها لتأجـري رحمها، ويف نفس الوقت 
يسـتدعي مدير األمن الضابـط رشيف ليخربه 
أن الشـكوك تـدور حـول زوجته حـور خاصة 
بعـد أن تعرفت عليهـا جارة هديـر، األمر الذي 
يتفهمه رشيف ويؤكد أن الشك دخل إىل قلبه من 
ناحيتها. وتبدأ شـهد تحكـي قصتها التي بدأت 
بعـد تورطهـا يف توقيـع إيصاالت أمانـة لرشاء 
دراجة نارية لشـقيقها، ولم تسـتطع سدادها 
يف هذا الوقت إىل أن عرض عليها املحامي سـداد 
ديونهـا مقابل حمل جنني يف بطنها من الدكتور 

أمري «ميدو عادل».

تعـود النجمـة واإلعالمية، إسـعاد يونـس، للدراما 
املرصيـة، يف أوىل خطواتها بعد توقفها الدرامي، ويف 

أوىل الخطوات السـتثمار نجاح برنامجها الشـهري 
«صاحبة السـعادة»، تستعد إسـعاد يونس لتقديم 
بطولة مسلسـل جديـد بعنـوان «حواديت صاحبة 
السـعادة»، قـدم يف كل حلقـة حكايـة مسـتقلة. 
مسلسـل حواديت صاحبة السـعادة تلعب بطولته 
الفنانة إسـعاد يونس، وهو مكون مـن العديد من 
القصـص املنفصلة املتصلـة، والتي تـدور يف إطار 
اجتماعي، ولن يتناول جانًبا من شـخصيتها لكون 
املسلسـل يحمـل لقبهـا.. وتبـدأ إسـعاد يونس يف 
تصوير مسلسـل حواديـت صاحبة السـعادة، يوم 
٢٠ مايو املقبل، بعد االنتهاء من املوسـم الرمضاني 
واالجتمـاع بصنـاع العمـل مـع بداية شـهر مايو، 
لتحديد مالمح العمل، والتعاقد مع أبطال القصص. 
وشـاركت إسـعاد يونس يف رمضان ٢٠٢٢ كضيفة 
رشف، يف مسلسـل العائدون مع الفنان أمري كرارة 

وأمينة خليل.

الزوراء / دبي / ظافر جلود:
ولدت  التي  الصبان  رؤى  الفنانة 
مدينة  ١٩٨٨يف  عام  يونيو   ٢٦ يف 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  يف  العني 
مذيعة وممثلة إماراتية ذات أصوٍل 
الربامج  من  العديد  قدمت  أردنية 
التمثيل  يف  وشاركت  التلفزيونية 

بمسلسالت خليجية وعربية وكان 
جمالها  وزاد  ملفت  ظهور  لها 

إبداعاً لجمال أعمالها. 
تعلمت الصبان يف مدرسة الرشوق 

الخاصة يف زعبيل، وأخذت شهادة 
املاجستري  وشهادة  البكالوريوس 
يف العلوم الدبلوماسية من الجامعة 

األمريكية يف دبي .
تعمل الصبان كمذيعة يف قناة دبي، 
وسبق أن قدمت الكثري من الربامج 
يف  قضتها  التي  السنوات  خالل 
املسرية  يف  وبدأت  اإلعالم،  مجال 
الفنية يف ٢٠٠٧ حيث قدمت حينها 

برامج يف مؤسسة دبي لإلعالم،
بعد  كانت  الحقيقية  انطالقتها 
تقديمها لربنامج (السحب الكبري) 
والذي استمرت بتقديمه ملدة سنتني 
خالل مهرجان دبي للتسوق، وكان 
هذا أول برنامج تقّدمه الصبان عىل 

الهواء مبارشة.
رؤى  املتألقة  واملمثلة  املذيعة 

الصبان يف ضيافة « الزوراء «.
هنا  من   .. والتمثيل  الشاشة  •مع 

بدأت الرحلة ؟
للمخرج  كان  وبالتأكيد،  نعم   -
دور  محنك  مخرج  وهو  الخزوز 
أن  ، مع  للتمثيل  انطالقتي  مهم يف 
حلماً  ظل  التمثيل  استوديو  طريق 

يراود 
لطفلة  ا

يف  كنت  منذ 
عمري،  من  العارشة 

يف  عدة  عروض  هناك  كانت  لقد 
الذين  األطفال  ضمن  أكون  أن 
الصغار،  برامج  يظهرون يف تقديم 
لكنها كانت تقابل دائماً بمعارضة 
بشكل  ذلك  يؤثر  أن  خشية  األهل، 
عندما  وحتى  دراستي،  يف  سلبي 
وجاءتني  اإلعالم  كلية  يف  تخرجت 
عروض تقديم برامج غنائية بحتة، 
قبل  من  أيضاً  رفض  هناك  كان 
أرستي، من دون أن تتمكن كل هذه 
عن  اثنائي  من  املعاكسة  الظروف 
الظهور  السعي نحو حلم  مواصلة 
تحديداً  دبي)  (سما  شاشة  عىل 
حقيقية  فرصة  فيها  رأيت  التي 

لإلعالميني املنتمني إىل جييل.

•وكيف 
نت  كا
التصوير  رحلة 

مع التلفزيون؟
-يف مسلسل (غافة) إنتاج تلفزيون 
مسلسل  أول  هذا  وكان  الفجرية، 
(شاركت  فيه  أشارك  تلفزيوني 
املسلسل  لذلك  وكان  نوارة)،  بدور 
الفنية  مسريتي  عىل  كبري  تأثري 
الجمهور  إقناع  عىل  وساعدني 
التمثيل،  عىل  وقدرتي  بموهبتي 
يف  االستمرار  إىل  دفعني  ما  وهو 

مشواري.
•ثم تواصل مشوارك ؟

املايض)  (ظالل  يف  أيًضا  -مثلت 
و(ذيب  و(ديمة)  نتفق)  (ما  ويف 
يف  أيضاً  شاركت  كما  الرسايا). 
الجزء الرابع من املسلسل السوري 

(صبايا) وذلك يف عام ٢٠١٣.
أب  ”واتس  مسلسل  يف  وايضا 
ومسلسل   ،٢٠١٤ عام  أكاديمي“ 
”قبل األوان“ عام ٢٠١٤، ومسلسل 
عام  والرحيل“  الحب  ”ملحمة 
”جزدان  ومسلسل   ٢٠١٤
ومسلسل   ٢٠١٤ عام  الصحراء“ 
 ٢٠١٥ عام  دبي“  لندن  ”دبي 
عام  البارود“  ”غمز  ومسلسل 
”ممنوع  ومسلسل   ٢٠١٦

الوقوف“ عام ٢٠١٧.
• هل تأخرت رؤى بعض اليشء 

عن النجومية واألضواء ؟
لكن  ذلك،  تقول  أن  ممكن   -
عميل  بداية  منذ  مشواري  تواصل 
رشحتني  التلفزيوني  التقديم  مع 
الخاصة  اإلنتاج  رشكات  إحدى 
(سواح)  بعنوان  برنامج  لتقديم 
تم  لكن  دبي)،  (سما  شاشة  عىل 

إلغاء الربنامج حينها.
الحقيقي  تقديمها  أن  مضيفة: 
للجمهور «تأخر إىل حني ترشيحي 
الكبري)  (السحب  برنامج  لتقديم 
دورتني  مدار  عىل  قدمته  الذي 
للتسوق،  دبي  ملهرجان  متتاليتني 
أقوم  برنامج  أول  كان  أنه  السيما 

بتقديمه عىل الهواء مبارشة».
•أيضا ترشحت لربنامج غنائي ؟

برنامج  لتقديم  ترشيحي  تّم   -
تقديمه،  رفضت  ولكّني  غنائي 
فحصلت بعد ذلك عىل فرصة تقديم 
وكان  تكنوميديا،  اسمه  برنامج 
للحديث  مخصصاً  الربنامج  هذا 

عن التكنولوجيا.

األخيرة
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أصـدرت محكمـة أمريكيـة قرارا 
بمنح رجل يف واليـة كنتاكي مبلغ 
450 ألف دوالر، بعد أن رفع دعوى 
قضائيـة  ضـد رشكته السـابقة، 
بدعوى فصلـه من العمل بسـبب 
”غضبـه“ مـن أنها أقامـت حفلة 

عيد ميالد مفاجئة رغما  عنه.
مـن  بريلينـغ،  كيفـني  ويعانـي، 
يصيبـه  الـذي  القلـق  اضطـراب 
بنوبـات هلع، ويف أغسـطس/ آب 
2019، أخـرب رؤسـائه يف مختـرب 
الطبـي   “Gravity Diagnostics”
يف كوفينغتون بواليـة كنتاكي أنه 
ال يريـد االحتفـال بعيـد ميـالده، 
وتقـول الدعـوى إنه رغـم تنبيهه 
لهم فقد أقاموا له حفلة مفاجئة. 
 Gravity” واعـرتف مديـر مكتـب
Diagnostics“ أنـه نيس أن كيفني 
بريلينـغ أبلغ أنـه ال يريد االحتفال 
بعيـد ميالده، وأنـه يف الحفلة التي 
أقيمـت له أثنـاء فرتة الغـذاء يوم 
7 أغسـطس/ آب املـايض، أصيب 
بريلينـغ بنوبـة هلع، وهـرب من 
مكان الحادث إىل سيارته، بحسب 
الدعوى. وذكرت الدعوى القضائية 

أنـه يف اليـوم التايل مـن االحتفال، 
قام رؤسـاء بريلنيـغ ”بمواجهته 
وانتقاده“ لردة فعله عىل االحتفال 
بـه يف وقـت الغـذاء، وهو مـا أثار 
نوبـة هلـع أخـرى لـدى بريلينغ، 
وشـددت الدعـوى عـىل أن تكون 
مركز االهتمـام هو مصدر ضغط 
كبري لكيفـني بريلينغ. وبعد لقائه 
مـع رؤسـائه، عمـل بريلينـغ من 
املنزل لبقية األسـبوع، وبعد مرور 
أيـام تم فصله من العمل ”بسـبب 
أحداث األسـبوع السـابق“، وفقا 
للدعـوى. وبعد فصلـه من العمل، 
رفع كيفني بريلينغ دعوى قضائية 
-Gravity Diagno ”ضد رشكتـه 
tics“ بسـبب التمييـز ضد اإلعاقة 
واالنتقـام منـه، بحجة أنـه عانى 
وال يـزال يعاني مـن فقدان الدخل 
العاطفـي  واالضطـراب  واملزايـا 
والقلـق العقـيل. وعـىل الرغم من 
فوز بريلينغ بمبلغ 450 ألف دوالر 
يف املحكمة، إال أن رشكته السابقة 
ال تـزال تملـك الفرصـة للطعن يف 
قرار القايض، بمنحه تعويض عن 

األرضار التي لحقت به.

أصبح تطبيق التواصل االجتماعي 
”تيك توك“، التطبيق األكثر تنزيالً 
يف العالم، حيث تم تنزيله منذ بداية 
العام الحايل أكثـر من 176 مليون 
مـرة، ليصبح خامـس تطبيق يتم 
تنزيله أكثر من 3.5 مليار مرة منذ 

إطالقه.
وبحسـب تقرير صادر عن رشكة 
”سنسـور تـاور“ املتخصصـة يف 
متابعة سوق التطبيقات، فإنه لم 
يتم تنزيـل أي تطبيق 176 مليون 
مرة خالل الشهور األوىل من العام 

قبل ”تيك توك“ منذ بداية 2018.
ويف املركـز الثانـي، جـاء تطبيـق 

”إنسـتجرام“ الذي تم تنزيله نحو 
151 مليون مرة منـذ بداية العام، 
سـابق  وقـت  يف  التطبيـق  وكان 
األكثر تنزيالً عىل مسـتوى العالم، 
ويف آسيا جاء تطبيق ”إنستجرام“ 
يف املركـز األول كأكثـر التطبيقات 

تنزيالً.
تمتلـك  التـي  ”ميتـا“  رشكـة  و 
”فيسـبوك“  تطبيقـات 
تمتلك  و“إنستجرام“ و“واتساب“ 
3 من بني أكثر 5 تطبيقات تنزيالً.

”إنسـتجرام“  تطبيقـا  وكان 
و“فيسـبوك“ األكثـر تنزيـًال عرب 

متجر ”جوجل بالي“ اإللكرتوني.

برامـج  املتسـللون  يسـتخدم 
اكتشـافها  يمكـن  ال  تجسـس 
الخـرتاق الهاتف املحمـول، لكن 
لحمايـة  طـرق  ثمانـى  هنـاك 
جهـازك من املتسـللني، بطريقة 
أمـان  عـىل  للحفـاظ  سـهلة 
معلومـات هاتفـك ومعلوماتـك 

الشخصية.  
1. إضافة رقم تعريف شـخيص. 
ستمنع هذه الخطوة أي شخص 
ببسـاطة.  هاتفـك  فتـح  مـن 
يـوىص أيًضا بإنشـاء رقم رسي 
معقـد بدالً مـن تركيبة شـائعة 
االستخدام مثل 1234 أو 9999.

2. عـدم تنزيـل التطبيقـات من 
مصـادر غـري معروفـة. يمكـن 
أن يـؤدي تنزيـل التطبيقات من 
إىل  غامضـة  خارجيـة  مصـادر 
تثبيت برامج ضارة غري معروفة، 
-i  حيث يجب عىل مسـتخدمي
hone عـدم تنزيـل التطبيقـات 
خـارج App Store ملنـع حدوث 

ذلك.
Android  فـإن  لديـك  إذا كان   
يحتـوي  بـالى  جوجـل  متجـر 
 Google Play عىل ميزة تسـمى
بمسـح  تقـوم  والتـي   Protect
التطبيقات داخل متجرها للتأكد 

من أنها آمنة لتنزيلها. 
3. التأكد من تحديث جهازك. قد 

يـؤدي تأخري تحديـث هاتفك إىل 
تعريضه لخطر االخرتاق املحتمل. 
تحديثـات  تحتـوي  أن  يمكـن 
الهاتف التـي تتلقاها عىل أحدث 
إجراءات األمـان لضمان حماية 

جهازك.
4. عمـل التحديثـات للتطبيقات 
أيضا ألنهـا تسـاهم ىف إجراءات 

أمان محّسنة.
5. مـن األفضـل أن يكـون لديك 
 (VPN) شبكة افرتاضية خاصة
عند اسـتخدام الشبكات العامة. 
هذه تساعد يف إنشاء شبكة آمنة 
لجهازك عند اسـتخدام شـبكات 

WIFI أخرى.
6. تثبيت املصادقة ذات العاملني 
أمـان  عـىل  الحفـاظ  يف  أيًضـا 
االجتماعية  الوسـائط  حسابات 

الخاصة بك.
مكافحـة  برنامـج  تثبيـت    .7
الربامج الضـارة وتمكني العثور 
عىل جهازي يف حالة فقد هاتفك 

يف أي وقت.
8.  مراجعة أذونات التطبيق عىل 
هاتفك كثـرًيا ملعرفة التطبيقات 
التـي تأخـذ بياناتـك، يف بعـض 
األحيان، يمكـن للتطبيقات أخذ 
بياناتـك دون طلـب اإلذن ، لـذا 
فهذه هي أفضـل طريقة ملعرفة 

البيانات التي تتم مشاركتها.
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القائل   أنت  هل  املعري  العالء  أبو  الشاعر  سأل  صبيا  أن  األثر  يف  جاء 
وملا  ؟  األوائل»  تستطعه  لم  بما  آلت   .. زمانه  األخري  كنت  وإن  «وإني 
بصيغة  السؤال  إليه  الصبي  أعاد  بنعم،  الصبي  املحبسني  رهني  أجاب 
أخرى افحمته مثلما أريد أن يقال لنا قائال له «  العرب جاؤوا بـ٢٨ حرفا 
فهل لك أن تأتي لنا بالحرف ٢٩).. أسقط بيد أبي العالء املزهو بنفسه 
وبشعره حني رد عليه الفتى الصاع صاعني.. وبلغة عرصنا ومفرداته 
السوشيال ميداوية، فإن الصبي كما لو كان قال ألبي العالء  « إنك لم 
أن جانبا غري  ذلك  الحادثة  أستوثق من صحة  لم   ..» الجاجيك  تخرتع 
قليل من موروثنا التاريخي والفكري واملعريف بني عىل مرويات وأخبار 

آفتها الكربى تكمن يف املقام األول فيمن رووها عرب العصور. 
«كافه  «الزوراء»  يف  هنا  املايض  األسبوع  تناولت  الذي  القيس  امرؤ 
وكفاكفه» لم يخرتع هو اآلخر الجاجيك حني قال يف طريق عودته من 
رحلة خائبة اىل قيرص الروم بيته الشهري «ولو إنها نفس تموت جميعة 
لم أستوثق ولن أستطيع من صحة  أنفسا»..  .. ولكنها نفس تساقط 
هذا البيت طاملا أن املرويات واألخبار تروى آحادا وبالعنعنة أحيانا. مات 
امرؤ القيس قبل نحو ١٦ قرنا ولم تتساقط خلفه أنفس لكن شعره 
لم يتساقط برغم كر األزمان ووالدة الشعراء تلو الشعراء.. لم تتمكن 
ال وقائع الدهور وتحوالت األمم والدول والحضارات أن تقلل من شأن 
بل عظمة «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل». حاول بكثري من البؤس 
مرجليوث ومن بعده طه حسني التشكيك بوجود امرئ القيس قائلني 
أن شعره منحول بعد اإلسالم. لكن قفا نبك فوق مستوى حماد الرواية 
أو حماد عجرد وحتى من كتب أشعار الف ليلة وليلة الهزيلة لكن «تعلق 
قلبي» لكثرة ما فيها عن وعن وعن وعن وهي وهي وهي وهي وكم 
ملاذا نسبوها  أما  القيس.  أن التكون المرئ  وكم فكم وكم فكم يمكن 

اليه دون غريه؟ ربما لم يجدوا قامة أطول من قامته.
من هو الشاعر اآلخر الذي تخيل إنه إخرتع الجاجيك بل وحتى التبولة 
املتنبي.  إنه  شك  بال  العالء؟  أبي  بعد  غنوج  والبابا  بطحينة  والحمص 
قبل املتنبي بدا الجواهري (محمد مهدي شاعر العرب األكرب) مثلما هو 
لقبه معجبا بأبي العالء حني خاطبه بعد الف عام من وفاته يف إحتفال 
وحتى  العالء  «أبا  املايض  القرن  ستينيات  يف  بدمشق  النعمان  بمعرة 
اليوم ما برحت .. صناجة الشعر تهدي املرتف الطربا»؟. باملناسبة كان 
املعري يحب املتنبي بحيث كتب عنه كتابا كامال أسماه»معجز أحمد». 
كل  عليه  تنطبق  وكربياء  وشموخا  بالغة  وسبكا  ولغة  عظمة  املتنبي 
مواصفات الشاعر الفحل األول عىل طول الخط. لكن دائما هناك حدود 
طاملا أن أحدا لم يخرتع الجاجيك. فاملتنبي يهجو مجايليه الشعراء قائال  
«أرى كل يوم تحت ضبني شويعر .. ضعيف يقاويني قصري يطاول». 
لم يكتف بذلك بل حاكى ناقته»شيم  الليايل أن تشكك ناقتي .. صدري 
بلغ  حتى  كثريا  زاد  لكنه  أفضل  سكت  كان  لو  البيداء».  أم  أفىض  بها 
إخرتع  كان  إذا  فيما  ليفحمه  فيها صبي جديد  له  يتقدم  التي  املرحلة 
هذه املرة خل التفاح ورشبت الحاج زبالة، حني قال «وما الدهر اإل من 
أبو  كيفك  عىل  منشدا»..  الدهر  أصبح  شعرا  قلت  إذا   .. قصائدي  رواة 

محسد .. «ال تكلبه بينا».
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بعـد نجـاح الحملـة اإلعالنية التـي قدمها 
الشـاب خالد ومحمد منري قبل أيام ملصلحة 
أحد البنـوك املرصية، فوجـئ صناع الحملة 
بحظر إدارة يوتيوب األغنية الدعائية إلعالن 
محمد منـري والشـاب خالد الجديـدة، التي 
ُقّدمـت ملصلحـة إعالن بنـك القاهـرة وذلك 
بعد تقديم املوسـيقار محمد رحيم ما يثبت 

أن األغنيـة مرسوقـة مـن أغنية لـه ُقدمت 
بنسختني، نسخة عربية غنتها الفنانة إليسا 
والفنـان الشـاب مامي وأغنية بالفرنسـية 
للشـاب مامي واملطربة الفرنسيةzaho  عام 
٢٠٠٧؛ وهـو األمر الذي جعـل إدارة يوتيوب 
توقـف األغنيـة بعـد أن حققت مشـاهدات 

عالية منذ طرحها.

تنتهي الفنانة عبري صربي من تصوير آخر 
مشـاهدها يف مسلسـل ”يو تـرين“ أواخر 
األسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع عرضه 
عىل عـدد مـن القنـوات الفضائيـة، حيث 
تصويـر عبري مشـاهدها األخرية يف العمل، 
وىف نفـس الوقت تتابـع ردود األفعال حول 
شخصيتها من خالل حساباتها عىل مواقع 

السوشيال ميديا والتفاعل مع التعليقات.
 ،cbc مسلسل ”يوترين“ يعرض عىل قنوات
watch it، والعمـل  ON ومنصـة  الحيـاة، 
بطولـة ريهام حجاج، الفنان الكبري توفيق 
عبـد الحميد، عبـري صربى، كريم قاسـم، 
محمـود حجـازي، أيمن قسـيونى، صفاء 
الطوخى، محمود حجـازى، نانيس صالح، 
نورهـان، عبري منـري، وهال السـعيد وعدد 
آخـر مـن الفنانـني، والعمـل تأليـف أيمن 
سـالمة، من إنتـاج جمال العـدل، وإخراج 

سامح عبد العزيز.


