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الزوراء/ حسني فالح:
اكد ائتالف دولة القانون وجود جدية 
من قبل الكتل السياسـية لحل االزمة 
السياسية، وفيما رجح حسم رئاسة 
الحكومـة  وتشـكيل  الجمهوريـة 
بعد عيـد الفطر املبـارك، حذر محلل 
سيايس من تداعيات استمرار االزمة 
قـدم  الراهنـة، يف حـني  السياسـية 

مقرتحا لالنفراج السيايس.
وقال النائب عن ائتالف دولة القانون 
محمد الزيادي يف حديث لـ“الزوراء“: 
انـه اىل اآلن ال توجـد اي بـوادر لحـل 
االزمـة الراهنة ومـا زالت االمور عىل 
ما هي عليـه، إال ان هنالك محاوالت 
ومباحثـات متواصلة وربما سـرتى 
نتائجهـا النـور خالل االيـام املقبلة.
االزمـة  مـن  الخـروج  ان  واضـاف: 
السياسـية يحتـاج اىل تنـازالت مـن 
قبل جميـع االطراف السياسـية من 
اجل مصلحة الشعب. متوقعا حدوث 
انفراجـة سياسـية بعد عيـد الفطر 
املبـارك وربمـا يتـم حسـم رئاسـة 
الجمهورية وتشكيل الحكومة.واشار 
اىل: ان هنالك جدية وتحمل مسؤولية 
من قبـل الكتـل السياسـية الوطنية 
لحل االزمة السياسية النها تعي جيدا 
خطـورة الوضـع الراهـن والظروف 
التي يمرها بهـا البلد.من جهته، قال 
املحلل السيايس، عيل البيدر، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: انه حتـى اآلن ال توجد 
اي بوادر او مناورات جديدة من اجل 
فتـح حالة االنسـداد السـيايس التي 
تشـهدها البالد، حيث ال تزال الحلول 
تقليدية وكالسـيكية، ولـم تقدم اي 
خطوة عىل تقديم تنازالت عىل العراق 

والعراقيـني مـن اجـل املـيض قدمـا 
لتحقيق تطلعاتهم .وأضاف: ال اتوقع 
ان تكون هنالك انفراجة يف الفرتة التي 
وضعها السـيد الصدر ملا بعـد العيد. 
مبينـا: ان الحلـول تكمـن يف تحقيق 
توافـق سـيايس ورقمـي ال ان يكون 
توافقا عىل مستوى النفوذ كأن تكون 
كتلة حصلـت عىل 4 مقاعـد تطالب 
بوزارات او استحقاقات كونها تمتلك 
نفوذا سياسيا ولديها خربة واىل اخره 
وانمـا يجـب ان يكون هنالـك توافق 

قمي مرشوط بجهود وطنية لتحقيق 
حالـة التـوازن واالصـالح ومعالجة 
اخطـاء املراحـل السـابقة. وتابـع: 
بذلـك  يمكـن ان نحقق بعـض الذي 
نسعى اليه فيما يتعلق بتحقيق تقدم 
وتطلع قريب ملا دعا اليه الترشينيون 
قريـب من رغبـات العراقيني كحرص 
السـالح املنفلـت ومحاربـة الفسـاد 
واىل اخـره من القضايـا.اىل ذلك حدد 
النائب املسـتقل، عدنـان الجابري، 3 
نقاط أساسية تمنع استكمال عملية 

تسـمية اللجان النيابية، فيما أكد أن 
النواب املستقلني قدموا مقرتحاً إلنهاء 
االنسـداد السـيايس يقيض بتسـمية 
الجمهوريـة  لرئاسـتي  مسـتقلني 
والوزراء.وقـال الجابـري يف ترصيح 
صحفي: إن ”تشكيل اللجان النيابية 
يتم وفـق مبدأ توزيع رئاسـاتها بني 
الكتل الفائزة باالنتخابات وما يؤخر 
استكمالها 3 نقاط أساسية“.وأضاف 
أن ”النقطة األوىل هي تأخر تشـكيل 
الحكومة الجديدة وشكلها ألن رئاسة 

اللجان تقابل تسـمية الـوزراء، فإذا 
كانت الوزارة لجهة سياسـية معينة 
فسـيقابلها تسـمية رئاسـة اللجنة 
املرتبطـة بذات العمل من جهة أخرى 
بغية تفعيـل الدور الرقابـي من قبل 
الوزارة“.وأضاف  الربملان عـىل هـذه 
أن ”النقطـة الثانيـة هـي الخالفات 
بني الكتـل السياسـية وعـدم وجود 
تفاهمات لتسـمية رئاسـات اللجان 
النيابية، فيما يمثل االنسداد السيايس 
الحايل الـذي يعرتض تسـمية رئيس 
الجمهورية واملكلف برئاسـة الوزراء 
”النـواب  أن  الثالثة“.وأكـد  النقطـة 
املسـتقلني يريدون كذلـك أن يكونوا 
طرفـاً فاعالً يف اللجان النيابية بهدف 
الرقابـة، وهـذا ال يعنـي أن جميـع 
املستقلني سيكونون يف املعارضة، بل 
هناك مستقلون مشاركون بحوارات 
تشـكيل الحكومة“. وشـدد الجابري 
عىل وجوب أن ال يتسبب ملف تشكيل 
اللجان وتسمية رئاساتها بشل العمل 
الرقابـي والنيابـي وتعطيـل ترشيع 
القوانـني، خاصـة أن عـدم تشـكيل 
املوازنـة  تمريـر  وتأخـر  الحكومـة 
يعطـل امللفات امللحة التـي ينتظرها 
الشـعب العراقي“.وبشأن املقرتحات 
الحاليـة إلنهاء االنسـداد السـيايس، 
أوضح الجابري أن ”النواب املستقلني 
طرحـوا أفكاراً ومقرتحات بتسـمية 
لرئاسـتي  مسـتقلة  شـخصيات 
الجمهوريـة والـوزراء إلنهاء الوضع 
الحايل، ونعتقد أن امليض بهذا الطريق 
بإيجـاد حكومـة ناجحة  سيسـمح 
ومسـتقرة يف عملهـا تحظـى بدعـم 

الربملان“.
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بغداد/ الزوراء:
امس  الصدري،  مقتدى  الصدري،  التيار  زعيم  أعلن 
مع  التطبيع  لتجريم  مرشوع  مقرتح  عن  السبت، 
عىل  له  تغريدة  يف  الصدر،  الصهيوني.وقال  الكيان 
منصة ”تويرت“، تابعتها ”الزوراء“: ”من أهم األسباب 
التي دعتني إىل زج التيار الصدري يف العملية اإلنتخابية 
اإلرسائيلية  واملطامع  التطبيع  مسألة  هي  مجدداً 
هنا  ”ومن  الحبيب“.وأضاف:  عراقنا  عىل  بالهيمنة 
الفضاء  يف  حلفائها  مع  الصدرية  الكتلة  ستعلن 
التطبيع  لتجريم  مرشوع  مقرتح  عن  قريباً  الوطني 
تحت  طرحه  ثم  الصهيوني،  الكيان  مع  والتعامل 
بالقول: ”وهناك  للتصويت عليه“.وختم  الربملان  قبة 

مقرتحات ملشاريع خدمية سنطرحها تباعاً“.
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بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  أكـد 
رضورة  عـىل  السـبت،  امـس  الكاظمـي، 
االلتـزام باألوامـر العسـكرية والتوجيهات 
الصادرة عن القيادة، فيما أشار اىل أن بقايا 
داعش ليس أمامها خيار سـوى املوت.وقال 
الكاظمي خالل إرشافه عـىل انطالق عملية 
غـرب  يف  الثانيـة  الصلبة-املرحلـة  اإلرادة 
األنبـار، ولقائه بقـادة العمليـات واألجهزة 
األمنيـة بمختلـف صنوفهـا حسـب بيـان 
ملكتبـه اإلعالمي تلقته «الـزوراء»: « القادة، 
صنـوف  مختلـف  يف  األبطـال  والضبـاط، 
قواتنـا األمنية أحّييكم، وأشـّد عـىل أيديكم 
وأنتـم تـؤدون واجبكم الوطني واإلنسـاني 
واألخالقـي يف حمايـة كل شـٍرب مـن العراق 
«أؤّكـد  عراقي».وأضـاف:  مواطـن  وكل 
عليكم رضورة االلتزام باألوامر العسـكرية 
والتوجيهـات الصـادرة عـن القيـادة، ولقد 
اطلعت عىل الخطة املرسومة، واستمعت إىل 
اإليجـاز، دماؤكم غاليـة، واالحتياط واجب 
والحـذر أيضاً، والدقة يف التنفيذ يعني حفظ 

األرواح وتحقيـق األهـداف املطلوبة».وتابع 
الكاظمي: «أقول للدواعش: لقد اختربتمونا 
يف مختلف املجاالت، عسـكرياً وأمنياً، الحمد 
لله إننا يومياً نسجل االنتصار تلو االنتصار، 
وأنتم تخـرسون يوماً بعد يـوم، ليس هناك 
خيار أمامكم سـوى املوت، ولـن نطمنئ إال 
بسـحقكم، ولقد سـحقنا أمراءكـم، الواحد 
تلو اآلخر، وسنسـحق أمريكـم الجديد، وكل 
إرهابي ينتمي إىل عصاباتكم، أيها الدواعش 
ترهبوننـا باملـوت، أقـول لكـم سـنرهبكم 
باملـوت، ونذيقكم طعم الهزيمة، وسـنكتب 
التأريـخ بانتصاراتنـا وتضحياتنا».وذكـر: 
«أبطالنا يف قواتنـا األمنية، يف وزارتي الدفاع 
والداخليـة، يف مكافحـة اإلرهاب، والحشـد 
الشـعبي، ويف كل مؤسسـة عسـكرية، أنتم 
حماتنـا، أنتـم مـن تصونـون رشف الوطن 
وأرضـه، وأنتم من كتبتـم التأريخ، ودفعتم 
رش اإلرهاب عن العراق والعالم،والكل مديٌن 
إليكـم، توكلوا عىل اللـه، وامضوا إىل نٍرص ال 
مفّر منه، فاملجد والنرص ُكتب عىل جبني كل 

عراقي، بعزمكم وجهدكم وتضحياتكم».

الزوراء/مصطفى فليح:
اىل  الكردسـتاني  الوطنـي  االتحـاد  دعـا 
إلحـداث  كخيـار  السـيايس  االصطفـاف 
انفراجة سياسـية يف العراق، ويف حني اكد 
انـه يقـوم بـدور رأس الحربـة يف تقريب 

وجهـات النظر بـني الفرقاء السياسـيني،  
حـدد اسـباب رفضـه التنـازل او تغيـري 
الجمهورية.وقـال  لرئاسـة  مرشـحه 
القيـادي يف االتحاد الوطني الكردسـتاني، 
محمود خوشـناو، يف حديث لـ»الزوراء»: 

ان «الكل يأمل حدوث انفراجة سياسـية، 
واالتحـاد رأس الرمـح يف قضيـة ان نصل 
اىل اصطفاف سـيايس «، مشريا اىل ان «اي 
انفراج من دون اصطفاف سـيايس يتأقلم 
مع النصوص الدستورية املتعلقة بانتخاب 

الرئيـس وحتـى رئاسـة مجلـس النـواب 
وحتـى اعادة النظـر يف  هيكليـة  املجلس 
ويف االصطفافـات السياسـية اسـتنادا اىل 

التوازنات امر مهم وحتمي».

بغداد/ الزوراء:
والسـعودية  إيـران  اسـتأنفت 
جلسـات الحـوار بينهمـا يف بغداد 
بعـد توقف ألشـهر، وفق مـا أفاد 
مسـؤول حكومي عراقي، السبت، 
مع عقـد لقاء هـذا األسـبوع بني 
اإلقليميـني  للخصمـني  ممثلـني 

ضمـن الجهـود الهادفة لتحسـني 
بينهمـا. املقطوعـة  العالقـات 

وقطعـت العالقـات بـني القوتـني 
النافذتـني يف منطقـة الخليج منذ 
البلديـن،  أن  إال   .٢٠١٦ مطلـع 
الذيـن يقفان عىل طـريف نقيض يف 
مختلـف امللفات اإلقليميـة، أجريا 

خـالل العام املـايض أربعة لقاءات 
العالقات،  حوارية بهدف تحسـني 
اسـتضافها العـراق بتسـهيل من 
رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي. 
وقـال مسـؤول حكومـي عراقـي 
طلب عـدم كشـف اسـمه لوكالة 
فرانس برس «املحادثات استؤنفت 

الخميس املايض فعال يف بغداد»، من 
دون تفاصيل إضافية.من جهتها، 
أكـدت وكالة «نور نيـوز» اإليرانية 
عقـد جلسـة حوار جديـدة ضمت 
ممثلني ألمانة املجلس األعىل لألمن 
القومي يف الجمهورية اإلسـالمية، 

ورئاسة االستخبارات السعودية.

وأفـادت أن اللقـاء جـرى يف «جو 
إيجابـي»، مـا يدفـع إىل «تفـاؤل 
الثنائيـة».  العالقـات  باسـتئناف 
وتوقعـت عقـد «اجتماع مشـرتك 
بـني وزيـري خارجيـة البلديـن يف 

املستقبل القريب».

تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيـني 

رئيس اتحاد الصحفيـني العرب مؤيد 

االمـني  تهنئـة مـن  برقيئـة  الالمـي 

العـام لالتحـاد الربملانـي العربي فايز 

الشوابكة ملناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني .

وقال الشـوابكة يف تهنئته :» يطيب يل 

ان ابعث اىل سـعادتكم باحـر التهاني 

والتربيكات، بمناسبة توليكم منصب 

نقيـب الصحفيـني العراقيـني، داعيا 

املـوىل عـز وجـل بـان يعينكـم عـىل 

يمتعكـم  وان  مسـؤولياتكم،  تحمـل 

بموفـور الصحة والعافيـة، وان يأخذ 

بيدكم ويهيئ لكم كل اسـباب النجاح 

والتوفيق يف اداء مهامكم».

بعث رئيس ائتالف دولة القانون، نوري املالكي، 
نقيـب  اىل  ورد  بباقـة  مرفقـة  تهنئـة  برقيـة 
الصحفيـني العراقيني رئيس اتحـاد الصحفيني 
العـرب مؤيـد الالمي، ملناسـبة تجديـد انتخابه 

نقيبا للصحفيني.
وكان نقيـب الصحفيني العراقيـني رئيس اتحاد 
الصحفيني العرب مؤيد الالمي قد فاز يف انتخابات 
النقابة التي جرت الجمعة (٢٠٢٢/٤/١٥) ، بعد 

حصوله عىل ١١٨٤ صوتا.

ÜaáÃi@·«b�fl@áyc@¿@äÏzé@ıaÏuc

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 
فيما توقعت هطوالً لألمطار وانخفاضاً يف درجات الحرارة اليوم وغد االثنني.وذكر 
غائم  بني  سيكون  االحد  اليوم  البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان 
احيانا  جزئي واحيانا غائم مع فرصة تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية 
غائماً  الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون  بينما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف 
جزئياً ويتحول تدريجياً اىل غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية أما درجات الحرارة 
االثنني  غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  البالد“.وأضاف  مناطق  عموم  يف  فستنخفض 

سيكون بني غائم ممطر ويتحول تدريجيا اىل غائم جزئي  يف املنطقة الوسطى.

@pbuäái@üb–ØaÎ@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@Òäaã®a

تلقى نقيـب الصحفيني العراقيني رئيـس اتحاد الصحفيني 
العـرب مؤيد الالمي، باقة ورد وتهنئـة من وزير التخطيط 
خالد بتال النجم ، ملناسبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني 

العراقيني.
وقـال النجم يف تهنئته مرفقة بباقـة ورد: «نهنئكم بنيلكم 
ثقـة االرسة الصحفية واعادة انتخابكـم نقيبا للصحفيني 
العراقيني متمنني لكم وللنائبني ولجنتي املراقبة واالنضباط 
ومجلـس النقابـة الجديـد النجـاح والسـداد يف اداء مهامكم 
واملسـاهمة الفعالـة يف دعم جهود التنميـة والنهوض 

االقتصادي يف العراق».

هنأ الدكتـور عيل االديب نقيـب الصحفيني مؤيد الالمي 
بمناسـبة تجديـد ثقـة االرسة الصحفيـة بـه نقيبـا 

للصحفيني.
وقال يف تهنئـة : نهنئكم ونبارك لكم تجديد الثقة بكم 
نقيبا للصحفيني العراقيـني من قبل االرسة الصحفية 
التي نسـأل الله سبحانه وتعاىل ان يسـددها ويوفقها 

الوطنيـة  القضايـا  يف  دورهـا  وتلبيـة  مهامهـا  الداء 
ومعالجتهـا بما فيه خري الوطـن واملواطن...وتقبلوا منا 

فائق التقدير واالحرتام .

هنـأ وزير الدفاع، جمعة عناد، نقيب الصحفيني 

العراقيـني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 

الالمي بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني 

العراقيني.

وكان نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس اتحاد 

الصحفيني العرب مؤيد الالمي قد فاز يف انتخابات 

النقابـة التي جرت الجمعـة (٢٠٢٢/٤/١٥) ، بعد 

حصوله عىل ١١٨٤ صوتا.

@¡Ó�Én€a@ãÌåÎ@Âfl@ÜäÎ@Ú”biÎ@Ú˜‰Ëm@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a
µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«�

@Ú‘q@áÌá§@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@kÌÜ¸a@Ô‹«
µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@Èi@ÚÓ–zó€a@Òãé¸a

@ÈibÉn„a@ÒÜb«g@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ bœá€a@ãÌåÎ
µÓ”aã»€a@µÓ–zó‹€@bjÓ‘„

هنأ رئيـس تحالف قوى الدولـة الوطنية، عمار 
الحكيم، نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العرب مؤيد الالمي بمناسـبة اعادة 

انتخابه نقيبا للصحفيني.
وقـال الحكيم يف تهنئتـه:» نبارك لكـم واالرسة 
الصحفية بمناسبة اختياركم لهذا املنصب . وهذا 
دليـل عىل حضوركم الفاعل يف ميادين الصحافة 
والدفاع عن حريتها وتلبية طموحات الصحفيني 
وتطلعاتهـم، والبـد لهـذا الفوز ان يكـون دافعا 
اضافيا لتطوير العمل الصحفي وترسـيخ اسس 

الديمقراطية «.
واضـاف الحكيم:» اننا يف الوقـت الذي نؤكد فيه 
حرصنا عـىل دعمنا للصحفيـني وحرية التعبري 
، فاننـا ندعـو اىل احـرتام الحقيقـة ضمن اطار 

القانـون واسـتخدام االعـالم ومنابـر الصحافة 
لتصحيح املسار ورفد النسيج املجتمعي العراقي 
بمقومات الوحدة والتماسك .. وفقنا الله واياكم 

لخدمة العراق واهله ,مع اسمى اعتباري «.

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m
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@ÚÉè„Î@Ú˜‰Ën€a@‚á‘Ì@“b‰˜né¸a
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الزوراء/مصطفى فليح:
اىل  الكردستاني  الوطني  االتحاد  دعا 
إلحداث  كخيار  السيايس  االصطفاف 
حني  ويف  العراق،  يف  سياسية  انفراجة 
يف  الحربة  رأس  بدور  يقوم  انه  اكد 
الفرقاء  بني  النظر  وجهات  تقريب 
السياسيني،  حدد اسباب رفضه التنازل 

او تغيري مرشحه لرئاسة الجمهورية.
الوطني  االتحاد  يف  القيادي  وقال 
يف  خوشناو،  محمود  الكردستاني، 
يأمل  ”الكل  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 
حدوث انفراجة سياسية واالتحاد رأس 
الرمح يف قضية ان نصل اىل اصطفاف 
انفراج  ”اي  ان  اىل  مشريا   ،” سيايس 
مع  يتأقلم  سيايس  اصطفاف  دون 
النصوص الدستورية املتعلقة بانتخاب 
النواب  مجلس  رئاسة  وحتى  الرئيس 
وحتى اعادة النظر يف  هيكلية  املجلس 
ويف االصطفافات السياسية استنادا اىل 

التوازنات امر مهم  وحتمي“.
تم  باعتبار  خيار  يبق  واضاف“لم 
تجربة جميع الخيارات االخرى ولم يتم 
تحقيق يشء داخل الربملان فيما يتعلق 

بالنصوص الدستورية وتوقيتاتها“.

اىل  الذهاب  إال  خيار  ”ال  انه  واكد 
يضمن  الذي  السيايس  االصطفاف 
انتخاب  نستطيع  حتى  واكثر  ثلثني 
مواصفات  قضية  ونضمن  الرئيس 
باالتحاد  نحن  الفتا“  الوزراء“،  رئيس 
البيت  من  يخرج  ان  يجب  انه  نقول 
السيايس الشيعي وهو جزء من التوازن 

السيايس“. 

وبني ان ”االتحاد رأس الرمح يف تقريب 
وجهات النظر بني االطار والتيار، وعزم 
الديمقراطي  مع  وحتى  والسيادة، 
نفسه  الوقت  ”ويف  الفتا  نتمنى“، 
الناشئة  والحركات  املستقلني  النواب 
يجب ان يثمن دورهم واال يتوقف فقط 
من  بالجلسة  املشاركة  قضية  عىل 
هي  الوطنية  للمواقف  فاملعيار  عدمه، 

ليست املشاركة فقط وانما هي قضية 
اختاروا  سواء  السياسية  الرشاكة 

املعارضة او السلطة“. 
الشأن  بهذا  االتحاد  تحركات  وعن 
حتى  زيارات  هناك  كان  ”طبعا  اكد 
للرئيس  زيارة  كانت  ايام  بضعة  قبل 
اجتماعات  و  بغداد  اىل  طالباني  بافل 
التفاويض  والوفد  مستمرة  ولقاءات 
واالجتماع  بغداد  يف  موجود  لالتحاد 
واالتحاد   واالطار  عزم  بني  الثالثي 
السيد  سماحة  بني  التلفونية  واملكاملة 
رمضان  قبل  بافل  والسيد  الصدر 
فاالتحاد بالعلن ويف الخفاء يعمل بجد  
السياسية   التوازنات  الحفاظ عىل  عىل 
من  للخروج  النظر  وجهات  وتقريب 

هذا املأزق“.
تنازل  االتحاد  تقديم  امكانية  وعن 
اجاب  الجمهورية،  رئاسة  عن منصب 
الذين  هم  من  تنازالت  ليس  ”السؤال 
يطلبون التنازل وما هي اسباب التنازل 
واذا كان الحزب الديمقراطي نحن نسأل 
ملاذا ومقابل اي يشء وما هي املتغريات 
السياسية  واالتفاقات  التفاهمات  يف 
الن  هل  كردستان  اقليم  يف  املوجودة 

االتحاد اليتوافق مع الديمقراطي بملف 
الطاقة والنفط والغاز هل هذا السبب 
لكي يحرج االتحاد هنا يف االقليم حتى 

يتنازل مقابل استفزاز سيايس“.  
من  الثاني  “السؤال  بالقول  ومىض 
صالح  برهم  السيد  بتغيري  يطالب 
فهم  وملاذا؟  الديمقراطي  هو  هل 
خطابهم  ففي  بمربرين  يتكلمون 
مبهمة   بصورة  يتحدثون  بغداد  يف 
اعالمهم  وسائل  وعرب  االقليم  يف  واما 
كردستان  القليم  يميل  ال  انه  يقولون 
وال  بغداد  عىل  االقليم  رأي  واليفرض 
يتدخل يف موضوع الطاقة وال يريد ان 
يكون االقليم هو املسيطر عىل بغداد“، 
رأي  نفرض  ان  الهدف  كان  مؤكدا“اذا 
رئيس  يكون  وان  بغداد  عىل  االقليم 
كردستان  إلقليم  موظف  الجمهورية 
يتنازل  وال  يغري  ال  فاالتحاد  بغداد   يف 
ال يتقبل هذا المن االتحاد وال من غريه 
وحتى من السنة والشيعة يف ان يكون 
لدى  موظف  وهو  الجمهورية  رئيس 
الرئيس  فيهم  بما  ذاك  او  الحزب  هذا 
يكن  لم  انه  نعتقد  الذي  صالح   برهم 

موظفا ولن يكون“. 

بغداد/ الزوراء:
امس  األعىل،  القضاء  مجلس  دعا 
والشخصيات  الجهات  السبت، 
يف  اسمه  زج  عدم  إىل  السياسية 

خالفاتهم.
تلقته  القضاء  ملجلس  بيان  وذكر 
اىل  ينظر  ”القضاء  أن  ”الزوراء“: 
األدلة  وفق  فيها  واملتهم  قضية  كل 
والثابتة  فيها  املتحصلة  القانونية 
إضبارة  أو  التحقيقية  األوراق  يف 
الدعوى برصف النظر عن شخصية 
أو  السيايس  وموقعه  املتهم  ذلك 
اىل  الفتاً  االجتماعي“،  أو  الوظيفي 
تخضع  ال  القضاء  عمل  ”آليات  أن 
ألي تأثري سيايس سواء كان لصالح 

أو ضد متهم ما“.
ودعا املجلس ”الجهات والشخصيات 
يف  اسمه  زج  عدم  اىل  السياسية 
ومناكفاتهم  السياسية  خالفاتهم 

التواصل  منصات  عرب  اإلعالمية 
املتخفية  أو  الرصيحة  االجتماعي 
وراء أسماء وهمية وعدم التشويش 
بمعلومات  الوطني  العام  الرأي  عىل 
املنفلت)  (الفضاء  خالل  من  كاذبة 
الخالفات  هذه  يف  القضاء  وزج 
القائمة عىل أسباب حزبية وشخصية 
عن  للمطلعني  معروفة  تنافسية 
يف  نفسها  تناقض  أنها  منها  قرب 
فيها متهم  أزاء كل قضية  مواقفها 

له نشاط سيايس ”.
وتابع: ”ذلك أن بعض هذه الجهات 
تدافع عن ذلك املتهم يف ظرف معني 
بالضد  وتعمل  نفسها  تناقض  ثم 
من نفس املتهم يف ظرف آخر ،وهذا 
الراي  يكشف عن شخصنة  السلوك 
حسب  قضية  كل  إزاء  واملوقف 
املصلحة الضيقة لتلك الجهات بعيداً 

عن املصلحة الوطنية“.

بغداد/ الزوراء:
والسعودية  إيران  استأنفت 
بغداد  يف  بينهما  الحوار  جلسات 
أفاد  ما  وفق  ألشهر،  توقف  بعد 
مسؤول حكومي عراقي السبت، 
بني  األسبوع  هذا  لقاء  عقد  مع 
اإلقليميني  للخصمني  ممثلني 
لتحسني  الهادفة  الجهود  ضمن 

العالقات املقطوعة بينهما.
القوتني  بني  العالقات  وقطعت 
منذ  الخليج  النافذتني يف منطقة 
البلدين،  أن  إال   .2016 مطلع 
الذين يقفان عىل طريف نقيض يف 
أجريا  اإلقليمية،  امللفات  مختلف 
خالل العام املايض أربعة لقاءات 
حوارية بهدف تحسني العالقات، 
بتسهيل  العراق  استضافها 
مصطفى  وزرائه  رئيس  من 
الكاظمي. وقال مسؤول حكومي 
اسمه  كشف  عدم  طلب  عراقي 
”املحادثات  برس  فرانس  لوكالة 
فعال  املايض  الخميس  استؤنفت 
تفاصيل  دون  من  بغداد“،  يف 

إضافية.
”نور  وكالة  أكدت  جهتها،  من 
نيوز“ اإليرانية عقد جلسة حوار 
ألمانة  ممثلني  ضمت  جديدة 
يف  القومي  لألمن  األعىل  املجلس 
ورئاسة  اإلسالمية،  الجمهورية 

االستخبارات السعودية.
”جو  يف  جرى  اللقاء  أن  وأفادت 
”تفاؤل  إىل  يدفع  ما  إيجابي“، 
الثنائية“.  العالقات  باستئناف 
مشرتك  ”اجتماع  عقد  وتوقعت 
يف  البلدين  خارجية  وزيري  بني 

املستقبل القريب“.

ويعود اللقاء األخري بني الجانبني 
من  وكان   .2021 سبتمرب  إىل 
خامسة  جلسة  تعقد  أن  املتوقع 

يف مارس.
السعودية عالقاتها مع  وقطعت 
إيران يف يناير 2016، بعد تعرض 
وقنصليتها  طهران  يف  سفارتها 
قبل  من  العتداءات  مشهد،  يف 
محتجني عىل إعدام الرياض رجل 
الدين السعودي الشيعي املعارض 

نمر النمر.
وبدأت جلسات الحوار بني البلدين 
من  بتسهيل   2021 أبريل  يف 
عالقات  تربطه  الذي  الكاظمي 

جديدة بالجانبني.
اإليراني،  الخارجية  وزير  وكان 
رّحب  عبداللهيان،  أمري  حسني 
لويل  بترصيحات  مارس،  يف 
العهد السعودي األمري محمد بن 
الجوار  عالقات  بشأن  سلمان 
معتربا  وإيران،  اململكة  بني 
الرياض  ”رغبة“  تظهر  أنها 
باستئناف عالقاتها الدبلوماسية 

مع طهران.
الخارجية  وزير  أعرب  ذلك،  إىل 
العراقي فؤاد حسني خالل زيارة 
الجاري،  أبريل  منتصف  لطهران 
إىل مراحل  أن ”نصل  أمله يف  عن 
أخرى من هذا الحوار (...) وننقل 
أو  مغلقة  حوارات  من  الحوار 
عىل  حوارات  أو  رسية  حوارات 
حوارات  إىل  األمني،  املستوى 

ديبلوماسية وحوارات علنية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، عن حالة الطقس يف البالد 
درجات  يف  وانخفاضاً  لألمطار  هطوالً  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام 

الحرارة اليوم وغد االثنني.
االحد  اليوم  البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
سيكون بني غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة تساقط زخات مطر 
خفيفة تكون رعدية احيانا يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، بينما 
اىل  تدريجياً  ويتحول  جزئياً  الشمالية غائماً  املنطقة  سيكون طقس 
غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية أما درجات الحرارة فستنخفض 

يف عموم مناطق البالد“.
ممطر  غائم  بني  سيكون  االثنني  غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
ويتحول تدريجيا اىل غائم جزئي  يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون 
رعدية،  مع حدوث عواصف  ممطراً  غائماً  الشمالية  املنطقة  طقس 
درجات  أما  جزئياً،  غائماً  الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون  فيما 

الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق بعموم البالد“.
املنطقة  يف  صحواً  سيكون  الثالثاء  ليوم  البالد  ”طقس  أن  وأوضح 
جزئياً  غائماً  بني  الطقس  سيكون  الشمالية  املنطقة  ويف  الوسطى، 
اىل غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، أما يف املنطقة 
الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، اما درجات الحرارة 
ستكون مقاربة لليوم السابق  يف املنطقة الوسطى، فيما ستنخفض 
درجة الحرارة قليالً يف املنطقة الشمالية ، وسرتتفع درجات الحرارة 

يف املنطقة الجنوبية“.
مع  صحواً  سيكون  املقبل  االربعاء  ليوم  البالد  ”طقس  أن  اىل  ولفت 
بعض الغيوم يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس 
قليالً  سرتتفع  الحرارة  درجات  اما  جزئياً،  غائماً  الشمالية  املنطقة 
املنطقتني  يف  السابق  لليوم  مقاربة  وستكون  الوسطى،  املنطقة  يف 

الشمالية والجنوبية“.

قـدم رئيـس الخرباء يف محكمة االسـتئناف، صباح الشـيخيل، خـالل زيارته اىل مقر 
النقابة، التهنئة ونسخة من القرآن الكريم اىل نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيني العرب مؤيد الالمي، ملناسـبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني.وكان نقيب 
الصحفيـني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي قد فاز يف انتخابات 

النقابة التي جرت الجمعة (٢٠٢٢/٤/١٥) ، بعد حصوله عىل ١١٨٤ صوتا.
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باريس/ متابعة الزوراء:

التزم املرشـحان لالنتخابات الرئاسـية يف 
فرنسـا الرئيـس املنتهية واليتـه إيمانويل 
ماكـرون ومنافسـته اليمينيـة القوميـة 
ماريـن لوبـان، الصمـت، امـس السـبت، 
غداة انتهاء الحملة الرسـمية القرتاع تبدو 
نتائجه حاسمة ملستقبل البالد، فيما دعي 
48.7 مليـون ناخـب إىل التصويت،اليـوم 
األحـد، اعتبـارا مـن السـاعة السادسـة 

بتوقيت غرينتش.
أن  للـرأي  اسـتطالعات  آخـر  وكشـفت 
ماكـرون سـيفوز يف الـدورة الثانيـة التي 
تشـكل نسـخة ثانية من تلـك التي جرت 
يف 2017، بفـارق أقل من الذي سـجل قبل 
خمس سنوات عندما حصل عىل %66 من 
األصـوات، لكن قـد يكون لنسـبة االمتناع 

تأثري كبري.
ويخىش كل من املعسكرين امتناع ناخبيه 
عن التصويت ال سـيما يف هـذه الفرتة من 
الربيعيـة يف جميـع  املدرسـية  العطـالت 
أنحاء البالد. وأيا يكن الفائز، سيكون لهذا 

االقرتاع أهمية تاريخية.
ُيعـاد  رئيـس  أول  سـيصبح  فماكـرون 
انتخابـه منذ جاك شـرياك يف 2002 (وأول 

رئيـس ُيعـاد انتخابه خارج فـرتة تعايش 
مـع حكومة مـن جانب سـيايس آخر منذ 
بدء اختيـار رئيس الدولة باالقـرتاع العام 
املبـارش يف 1962). أما لوبان، فسـتصبح 
أول امرأة وأول زعيم لليمني املتطرف يتوىل 
الرئاسـة. وحتى اللحظة األخرية، حث كل 
من املرشحني مؤيديه عىل التوجه إىل مراكز 
االقرتاع، مؤكَدين أنه لم يحسم أي يشء أيا 

تكن التوقعات أو استطالعات الرأي.
واختتـم ماكـرون حملتـه التـي بدأها يف 
وقـت متأخـر بسـبب الحـرب يف أوكرانيا 
باجتماع يف فيجيـاك يف منطقة لو الريفية 
(وسط فرنسـا)، بينما أنهت مارين لوبان 
التي تجولت يف جميع أنحاء البالد لشـهر، 
حملتها يف معقلها يف با-دو-كاليه (شمال 

فرنسا) الذي تمثله يف مجلس النواب.
وتودد املتنافسان لناخبي املرشح اليساري 
الراديكايل جان لوك ميالنشون الذي جاء يف 
املركز الثالـث يف الدورة األوىل التي جرت يف 
العـارش من أبريل، بعد لوبان، وحصل عىل 

نحو %22 من األصوات.
إىل  ناخـب  مليـون   48.7 ودعـي 
التصويت،اليوم األحد، اعتبارا من الساعة 

السادسة بتوقيت غرينتش.

تقارير
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تلقى نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد 
الالمـي، املزيد مـن التهاني وباقات 
الـورود بمناسـبة اعـادة انتخابـه 

نقيبا للصحفيني العراقيني.
وهنأ رئيس حزب التجمع الجمهوري 
العراقـي سـعد عاصـم الجنابـي ، 
نقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيد 
الالمي، ملناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني .
كمـا تلقى الالمي باقة ورد و تهنئة 
من رئيـس صنـدوق اعـادة اعمار 
املناطـق املتـرضرة مـن العمليـات 
االرهابية هاشـم العاني ، ملناسـبة 
اعـادة انتخابـه نقيبـا للصحفيني 

العراقيني. 
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كذلـك 
العراقيني مؤيد الالمي برقية تهنئة 

من الدكتور جاسب الحجامي مدير 
عام صحـة الكرخ بمناسـبة اعادة 

انتخابه نقيبا للصحفيني . 
وقدم رئيـس اتحاد الغرف التجارية 
يف العراق عبد الرزاق الزهريي، باقة 
ورد نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
مؤيد الالمي ملناسبة اعادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني العراقيني.
وايضـا زار حكيم عبد الزهرة نقابة 

لتقديـم  العراقيـني،  الصحفيـني 
التهنئـة وباقـة ورد ملؤيـد الالمي، 
نقيبـا  انتخابـه  اعـادة  ملناسـبة 

للصحفيني العراقيني.
كذلـك، زار رئيـس تحريـر جريـدة 
الوطن الجديد ، حسـني السـومري 
نقابة الصحفيني العراقيني ، لتقديم 
ملناسـبة   ، الالمـي  ملؤيـد  التهنئـة 
اعـادة انتخابـه نقيبـا للصحفيني 

العراقيني.
اذاعـة  وادارة  كادر  قـدم  كمـا 
”الرقميـة نيوز“ نقابـة الصحفيني 
العراقيـني، التهنئة وباقة ورد ملؤيد 
الالمي، ملناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني.
تحريـر  رئيـس  زار  جانبـه،  مـن 
جريدة ”الهدف الريايض“ سـعدون 
صدام نقابـة الصحفيني العراقيني، 

لتقديـم التهنئـة وباقـة ورد ملؤيـد 
الالمي، ملناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني. 
كما زار ايضا رئيس املركز االعالمي 
السـعيد  ماجـد  العراقـي  الثقـايف 
والوفد املرافـق له نقابة الصحفيني 
العراقيني ، وقدم التهنئة وباقة ورد 
ملؤيد الالمي ، ملناسبة اعادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني .

كذلك هنأ رئيس اتحـاد الحقوقيني 
الداودي،  العراقيـني محمد نعمـان 
الالمـي بمناسـبة اعـادة انتخابـه 

نقيبا للصحفيني العراقيني.
وكان نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمي قد فـاز يف انتخابات النقابة 
التي جرت الجمعة (15/4/2022) 

، بعد حصوله عىل 1184 صوتا.

كييف/ متابعة الزوراء:
حذر الرئيـس األوكرانـي، فولوديمري 
زيلينسـكي، مـن أن الغـزو الـرويس 
لبالده مجرد بداية، وأن موسكو لديها 
خطـط لالسـتيالء عـىل دول أخـرى، 
وذلك بعدما قال جنرال رويس إن بالده 
تريد السـيطرة عـىل جنـوب أوكرانيا 

بالكامل.
وقـال زيلينسـكي يف كلمـة مصورة: 
”يتعني عـىل جميع األمـم التي تؤمن 
مثلنـا بانتصـار الحياة عـىل املوت أن 
تقاتـل معنا. يجب أن تسـاعدنا، ألننا 
أول مـن يقف يف الصف. ومن سـيأتي 

بعد ذلك؟“.
ونقلت وكاالت أنباء رسـمية روسـية 
عن نائب قائد قوات املنطقة العسكرية 
الوسـطى يف الجيش الرويس روستام 
مينيكايف قوله إن السـيطرة الكاملة 
عىل جنوب أوكرانيا من شأنها أن تتيح 
لبـالده الوصـول إىل ترانسدنيسـرتيا، 
وهي منطقة انفصالية تحتلها روسيا 

يف مولدوفا يف الغرب.
السـاحل  فصـل  إىل  ذلـك  وسـيؤدي 
األوكرانـي بالكامـل وتقـدم القـوات 

الروسـية أبعـد بمئـات األميـال نحو 
الغـرب، متجاوزة مدينتـي ميكواليف 
السـاحليتني  األوكرانيتـني  وأوديسـا 

الرئيسيتني.
مـن  مينيكايـف  ترصيـح  كان 
الترصيحـات األكثـر تفصيالً بشـأن 
طموحات روسـيا يف أوكرانيا، ويشري 
إلنهـاء  تخطـط  ال  موسـكو  أن  إىل 

هجومها هناك يف أي وقت قريب.
الدفـاع األوكرانيـة إن  وقالـت وزارة 

ترصيحات مينيكايف تظهر أن روسيا 
لم تعد تخفي نّياتها.

وقالت عىل تويرت إن موسكو ”اعرتفت 
اآلن بـأن هـدف ‘املرحلـة الثانية‘ من 
الحـرب ليـس االنتصار عـىل النازيني 
الخرافيـني، ولكـن ببسـاطة احتالل 
رشق أوكرانيـا وجنوبهـا. اإلمربيالية 

عىل حقيقتها“.
الخارجيـة قالـت يف مولدوفـا  وزارة 
إنها استدعت سـفري موسكو للتعبري 

عـن ”القلـق البالـغ“ إزاء ترصيحات 
الجنرال الرويس. وأضافت أن مولدوفا 

بلد محايد.
املـايض  الشـهر  مولدوفـا  وتقدمـت 
بطلب لالنضمام إىل االتحاد األوروبي، 
واضعـة نهجاً مؤيـداً للغـرب ّرسعه 

الغزو الرويس.
الكرملـني  باسـم  املتحـدث  ورفـض 
دميـرتي بيسـكوف التعليـق عـىل ما 
إذا كانـت روسـيا قـد حـددت أهدافاً 
إضافية، ورفض التعليق عىل الطريقة 
التـي تـرى بهـا موسـكو املسـتقبل 

السيايس لجنوب أوكرانيا.
الخارجيـة  وزيـر  اسـتقبل  وبينمـا 
األمريكـي أنتوني بلينكن رئيس وزراء 
أوكرانيا دينيس شميهال يف واشنطن، 
قال زيلينسـكي إن الحلفـاء يقدمون 

أخرياً األسلحة التي طلبتها كييف.
وقال الرئيس األمريكي جو بايدن يوم 
الخميـس إنـه وافـق عىل مسـاعدات 
عسـكرية إضافيـة ألوكرانيـا قيمتها 
800 مليـون دوالر، وتشـمل مدفعية 

ثقيلة.
وقال مسؤول كبري يف االتحاد األوروبي 

إن مـن املرجـح أن يكون األسـبوعان 
املقبالن حاسـمني يف حـرب أوكرانيا. 
وقال للصحافيني: ”من املرجح أن نرى 
زيادة كبـرية للغاية يف حـدة هجمات 
الجيش الـرويس يف الرشق (األوكراني 

وعىل) الساحل“.
الجيـش األوكرانـي إن روسـيا  قـال 
تواصـل عملياتها الهجومية يف الرشق 
وتحاول الوصول إىل السيطرة الكاملة 
عىل منطقتي دونيتسـك ولوغانسـك 
وإقامـة اتصال بري مع شـبه جزيرة 

القرم.
وقالت هيئة األركان العامة األوكرانية 
يف تحديـث صبـاح امـس السـبت إن 
القوات الروسية تفرض حصاراً جزئياً 

عىل مدينة خاركيف.
وقال أولكسندر سـينكيفتش، رئيس 
بلديـة ميكواليف يف وقت متأخر أمس 
الجمعـة يف صفحته عىل فيسـبوك إن 
87 مدنياً، من بينهم طفل واحد، لقوا 
حتفهـم يف املدينـة منذ بدايـة الغزو. 
وأصيـب قرابـة 400. وليـس بإمكان 
”رويـرتز“ التحقق عىل نحو مسـتقل 

من تقارير الجانبني.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أوضحت وزارة املوارد املائية، امس السـبت، 
أسباب انخفاض مناسـيب نهر دجلة، فيما 
أكدت عدم وجود حاجة لبناء سـدود جديدة 

ألغراض الخزن.
وقال مستشار الوزارة عون ذياب يف ترصيح 
صحفـي إن» مناسـيب امليـاه يف نهر دجلة 
لهذه السـنة لم تكن مناسـيب عالية ،وهذا 
يعتمد عىل خطة التشغيل املعتمدة يف الوزارة 
«، مبينـاً أن «الـوزارة تعمـل عـىل التخزين 
بشـكل مقنـن وموضوعـي لغـرض عـدم 
خسـارة أكرب كمية من امليـاه ،وهذا الواقع 

الذي نعمل عليه».
وأشـار اىل أن» الوزارة أكملت (رية الفطام) 
وهي الرية األخـرية ملحصول الحنطة ،وهذا 
يجعلنـا ال نحتـاج اىل كميـات مـن امليـاه 
باسـتثناء زراعـة الخـرضاوات والبسـاتني 
ولهذا السـبب هناك انخفاض نسبي يف نهر 
دجلة للحفـاظ عىل الخزين املائـي املتاح يف 

سدودنا وخزاناتنا «.
وأضـاف: « ليـس هناك حاجة لبناء سـدود 
أخرى ،فقط إذا أردنا انشاءها من أجل توليد 
الطاقـة الكهربائية ،وليـس ألغراض الخزن 
،ألن هناك فراغات خزنية هائلة يف السـدود 

والخزانات ومن املمكن أن تستقبل أي كمية 
من امليـاه «، موضحـاً « أن هنـاك فراغات 
خزنيـة تصـل اىل ١٧ مـرتاً يف سـد دوكان ، 
وكذلك يف دربندخان ويف سد املوصل تصل اىل 
١٣ مرتاً فراغاً خزنياً ،ويف الثرثار هناك فراغ 
خزني هائل ،ولهذا ال يمكن انشاء سدود «.

وأكد أن « العراق بحاجة اىل املياه ،وليس اىل 
السدود باسـتثناء سـد مكحول الذي نعمل 

عليـه لغـرض الخدمة يف الجانب التشـغييل 
بدالً من خزن املياه يف الثرثار ،واملياه العذبة 
مـن املمكـن خزنهـا يف مكحـول واطالقها 
اىل الفـرات عـن طريـق القنـاة اإلروائية يف 

سامراء«.
وأوضـح ذيـاب أنـه «ال يمكن إعطـاء قرار 
بخصوص الخطة الزراعية، ألن كمية املياه 
املخزونـة معروفـة، ولكن ال يمكـن معرفة 

الحاجـة اىل املياه اال يف حـال اطالق الخطة 
الزراعية“.

وأضاف، أن ”محصول الرز يستهلك كميات 
كبـرية من امليـاه ألنه يـروى بالغمر وليس 
بالري العـادي، إضافـة اىل ارتفـاع درجات 
الحـرارة يف فصـل الصيـف التـي تـؤدي اىل 
تبخـر امليـاه بنسـبة عاليـة“، مشـريا انه 
”لهـذه األسـباب ال تسـتطيع وزارة املوارد 
املائيـة إعطـاء قـرار حـول املسـاحة التي 
يمكـن زراعتها، مـا لم يكن هنـاك اجتماع 
مع وزارة الزراعة لدراسـة املوضوع بشـكل 
دقيـق واتخاذ قرارات ملواجهـة االحتياجات 

املائية“.
وتابع ذياب أن ”االسـبقية لدى وزارة املوارد 
هي ميـاه الرشب واالسـتهالكات البرشية، 
إضافـة اىل معالجـة الجانب البيئـي لألنهر 
، وخاصـة شـط العرب واملـد امللحـي الذي 
يسـبب تدهورا كامال لشـط العرب“، مبينا، 
أن ”الثلوج بدأت يف الذوبان حاليا يف املناطق 
الجبلية، وسـتأتي بعـض الـواردات املائية، 
والبد من معرفـة الكميات التي تأتي وكمية 
الخـزن املتـاح ملواجهـة احتمـاالت الصيف 
القادم، واملساحة التي يتم االتفاق عليها مع 

وزارة الزراعة لزراعة محصول الرز“.

بغداد/الزوراء:
أفـادت مصادر امس السـبت، بانتحار 
شـاب بتنـاول مـادة سـامة، واصابة 
أربعـة أشـخاص بإطالقـات ناريـة يف 
مشاجرة عائلية يف بغداد، فيما انتشلت 
القوات األمنية جثة شاب قىض غرقاً يف 

مدينة الكوت.

وقال املصدر إن « شاباً من مواليد عام 
٢٠٠٣ انتحـر عرب تناوله مادة سـامة 
أور،  داخـل منزلـه، يف منطقـة حـي 
رشقـي بغداد، فمـا لم تفلـح محاولة 
الحيـاة  ليفـارق  للمستشـفى،  نقلـه 

متأثراً باملادة التي تجرعها».
وأضـاف املصـدر أن «قـوة أمنية بدأت 

بفتـح تحقيـق ملعرفة سـبب االنتحار 
الذي ال زال غامضاً حتى اآلن».

إن  املصـدر  أفـاد  أخـرى،  مـن جهـة 
نتيجـة  اندلعـت  عنيفـة  «مشـاجرة 
خالفـات عائلية تطورت إىل اسـتخدام 
منطقـة  ضمـن  الخفيفـة  االسـلحة 
الزعفرانيـة، جنوب رشقي بغـداد، ما 

أسفر عن إصابة ٤ أشخاص باطالقات 
نارية بمناطق متفرقة من أجسامهم». 
وأضاف املصدر؛ أن «سيارات اإلسعاف 
نقلـت الجرحـى اىل مستشـفى قريب 
لتلقي العالج، فيما حرضت قوة أمنية 
اىل مـكان الحـادث وطوقـت املنطقـة 
بحثـاً تحقيق ملعرفة الجناة الذين الذوا 

بالفـرار اىل جهة مجهولـة». كما افاد 
مصـدر بمحافظة واسـط إن «مفارز 
الرشطة النهرية انتشـلت جثة شـاب 
يبلغ ١٧ عاماً قرب جرس االنوار بمدينة 
الكوت بعدما قىض غرقاً يف نهر دجلة»، 
مبيناً أن «جثة الشاب أرسلت اىل الطب 

العديل تمهيداً لتسليمه اىل ذويه».

بغداد/الزوراء:
أعلنت خليـة االعـالم االمني، امس 
السـبت، انطـالق املرحلـة الثانيـة 
مـن عمليـة «االرادة الصلبة» غربي 
العراق. وذكـرت الخلية يف بيان ورد 
لــ «الـزوراء»، إنـه «بعزيمة رجال 
تسـلحت بحـب العـراق، وبإرشاف 
قيادة العمليات املشـرتكة، انطلقت 
عىل بركـة اللـه ، قطعاتنـا األمنية 
الباسلة، باملرحلة الثانية من عملية( 
البـالد».  غربـي  الصلبـة)  اإلرادة 
واضافت ان العملية «تشـرتك فيها 
قطعـات قيـادات عمليـات االنبـار 
والجزيرة وكربالء  وقوات من قيادة 
حـرس الحـدود ومحـاور الحشـد 

الشـعبي يف غـرب االنبـار والفرات 
االوسـط». وتابعت: «يف الوقت الذي 
تـرشع فيـه قطعـات مـن القوات 
الخاصـة وجهـاز مكافحة اإلرهاب 
وفرقة الرد الرسيع بعمليات نوعية 
أهـداف محـددة يف مناطـق  نحـو 
مختلفـة من خالل قـوات محمولة 
جوا بالطائـرات املروحية وتتضمن 
كمائن يف عمق الصحراء». واشارت 
اىل ان هـذه العملية تأتي «بإسـناد 
جوي مـن طـريان الجيـش والقوة 
الجويـة، وفقـاً ملعلومـات دقيقـة 
مـن قبل الـوكاالت االسـتخبارية». 
ولفتت الخليـة اىل ان «هذه العملية 
تزامنت بفعاليـات تعرضية تنفذها 

قواتنـا الباسـلة يف قواطـع أخرى، 
حيـث بـارش اللـواء االول يف فرقـة 
الرد الرسيع باالشـرتاك مع وحدات 
قيادة عمليـات دياىل بحملة تفتيش 
ضمن قاطـع القيـادة». فيما ينفذ 
لـواء املهمـات الخاصـة بالرشطـة 
االتحادية واجبات نوعية مشـرتكة 
ضمن قاطع عمليات سامراء، وفق 
البيان. مـن جانبها «تقـوم الفرقة 
املدرعـة التاسـعة بعمليـات بحـث 
وتفتيـش يف منطقـة العيث رشقي 
محافظة صالح الديـن، كما تبارش 
القوات الخاصـة العراقية بعمليات  
أخـرى واسـعة جنوبـي محافظـة 

كركوك»

البرصة/الزوراء:
أعلنـت دائـرة التحقيقات يف 
االتحاديـة،  النزاهـة  هيئـة 
امس السـبت، تنفيذها ثالث 
عمليَّـات ضبـٍط يف عـدٍد من 

دوائر محافظة البرصة.
وذكـرت الدائـرة يف بيان ورد 
لـ «الزوراء»، أن «فريق عمل 
ُمديريَّة تحقيق البرصة، الذي 
انتقل إىل مستشـفى الشفاء 
العـام، كشـف عـن وجـود 
فارٍق كبرٍي يف كارتات اللقاح 
فايـروس  بلقـاح  ـة  الخاصَّ
كورونا يف املستشفى، إضافًة 
إىل وجـود أشـخاٍص حصلوا 
اللقـاح، بالرغم  عـىل كارت 

من عدم التلقيح».
وأضافـت إنَّ «الفريـق قـام 
ة  بتدقيـق السـجالت الخاصَّ
األشـخاص  بمعلومـات 
الفايـروس  ضـدَّ  حـني  املُلقِّ
كارت  لهـم  منـح  والذيـن 
التلقيح، حيث الحظ أن أعداد 
التي تمَّ تسـلُّمها  الكارتـات 
مـن قبـل املنفـذ اللقاحي يف 
الفـرتة  خـالل  املستشـفى 
مـن (١١-٨-٢٠٢١ ولغايـة 
٧-٢-٢٠٢٢) بلغت (٥,٠٠٠) 
كارت، عـىل الرغـم مـن أنَّ 
الكارتـات املُسـلَّمة من قبل 
ة بلغت  ـة العامَّ قسـم الصحَّ
(٩,٠٠٠) كارت، إضافـًة إىل 

شـخٍص   (١,٠٠٠) وجـود 
حصلـوا عـىل الـكارت، رغم 

ـيهم اللقاح». عدم تلقِّ
وأوضحت الدائرة أنَّ «الفريق 
ـن يف عمليَّـٍة ثانيـٍة من  تمكَّ
ضبط حاويـاٍت تحتوي عىل 
أدويـٍة ُمهرَّبـٍة يف مينـاء أم 
قرص الشـمايل، الفتـًة إىل أنَّ 
أعمـال التحـرّي والتفتيـش 
التـي قام بهـا الفريق قادت 
إىل ضبـط األدويـة التـي تمَّ 
إخفاؤها بني البضائع داخل 

حاوياٍت».
أفـادت  ثالثـٍة،  عمليَّـٍة  ويف 
الدائرة بضبط ُمتَّهٍم بحوزته 
ثـالث معامـالٍت أصليَّــٍة يف 

دائرة الرضيبة يف الزبري دون 
ٍة  ٍة أو خاصَّ وجود وكالٍة عامَّ
بتلـك املعامـالت، ُموضحـًة 
بتعقيـب  يقـوم  املُتَّهـم  أنَّ 
اسـتغالل  عـرب  املعامـالت 
عالقتـه بُموظفني يف الدائرة 
التسهيالت  بتقديم  يقومون 

له.
وبيَّـنت أنه «تمَّ تنظيم ثالثة 
أصوليَّـٍة  ضبـٍط  محـارض 
َذت وفق  ُنفِّ التي  بالعمليَّات، 
راٍت قضائيَّـٍة، وعرضها  ُمذكَّ
عىل قايض محكمة التحقيق 
ـة بقضايـا النزاهة؛  املُختصَّ
التخاذ اإلجراءات القانونيَّـة 

املُناسبة».

بغداد/الزوراء:
أحصـت وزارة الصحة، امس السـبت، 
عدد امللقحني بالجرعات األوىل والثانية 
املضـادة  اللقاحـات  مـن  والثالثـة 
لفـريوس كورونـا، فيمـا أرشت أمـراً 
قـد ينبئ بدخـول موجة خامسـة من 
الجائحة.وقـال مدير الصحـة العامة، 
رياض عبداألمـري، يف ترصيح صحفي 
إن «هناك تحذيرات من وجود زيادة يف 

اإلصابات بفـريوس كورونا عىل الرغم 
مـن قلتها بسـبب قلـة الفحوصات»، 
الفتـًا إىل أن «نسـبة اإلصابات من بني 
الفحوصـات زادت قليـًال وقـد تنبـئ 
بدخول موجة خامسة لكن غري معلوم 
موعدهـا، أو يبقى الوضـع كما هو يف 
حالة تذبذب ضمن موجة ليست عالية 
بل متوسـطة خـالل الفـرتة املقبلة».

وأضـاف عبداألمـري أن «الخشـية من 
دخول املوجة الخامسـة سببها نسبة 
انخفـض  حيـث  الواطئـة  التلقيـح 
اإلقبـال عـىل اللقاحات إىل مسـتويات 
غـري مرضية وبالتايل قد تحصل موجة 
فقـط يف العـراق وبعـض الـدول ذات 
التغطيـة املنخفضة يف اللقاحات، لذلك 
ال تزال الصحـة تؤكد أهمية اللقاحات 
حيـث  جيـدة،  مناعـة  تعطـي  التـي 
سـيكون مسـتوى املناعة أكرب يف حال 
تم أخذ الجرعـة الثالثة التي هي أقوى 
من الثانية».ولفت إىل أن «الصحة تتبع 
الروتينية  الجرع باللقاحـات  أسـلوب 
لألطفال حيث هنـاك بعض اللقاحات 
تتكـون من ثالث جـرع وأخرى خمس 
جـرع حيـث كل جرعة تعطـي مناعة 

إذا  املثـال  أو تضاعفهـا عـىل سـبيل 
كانت األوىل تعطي مناعة بنسـبة ٥٠٪ 
فالثانية سـتكون ٧٠٪ والثالثة ٩٠٪» 
.ودعـا املواطنني إىل «الذهـاب للمراكز 
الصحيـة لتلقـي اللقاحـات أو الجرع 
املتبقيـة مـن تلقيحهـم»، مشـرياً إىل 
أن «جميـع الـدول ومن بينهـا العراق 
فرضـت اللقـاح عـىل القادمـني إليها 

واملغادرين منها».
وتابـع أنه «تـم تلقيح ما يقـارب من 
١٠ ماليني مواطن عراقي ولم يسـجل 
حتـى اآلن أي مضاعفـات وهـو مـا 

يـدل عـىل مضمونيـة اللقـاح»، مبيناً 
أن «اإلصابـات التـي تدخـل حاليـاً إىل 
املستشـفيات تكاد تكون كلها من غري 
امللقحـني وبالتـايل فـإن اللقـاح فعال 
ومضمـون وال يوجـد أي تخـوف مـن 
تلقيه».وحول عدد الذين تلقوا الجرعة 
الثالثة من اللقاحات، قال عبداألمري إن 
«عدد امللقحني بالجرعة الثالثة ال يزال 
قليالً جـداً إذ لم يتجـاوز الـ٢٠٠ ألف، 
مقارنـة بمتلقي الجرعـة األوىل الذين 
بلغوا ١٠ ماليني والجرعة الثانية الذين 

بلغ عددهم ٧ ماليني مواطن».

كركوك/الزوراء:
كركـوك،  زراعـة  مديريـة  أكـدت   
امس السـبت، أن تأخري مستحقات 
الفالحـني يدفـع لبيـع الحنطـة يف 

األسواق املحلية.
 وقـال مديـر زراعـة كركـوك زهري 
عـيل حسـني يف ترصيـح صحفـي 
إن “اسـتمرار تأخـر وزارة التجارة 
بتسليم الفالحني ملستحقاتهم املالية 

سـواء ملحصـول الحنطـة أو الـذرة 
الصفراء ينذر بخطر كبري وهو لجوء 
الفالح لتسويقها يف األسواق املحلية 
يف ظـل األزمة العامليـة التي يمر بها 
العالم يف ما يخص الحنطة»، مشرياً 
اىل أن «الفـالح أقـرتب من تسـويق 
محصولـه للعـام الثانـي وهـو لـم 
يسـتلم مسـتحقات العـام املـايض 
عـىل الرغم مـن أن التوجيهات التي 

أصدرهـا مجلـس الـوزراء برسعة 
تسليم املبالغ املالية لهم». 

وأضاف أن «مديرية الزراعة سجلت 
مؤرشات خطرية منذ املوسم املايض 
وطالبـت وزارة التجـارة بـرضورة 
املرتتبـة  املبالـغ  بتسـديد  اإلرساع 
بذمتها للفالحني بعد أن تم تسـويق 
٢٠٠ ألـف طـن فقـط ،فيمـا مـن 
املتوقع تسويق أقل من ٥٠ ألف طن 

خـالل املوسـم الحايل»، الفتـًا اىل أن 
«املسـاحة الكلية املزروعة بالحنطة 
بلغـت مليون دونـم تبـاع أغلبها يف 

األسواق املحلية .»
 وأشـار مديـر زراعة كركـوك اىل أن 
«زيـادة األسـعار املحليـة يجـب أن 
تفوق العاملية ،وأن تسليم الفالحني 
ملسـتحقاتهم املالية بشـكل مبارش 
يضمـن تسـويق الحنطـة اىل منافذ 
«عـدم  أن  مبينـاً  التجـارة»،  وزارة 
التـوازن بـني األسـعار املسـتوردة 
واملحلية سبب مشـاكل عدة إضافة 
اىل عدم تسديد مستحقات الفالحني 
والبالغة ٣٠ مليار دينار عراقي منذ 

العام ٢٠١٤  له أثر جانبي آخر» . 
 وأفـاد بـأن «سـبب عـزوف الفالح 
وزارة  اىل  الحنطـة  تسـليم  عـن 
التجارة بشـكل عام هو لتأخر دفع 
مسـتحقاته املالية ،وهو عىل وشك 
حصاد املوسـم الثاني ،ولم يسـتلم 
مستحقات العام املايض حتى اآلن» 
منوهـاً بأن «خياره اىل اللجوء للبيع 
يف األسـواق املحلية الستالمه املبالغ 

بشكل مبارش وارد».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الهجـرة واملهجرين، امس 
السـبت، عن عزمها تقديم دعم للنسـاء 
النازحات العائدات إىل مناطقهنَّ األصلية 

إلقامة مشاريع مدرة للدخل.
وقال مدير دائرة شؤون الفروع، املتحدث 
الـوزارة عـيل عبـاس  باسـم  الرسـمي 
جهاكري يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» إن 
”الوزارة تعمل عىل دعم النساء النازحات 
العائدات إىل مناطق سكناهنَّ األصلية من 
خـالل توفري فـرص عمل لهـن، حيث تم 
إعـداد خطة من أجل النهـوض بواقعهن 
املعييش، إىل جانب دعم املنظمات الدولية 

واملجتمع املدني بهذا الصدد“.
وأضـاف جهاكـري، أن ”الدعـم الخـاص 
بالوزارة سـيكون من خالل توفري أدوات 
العمـل للمهـن الخاصة بهـن، فضالً عن 
إقامـة دورات تدريبية وتعليمية حسـب 
توجههـن، حيـث شـهدت املـدة املاضية 
إقامة دورات يف كيفية إنشـاء املشـاريع 
املـدرة للدخـل يف تخصصات الحاسـوب 
والخياطـة والحالقـة واللغـة اإلنكليزية 
وغريهـا مـن املهـن التـي يعملـن عـىل 
تنفيذهـا، عالوة عـىل تقديـم معلومات 
استشارية وقانونية خاصة بمشاريعهن 

املستقبلية“. 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط عن اسـتمرار جهودها الخاصة اسـتعداداً إلجراء التعداد السـكاني 
الـذي ُحّدد موعده يف ٢٢ نوفمرب/ ترشين الثاني ٢٠٢٢، مشـرية إىل تحديات مالية قد تعّطل 

املرشوع.
وقال املتحّدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي: إّن التعداد العام لسكان 
العراق تأّخر كثرياً، وذلك ألسباب قاهرة. ورشح أّنه يف عام ٢٠٢٠، لم  تتوّفر يف العراق موازنة 
باإلضافـة إىل تفّيش فريوس كورونا الجديد، األمر الذي حـال دون تنفيذه، أّما يف عام ٢٠٢١ 
فلـم تحصل الوزارة عىل تخصيصات مالية كافيـة، فضالً عن تزامن موعد التعداد مع موعد 
االنتخابـات. أضاف الهنـداوي يف ترصيح صحفـي أّن «وزارة التخطيط اسـتكملت اآلن كّل 

املتطلبات الخاصة لتنفيذ اإلحصاء العام للسكان، ولكّن املوازنة لم ُتقّر حتى اآلن».
وشـّدد عىل أّن «الوزارة تحتاج إىل ١٢٠ مليار دينار عراقي (نحو ٨٢ مليوناً و٢٠٠ ألف دوالر 
أمريكي) لتنفيذ اإلحصاء»، مشرياً إىل أّن «جهود الوزارة مستمرّة»، وقد ُنّفذت «مجموعة من 
التجارب يف سـبع محافظات بشـكل ميداني». وتابع أّن «اإلحصاء سوف ينّفذ إلكرتونياً من 
خالل األجهزة اللوحية التي تكون مرتبطة باملركز الوطني ملعالجة البيانات، ويكون إرسـال 
البيانات بشـكل فوري لحظة إدخالهـا من قبل العّداد فيما هو جالـس مع األرسة»، وهكذا 

«تنتقل بشكل مبارش إىل املركز الوطني ملعالجة البيانات».
وتحـّدث الهنداوي عن «مجموعة من املراحل الواجب اسـتكمالها وصـوالً إىل تنفيذ التعداد، 
مثـل تأمني األجهزة اللوحية التي نحتاج إىل ١٥٠ ألف جهـاز منها، وأيضا الحاجة إىل تدريب 
وتأهيل ١٥٠ ألف عّداد، وإجراء تعداد تجريبي يف عموم العراق الختبار القدرات واإلمكانيات، 
وإجـراء عملية الرتقيـم والحرص التـي تمّثل العمود الفقـري للتعداد، وبنـاء مركز متطّور 
ملعالجة البيانات، وتأمني شبكات الرتاسل اإللكرتونية من امليدان إىل مركز البيانات. وينبغي 

استكمال هذه املراحل قبل الوصول إىل يوم التعداد».
وأكمـل أّن «التعداد سـوف يتحّول من مرشوع تشـغييل إىل مرشوع اسـتثماري، بمعنى أّنه 
ُيـدرج من ضمـن املوازنة االسـتثمارية وليس من ضمـن املوازنة التشـغيلية»، موضحاً أّن 
«املوازنة التشـغيلية محصورة بسنة محّددة ولكن االسـتثمارية تكون مستمرة». ولفت إىل 
أّن «آخر تقديراتنا لعدد سـكان العراق هو ٤١ مليوناً و١٥٠ ألف نسـمة، نسبة الذكور منهم 
٥٠٫٥ يف املائـة واإلناث ٤٩٫٥ يف املائة، أّما نسـبة النمّو سـنوياً فتبلـغ ٢٫٦ يف املائة»، علماً أّن 
«الوزارة سّجلت يف عام ٢٠٢٠ نمواً بواقع مليون و٢٥٨ ألف والدة فيما سّجلت مليوناً و٢٨٤ 

ألف والدة يف عام ٢٠٢١، وبذلك تخّطى سقف النمّو السنوي الذي يبلغ مليون والدة».
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شكر عىل تعزية
العزيز  عبد  (مقصود  السيد  يتقدم 
السنجري) نائب رئيس مجلس إدارة نادي 
الزوراء  نادي  رس  وأمني  العراقي،  الصيد 
كل  اىل  والتقدير  الشكر  بجزيل  الريايض، 
السادة والذوات الذين تجشموا عناء حضور 
والدته  روح  عىل  املقام  العزاء  مجلس 
-رحمها الله- وطيب ثراها وأسكنها فسيح 
اىل  الشكر والتقدير موصوالن  جناته. كما 
كل من اتصل معزياً أو بعث رسالة تعزية، 
داعياً الباري جل يف عاله أن يحفظ الجميع 

يف شهر الصوم املبارك.

شكر وتقدير
الجزيل  بالشكر  نتقدم 
للدكتورة (سايل عالء شكري) 
اختصاصية النسائية والتوليد 
يف  األنابيب  وأطفال  وعقم 
الكاظمني  اإلمامني  مدينة 
لجهودها  السالم)  (عليهما 
اإلنساني  وتعاملها  الكبرية 
لها  متمنني  املراجعني..  مع 

دوام التوفيق والعطاء.

جمهورية العراق                                            العدد: ٢٨٩ /ش/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء االعىل                                      التاريخ:٢٠٢٢/٤/٢٠ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 
م/ اعالن

اىل/ املدعى عليه / سيف عبد الحسني جعاز
الساكن يف النارصية / حي اور سابقا وملجهولية محل االقامة حاليا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤ 
اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا يف الدعوى اعاله يقيض بالتفريق بينك وبني زوجتك املدعية 
(سها عبد الرضا جعاز) وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني وعند 

عدم مراجعتك طرق الطعن القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
                                                                                                         القايض 

حسني محمد سلمان 



 بغداد/ الزوراء:
لصناعـة  العامـة  الرشكـة  أعلنـت 
السـيارات واملُعدات، إحـدى رشكات 
وزارة الصناعـة واملعـادن، مبارشتها 
بتجميع وإنتاج ساحبات «نيوهوالند» 
يف مصنـع امليكانيك التابـع للرشكة. 
من جانب اخر، أعلنت الرشكة العامة 
للصناعـات التعدينيـة تجهيـز أمانة 
بغداد بُمنتجاتها اإلسـفلتية املُختلفة 
واملُواصفـات  الكميـات  وحسـب 

املطلوبـة.
وقـال ُمديـر عـام الرشكـة العامـة 
لصناعة السـيارات واملُعدات، هـادي 
علـي طـه، يف بيان ورد اىل «الزوراء»: 
إنَّ العمل ُمتواصل يف معمل الساحبات 
أحـد معامل مصنع امليكانيك لتجميع 
السـاحبات بجهود الكوادر الهندسية 
إلنتـاج  املهـرة  والعاملـني  والفنيـة 

الوجبة األوىل والبالغة (١٢) ساحبة.
وأشـار إىل أنَّ «الرشكة تعتـزم زيادة 
الُخطـة اإلنتاجية لتعظيـم اإليرادات 

ودعم القطاع الزراعي».
ُقـدرة  ذات  «السـاحبات  ان  مبينـا 
حصانيـة مقدارهـا ( ٨٠ ) حصانـا 
وتتميـز بجودتها العاليـة وُمالئمتها 

لألجـواء العراقيـة والُرتبة وبأسـعار 
تناُفسية».

من جانب اخر، أعلنت الرشكة العامة 
للصناعات التعدينية التابعة إىل وزارة 
الصناعة واملعادن تجهيز أمانة بغداد 
بُمنتجاتها اإلسفلتية املُختلفة وحسب 

الكميات واملُواصفات املطلوبـة.
تلقـت  بيـان  يف  الرشكـة  وقالـت 
«الزوراء» نسـخة منه: إنهـا «قامت 
بتجهيز دائرة املشاريع يف أمانة بغداد 
 ( MC الـكات بـاك ( ٢٥٠ -  بمـادة 

املُنتجة يف معمل املُنتجات اإلسـفلتية 
وبكميـة مقدارهـا ( ١٩,٠٨٨ ) مـرت 
ُمكعب والتي ُتستخدم ألغراض الرش 
عند تبليط الطُرق للطبقات الُسـفلية 

والعلويـة».
املُنتجـات  «معمـل  ان  اىل  واشـارت 
اإلسـفلتية يف الرشكـة يختـص أيضاً 
بإنتـاج ُمنتجـات الكات بـاك ( ٣٠ - 
MC ) وكات باك ( ٧٠ - RC ) والربايم 
كوت والفلنت كوت إضافًة إىل ُمنتجات 

املاستك الحار والربايمـر».

بغداد/ الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
األمريكيـة، امس السـبت، أن العراق 
تجاوز السعودية يف صادراته النفطية 
اىل امريـكا خـالل االسـبوع املـايض. 
مـن جانب متصـل، أغلق سـعر خام 
البـرصة الثقيـل، امس، عىل خسـائر 
اسـبوعية بلغت اكثر مـن 8 دوالرات، 

بعد انخفاض اسعار النفط عامليا.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وقالـت 
األمريكيـة يف تقريـر اطلعـت عليـه 
”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفـط الخـام خالل 
االسـبوع املـايض مـن 8 دول بلغـت 
5283 ماليـني برميل يوميـا مرتفعة 
بمقـدار 453 الف برميـل باليوم عن 
االسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4830 

ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية 
ألمريكا بلغت معـدل 266 ألف برميل 
يوميـا االسـبوع املايض، وهـو بذلك 
تجاوز السـعودية التي بلغت االخرية 
صادراتها اىل امريـكا معدل 255 الف 

برميل يومياً“.
اإليـرادات  ”اكثـر  أن  إىل  وأشـارت 
األسـبوع  خـالل  ألمريـكا  النفطيـة 

املـايض جاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 
3.465 ماليـني برميـل يوميـاً، تلتها 
املكسـيك بمعـدل 488 الـف برميـل 
يومياً، وبلغت االيـرادات النفطية من 
كولومبيـا بمعـدل 332 الـف برميـل 
يومياً، ومن ثم االكوادور بمعدل 211 

الف برميل يومياً“.

ووفقاً لإلدارة، فإن ”كمية االستريادات 
األمريكيـة مـن النفـط الخـام مـن 
نيجرييا بلغت بمعدل 191 الف برميل 
يومياً، ومن ترينداد توباغو بمعدل 75 
الف برميل يوميا، فيما لم يتم استرياد 

اي كمية من الربازيل او روسـيا“.
مـن جانب متصـل، أغلق سـعر خام 

البـرصة الثقيـل، امس السـبت، عىل 
خسـائر اسـبوعية بلغت اكثـر من 8 
دوالرات، بعد انخفاض اسـعار النفط 

عامليا.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر 
آلسـيا، الجمعة، 1.11 دوالر، وبنسبة 
تغيري بلغت %1.08 ليصل إىل 101.76 

دوالر للربميـل الواحـد، ليغلـق عـىل 
خسـائر أسـبوعية كبرية بلغت 8.04 

دوالر، أو ما يعادل 7.32%. 
أما بالنسـبة لخامـات منظمة اوبك، 
فقد انخفضت اسـعارها مع اغالقها 
إال انها سجلت خسائر والبعض منها 
مكاسب اسـبوعية، حيث سجل خام 
العربـي السـعودي 103.22 دوالرات 
للربميل وسـجل مكاسـب 9 دوالرات 
مربـان  مزيـج  وسـجل  اسـبوعيا، 
اإلماراتـي 107.40 دوالرات للربميـل 
بلغـت  اسـبوعية  خسـائر  وحقـق 
0.11 دوالر، وبلـغ ومزيـج سـهران 
الجزائـري 107.83 دوالرات، وحقـق 
خسارة اسـبوعية بلغت 0.62 دوالر، 
االنغويل 105.59 دوالرات  وجرياسول 
وحقق خسـارة اسبوعية بلغت 0.61 
الخفيـف  النيجـريي  وبونـي  دوالر، 
خسـارة  وحقـق  دوالر،   107.08

اسبوعية بلغت 0.41 دوالر“.
وشهدت أسعار النفط خالل األسبوع 
املـايض انخفاضا مـع توقع صندوق 
النقـد الدويل بضعف النمـو االقتصاد 
العاملـي، اضافـة اىل ضعـف الطلـب 
الصيني للنفط بعد إغالق بعض املدن 

نتيجة انتشار كوفيد- 19.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفادت وكالة ”شـينخوا“ الصينية بأن 
إدمان واشنطن عىل اسـتخدام الدوالر 
سـالحا يثري رد فعل عكسـيا، حيث ان 
ثقة العالم يف الـدوالر ونظام املعامالت 
آخـذان  بـه  املدعـوم  العاملـي  املاليـة 

بالرتاجع.
الوكالـة:  نرشتـه  تقريـر  يف  وجـاء 
”هنـاك طريقـة واحدة فقط لتفسـري 
جنون ساسـة واشـنطن: لقد أصبحوا 
متغطرسـني جدا لدرجـة تمنعهم من 

اتخاذ قرارات عقالنية“.
ونوه التقرير إىل أن واشـنطن تشـارك 
يف الحـرب األوكرانيـة ”حتـى من دون 
إطالق طلقة واحدة أو نرش أي جنود يف 
أوكرانيا، ال تزال الواليات املتحدة تعترب 
أحد أطراف القتال يف الرصاع العسكري 
الرويس األوكراني، عرب استخدام تفوق 
واشنطن املايل العاملي كسالح، يساهم 
املواجهـة  تصعيـد  يف  املـايل  إرهابهـا 
ويرسـل  بالفعـل  للغايـة  املشـحونة 
أنحـاء  جميـع  يف  صدميـة  موجـات 

العالم“.
ولفت التقريـر إىل أن األمريكيني قاموا 
”يف اللحظة التي أطلقت فيها موسكو 

العملية العسـكرية، سارعت واشنطن 
إىل فـرض الكثـري مـن العقوبـات ضد 
إزالـة  عـىل  عملـت  حيـث  موسـكو، 
البنـوك الروسـية مـن نظام الرتاسـل 
املـايل الـدويل ”سـويفت“ وتجميـد أي 
أصـول روسـية ”عـىل صلـة بالنظام 

املـايل األمريكـي“ والتهديد بـ“سـحق 
االقتصاد الرويس“.. لقد شعرت روسيا 
وبقية العالم بالفعـل بالتداعيات. ويف 
أعقـاب العقوبـات، خفضـت وكاالت 
التصنيـف تصنيـف روسـيا إىل مرتبة 
”غري مرغـوب فيهـا“. وتوقـع معهد 

التمويل الدويل انكماشـا من رقمني يف 
النمو االقتصادي الرويس“.

وعـىل الصعيد العاملي، نـوه التقرير إىل 
أن العقوبـات ”غـذت ارتفاعات حادة 
الطبيعـي  والغـاز  النفـط  أسـعار  يف 
وسـاهمت الزيـادة الكبرية يف أسـعار 

السـلع األساسية الرئيسـية يف تسارع 
التضخـم املرتفع يف العديـد من البلدان 
وإضعاف التعايف العاملي املتعثر بالفعل 

من الوباء“.
وأكـد التقرير أنه ”مـن الواضح تماما 
أن الواليات املتحدة، من خالل استغالل 
الهيمنـة العامليـة للـدوالر األمريكـي، 
تحـول النظـام املـايل الـدويل إىل نظام 
عقوبات دويل.. يف منتصف السـتينيات 
مـن القرن املايض، عندما تم اسـتبدال 
أسـعار الـرصف الثابتـة عىل أسـاس 
معيـار الذهـب بعـد الحـرب العامليـة 
الثانية تدريجيا بنظام عاملي يعتمد عىل 
الدوالر كوسـيلة أساسـية للمدفوعات 
واالحتياطيـات العابـرة للحدود، صاغ 
وزير املالية الفرنـيس حينذاك، فالريي 
جيسـكار ديسـتان، عبـارة ”االمتياز 
الباهظ“ للتذمر من اسـتفادة الواليات 
املتحدة مـن هيمنة الـدوالر بما يخدم 

مصلحتها الذاتية“.
عىل مـدى أكثر من 50 عامـا املاضية، 
حولـت الواليات املتحدة هـذا ”االمتياز 
الباهـظ“ إىل ”سـالح باهـظ للدمـار 
املـايل الشـامل“ للنزاع الجيوسـيايس، 

وضغطت عىل الزناد عدة مرات.
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بغداد/ الزوراء:
بـارش منفـذ طريبيل الحدودي بتطبيـق برنامج تدقيـق الوصل الكمركي 

والرضيبي بشكل إلكرتوني.
وقالـت هيئـة املنافـذ الحدودية يف بيان تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: إن 
«هـذا االجراء جاء ملنع عمليات التزويـر او التالعب بالوصوالت الكمركية 
والرضيبيـة للمعامالت بما يضمن جبايه االمـوال الحقيقية للدولة ومنع 

هدر املال العام».
واشـارت الهيئة اىل انهـا «وبالتعاون مع الهيئة العامـة للكمارك والهيئة 
العامة للرضائب، تستمر بتفعيل الربنامج يف باقي املنافذ الحدودية (الربية 

والبحرية والجوية)».
وتابعت: «الجدير بالذكر ان الربنامج مطبق حاليا يف منافذ (منديل واملنذرية 
والشـالمجة وسـفوان وام قرص االوسـط) وهنالك ارادة كبرية وحقيقية 

لتطوير العمل االلكرتوني».
ولفتـت اىل ان هـذه اإلجـراءات تأتي «انطالقـا من توجـه الحكومة نحو 
الحوكمـة االلكرتونيـة وبمتابعـة مبارشة مـن قبل االمني العـام ملجلس 

الوزراء (رئيس لجنه االمر الديواني ٢٢ لسنة ٢٠٢٠)».

بغداد/ الزوراء:
كشف مسؤول حكومي، امس السبت، عن ارتفاع وترية التبادل التجاري 

يف معرب حدودي مع ايران رشق دياىل.
وقال مدير ناحية منديل وكالة (90كم رشق بعقوبة) مازن اكرم يف حديث 
صفـي: ان ”معدالت التبادل التجاري يف منفذ منديل الحدودي مع ايرادات 
ارتفعت خالل االيام االخرية بنسبة تصل اىل %10 خاصة مع زيادة تدفق 
املحاصيل الزراعية من الخرض والفواكه لسد حاجة االسواق العراقية“.

واضـاف اكرم ان ”منفذ منديل تحول اىل بوابة مهمة السـترياد املنظفات 
ومواد كهربائية اخرى خاصة مع قربه من االسواق يف بغداد ومحافظات 
أخـرى“، مشـريا اىل ”تصاعد وترية التبادل سـرتتفع مـع حلول الصيف 

خاصة زيادة الطلب عىل قطاع الكهربائيات بشكل عام“.
وأوضح ان ”زيادة النشـاط التجـاري يف منفذ منديل يؤدي اىل خلق فرص 
عمل للعرشات من العاطلني ويدفع اىل نمو املهن الحرة التي تعتمد بشكل 

مبارش عىل تدفق القوافل التجارية عىل املنفذ“.

بغداد/ الزوراء:

انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية، امس 

السبت.

وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 

  بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 

الخليجـي والرتكـي واألوربي بلـغ 396 الـف دينار، وسـعر رشاء 392 

الفاً، فيما سـجلت اسـعار البيع ليوم الخميس 398 الف دينار للمثقال 

الواحد.

وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 356 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 352 ألفا.

وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 

الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 395 الف دينار و405 آالف، فيما 

تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 355 الفاً و 365 الف دينار..  

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة يف إقليم كردسـتان، امس السبت، ان قرار 

إلغاء الرسوم الجمركيَّة عىل املواد الغذائية األساسية قابل للتمديد بحسب 

الظروف السياسية واالقتصادية التي يمر بها العراق والعالم.

وقال املستشـار األقـدم للوزارة، فتحـي املدرس، يف ترصيـح صحفي: إن 

”قرار إلغاء الرسـوم الجمركية عىل املـواد الغذائية الذي صدر عن مجلس 

الـوزراء يف اإلقليـم، تم تنفيذه ابتداًء من ١٧ نيسـان الحايل ويسـتمر ملدة 

شـهرين“.وأضاف املـدرس أن ”هذا القرار اتخذ يف ضـوء إصدار الحكومة 

االتحاديـة قراراً مشـابهاً بإلغاء الرسـوم الجمركيـة املفروضة عىل املواد 

الغذائية لرفع ثقل الغالء عن كاهل املواطنني، خاصة الحاجات األساسـية 

مثل الزيت والسـكر والطحني والرز والشـاي ولحم البقـر، والتي ارتفعت 

أسعارها بعد اندالع الحرب الروسية ـ األوكرانية“.

بغداد/ الزوراء:

كشـف مدير عام هيئة االسـتثمار يف محافظة النجـف االرشف، رضغام 

كيكـو، عـن تفاصيل تتعلـق باملدينـة الصناعيـة التي تسـعى املحافظة 

لالستثمار فيها خالل الفرتة املقبلة.

وقـال كيكـو يف ترصيح صحفي: إن ”الهيئة أعـدت الخطط املطلوبة التي 

تتعلق باملدينة الصناعية املراد اسـتثمارها عىل مسـاحة ٦٠٠٠ آالف دونم 

منذ عـام ٢٠١٩، واحالتها إىل الهيئة العامة لالسـتثمار يف املدن الصناعية 

يف العاصمة بغداد“.

وأضـاف أن ”املدينـة الجديدة سـتحاكي املـدن العرصية الحديثـة والتي 

تعترب صديقة للبيئة يف نشـاطها وغري ملوثة لها“، مبيناً أن ”املعامل التي 

ستستثمر يف هذه املدن، هي معامل العصائر، الخشب وغريها“.

وأشـار مديـر عام هيئة االسـتثمار يف النجـف إىل أن ”كلفة االسـتثمار يف 

خططها قد يصل إىل قرابة ٢٥٠ مليون دوالر“.

 بغداد/ الزوراء:

بـني الخبري االقتصادي، نبيل جبار، أثر املبـادرات والقروض التي تمنحها 

املصـارف األهلية والحكومية عىل سـوق العقارات ودور السـكنية، فيما 

طرح عدة حلول ملعالجة أزمة السكن.

وقـال جبـار يف حديث صحفـي: إن ”املبـادرات والقروض التـي طرحتها 

املصارف األهلية والحكومية تسـببت بشـكل أو بأخر يف زيادة التضخم يف 

أسـعار العقارات وزادت من تفاقم األزمة السكنية“، الفًتا إىل أن “املشكلة 

األساسية تتمثل بأن حجم املعروض اقل بكثري من الطلب“.

وأضاف أن ”املصارف منحت أمواًال إىل سوق العقارات والذي أدى إىل زيادة 

عىل الطلب يف ظل محدودية العرض“، مبيناً أنه ”يف ظل محدودية الوحدات 

املعروضة تبقى أزمة السكن مستمرة“.

وبني أن “هذه املبادرات، خصوصاً مبادرة البنك املركزي، مصممة مسبقاً 

لتسـويق مشـاريع السـكن التي يجري إنشـاؤها اليوم عىل حساب بقية 

قطاعات السكن األخرى“.

منتقداً ”افتقاد الدولة لخطة سـكنية شـاملة تتضمن مجموعة متكاملة 

من السياسـات واملبادرات والحلول، ومن غري املنطقـي االتكاء عىل البنك 

املركزي لتنفيذ سياسات من املفرتض أن تكون حكومية بالدرجة األوىل“.

أمـا الحلول املناسـبة ملعالجة أزمة السـكن، فقد رأى الخبـري االقتصادي 

أن ”الحلـول االقتصادية ملعالجـة هذه االزمة عديدة ولكـن أبرزها زيادة 

العـرض او تناسـبه مع طلـب، وكذلك بيـع او توزيـع األرايض عىل غرار 

مبادرة داري، وفق مناطق مدروسـة وقريبة عىل املدن، او عرب اسـتحداث 

مدن جديدة وعرصية“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 

طفيف، امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقـال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلتا، 
صباح امـس، ١٤٧٤٥٠ دينـاراً عراقياً مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 
سـجلت االسـعار صبـاح الخميس املـايض ١٤٧٤٠٠ دينـار مقابل ١٠٠ 

دوالر.
وأشار إىل أن اسـعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٠٠٠ دينار لـكل ١٠٠ دوالر 
امريكـي، بينمـا بلغـت أسـعار الـرشاء ١٤٧٠٠٠ دينار لـكل ١٠٠ دوالر 

امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول ايام 

العطل الرسمية فيها.
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 بغداد/ الزوراء:

كشـَف ُمدير عام الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود، 
إحـدى رشكات وزارة الصناعـة واملعـادن كاظــم محمــد 
العــوادي، عن مرشوع إعـادة إعمار معمـل خياطة عنه يف 
ُمحافظة األنبار أحد معامل مصنـع القطنية التابع للرشكة 
بعُد تعرضه للتدمري جراء االرهـاب.وأوضـح العوادي يف بيان 
تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ان ”أعمال إعادة إعمار املعمل 
جـاءت بعَد جهود كبرية واسـتثنائية إلدارة الرشكة واملصنع 
وبدعـم مـن اإلدارة املحليـة يف قضاء عنه وديـوان ُمحافظة 
األنبار وبإرشاف الدوائر املعنيـة يف الوزارة“.واضاف: ”حيث 
تمَّ الحصول عىل منحة مـن صندوق التعاون اإلنمائي التابع 
لألمم املُتحدة ( UNDP )  إلعادة إعمار قاعة اإلنتاج الرئيسية 

واملخـازن وتجهيزهـا بالتربيـد والخدمـات األخـرى وتمت 
املُبارشة الفعلية بالعمل يف ٧/٩/٢٠٢١ وتحقيق نسبة إنجاز 
ُتقـارب ( ٥٠% ) ومـن املؤمل إكمال العمـل يف الفصل الرابع 
من العام الحالـي“.مـن جانبه، اشار ُمدير مصنع القطنية، 
ياســر عبـد الواحـد، اىل انُه ”تـمَّ تجهيز صنـدوق التعاون 
اإلنمائـي التابع لألمم املُتحـدة ( UNDP ) بقائمة احتياجات 
املعمل من املكائن واملُعدات والتي ُتمكن املعمل من العودة إىل 
نشـاطه املعهود وتحقيق الطاقات اإلنتاجية املطلوبة إضافة 
إىل إدراج إنشاء بناية إدارة معمل خياطة عنه ِضمَن مشاريع 
صندوق إعمار املناطـق املُترضرة من األعمال اإلرهابية لعام 
٢٠٢١ وقـد بورش بالعمل يف ٤/٢/٢٠٢٢ ومن املؤمل االنتهاء 

منه نهاية العام الحالـي“.
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بغداد/ حسني عمار 
يواصل املنتخب الوطني للمواي تاي، اسـتعداداته املكثفة تحضرياً للمشاركة يف بطولة العالم للمتقدمني والتي 
سـتقام يف العاصمـة االماراتية أبو ظبي خـالل الفرتة من السـادس والعرشين من آيار املقبل وتسـتمر حتى 
الخامـس من حزيران من العام الحايل .وقـال رئيس االتحاد العراقي املركزي للمواي تاي، مصطفى جبارعلك، 
أن» املنتخـب الوطنـي دخـل معسـكراً تدريبّياً بإرشاف الجهـاز الفني املكّون من عيل سـاهر ومحمد حسـن 
وبمشـاركة مـا يقرب من ١٤ العبـاً، بواقع وحدتني تدريبيـة يف اليوم وصوالً اىل الجاهزيـة التامة قبل انطالق 
البطولة «، مبيناً، أن» ميزانية االتحاد ال تسعف باقامة معسكرات خارجية».وأوضح علك، أن» الرياضة تحتاج 

اىل الكثري من األموال لتطورها، السيما إن البنى التحتية لرياضتنا غري جيدة وبخاصة رياضة املواي تاي.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد / متابعة الزوراء

الحـدود  نـادي  رئيـس  أكـد 

الريـايض فـؤاد الركابـي، أن 

التتويـج بلقب دوري الدرجة 

األوىل جـاء بعـد جهـد كبـري 

وتخطيـط مسـبق، مبيناً، أن 

منافسـات  سـيدخل  الفريق 

املوسم املقبل بقوة .

وقـال الركابـي إن“ التأهـل 

للدوري املمتاز والتتويج بلقب 

دوري الدرجـة األوىل تحقـق 

بعـد جهـد كبـري وتخطيـط 

مـن قبـل اإلدارة التـي كانت 

عازمة منـذ بدايـة النزول يف 

املوسم املايض عىل العودة من 

جديد لدوري األضواء“، الفتاً، 

اىل أن“ هـذا اإلنجـاز تحقـق 

بجهود الجميع أعضاء االدارة 

الفني  والجهـاز  املتواجديـن 

والالعبني“.

وأضـاف الركابي، أن“ هدفنا 

يف املوسـم املقبل هـو البقاء 

ضمن فـرق الـدوري املمتاز، 

دوري  إقامـة  حـال  ويف 

املحرتفني فإن نـادي الحدود 

كفريـق  للمشـاركة  جاهـز 

متكامـل ومسـتوٍف لرشوط 

للرتاخيص ال سيما ان النادي 

ال يعاني من الديون ”.

وتابـع الركابـي ” يف حال لم 

يتـم ترخيص ملعـب التاجي 

فـإن نـادي الحـدود جاهـز 

السـتئجار ملعـب آخـر مثل 

ملعب املدينة او ملعب الشعب 

الـدويل أو ملعـب الـزوراء أو 

ملعب كربالء الدويل“.

وأشـار الركابي إىل أن“ إدارة 

النادي وضعت ضمن خطتها 

للموسـم املقبـل اسـتقطاب 

عدد من الالعبـني ممن مثَّلوا 

لبنـاء  الوطنيـة  املنتخبـات 

فريـق منافـس عـىل املراكز 

العرشة األوىل يف املوسم املقبل 

يف أقل تقدير“.

@›j‘æa@·éÏæa@ZÔib◊ã€a@Üa˚œ
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن االتحـاد العراقـي املركـزي للكـرة 
الطائرة عن موعد انطالق منافسات املربع 
الذهبـي  للـدوري املمتـاز املربـع الذهبي 
للتجمـع األول.وقال رئيـس االتحاد جميل 
العبادي ان ”االتحاد العراقي للكرة الطائرة 
حدد مطلع شهر ايار املقبل موعداً النطالق 
املنافسـات بمشـاركة اربعة فـرق تأهلت 
لـدوري الطائـرة املمتـاز بعـد منافسـات 
طويلة“.واضـاف ان ”اربعة فـرق تأهلت 

للمربع الذهبي بعد تنافس حاد بني الفرق 
وهـي   2021-2022 للموسـم  املمتـازة 
اندية؛ غاز الجنوب، البحري، البيشـمركة، 
والجيش“.واشار اىل ان ”املنافسات ستقام 
يف قاعـة الزبري يف البـرصة يف الخامس من 
شـهر أيار املقبل بمشـاركة الفرق االربعة 
وتسـتمر ملـدة ثالثـة أيام“.ولفـت إىل ان 
”االتحـاد العراقـي للعبـة سـيحدد موعد 
ومـكان اقامة منافسـات التجمـع الثاني 

الحقا“.

كركوك/ عبد العبيدي
يعتـرب امللعب االوملبـي يف كركوك احد اهم 
املالعب عىل مسـتوى العـراق  وهو ثالث 
ملعب بعد ملعبي الشعب والنارصية وقد 
شـيد عىل مسـاحة قدرها  95 دونما بما 
يعـادل 37500  م2وبطاقـة اسـتيعابية 
للمتفرجني تتسع ل25 الف متفرج ويقع 
يف الشـمال الرشقـي مـن مدينـة الذهب 

االسود.
وقـد التفـت (الـزوراء) باملهنـدس عـيل 
حسـني فارس رئيـس الدائرة الهندسـية  
املرشف عىل مـرشوع اعادة تاهيل امللعب 

االوملبي قي كركوك.
اواخـر  افتتـح  امللعـب  بـان  واوضـح 
الثمانينيات مـن القرن املايض وهو ثالث 
ملعـب بعـد ملعبـي الشـعب ولنارصية 

مباريـات كاس  اسـتاده  واقيمـت عـىل 
شـباب فلسـطني الدولية، املجموعة التي 
والبحريـن  السـعودية  مـن  كال  ضمـت 
تلفزيونيـا  املباريـات  ونقلـت  واملغـرب 
للعالـم الخارجي عرب االقمـار الصناعية 
اال انه تعرض للتخريب بعد احداث 2003 
حيث اسـتغلته مئات العوائـل العائدة اىل 
كركوك كمساكن عشوائية ودمرت اغلب 
منشئاته وصلت اىل نسبة الدمار 50 باملئة 
ولم تسلم حتى مدرجات امللعب وارضيته 
مـن التخريـب ونتيجـة لكثـرة مطالبـة 
الرياضيـني يف كركـوك بـرضورة اخراج 
العوائل التي  تقطنـه كما كان للصحافة 
واالعالم الدور الكبري يف تسليط الضوء  عىل 
ما تعرض له امللعب  وقد اسـتجابت ادارة 
كركوك ملناشدة الرياضيني كونه املتنفس 

الوحيد ملمارسـة هواياتهم ودفعت مبالغ 
طائلة لساكنيه واخرجوا منه.

-ava ويف العام 2011 ابرم عقدا مع رشكة
الرتكيـة املختصة ببناء املالعـب االوملبية 
بمبلغـا قدره 25 مليار دينار عراقي بمدة  
اقصاهـا 720 يوما  وقـد بارشت الرشكة 
اعمـال التاهيل لغايـة 2013حيث توقف 
العمل بسـبب عـدم تطابـق مامخصص 
للملعب من اموال من قبل وزارة التخطيط  
والضافـة رشوط جديـدة من قبـل وزارة 
الشباب والرياضة وبما يتالئم مع املعايري 
الدوليـة املقـرة مـن قبـا الفيفـا و وافق 
مجلس الوزراء عىل صيغة العقد الجديدة  
وبـارشت الرشكة من جديـد اعمالها ويف 
عام 2020 توقف العمل مرة اخرى بسبب 
جائحة كورونا وعدم دفع مبلغ القسـط 

املتفـق عليه للرشكة االمر الذي حال دون 
اكمال ماتبقى من اعمال التاهيل.

وعند زيارة وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال لكركوك ولقاءه بكادر الرشكة من 
مهندسني وفنيني حيث تمت املوافقة عىل 
اطالق جزء من املبالغ املستحقة  للرشكة 

وقد وصلت االنجاز 80 باملئة.
واوضح قائـال يتكون امللعب من سـاحة 
رئيسـية لكـرة القـدم ومضمـار تارتان 
اللعاب القوى وملعبان مغطاة بالتارتان 
لاللعاب السـباعية وهنـاك اربعة مالعب 
امللعـب  مواصفـات  بنفـس  تدريبيـة 
الرئيسـية وبالقياسـات الدولية وارضية 
املالعب من الثيـل الصناعي كما ان هناك 
بناية فندقية تحتوي عىل 25غرفة لسكن 
الالعبـني وجنـاح خاص لرؤسـاء الوفود 

وتتوفر فيه كامل  وسائل الراحة من امور 
ادارية وصحية ومطعم لالكالت الرسيعة  
كما يوجد مسـبح  ملحق بالفندق ويضم  
34 غرفـة تذاكر للعد االلكرتوني الخاصة 

بدخول الجمهور.
واستطرد قائال  ان امللعب مسقف بهيكل 
حديدي مغلون يبلـغ 260 الف مرت مربع 
فضـال عـن توفـر منظومـة كاملـة من 
كامـرات واجهـزة صـوت وانـارة تغطي 
سـاحة امللعـب ومرافقـه كمـا يتحـوي 
امللعـب عـىل  مخـازن ومدخـل رئيـيس 
لدخول سيارات االسـعاف ومركز صحي 

لالسعافات االولية.   
واردف قائـال بانـه من املؤمـل ان تنتهي 
اعمـال التاهيـل  بنهايـة 2022 ليصبـح 

جاهزا القامة املباريات املحلية والدولية.
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الرياض/ متابعة الزوراء
أكـد مـدرب فريق القـوة الجويـة بكرة 
القـدم حكيـم شـاكر أن فريقـه حقـق 
األهم بعدما تغلب عىل الجزيرة اإلماراتي 
بثالثة اهداف لهدفني يف اللقاء الذي جرى 
عىل سـتاد امللـك فهد الـدويل يف الرياض، 
ضمن الجولة الخامسـة من منافسـات 
املجموعـة الثانية يف دوري أبطال آسـيا 

.2022
وقـال شـاكر انه رغـم صعوبـة املباراة 
أننـا قدمنـا كل يشء يف  إال  وأهميتهـا، 
اللقـاء ، وحققنا األهم مـن خالل إجبار 
فريـق الجزيرة عىل أن نتقدم عليه طوال 
املباراة، مما منح الثقة لالعبينا مبينا ان 
الجزيـرة كان مميز وقـدم مجهود كبري 
عـىل أرض امللعب، ولكـن نحن نجحنا يف 
تحقيق فوز مهم قد يعيدنا إىل املنافسـة 

من أجل التأهل للدور الثاني“.
واضـاف لكل مبـاراة ظروفها وأسـلوب 
اللعـب الخاص بهـا، ونحـن تقابلنا مع 
الجزيرة من قبل، والفريقني كانا يعرفان 
بعضهما جيداً، ولكننا حاولنا أن نفاجئ 

الجزيرة يف بعض األمور“.
وتابـع اضطررنـا إلرشاك رشيـف عبـد 
الكاظـم يف الدقائـق األخـرية بحثـاً عن 
النقـاط الثـالث، وطلبنا منـه أن يتحرك 
عىل الجهـة اليرسى، وقد أثمـر ذلك عن 

تسجيل هدف الفوز“.
ومن جهته أكد العب فريق القوة الجوية 
إبراهيـم بايـش أن الفوز عـىل الجزيرة 
الجولـة  مباريـات  ضمـن  اإلماراتـي 
الخامسـة للمجموعـة الثانيـة بـدوري 

أبطال آسيا، مستحق.
وقـال بايش ”نحمـد الله ونشـكره عىل 
هـذه النتيجـة املميزة، والتي اسـتحقها 
فريقنـا، أبـارك للجمهـور العراقي هذا 
االنتصـار الثمني، وتحديـدا أنصار القوة 
الجوية، هذه 3 نقاط ثمينة للغاية، أمام 

فريق كبري مثل الجزيرة“.
وأضـاف: ”برصاحـة لـم نكن نسـتحق 
الخسارة يف املباراة السابقة أمام الشباب 
السـعودي، والنتيجة كانت لتعويض ما 
فقدنـاه يف الجـوالت املاضية، وإن شـاء 

الله نحجز بطاقة التأهل الثانية“.
وختـم ان كثـرة املباريـات كانـت وراء 
تذبذب مستوى ونتائج الفريق، خصوصا 

اآلسـيوية،  للمسـابقة  األوىل  األدوار  يف 
واعدا الجماهري العراقيـة بالتعويض يف 

املرحلة املقبلة“.
واقتنـص القـوة الجوية فـوزا قاتال من 
الجزيرة اإلماراتي، بنتيجة (2-3) ضمن 
الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وافتتـح ابراهيم بايش التسـجيل للقوة 
الجويـة يف الدقيقـة (6)، وأضـاف عالء 
عباس الهدف الثاني عند الدقيقة (60).

وسجل هدف التقليص للجزيرة عبد الله 
رمضان يف الدقيقة (62)، ثم عاد الالعب 

ذاته ليعدل النتيجة بالدقيقة (76).
فيمـا منـح رشيف عبـد الكاظـم هدف 
الفوز الثالـث للقوة الجويـة يف الدقيقة 

.(90+1)
ورفع القوة الجوية رصيده إىل 7 نقاط يف 
وصافة الرتتيب، فيما ظل الجزيرة رابعا 

برصيد 4 نقاط.

وفـرض الجوية سـيطرته عىل مجريات 
الشوط األول، وأوىل محاوالته جاءت عن 
طريق حسـني جبـار، الذي لعب رأسـية 

خارج املرمى.
ولم يهدأ الجوية وتمكـن إبراهيم بايش 
من إدراك هدف التقدم لفريقه برأسـية 
جميلة عىل يسـار حـارس الجزيرة عيل 

خصيف يف الدقيقة (6).
ثم كرر جبار محاولته بتصويبة يف غاية 
الروعـة، إال ان العارضـة تعاطفـت مع 
حـارس الجزيرة عيل خصيف يف الدقيقة 

.(9)
ورد الجزيرة بتوغل رسيع لعيل مبخوت، 
لكـن محاولته وجدت اسـتماتة دفاعية 

من البنمي ميلري.
ثم عاد عيل مبخوت لتهديد مرمى محمد 
صالـح، لكـن الغاني ويلسـون تدخل يف 

إبعاد الكرة بالدقيقة (16).

وكاد عـيل خصيف أن يرتكـب خطأ بعد 
تهاونه يف إبعاد الكـرة وتدخل الجزائري 
مهدي بوكايس، قبل أن يشـتتها خصيف 

مجددا.
وسـنحت ملبخوت فرصة سـهلة أهدرها 
بغرابـة، وكاد أن يتكـرر مشـهد الهدف 
األول ولكـن هـذه املرة رأسـية بوكايس 

مرت بجانب القائم.
وقبـل نهايـة الشـوط األول بلحظـات، 
أطاح مبخوت بالكرة وهو داخل منطقة 
الجـزاء، لينتهـي الشـوط األول بتقـدم 

القوة الجوية (1-0).
الجزيـرة مـع بدايـة الشـوط  وحـاول 
الثانـي، الضغط عىل مرمـى الجوية، إال 
أن الكثافـة العددية حالت دون الوصول 

ملرمى محمد صالح.
وأجرى املدرب حكيم شـاكر 3 تبديالت، 
بدخول عالء عبـاس ومنتظر عبد األمري 

ومصطفى محمد بدالً من حسـني جبار 
وبوكايس وحمادي أحمد.

واقتنـص عـالء عبـاس الهـدف الثانـي 
لفريـق القوة الجويـة يف الدقيقة (60)، 
يف أول ملسة له ومن صناعة البديل اآلخر 

منتظر عبد األمري.
ولـم يهنأ القوة الجوية سـوى دقيقتني، 
ليسجل عبد الله رمضان، هدف التقليص 
للجزيـرة، ولتـزداد الفعاليـة الهجومية 

للفريق اإلماراتي.
ووسـط غفلـة دفاعيـة عـاد عبـد الله 
رمضـان ليـدرك هـدف التعـادل لفريق 
يف  الجويـة  القـوة  شـباك  يف  الجزيـرة 

الدقيقة (76).
واقتنص عبد الكاظم، هدف الفوز الثالث 
للقوة الجوية يف الدقيقة األوىل من الوقت 
بدل الضائـع، ليحقق الجويـة االنتصار 

.(3-2)

بغداد/ امري الداغستاني
 أعلنـت ادارة نادي زاخو  الريايض موافقتها 
عـىل اسـتقالة مـدرب فريقها الكـروي عبد 
الوهـاب ابـو الهيل بعـد النتائـج املتواضعة 
للفريق.وقـال امني رس النـادي عمار فرهاد  
إن ”املـدرب عبـد الوهـاب ابـو الهيـل قـدم  
استقالته من تدريب الفريق رسميا بناء عىل 
طلبه بعد ان اكد بانه لم يوفق مع الفريق“.

وأضـاف أن ”ادارة النـادي نظـرت وتداولت 
اسـتقالة أبـو الهيـل يف اجتماعهـا، وقررت 
املوافقـة عليها“.وأكد فرهـاد أن ”أبو الهيل 
أبـدى اسـتعداده للبقـاء مع الفريـق لحني 
ايجـاد املدرب البديـل إذا رغـب بذلك اعضاء 
ادارة زاخو والسـيما ان مباراة ديربي قادمة 
للفريـق يف الجولـة 29 وكذلـك لـدى الفريق 

استحقاق يف بطولة كأس العراق“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل ماجـد عـودة ثمـن كل من 
حرض مراسـم عزاء كريمته او اتصل او ارسل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع 

عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 **************

مقـدم الربامج الرياضيـة الزميل فيـان فائق، 
احتفـل بعيـد ميالده قبـل أيام قليلـة، خالص 
االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ كرار كاظم

خيم التعادل اإليجابي (1-1) عىل مواجهة نفط البرصة وضيفه أربيل، التي جرت  يف 
28 من الدوري املمتاز.تمكن  ملعب الفيحاء بمدينة البرصة الرياضية، ضمن الجولة 
اكام هاشم من تسجيل الهدف األول للضيوف يف الدقيقة 50، قبل أن يدرك باترك أنجومي 
التعادل لفريقه يف الدقيقة 70، من زمن املباراة التي شهدت غياب تام للجماهري.بهذا 
التعادل، رفع أربيل رصيده إىل 36 نقطة باملركز التاسع، فيما بقي نفط البرصة عند 
املركز الـ11 بـ35 نقطة.لم يشهد الشوط األول فعالية هجومية تذكر، لينتهي سلبيا 
ملدربي  العديدة  التغيريات  بعد  الثاني  الشوط  النسبي عىل  التحسن  ونتيجة.وطرأ  أداًء 

الفريقني، ما أثمر عن تسجيل هدف لكل فريق، لتنتهي املواجهة بهدف ملثله.

بغداد/ متابعة الزوراء
القدم  لكرِة  اآلسيوي  االتحاُد  أسنَد   
للحكمني  جديدًة  تحكيميًة  مهمًة 
لقيادِة  ساالر  وهاوكار  محمد  حسن 
لكرِة  اآلسيوّية  التصفيات  ُمبارياِت 
العاصمِة  يف  ستنطلُق  التي  الصاالت 
أيار  املاليزية كواالملبور منتصف شهر 

املقبل.
الصاالت  كرِة  لجنة  رئيس  وقاَل 
إن  الحسني:  عبد  عيل  والشاطئّية، 
االتحاد اآلسيوي أرسَل إشعاراَ رسمياََ 

محمد  حسن  الحكمني  بتكليِف 
قيادِة  يف  للمشاركِة  ساالر   وهاوكار 

مباريات الَتصفيات اآلسيوّية.
بقدراِت  عاليٌة  ثقتنا  ان  وأضاَف 
كفاءِة  وإثبات  النجاح،  يف  حكامنا 
وتميز الحكام العراقيني يف هذه املحافل 
املهمِة ملا يمتلكونه من براعٍة يف قيادِة 
املُباريات إىل بر األمان، وأيضاً يعُد هذا 
حكامنا  أحقيِة  عىل  دليالً  التكليف 
البطوالِت اآلسيوّية  بالتواجد يف أفضل 

والعاملية.

@…fl@Èöäa@Û‹«@fiÜb»nÌ@Òãój€a@¡–„
åbn‡æa@äÎá€bi@›Óiäa

@pbÓ–ón€a@ÊaÜÏ‘Ì@ÊbÓ”aã«@Êb‡ÿy
p¸bó€a@Òãÿ€@ÚÌÏÓé�a



تبحـث كـرة القـدم عن جمهور شـاب 
وتعد شبكة التواصل االجتماعي ملقاطع 
الفيديـو القصـرية ”تيك توك“ السـبيل 

لتحقيق ذلك.
وكانت مباراة ريال سوسـيداد ضد ريال 
بيتيـس يف الليجا هي صاحبة أول بث يف 
الوضع العمودي لكرة القدم اإلسـبانية، 
واحتـاج لنقلهـا فريقـا مكونـا من 30 
شـخصا و8 كامـريات، بالتـوازي مـع 

اإلنتاج التلفزيوني التقليدي.
فهنـاك أكثـر مـن مليار شـخص حول 
العالم لديهم حسـابات عىل ”تيك توك“، 
وهي منصة تسـتند إىل مقاطـع فيديو 
قصرية اكتسبت أهمية أخريا لحداثتها، 

خاصة بني الجمهور األصغر سنا.
وترتاوح أعمـار %43 من مسـتخدمي 
هـذه املنصة بـني 18 و24 عامـا، وفًقا 

لبيانات وكالة (Omnicore) لإلعالن.
إىل  للوصـول  اإلمكانيـة  هـذه  وكانـت 
مسـتخدمني جدد هي السبب الذي دفع 
مؤسسة ”ميديابرو“ مالكة حقوق بث 
 Gol املباراة بشـكل مفتـوح عرب قنـاة
الخاصـة بها، إىل اقرتاح إعادة اإلرسـال 
مـن خـالل هـذا التطبيـق، عـىل غـرار 
مـا حـدث يف املوسـم املـايض يف منصة 

”تويتش“ للفيديو.
ويـرشح مدير التسـويق يف ”ميديابرو“ 
إجناسـيو أروال ”لقـد راهنـا دوما عىل 

الوصول لجماهـري جديدة، ونفهم جيدا 
كيف يستهلك األشخاص املحتوى، ومن 
الواضـح أننا يف العرشيـن عاما األخرية 

نقدم هذا املحتوى بطرق مختلفة“.
أو  التلفـاز  كثـريون  ”يفضـل  وتابـع: 
الشاشـات الكبرية، لكـن البعض يبحث 

عن مشاهدة مختلفة“.
ويضيف: ”وضع كرة القدم يف التنسـيق 
الرأيس يف تيك توك ليس سـهال مثل البث 
عرب إشارة التلفزيون، ألنه ال املصور وال 

املخرج يفكران بهذا الشكل“.
وأوضـح: ”كان هذا هـو التحدي، حيث 

ننقـل عموديـا مـا اعتـادت العني عىل 
رؤيته أفقيا“.

وكشـف: ”كان مـن الـرضوري وجـود 
فريق مسـتقل للمهمة بعيـدا عن البث 
التلفزيونـي. وبعـد عـدة اختبـارات يف 
عطالت نهاية األسـبوع السـابقة، كّونا 

فريقـا مـن 30 شـخصا و8 كامـريات 
ووحدة متنقلة بدقة 4K، يف ملعب ريايل 

أرينا يف سان سيباستيان“.
وأضـاف: ”ال يمكن أن تكون العدسـات 
هي نفسـها، يجب أن تتحـرك الكامريا 

بنسق أرسع“.
وحظيـت املبـاراة بـ506 آالف مشـاهد 
فريد (اهتم بمشـاهدة املبـاراة يف وقت 
مـا أثناء البـث)، و733 ألف مـرة إعادة 

مشاهدة و68 ألف تعليق.
بدورهـا تقـول سـورايا كاسـتيانوس، 
مسـؤولة املحتوى يف تيك توك إسـبانيا، 
إن هـذا النـوع من األنشـطة سـاهم يف 
”مالحظـة أن مسـتخدمينا يـروق لهم 
االسـتمتاع بالبث املبارش عرب تيك توك، 
وهو مـا انعكس عىل االسـتقبال الجيد 

لبث املباراة عرب الشبكة“.
البـث  عـن  األرقـام  هـذه  تبتعـد  وال 
التلفزيونـي، الـذي وصـل جمهـوره يف 
املتوسـط إىل 678 ألـف مشـاهد يف تلك 

املباراة.
ومـع ذلـك، فهـي بيانـات غـري قابلـة 
خـالل  مـن  تقـاس  ألنهـا  للمقارنـة 
مقاييس السمع، وهي عينة إحصائية، 
عـىل عكس بيانـات الشـبكات مثل تيك 
توك التي تسـمح بإحصاء كل مستخدم 

بشكل مبارش.
وتضيف أروال: ”اليشء املهم وما يعجبنا 

يف البيانات هـي أن التلفزيون لم يتأثر، 
ألن املباراة أقيمت يف يوم الجمعة املقدس 
678 ألـف  (أسـبوع اآلالم) وشـاهدها 
شـخص، كما أن مباراة بيتيس وإلتيش 

الثالثاء حظيت بـ690 ألف مشاهدة“.
وتابعـت: ”هـذا يعنـي أن الــ500 ألف 
شـخص الذيـن كانوا يسـتخدمون تيك 
توك، لم يشـاهدوا املباراة عرب التلفاز أو 
كانوا يشـاهدونها عرب اإلشارتني، وذلك 

يعد إضافة“.
لـ“ميديابرو“  التنفيـذي  املديـر  ويؤكد 
أن هـذا االختبـار األول كان جيدا للغاية 
مـع ممـويل اإلعالنـات ”بـرصف النظر 
عـن رعاة الليجـا، كان للمباراة معلنني 
معينـني، وكان عليهم تحديـد أماكنهم 
بشـكل عمودي أثناء املبـاراة. أخربنا 4 
مسـوقني نعمل معهـم، وأرادوا جميعا 

التواجد هناك“.
من جانبها تؤكد كاستيانوس: ”يمكننا 
املسـاعدة يف جلب الرياضة اإلسـبانية، 
وكرة القدم تحديـدا، إىل قاعدة جماهري 
جديدة داخـل البالد وحـول العالم. هذا 
أمـر رائع حقـا وهـو السـبب يف لجوء 
عالم الرياضة للتعـاون معنا يف حمالت 

عديدة“.
ويتفاعـل مع كـرة القدم، كمـادة عرب 
تيك توك، أكثر من 119 مليار مشاهدة، 
بتعليقـات  تتعلـق  فيديـو  بمقاطـع 

اإلخباريـة ومهارات محـرتيف كرة القدم 
”فريستايل“ ومتابعة البطوالت واألندية 

وحتى العبي كرة القدم أنفسهم.
ومع ذلك، فـإن تحول تيك توك إىل نافذة 
منتظمة لكـرة القدم ما زال بعيد املنال، 

كما يشري أروال.
ويقول املسـؤول يف ميديابـرو: ”أعتقد 
أن هناك أشـخاصا يرون ذلك، وعلينا أن 
نكون هنـاك، ولهذا السـبب نفعل ذلك. 
ال نقدم املباريات فحسـب، بـل نفعلها 
بالطريقة التي يريد الناس أن يشاهدوا 

بها األشياء“.
واسرتسـل: ”إذا كانوا يريـدون رؤيتها 
لكـن  عموديـا.  فلنصورهـا  عموديـا، 
التلفزيون هو مكان معظم املشـجعني، 

والبيانات غري قابلة للمقارنة“.
بـث  ذلـك، فهـم ال يسـتبعدون  ومـع 
مباريـات رأسـية جديدة خالل املوسـم 

املقبل.
ورصح: ”ال أعتقـد أنـه سـتكون هناك 
مباريـات أخـرى بهـذه التقنيـة حاليا 
وحتى نهاية املوسم، ألن الدوري أصبح 
أكثر منافسـة يف األسـابيع األخرية وكل 

فريق يركز يف أهدافه“.
واختتـم: ”أردنا فقط اختبـاره إلظهار 
نجاحـه، وممولـو اإلعالنـات راق لهـم 
املقبـل  املوسـم  املنتـج جيـدا.  ويبـدو 

سنرى“.

قـال يورجـن كلـوب، مـدرب ليفربـول، إنـه سـيفتقد ديربي 
املريسيسـايد املوسـم املقبل، إذا فشـل إيفرتـون يف النجاة من 
معركة الهبـوط بالربيمريليج.ويواجه ليفربول، جاره إيفرتون 
يف ديربـي جديد عـىل ملعب أنفيلد، بعد غد األحد، وسـط وجود 
مخاطـر كبـرية للفريقني.ويتطلـع فريق املدرب كلـوب، الذي 
يطـارد لقـب الربيمريليج، إىل البقاء عىل مسـافة نقطة واحدة 
من مانشسـرت سـيتي.بينما يحتاج التوفيز بشـدة إىل 3  نقاط 
للبقـاء عـىل قيد الحيـاة، ومشـاهدة موسـم آخـر يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز.ويحتل فريق املدرب فرانك المبارد، املركز 17، 
عىل بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط بعد فوز برينيل 
عىل سـاوثهامبتون مسـاء الخميس املايض.واعـرتف يورجن 
كلوب، بأنه سـيفتقد إيفرتون إذا هبط يف نهاية املوسم الحايل.
وقـال كلوب يف مؤتمر صحفـي: ”أعتقد أننـا جميًعا معتادون 
عـىل وجود فرق من املدينة نفسـها، اللعب مع يونايتد يف الليلة 
املاضيـة يجعل األمـر مختلًفا، وعادة ما يكون هناك نقاشـات 
كاملة حول الديربي قبل أسبوع كامل من مواجهة إيفرتون“.

وسحق ليفربول منافسه املحيل 1-4 يف املباراة األوىل بينهما هذا 
املوسـم، عىل ملعب جوديسـون بارك، يف ديسمرب/كانون أول، 
حيث سـجل محمد صالح ثنائية، وأضاف جوردان هندرسـون 
وجوتا هدًفـا.وأرص مدرب الريدز، عىل أن ديربي املريسيسـايد 
سـيحظى باألهميـة ذاتها رغم الفـوارق بـني الفريقني.وقال: 
”نلعب مباريات بعد الديربي، كلنا يجب أال ننىس ذلك. إنه دائًما 
لقاء مكثف جًدا“.وأضاف: ”ال أتذكر ديربي غري مهم بالنسـبة 
لنا. ال أعرف أين سنكون بدون النقاط ضد إيفرتون، أو النقاط 
التي لم نحصل عليها املوسم املايض عندما خرسنا“.وأكد كلوب 
أن تركيـزه ينصب فقط عىل مباراة نهاية األسـبوع. وقال: ”ال 
نفكـر يف املباريات األخرى. إنها مباراة كبرية تاريخًيا، سـنحلل 

إيفرتون بالشكل املناسب ونضع خطة للمباراة“.

يغيب ماتيو كوفاسيتش وأنطونيو روديجر، العبا تشيليس، عن مباراة الفريق املقبلة 
بالدوري اإلنجليزي املمتاز أمام وست هام يونايتد، املقرر إقامتها اليوم األحد.

وذكـرت وكالة األنباء الربيطانية ”بي.إيه.ميديا“، أن غياب كوفاسـيتش سيسـتمر 
بسبب مشكلة يف أربطة الكاحل، بينما يعاني روديجر من إصابة يف الفخذ.

ومن جانبه، يواصل كالوم هودسون أودوي معركته مع مشكلة الظهر التي يعاني 
منها، لذا عىل األرجح لن يكون جاهزا أيضا يف الوقت املناسب ملواجهة وست هام.

ويعاني وست هام كذلك من أزمة إصابات يف الدفاع، حيث انضم عيىس ديوب لكورت 
زوما وأنجيلو أوجبونا يف قائمة الغائبني، ليصبح كرايج داوسون قلب الدفاع الوحيد 

الجاهز يف الفريق.

فاز فولفسبورج عىل ضيفه ماينتس 5/0، 
خالل املباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة 
الــ31 مـن الـدوري األملانـي لكـرة القدم 

(بوندسليجا).
وتقمص ماكس كروس دور البطولة لفريق 
فولفسـبورج، حيـث سـجل ثالثـة أهداف 
(هاتريـك) يف الدقائـق 24 مـن ركلة جزاء، 

و35، واألخرية من الشوط األول.
وأحـرز الهدفني اآلخرين جونـاس ويند، يف 

الدقيقتني الثامنة و42.
وشـهدت املباراة طرد نيـكالس تور، العب 

ماينتس، يف الدقيقة 23.
ورفع فولفسـبورج رصيـده إىل 37 نقطة، 
يف املركز الحادي عـرش، بينما توقف رصيد 

ماينز عند 39 نقطة، يف املركز التاسع.
Ô€bÃm5€a@äÎá€a@¿@b◊Îäc@‚çËÌ@˝ÌçÓœ

ـ فاز فيزيال عىل ضيفـه أروكا 2/1، خالل 
املبـاراة التـي جمعتهمـا يف إطـار الجولـة 
الحادية والثالثني من الدوري الربتغايل لكرة 

القدم.
وسـجل هـديف فيزيال: 

جولهـريام شـيتني يف الدقيقتـني 38 و72، 
فيما أحرز هدف أروكا آالن رويز يف الدقيقة 
49.ورفـع فيزيال رصيـده إىل 32 نقطة، يف 

املركز الثالث عرش.
وتوقف رصيد أروكا عند27 نقطة، يف املركز 

الخامس عرش.
‚aÜãmÎä@bmäbjé@Û‹«@÷Ï–nÌ@>‰Ó–m

ـ فـاز فريـق تفينتي أنشـخيدة عىل ضيفه 
املبـاراة  خـالل   ،(2-0) روتـردام  سـبارتا 
التـي جمعتهمـا يف الجولة 30 مـن الدوري 

الهولندي.
وسجل هديف تفينتي ريكي فان فولسفينكيل 

وميشيل فالب يف الدقيقتني 23 و57.
ورفع تفينتي رصيده إىل 61 نقطة يف املركز 
الرابـع وتوقف رصيد سـبارتا روتردام عند 

25 نقطة يف املركز السادس عرش.
äÏjé@açÌä@’zèÌ@Úì£ã‰œ

ـ فـاز فنربخشـة عـىل مضيفه تشـايكور 
ريزا سـبور (-6صفر)، خـالل املباراة التي 
جمعتهمـا، ضمـن الجولة 34 مـن الدوري 

الرتكي لكرة القدم.
البطولـة  وتقمـص رسدار دورسـون دور 
أهـداف   3 بتسـجيله  فنربخشـة  لفريـق 
(هاتريـك) يف الدقائـق 3 و9 من الوقت بدل 
الضائـع للشـوط األول مـن ركلتـي جـزاء 

و51.
وأضـاف األهـداف الثالثة األخـرى، كل من 
وناظـم  فالنسـيا  وإينـري  رويس  دييجـو 

سنجاري، يف الدقائق 9 و65 و76.
وشهدت املباراة طرد فابريسيو بايانو العب 

ريزا سبور، يف الدقيقة األوىل من املباراة.
ورفـع فنربخشـة رصيـده إىل 65 نقطة يف 
املركز الثاني، وتوقف رصيد ريزا سبور عند 

30 نقطة يف املركز الثامن عرش.
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‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@pbÌäÎá€a
‚aÜãmÎä@bmäbjé@Û‹«@÷Ï–nÌ@ÍáÓÉì„a@>‰Ó–mÎ@ên‰Ìbfl@⁄bjìi@—ó»Ì@ŒäÏjè–€Ïœ

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

@aàg@ÊÏmã–Ìg@á‘nœdé@ZlÏ‹◊
¬Ïj:a@Ú◊ã»fl@ãèÇ

‚bÁ@oéÎ@‚bflc@ÈÓ‡≠@ãè≤@Ôè‹Óìm
انضم روما إىل سباق األندية املهتمة 
بالظفر بخدمات األرجنتيني باولو 
والـذي  يوفنتـوس،  نجـم  ديبـاال 
ينتهـي تعاقده مـع البيانكونريي 
الالعـب  الصيف.وسـريحل  هـذا 
البالـغ مـن العمـر 28 عاًمـا عن 
صفوف يوفنتوس بعد 7 سـنوات 

قضاها رفقة السيدة العجوز.
وال يـزال األرجنتينـي لـم يحسـم 

وجهتـه املقبلـة بعد، ولكـن لديه 
خيار االنتقال إىل الدوري اإلسباني 

أو إىل إنرت اإليطايل.
وبحسـب ما نقل موقـع ”فوتبول 
أنظـاره  رومـا  يضـع  إيطاليـا“، 
عـىل ديباال ويحرص عـىل التعاقد 
معـه هذا الصيـف، خاصة يف حال 
قرر ذئـاب العاصمة بيـع نيكولو 
زانيولـو.وال تزال الشـكوك تحوم 

حـول مسـتقبل نيكولـو زانيولو، 
ولكن بالنظر إىل الوضع الحايل، لن 

يجـدد روما تعاقده مـع اهتمام 
يوفنتـوس عـىل الجانـب اآلخـر 

بالتعاقد معه هذا الصيف.
وسـجل ديباال 13 هدًفا وصنع 6 
آخريـن يف 33 مبـاراة خاضها مع 
يوفنتوس يف جميع املسابقات هذا 

املوسم.

اقـرتب السـويدي زالتـان إبراهيموفيتـش، مهاجـم 
ميالن، من اللحاق بمباراة فريقه املقبلة أمام التسيو، 
اليوم األحد عىل ملعب األوليمبيكو، يف إطار منافسات 

الجولة 34 من الدوري اإليطايل.
إبراهيموفيتـش الـذي تدرب بشـكل منفـرد يف األيام 

القليلـة املاضيـة، عـاد ليشـارك يف جـزء مـن 
التدريبـات الجماعية رفقة املجموعة، ليؤكد أنه 

قريب من اللحاق باملباراة املقبلة.
وذكر موقع ”توتو مريكاتو ويب“، أن زالتان 

بعـد مشـاركته يف جـزء مـن التدريبـات 
الجماعية، قام بإجراء تدريبات شخصية، 

من أجل اللحاق باملباراة.
ومن ناحية أخرى، قـال املوقع إن الكرواتي 

أنتـي ريبيتـش مهاجم الروسـونريي، شـارك 
بشـكل كامـل يف التدريبات الجماعيـة، ليتأكد 

تواجده بمباراة التسيو القادمة.
جدير بالذكر أن ميالن يتصدر جدول 

ترتيب مسـابقة الكالتشيو برصيد 
الفريـق  يحتـل  فيمـا  نقطـة،   71
العاصمـي املركز السـادس برصيد 

56 نقطة.

يمثـل مدافع وسـت هـام كـورت زوما أمـام املحكمة 
الشهر املقبل بعد أن تمت مقاضاته من قبل ”الجمعية 
امللكية ملنع القسوة مع الحيوانات“ بعد أن ركل قطته.

وذكرت وكالة األنباء الربيطانية ”بي إيه ميديا“ أنه من 
املقرر أن يمثل زوما، 27 عاًما، مدافع وسـت هام أمام 
محكمة ”باركينجسايد ماجيسرتاتيس“ يوم 24 أيار/

مايو.
ويتم مقاضاة زوما وشـقيقه يوان، الذي يلعب لفريق 

داجينهام، وفًقا لقانون رعاية الحيوان.
وشـوهد الالعب الفرنـيس الدويل وهو يـركل ويرضب 
إحدى قططه يف لقطات انترشت عىل وسائل التواصل 
االجتماعي يف شباط/فرباير، بعد ذلك قامت الجمعية 

امللكيـة ملنع القسـوة مع الحيوانـات بأخذ قطتيه، 
وأدخلتهما دار رعاية.

وحصـل يـوان زومـا عـىل عقوبة اإليقـاف من 
قبل ناديه الشـهر املايض، بعدمـا قال إنه كان 
مسـؤوال عـن تصويـر الواقعـة، لكـن كورت 
زوما أكمل اللعب مع وسـت هام حتى تعرض 

إلصابة يف الكاحل قبل أسبوعني.
موعـد املحاكمـة يأتي بعد 6 أيـام من نهائي 

بطولة الدوري األوروبي لهذا املوسم.
ويلتقي وسـت هام مع آينرتاخت فرانكفورت 

يف الـدور قبـل النهائي مـن البطولـة، حيث تقام 
مباراة الذهاب يف لندن يوم الخميس املقبل.

¸bjÌÜ@…fl@á”b»n€a@÷bjé@∂g@·õ‰Ì@bflÎä

ÏÓèm¸@Ú»”Ïfl@›j”@Ê˝Óæ@Ùãìj€a@“çÌ@înÓœÏ‡ÓÁaãig

È��”@kjèi@›j‘æa@ãËì€a@bflÎå@Ú‡◊b´@ıái
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أنقرة/متابعة الزوراء:
 تجهـز حكومـة حـزب العدالة 
والتنميـة قانونا جديـدا إلحكام 
قبضتهـا عـىل مواقـع التواصل 
االجتماعـي، مما أثـار مخاوف 
املعارضة السياسية، واملؤسسات 

اإلعالمية املعارضة.
واملقـرتح الربملانـي الجديد الذي 
يسـتعد نـواب الحـزب الحاكـم 
”الحركـة  حـزب  يف  وحليفـه 
القومية“ اليمينـي، لتقديمه إىل 
الربملان قريبـا، تحت بند تجريم 
”التضليل اإلعالمي عىل وسـائل 
التواصل االجتماعي“، يستهدف 
بشـكل أسـايس، البـث املبـارش 
التواصل االجتماعي  عىل مواقع 

خاصة يوتيوب.
ووفـرت القنـوات عـىل يوتيوب 
منصة حرة لألتـراك للتعبري عن 
آرائهـم بحريـة يف ظل سـيطرة 
شـبه تامة مـن النظـام الرتكي 

عىل اإلعالم يف البالد.
وخالل السـنوات األخرية تحّول 
العرشات من الشـباب األتراك إىل 
نجوم حقيقيني، ال تقل شهرتهم 
اإلعـالم  نجـوم  شـهرة  عـن 
املعروفني محليـا، وربما أصبح 
جمهورهم عـىل منصة يوتيوب 
بعـض  متابعـي  عـدد  يفـوق 
اإلعالميني. ويتوسـع األمر يوما 
بعد آخـر، إذ يعكـف صحفيون 
عـىل إنشـاء قنوات جديـدة بعد 

إخضاع قطاع اإلعالم للسـيطرة 
الرئيـس  ملعاونـي  التحريريـة 

الرتكي رجب طيب أردوغان.
وسـبق أن اتهم أنصار أردوغان 
قرابة ٤٠٠ ألف شـخص سجلوا 
عدم إعجابهم (Dislike) بفيديو 
للرئيس عـىل يوتيوب بـ“خيانة 

البالد“.
وقال نائب رئيس الكتلة الربملانية 
لحزب العدالـة والتنمية الحاكم 
ماهـر أونـال لقنـاة ”تي.آر.تي 
”املعلومـات  الرسـمية،  خـرب“ 
املضللة تهديد قد يصيبنا جميعا 

مثل بومريانج“.
االتحـاد  ”لـدى  أونـال  وتابـع 
األوروبي خطان أحمران لوسائل 
اإلعـالم عرب اإلنرتنـت، مكافحة 
اإلرهـاب ومحاربـة املعلومـات 
املضللة، ألن املعلومـات املضللة 
ال تقـل خطورة عـن اإلرهاب“، 
ملّمحا إىل أن بالده ستسـري عىل 
خطـى بروكسـل يف مـا يتعلـق 
يف  الشـائكني  امللفـني  بهذيـن 

تركيا.
ومن شـأن هـذا املقـرتح إذا ما 
تـّم إقـراره رسـميا يف الربملان، 

أن يسمح للسـلطات القضائية 
بإصـدار أحكام بالسـجن بحق 
كل مـن ينرش معلومـات كاذبة 
بشـكل مقصـود عـىل مواقـع 
اإلنرتنت، وفق ترصيحات رئيس 
الكتلة النيابيـة للحزب الحاكم. 
األوىل،  بالدرجـة  وسيسـتهدف 
املعلومـات التي تقـّدم بالصوت 
والصـورة يف مقاطـع الفيديـو 

والبث املبارش.
املعارضـة  األحـزاب  وتعـارض 
مكافحـة  قانـون  تركيـا  يف 
وتعـّرب  املضللـة“،  ”املعلومـات 

عـن مخاوفهـا مـن تحولـه إىل 
سـيف جديد تسـلطه الحكومة 
عىل وسـائل اإلعالم املستقلة أو 
املعارضة، إال أن األغلبية النيابية 
التي يحظى بهـا الحزب الحاكم 
مع نواب حليفه حزب ”الحركة 
القوميـة“، تجعـل من مسـألة 

إقراره زمنية فقط.
وكانت الحكومـة الرتكية قامت 
باستحداث قانون بشأن وسائل 
التواصـل االجتماعـي يف يوليـو 
٢٠٢١، لتطلـب مـن الـرشكات 
البـالد،  داخـل  مكاتـب  فتـح 
وتعيـني ممثلـني لهـا يف تركيا، 
وقررت فـرض غرامات باملاليني 
مـن اللـريات، وتضييـق النطاق 
الرتددي، وحظر محتمل، يف حال 
رفـض تلـك الـرشكات االلتزام 

بهذه القوانني.
وتراقب السلطات الرتكية تويرت 
وفيسـبوك عـن كثب، وتسـتند 
العديـد من الدعـاوى القضائية 
القائمـة عـىل أسـاس ”إهانـة 
”الدعايـة  أو  الدولـة“  رئيـس 
تغريـدة  إىل  فقـط  اإلرهابيـة“ 

واحدة.
العالـم  يف  مراقبـون  ويقـول 
االفـرتايض ”تنتـرش روح شـبه 
بإيقاف  ويطالبون  عسـكرية“، 
املنظمة  اإللكرتونيـة  البلطجـة 
التي تقـوم برعاية حزب العدالة 

والتنمية.

تلقـى نقيـب الصحفيـني 
العراقيـني، مؤيـد الالمـي، 
تهنئـة مـن نقيـب الصحفيـني 
بكـر  ابـو  نـارص  الفلسـطينيني 
بمناسـبة تجديـد انتخابـه نقيبا 
متمنيـا  العراقيـني،  للصحفيـني 
النقابـة  وملجلـس  لالمـي 
ولجنتـي املراقبـة واالنضباط 
النجاح واملوفقيـة يف مهامهم 

الجديدة.

تلقـى نقيب الصحفيـني العراقيني، مؤيد 
الالمي، برقية تهنئة من الهاشـمي نويره 
مستشـار االتحاد العـام للصحفيني العرب 
بمناسـبة اعادة انتخابه نقيبـا للصحفيني. وقال 
نويـرة يف تهنئتـه :» يطيب يل ان ابعث لسـيادتكم 
التربيـكات  واصـدق  القلبيـة  التهانـي  بخالـص 
بمناسـبة اعـادة انتخابكـم للدورة الرابعـة نقيبا 
لجمـوع الصحفيـني العراقيـني، وللنقابـة التـي 
كانت وما زالت تحت قيادتكم الرشـيدة مالذا امنا 
ومدافعا عن حقـوق صحفييها راعية ملصالح 
اعضائها ويـدا قوية نحو البناء واالسـتقرار 
لعراقنـا الحبيـب «.واضاف :» كما يسـعدني 
ان ابعث بتهنئتي هذه لالخوة االفاضل اعضاء 
مجلس النقابة الذين فازوا بثقة اعضاء 

لجمعية  ميـة ا لعمو ا
بة  لنقا

الصحفيني العراقيني، متمنيـا لهم كل التوفيق 
االرسة  وتطلعـات  امـال  تحقيـق  يف  والنجـاح 
الصحفيـة العراقية، ونسـأل الله سـبحانه وتعاىل 
ان يوفقكم يف خدمة جموع الصحفيني العراقيني، 
راجيـا من العيل القديـر ان يوفقكم يف تحمل هذه 
املسـؤولية النبيلـة وان يكلـل اعمالكـم بالتوفيق 
والنجاح والسـداد.. عاشـت وحـدة الصحفيني .. 

تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
مؤيـد الالمي، برقيـة تهنئة من رئيس 
الصحفيـني  جمعيـة  ادارة  مجلـس 
االماراتيـة محمـد الحمادي بمناسـبة اعادة 
انتخابـه نقيبا للصحفيـني .وقال الحمادي يف 
تهنئته:»تتقـدم جمعية الصحفيني االماراتية 
بأسـمى آيات التهاني والتربيكات بمناسـبة 
فوزكم نقيبا للصحفيني العراقيني للمرة 
الرابعة».واضاف الحمـادي:» كما نبارك 
للزمـالء الفائزيـن بعضويـة مجلس 

الصحفيني  قيـني نقابـة  ا لعر ا
يف  وذلـك 

االنتخابـات التـي تمت يف النقابـة مؤخرا، 
متمنني لكم جميعا دوام التوفيق والنجاح 

والرقـي، وتفضلـوا فائـق االحـرتام 
والتقدير».

باتحـاد  املسـاعد  العـام  االمـني  هنـأ 
الصحفيـني العـرب عابـي فـارح نقيب 
الالمـي،  مؤيـد  العراقيـني،  الصحفيـني 

بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني .
وقـال فارح يف تهنئته:»يرسنا ويسـعدنا جدا ان 
نتقـدم بخالص واحر تهانينا القلبية اىل سـيادة 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب، نقيب الصحفيني 
العراقيني االسـتاذ مؤيد الالمي بمناسـبة اعادة 
انتخابه نقيبا لفرتة جديدة ، يف انتخابات نزيهة 
تمت بارشاف قضائي وحضور عربي ودويل 

يف بغداد مؤخرا «.
واضـاف :»كمـا عودتنـا النقابـة العراقية 
الشـقيقة فقـد اجـرت انتخاباتهـا هذه يف 
اجواء مواتية اكتملت لها كل مقومات 
ح  لنجـا ا

تنظيميا، ارشافا، مراقبة وشفافية «.
وتابـع:» نحـن، اذ نهنئ النقابة الشـقيقة عىل 
هذا االنجاز الكبري ، ال يسـعنا إال ان نرفع اسمى 
آيات التهاني والتربيـكات اىل من يقف وراء هذا 
االنجـاز اال وهو من جـددت له العهد، االسـتاذ 
مؤيـد الالمـي، رئيس االتحاد العـام للصحفيني 
العرب حتى يواصل مشوار نجاحاته التي جعلت 
من النقابة العراقية مـن انجح واغنى النقابات 

العربية ، فطوبى له وحالفه التوفيق دوما «.

مؤيـد  الصحفيـني،  نقيـب  تلقـى 
الالمي، برقية تهنئة من االمني العام 
لهيئـة الصحفيني السـعودية عبد الله 
الجحـالن بمناسـبة اعـادة انتخابـه نقيبا 

للصحفيني العراقيني. 
وكان نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي 
قد فاز يف انتخابـات النقابة التي جرت 
الجمعة (٢٠٢٢/٤/١٥) ، بعد حصوله 

عىل ١١٨٤ صوتا.

تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
مؤيد الالمي، برقية تهنئة من مسـاعد 
العـرب  الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس 
حاتـم زكريا بمناسـبة اعادة انتخابـه نقيبا 

للصحفيني.
وقـال زكريا يف تهنئته:»بعد عدة ايام قضيتها 
بالعاصمـة العراقية بغداد ضمـن وفد اتحاد 
الصحفيـني العـرب ملتابعة انتخابـات نقابة 
الصحفيـني العراقيـني، ال املـك إال ان اتقدم 
بتهنئـة خالصـة للزميـل العزيـز مؤيـد 
الالمـي رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب 
لنجاحـه الباهر للمـرة الرابعة عىل التوايل 
ظـل  يف  العراقيـني  للصحفيـني  كنقيـب 
متابعـة دولية مـن االتحـاد الدويل 

للصحفيني واتحاد الصحفيني العرب ورقابة 
قضائيـة محرتمة من اعىل الجهات القضائية 

العراقية «.
واضـاف :»بصفتـي مسـاعدا لرئيـس اتحاد 
الصحفيـني العـرب، اهنئ نقيـب الصحفيني 
العراقيني والنقابة العراقية ككل بإجراء هذه 
االنتخابات املمتازة يف مناخ غري مسـبوق من 
الصفـاء والحب والـود والرغبـة الصادقة يف 

خدمة بلدهم العراق الشقيق 

تلقى نقيـب الصحفيـني العراقيني، مؤيد 
الالمي، برقية تهنئة من املدير العام التحاد 
الصحفيني العرب السـفري فتحي يوسـف 
بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني.

وكان نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيني العرب مؤيـد الالمي قد 
فاز يف انتخابات النقابة التي جرت الجمعة 
(٢٠٢٢/٤/١٥) ، بعد حصوله عىل ١١٨٤ 

صوتا.

تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمي 
برقية تهنئة من نقيب محـرري الصحافة اللبنانية 
جـوزف القصيفـي بمناسـبة اعادة انتخابـه نقيبا 

للصحفيني.
وقال القصيفي يف تهنئته:»حرضة نقيب الصحفيني 
العراقيـني رئيس االتحـاد العـام للصحفيني العرب 
االسـتاذ مؤيد الالمي املحرتم .. بمناسـبة انتخابكم 
نقيبـا لصحافيي العراق للـدورة الرابعة، يرسني ان 
ابعث اليكم بأحر التهاني واصدق االمنيات ، سـائال 
املوىل عز وجل ان يسدد خطاكم ويأخذ بيدكم ملا فيه 

خري الصحافة العراقية وسؤددها».
واضاف:» اعاهدكـم بأن نقابة محـرري الصحافة 
اللبنانيـة سـتكون اىل جانبكـم لتبقـى الصحافـة 

العراقيـة ، كمـا عهدنـا ، تتمتـع بحريـة الكلمـة 
والقول».

لندن/متابعة الزوراء:
حثت منظمة «مراسـلون بال حدود»، وزيرة الداخلية الربيطانية، بريتي باتيل، عىل عدم 
املوافقة عىل تسـليم مؤسـس موقع «ويكيليكس» جوليان أسـانج إىل الواليات املتحدة، 

انتصاراً لحرية الصحافة واإلعالم.
ووجهت «مراسـلون بال حدود» ومؤسسـات حقوقية أخرى رسـالة مفتوحة إىل بريتي 
باتيل التي تلزم موافقتها للسـماح بتسـليم أسانج، وحثتها عىل «رفض طلب الحكومة 

األمريكية بتسليمه».
وشـددت املنظمات عـىل أّن ينبغي للوزيـرة الربيطانية «الترصف وفقاً ملـا تمليه حرية 

الصحافة»، ودعت إىل اإلفراج الفوري عن أسانج.
وحـذرت من أّن أسـانج، فور وصولـه إىل الواليات املتحدة، لن يكون «قـادراً عىل الدفاع 
عن نفسه بشكل كاٍف» يف املحكمة. ورأت أّن «محاكمته ستشكل سابقة خطرية يمكن 
تطبيقها عىل أي وسـيلة إعالمية تنرش قصصاً تستند إىل معلومات مرسبة، أو يف الواقع 

عىل أي صحفي أو نارش أو مصدر يف أي مكان يف العالم».
وأرسـل قاٍض بريطاني، األربعاء املايض، قرار ترحيل أسانج إىل الحكومة الربيطانية، يف 
خطوة جديدة نحو تسـليمه إىل الواليات املتحدة، حيث يواجه اتهامات تتعلق بنرش أكثر 
من ٧٠٠ ألف وثيقة رسية تتعلق بنشـاطات عسكرية ودبلوماسية أمريكية، وتحديداً يف 

العراق وأفغانستان.
ووّجه القايض الربيطاني القرار إىل وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي ستقرر ما إذا كان 
أسـانج سـريّحل إىل الواليات املتحدة. بعد توقيع باتيل عىل قرار التسليم، يمكن ألسانج 

محاولة الطعن فيه خالل مهلة تنتهي يف ١٨ مايو/أيار.
ويالحق القضاء األمريكي أسـانج، وهو مواطن أسرتايل يبلغ من العمر ٥٠ عاماً، بتهمة 
نرش أكثر من ٧٠٠ ألف وثيقة رسية اعتباراً من عام ٢٠١٠، تتعلق بنشـاطات عسـكرية 
ودبلوماسـية أمريكيـة، يف العراق وأفغانسـتان. ومن تلك الوثائق مقطـع فيديو يظهر 
مدنيـني، بينهم صحفيان من وكالـة رويرتز، قتلوا بنريان مروحية أمريكية يف العراق، يف 

يوليو/تموز عام ٢٠٠٧.
وقد يحكم عىل أسانج بالسجن ١٧٥ عاماً إذا أدين.

وقال وزير املالية األسـرتايل سـايمن برمنغهام، لشبكة «إيه بي يس» التلفزيونية،: «نثق 
يف اسـتقاللية ونزاهة النظـام القضائي الربيطاني»، مؤكداً أّن الحكومة األسـرتالية لن 
تعرتض عىل تسـليمه. وأضاف برمنغهام أّن أسرتاليا ستواصل تقديم مساعدة قنصلية 
ملواطنها.وانتقـدت ٢٥ منظمة حقوقية، بينها «مراسـلون بال حدود» و»هيومن رايتس 
ووتش»، قرار التسليم، ووصفته بأنه «تهديد خطري لحرية الصحافة يف الواليات املتحدة 

وخارجها».

هنـأت الوكالـة الوطنيـة العراقيـة 
لالنبـاء «نينـا» وجريدة «الـزوراء»، 
نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيس 
مؤيـد  العـرب،  الصحفيـني  اتحـاد 
الالمي، ملناسـبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني.
وزار رئيس تحريـر الوكالة الوطنية 
العراقية لالنباء»نينا» حافظ الراوي 
«الـزوراء»  تحريـر جريـدة  ومديـر 
الصحفيـني  الزيـدي نقابـة  يحيـى 
العراقيـني، وقدما التهنئة وباقة ورد 
لنقيـب الصحفيـني العراقيني رئيس 
مؤيـد  العـرب،  الصحفيـني  اتحـاد 
الالمي ، ملناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني.
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قـد اليخفى عىل مراقب/ قارئ يسـكن اللحظة 
املشـظاة هذه أن ذهاب الشـعري نحـو جزئية 
موقـف أو تلـة مـن معنـى أو مناسـبة تديمها 
مؤسسـات ثابتـة ألهـداف تتناسـب وتتمـاس 
وتتناسـل من مفهومـات الحفاظ عـىل الثبات 
واالسـتقرار خشـية التمردات التي أسها لغوي 
دائما، لذا جاءت علومنا محاولة يف ايجاد حلول 
وسـطى تقارب مايشـط أو مايشـطح كوننا - 
ثقافيا- نسـكن منظومات مرتابطة متماسكة 
متخادمـة لهـدف واحـد هو إسـكات الصاخب 
الخامـل  وجـدان  تداعـب  بحرفيـة  واالبقـاء 
والسـاهم والباهت عن ملح التغريات ويقظتها 
وجنونهـا التـي تعصف بيـوم واحد لنـا  - عىل 
األقل- منظومات فقه ونحو وبالغة وعلوم كالم 
مـا أودى بنا ملقنـني نحفظ ما تقولـه تراتبية 
السـلطة/ النسـق الثقايف املسـيطر بمقدسات 
صففوها متناغمة مع صورة قد التحتمل سوى 
منظـر واحد مؤسـطر، لنـا أن نشـاهده وحده 
ننمـي إليه ننافح عنه موضوعـات تثبت عقائد 
يف قلب مؤمن مسـكوب بعنايـة قوالب جاهزة ؛ 
ماجعل خطابنا ينمي املعاني ويسلك فيها حبل 
عبوديتـه حتى اليـرى وال يتأمل وال يسـمع ما 
أفقدنا التجريـب يف اللغة وأخرسنا انتاج جهات 
ونوافـذ ولحظات ارشاق انسـحبت عىل ثقافتنا 
ثباتـا مطبقا مثل عبـاءة ليل بعـد غياب عادي  

لشمس موظفة بذلك الطقس. 
مـاذا تعني لنا شـعرية لحظة مهيـأ لها بمعنى 
يعرفـه القـايص والداني غري ادخالها يف سـياق 
متفق عىل أهدافه مسـبقا قـد تزيده االيقاعات 
ويزيده هدوء اللحظة املاثلة وسكونيتها مسافة 
منصـة مؤدلجة تاركني الخـارج املرتع بالحياة 
وبملـح اللغـة وحيويتهـا بال مسـاس وال ملس 
وال حـواس تتذوقـه، مـا أودى بالحـيس وأعىل 
الذهنـي الذي ترتبصـه الفوقيات تجنيدا ملسـك 
هذا الفراغ الذي تعيشـه األنساق وهي تتحالف 
ضد من يحاول تحسس الواقع إعالء حد الذهني 
املتخلـص كونـه / الذهني سـيكون ابن رائحة 

السمك عىل مصطبات البائع وهو يف ضجره من 
ذباب السواحل الفاتكة. 

من هذه املقدمة التي فرضت اسـتطالتها قراءة 
مجموعة الشـاعرة  ،، سـنيا الفرجاني ،، وهي 
تسـحب العالم بعنارصه صوب ذاتها مستحيلة 
مركـزا تـدور العنـارص عـىل أطرافـه راغبة يف 
الدخـول والتشـكل يف لحظـة تجريب ُتسـكنها 
الشاعرة كل سـاعاتها كون الشعر عندها ليس 
واجبا مدرسـيا يـؤدى يف دفرت أنيق خشـية من 
حرب املعلمني / املوظفني ثم تقوم بغلقه راضية 
مطمئنة بل هي تسكن القلق من الكتابة كونها 
التدويـن الذي سـيبقى، بينمـا الواجب املدريس 

زائل بعد صباح حمايس واحد. 
     ابتـداء من عنوان املجموعة ،، ال ٤٥ بتوقيت 
األب ،، يعرتيـك زمـن الشـاعرة كونهـا مبثوثة 
رغم املركز الجاذب لعنـارص العالم جاعلة األب 
الوجداني وليس السـلطوي ساحة حركات منه 
تبدأ عمليـات تفكيـك العالم لصالـح اللغة أوال 
ولصالح وجودها املرتكز فعال مضادا لسياقات 
الثبات التي تكـون الكتابة عندها فعل توصيف 
تفقد الشاعر ذاتيته حتى يستحيل رساما ملنظر 

شجرة معبأة بزاوية نظر واحدة .

مصداق كل ذلك يكمن يف محاولة أب بزمن كوني 
يتحول فيها بوجدان شـاعرة قـادرة عىل تغيري 
مسـار اللعبة من اعتياد يف عاطفة مسـكوبة يف 
سـياق ال شـعري بل أخال قي وقيمي إىل لحظة 
فلسـفة خالـدة. تسـعى الشـعرية الحديثة إىل 
التشـبث بها بعّدها خروجا عن النسـق الحاكم 
صـوب اشـتغاالت كونيـة وانشـغاالت أكرب، ما 
يمنح العنـرص قوة الخلـود والحضور بمنطقة 
حيـاد أو بدئيـة الوجود إذ تقـول يف قصيدة لها 

جاءت تحت عنوان ،،الزهايمر ،، :
سنصقل الريح وعتبة الباب كي يسرتيح .

سنصنع قاربا يحملنا لألفكار القتيلة. 
نشعل الفتيلة يف القصص القليلة ونوقد شمعا. 
نمـيش معـا معـا ياأبـي هادئني هادئـني حتى 

ينهمر الضوء يف قاع رأسك ياحبيبي. 
أبوس رأسك 

نمسك بالخيوط نؤرجحها 
أو نصعد 

الوقت ال يتلبد يا أبي 
قد يعربد أو يعدد فينا غربانه 

لكننا معا سنجيء بأرجاء العالم الجاثم هناك 
نرتبها معا ونضحك 

هذه الذاكرة التي تتداعى. 
الشـاعرة هنـا مشـغولة باملسـتقبل محاولـة 
تقديمه عمـال عىل اللغة/ الوجـود وبثيمة األب 
التي يعدها النسـق الثقايف تراجعية وسـلطوية 
مـا جعل الشـعر يعبث بها مـن التأبد/ املقدس 
صوب اليومي املتحرك بداللة(( سني االستقبال 
التـي تتكـرر يف األفعـال، ونون املضارعـة يف ،، 
نوقد ،، ، وامليش مع األب بعّده فعال يوميا وليس 
فعال فحوليا/ سلطويا ، وتقبيل البنت الشاعرة 
لجبـني أب واقعي هو فعل يدخـل مهنة تهريب 
الزمن نحو املستقبل إذ يسكن هادئا هانئا بكف 
شـاعرة ترغب بتغيري الكون بمرافقة سلطة تم 
انزالها لألرض املقدسـة بعيدا عن فكرة النسـق 
الذهني املتعايل بداللة  ،، سنجيء بأرجاء العالم 
الجاثـم هناك نرتبها معـا ونضحك ،،. الزهايمر 

ص١٠
.ويف سياق يومي وتاريخي نجدها زمنيا تلتصق 
بأب نهاري بداللة سـؤالها عن الوقت الذي يبدأ 
مـن أب مسـحور باأليام إذ يحاورها اسـتجابة 
للسـان وللغة ابنته بعيدا عن سـطوة وسـلطة 
ميتاوجوديـة وبهـذا نكـون مع الشـعر لحظة 

معيشة ال ماضيا ملتبسا وال متلبدا إذ تقول :

كم الساعة؟
الثامنة ونصف أبي 

الوقت قلبي ونصف أبي 
الوقت خداع التصدقه أبي 

الوقت جليد ال تعربه أبي 
الوقت حديد ال تطرقه أبي 

الوقت اليشبهك أبي.
هنا تفكك الشـاعرة منظومة أبوة/سـلطة إذ 
تنصحه وتنهاه ما يجعل من الشعري الصاعد 
يف تفكيـك منظومـات الخطاب فعـال ذاتيا ال 
يوتبيات قارة نقوم بتكرار معانيها. الشاعرة 
هنـا تمسـك العالم وتقـوم بهزه كـي ينضج 
أثمارها التي تنتج ال مؤبداتها التي تستعيدها 

وتكررها. 
ولو ذهبنا لتكسري املركزيات وتحطيمها بعّدها 
رشطا ماثال للشعرية الحداثية وإحالل الشاعرة 
مركزا بـدال من تابـوات مرضوبـة خيمة ثبات 
عىل أنسـاق بـدأت مكـررة للمبانـي وللمعاني 
املسـتقرة نجدها وجوديا تسحب العالم نحوها 
من اسـتدعائه من حافات لهـا تجدها أهم من 
بوجودنـا/ وجـود  وأدبيـات أرضت  رسديـات 

الشاعرة إذ تقول:
الكون : تنورتي 

الكواكب : أزرارها 
األصـوات: حفيـف يحـدث بني سـاقيَّ وقماش 

الحرير حني أركض. 
دائما أركض. 

هذه تنورتي تعاقب فصول لهاثي. 
عرقي برد دائما. 

املعابد التي أمر بها 
ال أقف فيها. 

تنورتي قصرية 
واملعابد طويلة. من قصيدة التنورة ص ١٢.

املالحظة القرائية تيش بلحظات تحطيم مراكز 
وإحـالل أخـرى يمكن مالحظتها من سـحب 
الكـون إىل تنورة / جبة حالجيـة نافذة ناكرة 
لرتاتبيـة هـذا املتخادمـات يف مشـهد تكليس 

لسلطات متالزمة. 

فمـن تتبع العالقـة بني هامش تمثلـه تنورة 
شاعرة هامشية أزاء جامع ذي منارة تعلو يف 
قلوب حاريس النسـق فإنها ستكون/ التنورة 
قصـرية لكنهـا مشاكسـة ملعابـد تسـتطيل 
أيدلوجيـا ثابتـه، التنورة هامش يسـحب إىل 

منطقته مقدسا يتكرس. 
ومـن تتبع مسـار شـاعرة ال يهدأ لهـا بال يف 
مشاكسـة العنارص بتاريخيـة الغالفا تعبويا 
يحـدد أو يحاول تضييق تجريبها لغة ووجودا 

نجدها تبوح  :
أتسلق األشجار القصرية ألنجو بنفيس 

لكني أسقط مع اللحاء 
أسقط وتتآكل صور وجهي اليسء املزاج. 

تلح الشـاعرة عىل الفعل التاريخي كي تهيء 
أرضـا للمواجهـة فهـي منشـغلة بالنجاة ال 
باملواجهـة التعبويـة التـي توفرهـا رسديات 
املعنى هي تتسلق ما يجعلها تعود من رحلتها 
مع الشـجر مترسبة مع لحاء قد ينسـاه متن 

املعنى كما ينىس الزمني املاثل. 
ويف عناد تتخـذه زورق وجـود نجدها مؤكدة 
هامشها الذي يّصاعد بدال من أعال ثابتة تريد 

انزالها وفقا لهمها الوجودي تقول:
طفولتي ردهة صاخبة 

كفكرة يف معبد 
يرسقها صمت اآللهة 

سماءاتي متكئة عىل بعضها أتسلقها بأسنان 
هشة وأرضاس عقل مخلوعة 

وفم يبتهل مرتجفا ويغني خجوال. من قصيدة  
،،أرضاس عقل مخلوعة  ،، ص٢٨

لو أحصينا بصمـت مجموعة العالقات يف هذا 
النص لوجدنا كما هائال من الوجود الذي تريد 

الشاعرة بثه بدال من الالوجود املاثل :
_ طفولتها/ قداسة املعبد .

-سـماءات الشاعرة الهشةالزمنية/ سماءات 
متخيلة. 

أن هـذه  القـول  إىل  لنخلـص مـن كل هـذا  
املجموعة الشعرية ال ٤٥ بتوقيت األب رصخة 

وجودية تستحق التأمل.
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طلـب منـي أن أنتظـره ريثمـا ينهـي 
سـيجارته ، أطفئهـا بالجليـد  بعد أن 
فـرغ منها ورماهـا يف سـلة النفايات 
التي تقـع أمام البناية الشـاهقة التي 
يسكن فيها ، كنت أظنه يرتجف بسبب 
الربد الشـديد لكن بعد أن نال يشء من 
الـدفء عندما اتجهت بـه إىل محل بيع 
املرشوبات الكحولية أدركت أنه يرتجف 
من شدة الضعف الذي استبد يف جسده 
لكـرب سـنه ، كان يعيش وحيـداً يحب  
قـراءة القصـص والروايـات  القديمة 
ومشـاهدة بعـض األفـالم أحيانـاً ، ال 
يرتك منزله إال للتسـوق أو الطبيب . لم 

يمكـث طويالً  داخـل املتجر فقد خرج 
حامـًال زجاجـة من رشاب الويسـكي 
االسكتلندي وبيده األخرى صندوق من 
برية (القـط الوحيش) ، ما أغناه حذره 
وتثبته خشية التزحلق إذ هوى ساقطاً 
بسبب ما تبقى من الجليد أمام املدخل 
الـذي ال يبعـد سـوى أمتـار قليلة عن 
مكان وقوف السـيارة ، استجمع قواه 
لينهض ثم أخذ يجمع علب البرية التي 
تناثرت حوله ، تركُت سـيارتي مرسعاً 
كي أمد يد العون له ، لكن سبقني إليه 
شـاب برفقة فتاتـني أخـذت كل فتاة 
علبتني من البرية وفرتا هاربتني بعيداً، 
أمـا ذلك الشـاب فقـد مسـك زجاجة 

الـرشاب وركض بها إىل جهـة أخرى ، 
تركـت الرجـل وحيـداً وانطلقت خلف 
ذلك الشـاب مرسعـاً ، أخـذت أطارده 
دون أن أكـرتث لسـيارتي التي تركتها 
مفتوحةاالبـواب يف جنح الظالم ، رمى 
الزجاجة عىل الجليد عندما  تيقن بأني 
سـأدركه واختفى بعدها بني املنازل  ، 
أجلسُت الرجل عىل مقعده بعد أن عدت 
اليه ، وضعـت رشابه املفضل بني يديه 
وعبارات الشـكر والثناء ال تفارق فمه  
طـوال الطريـق ، رفـع كيسـا كان قد 
جمـع فيه ما تبقى مـن علب البرية ثم 

خاطبني قائالً :
-خـذ يا بنـي يمكنـك أن تحتفظ بهن 

، أمـا أنـا فأكتفـي بهذا الـرشاب ، إنك 
تستحق أكثر من ذلك  .

- أعـد الكيـس إىل مكانه أرجـوك فما 
فعلت معك غري الواجب .

- أعلـم ذلك  بكل تأكيد لكنني أردت أن 
أعرب لك عن شكري خذ البرية أرجوك .

 ، -لكننـي ال أرشبهـا عـىل كل حـال 
اعتربنـي قـد أخذتهـا واحتفـظ بهـا 

لنفسك أرجوك .
-هل أنت مسلم يا بني ؟

 شعر بيشء من الخجل واإلحراج عندما 
أجبته باإلثبات ، ثم أردف قائالً : 

-آسـف جـداً يا بنـي مـا كان عليك أن 
تالحـق ذلـك الشـاب معرضا نفسـك 

للخطر من أجـل رشاب ترى يف حيازته 
إثماً .

- لو لم أفعل ذلك لكان اإلثم أكرب .
- ما هو اإلثم األكرب ؟

- أن أقف متفرجـا بينما يغتصب حق 
أمامي.
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إذا كان املـكان يعـد عنرصا من أهـم العنارص يف القصـة القصرية 
فهـو يتناغم مع معطيات العنارص األخرى  لينهض بالنص ويؤثث 
مسـتويات وردود الفعـل  التـي تنطوي عليها الشـخصيات ضمن 
عالقتهـا الحميمـة أو الرافضـة لديناميكية الفعـل القصيص الذي 
يتنامى مع تداخل وتسـامي هذه العنارص فاملكان (يشكل األرضية 
التـي تشـد جزيئـات العمل كلـه)1 وهو فضـال عىل ذلـك حاضنة 
للواقعـة القصصيـة التـي البـد من إن تتخـذ موضعا تشـتغل عىل 
امتـداده ومسـاحته  واملكان لغة(املوضع والجمـع أمكنة وهو عىل 
وزن مفعل وهو موضع لكينونة اليشء فيه واصطالحا: هو وسـط 
غري محدد يشـتمل عىل األشـياء)2 .والقاص الحاذق هو من يتقن 
توظيف املكان وتسـخريه إلضاءة أعماق الحـدث وتناميه وتفاعله 
مع الشـخصيات وهـي تجرتح فعلهـا النفيس املتـأزم متوافقة أو 
متناقضـة مع سـري الحـدث وحبكة القصـة وهكذا فعـل القاص 
حسن سليفاني يف مزاوجة جدلية بني املكان املألوف(البيت)واملكان 
املتأزم(الجبل)ولكن هذه العالئق النمطية تكتسـب وتتبادل املواقع 
بفعـل متغري طـارئ يتمثل بالطائرات التي رشعـت بقصف القرية 
لتبديـد كل يشء وتحـرق كل يشء فيصبـح الجبل الـذي يمثل مالذا 
ضمن سـياق بنـاء القصة بعد إن تصبح البيوتـات اآلمنة يف القرية 
عرضـة لقصـف الطائرات التـي تتعقب حتى الحيوانـات يف حربها 
الـرضوس ضد كل ماهو حـي ومتوقد واملكان مع ذلـك اليمكن أن 
يكـون ذا قيمـة فنيـة وفكريـة أال إذا كان نتـاج إنسـان واع ومثل 
هذا النتـاج يحمل يف طياته وإبعاده قيمة للـرصاع وأخرى للتاريخ 
الطويل إذ تشـكلت بموجبه اإلبعاد فيصبح املكان بالنتيجة شاهدا 
دامغـا عىل الفعـل الوحيش للطائرات وهي تالحـق حيوات البرش يف 
هذه البقعة النائية من كوردستان الن الوشائج العظيمة التي تربط 
أولئك البسطاء باملكان تكاد تكون مقدسة وأسطورية ومع إن فعل 
الرصاع يبـدو جليا يف دواخل الشـخصيات يف ردود أفعالها املتواترة 

إزاء الحدث املأساوي الذي خرج بهذه الجموع من البرش إىل تلك
املغارة التي ابتدأ بها مشـوار الرسد واختار سليفاني بمهارة وذكاء 
إلية الرسد املوضوعي ليكون مطلعا عىل كل يشء حتى األفكار الرسية 
التي ينطـوي عليها اإلبطال وبهذا يكون قـادرا عىل إضاءة الخارج 
والداخـل مسـتعينا بمعطيات املـكان والزمان والحـدث وينعكس  
املـكان بـكل متغرياتـه واحتدامه وتأزمـه عىل واقع الشـخصيات 
وترصفاتها إزاء هذه الفوىض املسترشية يف ارتباك الحدث وتفاقمه 
(إن املكان الذي يسـكنه الشـخص مـرآة لطباعه فاملـكان يعكس 
حقيقة الشـخصية ومن جانب أخر فان حياة الشـخصية تفرسها 
طبيعة املكان الذي يرتبط بها)3.وظف القاص حسـن سـليفاني يف 

مناورتـه القصصية التداخـل بني املكانني وفتنـة الولوج والخروج 
من املكان(املألوف-املتأزم)بفعل القصف العشـوائي وتحقيق حلم 
الطفولة(حـه لو)التـي كدرها الجوع والحت يف طلـب الخبز املحىل 
بالسـكر مـن والدتها((عالية))التي أرصت عىل الخـروج من قلب 
الجبل الذي أصبح كاألم الحنون تحضن أبنائها وتحاول دفع املخاطر 
ورد األذى عنهم. إن تفعيل رمزية املكان وحضوره يف مستوى سياق 
الـرسد الذي أداره سـليفاني بذكاء يشـري بال أدنى شـك إىل توظيف 
فنـي رائع للواقعة التي تمثلها القـاص بدراية وفطنة(والرسد كما 
يعلم الجميع ال يقدم لنا الحكاية حسـب الرتتيب الذي وردت فيه يف 
الواقع وإنما بعيد ترتيب هذه اإلحداث بطريقة تتوخى الجمال لذلك 
فان النقاد يميزون بني القصة والحكاية وبني عملية رسدها)4 .أن 
إرصار عاليـة عـىل مغادرة املغارة والعـودة إىل البيت وهي مصممة 
عـىل تنفيذ رغبـة ابنتها(حه لو)من دون إن تحفـل بزوجها املعوق 
الـذي ارتكن جانبا يوايس نفسـه و(اخرج زوجها كيـس التبغ من 
جيبه ,حدق يف سـاقه األيمن املبتور)وهذا التحديق بذاته إشـارة إىل 
فعله السلبي وانكفاءه من دون إن يستطيع فعل شئ غري أن يحذر 
زوجته عالية قائال(إال تسـمعني رصاخ طائـرات أوالد الكلب؟) وال 
تحفـل عالية املأخوذة برصخات الطفلـة الجميلة(حه لو)بل تزداد 
إرصارا فـرتد عـىل زوجها قائلة(التلـق بكلماتك سـدى يف النهر, أال 

تعرفني يا يوسف؟سأذهب يعني سأذهب).
ومـع أن السـارد يروي عـرب ذاكرة الـزوج املعطوبة خـربة ودراية 
(عالية)بتضاريس الجبل(كانت عالية نشـطة, نشطة منذ صغرها 
ترافـق والدها لصيد الوعول, عىل دراية بعالم الجبل)ومع ما يقدمه 
السـارد من تفاصيل كثرية يثني بها عىل  عالية وعالقتها الحميمة 
مـع الجبـل واملكان إال إن هذا ال يمنع هاجـس الرتقب والتوقع عند 
القـارئ الذي سـيلتقي حتما يف نهايـة القصة بكارثيـة وفجائعية 

الخاتمـة حيـث يختلـط السـكر والدم(كانـت صفيحة السـكر قد 
انقلبـت عـىل األرض والـدم األحمـر يمازجها)ليس هذا حسـب بل 
تسـتيقظ الفتاة الصغرية (حه لو) عىل اثر ذلـك الدوي الهائل الذي 
تحدثه الطائرة وهي تقصف جسـد عاليـة الناحل فترس صديقاتها 
قائلة (أالن سـتأتي أمي وستجلب يل خبزا محىل بالسكر..سأقسمه 
النصـف األخر..أتقبلني؟)وهكـذا يختـم  نصفـني نصـف يل ولـك 
سـليفاني قصته مسـتفيدا من معطيات املكان وإبعاده فالخروج 
مـن قلب الجبل بـات موتا محققـا  بعد أن اسـتعرض القاص تلك 
الحيوات املتأزمة وهي تلوذ بكنف الجبل متوسـلة ومرتاجعة بفعله 
اإلنسـاني تنتظر البشارة بينما تنربي عالية لتحطيم حاجز الخوف 
والـرتدد واملوت الـذي يهيمن عىل الجميع وتسـتجيب لنداء طفلتها 
التـي تحلم بالخبز املحىل بالسـكر فتخرتق حـدود األمكنة املألوفة 
واملتوترة وتعود إىل بيـت الطفولة والذكريات الذي أصبح خرابا بعد 
أن قصفته الطائرات بوحشـية(ألننا نعـود دائما بذكرياتنا إليه واىل 
الهناءة التي لقيناها فيهـا واىل دفء أحضانه الذي ضمتنا فيه, انه 
البيت الذي مارسـنا فيه أحالم اليقظة وتشـكل فيه خيالنا)5. وإذا 
مـا كان البيت موطن األحالم والطفولة واأللفة فان عالية وعائلتها 
ال يمكـن أن تطمـأن إىل بيـت الطفولة األمن ألنه لم ولـن يعود أمنا 
يف كوردسـتان بفعل املتغريات التي عصفت بـه عرب العصور والتي 
هـددت وتهدد وجـوده وحضوره وهو يكافح ويناضل ببسـالة من 
اجل تحقيق ذاته وأحالمـه املرشوعة يف حياة هانئة كريمة ال يعكر 
صفوهـا الطارئون من القتلـة والرعاع الذين لم يجيـدوا غري لعبة 
القتل املجاني إزاء شعب أحب الحياة وانترص لقيمها العليا ويف هذه 
القصـة التي أعدها واحدة من أجمل القصص الكردية التي عالجت 
بفنية عالية ورمزية شـفيقة مأساة الشعب الكردي يف رصاعه مع 

قوى الرش التي تريد له املوت والهزيمة والخذالن.



رمضان شهر الخري والرحمة والربكة، 
العبـادات والزيارات التـي تصل الرحم 
وتقرّب بني األصدقاء تعني أن الشـهر 
ينتهـي والجميع سـعداء، ولكن هناك 
وجـه آخـر لشـهر رمضـان، يشـمل 
املسـؤوليات واملهـام التـي ال تنتهـي، 
مع ضيـق الوقت وإرهـاق الصيام، ما 
قد يقلل من حجم سـعادتك يف الشـهر 

الكريم.
ولكن ال تستسلمي للصعوبات، واجهي 
تحديـات شـهر رمضان، واسـتمتعي 
الكريم، وحافظي  الشـهر  بروحانيات 
عـىل سـعادتك فيه، وذلك عـرب تطبيق 

النصائح التالية.
1. ال تقيس عىل نفسك

املهام التي ال تنتهـي واألعمال املنزلية 
مجهـود الوالئـم، عـالوة عـىل إرهاق 
الصيام، كل هذا يجعلِك ال تجدين وقتاً 
لنفسك أو يدفعِك للتقصري يف العبادات 
األخـرى كالصـالة وقراءة القـرآن، ما 

يجعلِك غري سعيدة.
لذا ال تقيس عىل نفسك، رتبي أولوياتك، 

وأجيل ما يمكـن تأجيله إذا تعلق األمر 
براحتـك، واطلبي املسـاعدة من أفراد 
أرستـك حتـى ال تحمـيل كل الضغوط 

بمفردك.
رمضـان  لشـهر  ميزانيـة  ضعـي   .2

والتزمي بها

مـن أهـم مصـادر التعاسـة يف شـهر 
رمضان هي األزمات املالية، حيث تزداد 
املغريات، ما يدفعك للمزيد من الرشاء، 

وبالتايل تشـعرين بأنـِك يف أزمة مالية 
تفسد عليِك فرحة الشهر الكريم.

لذا ضعي ميزانية خاصة لشهر رمضان 
تشـمل جميع بنود اإلنفـاق املتوقعة، 
عـىل أن تكون أشـياء مفيـدة ومهمة 
وتناسـب قدراتك الرشائيـة، واحريص 
عـىل االلتزام بها وعدم االنسـياق وراء 

املغريات.
3. خصيص وقتاً لزوجك

بسـبب ضيـق الوقـت وانشـغالك أنِت 
قـد  واملسـؤوليات،  باملهـام  وزوجـك 
ينخفض مستوى التواصل بينكما، كما 
تنخفـض معـدالت العالقـة الحميمة، 
فيزيد احتمال اشتعال املشاكل بينكما، 
أو عىل األقل تشعرين بفجوة يف عالقتك 

بزوجك، ما يجعلِك غري سعيدة.
لذا خصيص وقتـًا لزوجك وضعيه عىل 
جدولكما الزمني، والتزمي بقضاء وقت 
خاص معه بعيداً عن وسـائل التشتيت 
مثـل األطفـال واألجهـزة اإللكرتونية، 
واجعيل هـذا الوقت مخصصاً للتواصل 
بينكما، وليس ملناقشة قضايا األرسة.

ليس هناك بيت ال تقع فيه املشاكل 
فهـذه  األخـوة  بـني  والشـجارات 
الشـجارات جزء طبيعي من تطور 
شـخصية أوالدنا  ولكن طريقتنا يف 
التعامل مـع هذه الخالفـات هامة 
وأساسـية لئال ينمو الكره والعداوة 
بـني األخوة يف املسـتقبل. كيف عىل 
األهـل التعامل مع أوالدهـم لينّموا 

الحب بني األخوة والتعاون؟
- استعميل مع أوالدك عبارة أقرض 
أخـاك هذا الـيشء بدالً مـن كلمة ” 
شـاركه“ فيطمـنئ إىل أن األشـياء 

سرتجع اليه ويتجاوب برسعة.
- اسـتعميل أيضـاً عندمـا تريديـن 
مـن أوالدك أن يلعبـوا مـع بعضهم 
عبـارة ”اسـتبدل“. مثالً: اسـتبدل 
سـيارتك الصغرية الحمراء بسيارة 
الزرقـاء. فيسـتنتج الطفل  أخيـك 
أن االسـتبدال هو وقتي، وسـتعود 
سـيارته إليـه بعـد أنتهـاء اللعـب 

فيتجاوب.
-شـددي دائمـاً أمـام أطفالك عىل 
األشـياء التي تشـاركني فيها أفراد 
العائلة، وعىل الفائدة التي يحصلون 
عليهـا عندما يتبادلـون أغراضهم، 
فهـم بذلـك يحصلون عـىل أغراض 

إضافية.

نفـس  يريـدون  أوالدك  كان  -إذا 
اللعبة يف ذات الوقت، حاويل أن تحيل 
هذه املشـكلة باللجوء إىل ” املنبه“. 
حددي عرش دقائق لكل واحد منهم 

باملداورة.
-إذا كان ابنك البكر يرفض أن يعري 
العابه ألخيه الصغري، قويل له انه لن 
يحـق له إذن أن يأخـذ العاب أخيه. 

فيغري رأيه برسعة.
يتشـاجران  ولـداك  كان  إذا   -

بخصوص من سـيأخذ أكرب قطعة 
من قالـب الكاتو؟ لكـي تحيل هذه 
املشـكلة قويل لهمـا: إّن الولد األكرب 
القالـب، والصغري  سـيقطع أجزاء 

سيبدأ بتناول أول قطعة.
-علمي أوالدك أصول الترصف لحل 

مشاكلهم الشخصية وحدهم.
- ال تتدخيل يف مشاكلهم. اتركي لهم 
الفرصـة الالزمة لحلهـا. إال إذا لجأ 
الولد الكبـري إىل القوة، عندئذ حاويل 

أن تسندي بلطف االبن الصغري.
-إذا تقاتلـوا باأليـدي ، فرقي بينهم 
وضعي كل واحد يف غرفة من املنزل. 

وأوقفي اللعب.
-عندما يتخاصم أطفالك، ال تكوني 
طرفـاً وحكمـاً يف الوقـت نفسـه. 
يف  متضامـن  كفريـق  اعتربيهـم 
املسـؤولية والنتيجة. إذا طلب منك 
أن تكوني حكماً بينهم، ال تقبيل بل 
أعطيهم فرصة ثالث دقائق ليجدوا 

وحدهم حالً مرضياً ومناسـباً لكل 
منهم.

-إذا رضب أحدهمـا اآلخـر، حاويل 
أن تخففـي عـن الولد الـذي تحمل 
الرضبة، من دون أن تتشاجري مع 
أخيه الذي رضبه. ال تنحازي ألنك لم 
تحرضي املشـهد كله. من الطبيعي 
أن يكـون األكـرب هو الـذي رضب، 
لكن ال تنيس أن الصغري يعرف جيداً 
كيف يستفز أخاه ويدفعه للشجار.
-ال تطلبـي دائماً من الولد األكرب أن 
يكون قدوة ألخيه. ال تضعي املالمة 
دائماً عليه ألنه األكرب. إذا لم تعطيه 
بعـض االمتيـازات كتعويـض عن 
الطلـب إليه مراعاة أخيـه األصغر، 

فسوف يجد أن الحياة غري عادية.
-هنئـي أوالدك إذا توصلـوا إىل حـل 
خالفاتهم من دون مشاجرة، أو إذا 

لم يتقاتلوا خالل النهار.
- إذا كان هنـاك سـبب محدد يؤدي 
عـادة إىل الخالف بينهمـا حاويل أن 
تحيل املشـكلة من أساسـها بإلغاء 

هذا السبب.
-إذا حدث خالف بينهم عىل املائدة، 
عـرض  يف  يتمـادون  تدعيهـم  ال 
حججهـم واقرتحـي أن يلعبوا لعبة 

مناسبة.

حمايـة برشتـك مـن عالمـات التقـدم يف العمر يجـب أن تبـدأ مبكراً، 
فالكوالجـني املوجـود يف الجلد يبـدأ بالتدهور يف منتصـف العرشينات 
مـن العمر، وينخفض بنسـبة ٪1 تقريباً كل عام، مـا يؤدي إىل فقدان 
املرونة يف طبقات الجلد العميقة، وإىل تراخي البرشة وظهور التجاعيد، 
لذا ومن املهم أن تبدئي بروتني حماية برشتك من الشـيخوخة يف سـن 
العرشينـات. ال تتخيل عن واقي الشـمس.. الخطأ األكرب الذي يمكن أن 
ترتكبيـه يف حق برشتك، هو التخيل عن تطبيق واقي الشـمس، حتى يف 
طقس الشـتاء البارد، إن الواقي من الشمس العايل الجودة هو بال شك 
أهم منتج يف روتني حماية برشتك من عالمات التقدم يف العمر، وُيفضل 
أن يكون واقي الشـمس خالياً مـن املواد الكيميائيـة، ومقاوماً للماء، 

وغري مرئي عىل الجلد، وأن تطبقيه مهما كانت درجة حرارة الجو.
ال ترهقي برشتك.. رغبتك يف العناية ببرشتك قد تدفعك إىل إرهاقها عرب 
اإلفراط يف عمليات التقشري واإلجراءات التجميلية التي تضمن تعريض 
البرشة لنسب عالية الرتكيز من مستحرضات العناية بالبرشة، ما يأتي 
بنتائج عكسـية، لذا احريص عىل البسـاطة والتـوازن يف روتني العناية 
ببرشتك. اتبعي نظام غذائي ونمط حياة صحي .. نظامك الغذائي يؤثر 
مبارشة عىل صحة برشتـك ومظهرها، لذا احريص عىل تناول األطعمة 
الصحي، والحد من تناول السـكر، وابتعـدي عن األطعمة املصنعة غري 
الصحية، وارشبي املزيد من املياه. أيضاً من املهم االلتزام بنشاط بدني 
يومي، مثل التمارين الرياضية الخفيفة كامليش، واالهتمام بالنوم الجيد، 
وهذه الخطوات رغم بسـاطتها لها مفعول السـحر عىل صحة البرشة 
ومظهرهـا الشـبابي الدائم. ال تنسـاقي وراء موضات مسـتحرضات 
العناية بالبرشة.. كل فرتة يظهر اسـم جديـد يف عالم العناية بالبرشة، 
ويركض نحوه الجميع باعتباره املكّون السـحري إلنقاذ البرشة، ولكن 
لألسف هذا وهم، والحكمة تقتيض أن تستشريي طبيباً أو متخصصاً يف 
البرشة، ليصف لِك املسـتحرضات املناسبة لبرشتك، والتي تكون فّعالة 
وآمنة، دون االنسياق وراء املوضة. اعتني بمنطقة حول العني .. منطقة 
حول العني هي أكثر مـا يربز مظهر البرشة، وهي التي تظهر بوضوح 
مظاهر التقـدم يف العمر، مثل الخطوط الدقيقـة، االنتفاخات، أكياس 
أسفل العني، والهاالت السوداء، لذا احريص عىل االهتمام بمنطقة حول 
العني، واستخدمي منتجات مخصصة للعناية بها. الجئي إىل اإلجراءات 
التجميليـة يف الوقت املناسـب .. يف منتصف الثالثينات، قد تحتاجني إىل 
بعـض اإلجـراءات التجميلية، مثل حقـن البوتوكـس والفيلر، وغريها 
من اإلجراءات التي يمكنِك اتخاذ قرار بشـأنها باملشـاركة مع طبيبك، 
وهي إجراءات تجميلية بسيطة وسهلة، تساعدك يف االحتفاظ بمظهر 

شبابي ألطول وقت ممكن.

10واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

Êbõflä@ãËí@¿@ŸmÜb»é@Û‹«@√b–z‹€@paÜbíäg

€�›NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆNNNÛËic@Ú:·ا

@Òãìji@Ô»n‡nn€@|ˆbó„@V
Ú‡ˆaÜ@ÚÓibjí

NNNpbÓ◊Ï‹é

NNNÚflÏ‹»fl@‚ÏÌ@›◊

NNN@Ñj�æa

_ÊÏœÎãÿÓæa@Û‹«@Cw‰–égD@…öÎ@·nÌ@aàbæ

ÒÏÇ˛a@µi@ÚÓflÏÓ€a@pbœ˝©a@›®@Ú€b»œ@÷ã† ·z‹€bi@ê†b�i@ÚÓ‰Óñ

يالحظ كثريون أن هناك شـيئا مثل 
االسـفنج حـول رأس امليكروفون، 
ولهذا بالتأكيد أسـبابه التي تجتاز 
مسـألة الشكل.. السـبب الحقيقي 
حسب املختصني بأن هدفه تصفية 
صـوت الهـواء أو النسـيم وكذلـك 
أنفاس األشـخاص، بحيـث يظهر 
الصوت الحقيقي فقط. وربما هذا 
مالحظ أكثر عند التسجيل من دون 
هذه القطعة االسفنجية يف بيت فيه 
مكيف هـواء مثالً، حيث سـيكون 
هنـاك الكثـري مـن الصـدى حتـى 
اسـتخدام هذه القطعة االسفنجية 

عىل رأس امليكروفون.

املقادير
9 حبات بطاطـس مقطعة 

إىل رشائح
1 كيلو لحم مفروم

2 ملعقة صغرية ملح
6 مالعق كبرية دقيق

1 ملعقة صغرية فلفل
5 مالعق كبرية زبدة أو زيت

2 بصلة مفرومة
3 مالعق كبري زعرت مفروم

4 أكواب حليب
شـيدر  جبـن  أكـواب   4

مبشور
طريقة التحضري

- يوضـع اللحـم املفروم يف 
وعـاء عـىل النـار ويطهـى 
مع امللـح والفلفـل عىل نار 

متوسـطة ملدة 10 دقائق إىل 
أن يصبح لونه داكناً. 

- يحـرّك اللحم ويقلّب حتى 
ننتهي من الطهو. 

- تـذوب الزبـدة عـىل النار، 
إليها  الذوبان يضـاف  وبعد 
البصل ويطهـى قليالً حّتى 

يصبح ليناً. 
- يضاف الدقيـق إىل البصل 
ويطهى مع التقليب املستمر 

ملدة دقيقتني. 
- يرفـع عن النـار ويضاف 

إليه الزعرت.
- يضاف الحليـب إىل خليط 
وتقلّـب  والدقيـق  البصـل 

جميع املكونات.
- يوضـع هـذا املزيـج عىل 

النار حتى يغيل مع التقليب 
املستمر.

- بعد الغليان يرفع عن النار 
ويضاف إليه الجبن املبشور 

ويقلب حّتى يذوب.
كميـة  نصـف  تـرىص   -
الصينيـة،  يف  البطاطـس 
ثـم يسـكب اللحـم املفروم 

فوقها.
بكميـة  اللحـم  يغّطـى   -  

البطاطس املتبقية.
- تسـكب صلصـة الجبنـة 

املطهوة فوق البطاطس. 
- تدخل الصينيـة إىل الفرن 

وتخبز ملدة 45 دقيقة.
- تخـرج من الفـرن وترتك 

ملدة 5 دقائق قبل أن تقّدم.
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يعتـرب التني من أكثر الفواكه حالوة إىل جانب 
عدد ال يحىص مـن الفوائد الصحية، حيث إن 
تنـاول التني، سـواء كان مجفًفـا أو طازًجا، 
يمنـح جسـم اإلنسـان فوائـد متعـددة بمـا 

ينعكس بشكل إيجابي عىل الصحة العامة.
1. خفض نسبة الكوليسرتول

تحتـوي ثمـرة التني عـىل جرعـة صحية من 
األليـاف القابلـة للذوبـان، حيث توفـر أربع 
حبات من التني املجفف ما يعادل 100 سعرة 
حراريـة وأربع غرامات مـن األلياف، وهو ما 
يمثـل ٪14 مـن الكمية اليوميـة املوىص بها، 
ثبت أن تناول األطعمة التي تحتوي عىل ألياف 
قابلـة للذوبان، مثـل التني، يسـاعد يف تقليل 

نسبة الكوليسرتول يف الدم.
2. مكافحة االلتهاب

أو  نباتيـة  مغذيـات  عـىل  التـني  يحتـوي 
مركبـات نباتية طبيعية تسـمى البوليفينول 
والكاروتينـات يعمـل كل مـن البوليفينـول 
والكاروتينات كمضادات لألكسدة ويساعد يف 
التخلص من الجذور الحرة، مما يسـاعد عىل 

أيًضا يف مكافحة االلتهاب.

3. التحكم يف نسبة الغلوكوز
وجـدت األبحاث أن التني يحتـوي عىل مركب 
يسـمى ABA (أي حمض األبسيسـيك) الذي 
ثبت أنـه يعزز االمتصاص املحيطي للغلوكوز 
بشـكل  الجسـم  إىل  الغلوكـوز  ويسـحب 
مستقل عن األنسـولني وأوضح الباحثون أن 
مسـتخلص التني املستخدم يف الدراسة لم يزد 

عن حصة ونصف من التني.
4. عنارص غذائية متنوعة

يمنح التني جسم اإلنسان باملزيد من العنارص 
الغذائية التي يحتاجها، حيث توفر حوايل أربع 
حبات من التني 100 سـعر حـراري و٪6 من 
الكمية اليومية املوىص بها من البوتاسـيوم، 
باإلضافـة إىل ٪4 من الكميـة اليومية املوىص 

بها من الكالسيوم والحديد.
و مـن املعروف أن البوتاسـيوم والكالسـيوم 
مـن العنـارص الغذائية التي حددتهـا املبادئ 
التوجيهية الغذائية 2025-2020 لألمريكيني 
عىل هـذا النحو، فإن تناول التني هو وسـيلة 
للجسـم كـي يحصل عىل املزيد مـن العنارص 

الغذائية التي يفتقر إليها عادة.

كما يمد التني الجسم أيًضا باملغنيسيوم، والذي 
يلعب إىل جانب الكالسيوم والبوتاسيوم، دوًرا 

مهًما يف صحة القلب واألوعية الدموية.
5. الوقاية من الرسطان

مـن  الوقايـة  يف  التـني  يسـاعد  أن  يمكـن 
البوليفينـول  يوفـر  ألنـه  الرسطـان، 
والكاروتينـات، وكليهمـا ثبـت علمًيـا أنـه 
يسـاعد يف طرد السموم من املواد املرسطنة، 

التـي يمكن أن تـؤدي إىل اإلصابة بالرسطان 
يسـاعد البوليفينول والكاروتينات، املغذيان 
النباتيـان املهمـان، أيًضـا يف إصـالح تلـف 

الحمض النووي واألنسجة األخرى.

ماذا يعني تلون األظافر بلون أبيض شاحب أو 
بلون أزرق؟ وماذا يعني جفاف األظافر؟ هناك 
أعـراض كثـرية إذا ظهرت عـىل األظافر، فهذا 
يعني أن الشـخص يعاني من مرض معني، قد 

يكون خطريا يف بعض األحيان.
تؤثر الهرمونـات وكذلك اإلجهاد ونمط الحياة 
عـىل صحة األظافـر. فاألظافر السـليمة يبلغ 
سـمكها نصف ميليمرت تقريبا وتكون خفيفة 
ومقوسـة وسـطحها أملـس. يف التايل سـبعة 
تغيريات تطرأ عىل أظافرك تساعدك يف التعرف 

عىل املرض الذي تعاني منه:
1. تلـون األظافـر

تلـون األظافر بلـون أبيض شـاحب دليل عىل 
فقر الدم الناتج عن مرض السكري عىل سبيل 
املثال. وتلونها باألزرق دليل يف كثري من األحيان 

عىل اإلصابة بمرض القلب أو أمراض الرئة.
2. تكرس األظافر

سـبب هشاشـة أو تكرس األظافر هو اإلصابة 
بقصور الدرقية. وهي حالة مرضية تنجم عن 
نقص إنتـاج الهرمونات يف الغدة الدرقية. كما 

أن هناك إشـارات أخرى عـىل اإلصابة بقصور 
الدرقية وهي نمو األظافر ببطء شديد.

3. جفاف األظافر
عنـد التأكـد من جفـاف األظافـر يجب رشب 
كميـات كافيـة مـن املاء. كمـا ُينصـح دهن 

األظافر بزيوت غنية بالربوتني.
4. تواجد بقع بنية وسوداء تحت األظافر

إذا لـم تكن هذه البقع نتيجـة إلصابة برضبة 
مطرقـة مثـال أو تجمعا للـدم تحـت الظفر، 
فيجب استشـارة الطبيب. فظهـور بقع بنية 
أو سـوداء تحت الظفـر ودوام ظهورها لعدة 
أسـابيع يمكـن أن يكـون دليال عـىل رسطان 

جلدي.
5. أخاديد جانبية يف األظافر

ظهـور أخاديـد جانبية عىل األظافر تشـري إىل 
أن الشـخص تعـرض للحمى (ارتفـاع درجة 
الحرارة) أو نوبة قلبية. ولكن هذه األخاديد ال 
تظهر مبارشة وإنمـا بتأخري مدته من ثمانية 

إىل اثني عرش أسبوعا.
6. تقرش األظافر

تقرش األظافر بصفة متكررة يعني أن جسمك 
لديه مشـاكل يف امتصاص األمالح املعدنية. يف 
هـذه الحالة يجـب مضع الطعام بشـكل جيد 
لتسـهيل عمـل املعدة التي ال ُتنتـج ما يكفيها 

من العصـارات الرضوريـة لهضـم الطعـام.
7. بقع بيضاء يف األظافر

ال يـدل ظهـور بقـع بيضـاء عـىل األظافـر 

بالرضورة عىل نقص يف الكالسـيوم والربوتني 
أو الحديـد. الطبيـب إرفـني شـولتس، رئيس 
قسـم األمراض الجلدية يف مستشفى نونبريغ 
بأملانيا، أكد أن البقع البيضاء هي نتيجة آلفات 
صغرية ناتجة عن إصابات. لكن إذا الحظت أي 
تغريات غري عادية واستمرار ظهور هذه البقع 

البيضاء فيجب عليك استشارة الطبيب.
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يرضب للشخص يؤتمن عىل أمر ، فال يكون أهال لتحّمل تلك األمانة ، أو 
املحافظة عليها ، خيانة منه ولؤما . 

أصلـه: أن رجال من أهل بغداد كان قد سـافر إىل إحـدى املدن العثمانية 
إّبـان العهـد العثماني بصحبة رفيق له.. وبينما همـا يتنزّهان يف بعض 
شـوارع املدينـة _ يف عرص ذات يـوم _ رأى الرجل بقرة كبـرية واقفة يف 
رشفـة أحد البيوت، والرشفة : هي ماكان يسـمى يف بغـداد القديمة (( 
الطارمة )) ويسـمى اليوم البلكـون،. وكانت الرشفـة صغرية وضيقة 
وبابهـا صغري وضيق ، فتعّجب الرجل من ذلك غاية العجب ، ولفت نظر 
رفيقه إىل ذلك ، وراح يتسـاءل وإياه عن كيفية صعود البقرة الكبرية إىل 
تلـك الرشفة الصغرية الضيقة وعن كيفيـة نزولها منها والرشفة عالية 
عـن األرض ، وبابهـا صغري ضيـق ! . ثم قال الرجل لرفيقـه : (( إن هذا 
األمـر اليكاد يصّدقه العقـل .. فلو أن امرءا حّدث به بعض معارفه ، هل 
كان يصّدق يف قوله ؟ . فبالله عليك ياصاحبي إنتبه ملا ترى جيدا واحفظ 
ذلـك يف ذاكرتك .. لعلّني أحتاج إىل شـهادتك يف هـذا األمر ، إذا ما عدنا إىل 
بغـداد .. ألنـي أخىش االّ يصّدقني أحد إذا ما قصصـت عليه قصتها )) . 

فوعده رفيقه خريا . 
ثـم أن الرفيقني عـادا إىل بغداد ، وقـد نيس الرجل أمر البقـرة . ويف ذات 
يوم دخل الرجل إىل املسجد ليصيل الظهر ، فرأى صاحبه واقفا يف ناحية 
من املسـجد ، وقـد التّف حوله لفيف من النـاس ، وهو يقّص عليهم نبأ 
البقرة ، وكان القوم يسـتمعون إليه ويهّزون رؤوسهم غري مصّدقني ملا 
يقـول ! . ومـا كاد ذلك الرفيق يرى الرجل داخـال ، حتى صاح به قائال : 
(( لقد جئت يف الوقت املناسـب يا صاحبـي .. أن هؤالء القوم يكّذبونني 
فيمـا أقّص عليهم من نبأ البقرة . فهالّ شـهدت يل عىل صحة ما أقول ؟ 
)) . فقـال الرجل : (( أنا ال أتذّكر من هذا األمر شـيئا .. وما أظن كالمك 
إالّ إفـرتاًء وبهتانـا ! . )) . فقال صاحبه : (( مـاذا تقول يا صاحبي ؟ .. 
هل نسيت ذلك بهذه الرسعة ؟ .. )) فقال الرجل : (( ال .. لم أنس ذلك .. 
ولكنك أنت الذي نسيت ما طلبته منك .. ألني (( ردتك شاهد .. طلعت يل 
قّصـه خـون )).. ثم ذاع ذلك األمر بني الناس ، وعجبوا من قلة عقل ذلك 

الصديق ، وعدم إلتزامه بما وعد به رفيقه...

كان هناك رجال كبريا يف السن وله ابن وحيد، وكان هذا الرجل عليه دينا 
لرجل بمقدار تسـعني ألف جنيه، فجاء صاحـب الدين لطلب املال وقال 
للرجل العجوز بأنه لن ينتظر أكثر من ذلك، وكان كل ذلك يف وجود االبن، 
فذهـب الرجـل بميعاد قد حدده بنفسـه لكي يأخذ جـزءا والجزء اآلخر 
بعدهـا بوقت قصـري، وبعدما ذهب الرجـل يف اليوم الـذي يليه ذهب له 
الشـاب وأعطاه ثالثون ألفا وقال لـه واملتبقي يف وقت آخر، وعندما علم 
الرجـل العجوز بذلك ذهب للرجل وطلـب أن يعيد ذلك املال البنه الن ذلك 
املال ادخره من اجل زواجه ، ولكن االبن الشاب رفض رفضا شديدا، وأخذ 
ذلك الرجـل العجوز يدعو البنه بالتوفيق وبصالح الحال وان يكرمه الله 
بكرمه الواسع، وبينما جالسني يطرق الباب صديقا لالبن يدخل ويطلب 
منـه العمل عند مديـره ألمانته وذكاءه، وقال له عن األجر الذي سـوف 
يتقاضاه، وطلب منه بأن يقابله، وعندما ذهب االبن الشـاب ملقابلة ذلك 
املديـر حدد له العمل وحدد األجر أيضا فذهل الشـاب باألجر ألنه ضعف 
ما قال له صديقه، هنا بكى الشـاب وحكى للمدير عن دين أبيه، فوعده 
بسداد الدين كله عنهم، ألن ذلك املدير عرف ما عند ذلك الشاب من أمانة 

وبر لوالديه وأنه لم يبخل عىل والده  بأموال زواجه.

عندمـا تنظريـن إىل هاتفِك نظـرة خاطفة 
اللتقـاط صورة ”السـيلفي“، هـل تقومني 
بإمالة رأسك إىل اليسار أم اليمني أم تنظرين 
مبارشة إىل الكامريا عند التقاط صورة لِك؟

إنها حركة عفوية منِك لكنها تكشف الكثري 
عن خفايا شخصيتِك، اعريف كيف؟

أ- مغامرة ومنفتحة
إذا كنت تديرين رأسك إىل اليمني، فأنت محبة 
للمخاطر. ال تخافني مـن التحدي وتجربني 
كل يشء تقريباً. تحتاجني يف بعض األحيان 
إىل اقنـاع ، ولكـن ال يصعـب التعامـل معك 

عندما يحدث ذلك.
ب- واثقة ومستقلة

إذا كنِت ممن ينظرون مبارشة إىل الكامريا، 
فأنـت واعية ذاتياً. واثقـة يف جميع جوانب 
حياتك، من العمل لألصدقـاء، وتحّبني فعل 
األشياء لوحدِك، ال تحتاجني إذناً أو موافقة! 
ومع ذلك، تجدين نفسـك يف حـاالت حرجة 
من وقت آلخر، ولكن يمكنِك دائماً الترصف 

عند الحاجة.
ج-  املبتهجة والقابلة للتكّيف

إذا كنـت تديريـن رأسـِك إىل اليسـار، فأنت 
مسـرتخية جـداً. ال تتضايقني وتتماشـني 

مـع التيـار. ال تتخذين كثرياً مـن القرارات 
بسـبب طبيعتـك السـهلة، وهو مـا يّرضك 
عند الحاجة للتعبري عن رأيك. ولكن تكلّمي! 

فالناس ستقّدر ما لديِك لقوله.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــوت      الصــــ ــر  حج ــة  وتخط ــم  ياقل ــزف  ان
ــة ورقـ ــعر  والش ــرك  حب ــري  عم ــن  م ــذ  اخ
ــات اللجمـــــــ ــد  وج او  ــه  بالصحيف ــز  رك
ــة ــطر فرقـــــــ ــكل س ــي ب ــال تدم ــه ام تلك
ــب الذيــــــــ ــه  ناب ــرز  ب ــو  ل ــم  ياقل ــن  ولتظ
ــه ــف يرقــــــــــ ــو للعط ــم ل ــا ابتس معناه
- - - - - - - - - - - -
ــات        اللحظــــــــ ــهد  تش ــع  مراج ــد  راي اذا 
ــرة نظـــــــــ كل  ــوف  برف ــزن  للح ــد  مجل
ــدوس       تـــ ــاك  وخط ــي  كلب ــة  مبكتب ــول  جت
ــرة مخضــــ ــروح  ج ــدمي  وق ــه  هس ــع  طب
ــرار         احـــــــ ــد  عه ــك  وال ــه  بدي ــل  تخج ال 
ــرة حض ــي  وتصيرل ــك  ال ــاره  ش ــرن  اصي

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
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

تحاول أن تصلح ما أفسـده الزمـان مع الرشيك. 
استمر يف ذلك فما هدم عىل مدار سنوات حتى يمكن 
أن يبنـى يف دقائق. التيأس وحاول عىل قدر املسـتطاع 

أن تصل إىل ما تريد من أهدافك.

يوم صعـب فكن صبورا فربما تمر بمشـكلة ما 
ولسـوء الحظ سـتتصاعد عىل مدار اليوم بسـبب 
سماعك لبعض األخبار السيئة اليوم فحاول أن تجري 
بعض التعديالت التي تتناسـب مع تلـك األخبار الجديدة. 
كن مستعدا ملا يحدث ولكن تأكد أن عالقاتك ستتغري فيما 

بعد إىل األفضل.

يـوم هـادئ فاحـرص عـىل أن تشـغل نفسـك 
ببعـض األمور. يجب عليـك اليوم أن تتحمل بعض 
املسؤوليات وأن تنشـغل باملهام األساسية التي يجب 
إنجازهـا. ال تؤجـل عمل اليـوم إىل الغد. ال تقلـق واطلب 
املسـاعدة من اآلخرين. ننصحك باالقـرتاب من األصدقاء 

ورفقاء العمل فهم أفضل مساعدين لك اآلن.

مشـاعر الحب اليوم ربما تكون كبرية لدرجة قد 
توصلـك للبكاء. واجهت اليـوم مزيدا من العاطفة 
الحسـية، لذلك من األفضل الرتتيب للخروج سـوًيا يف 
املسـاء. إن اسـتعنت بأحد األصدقاء وادعى أنه مشغول، 

فصدقه ألن كالمه ربما يكون صحيحا.

من األمور التي تحتل املقام األول يف حياتك اليوم 
أمـورك العاطفيـة فكـن متفائال فاملشـاكل التي 
وقعـت بينـك وبني الحبيـب الفرتة املاضية سـتنتهي 
اليوم. أنـت اليوم صاحب القرار ولذلـك كن حريصا حتى 

تتحسن األمور إىل األفضل دائما.

سـيكون يومـا مليئـا بالطاقة السـلبية، وركود 
األفـكار، والعـزوف عن العمـل، ورغم ذلـك إال أن 
هنـاك تحسـنا ملحوظـا يف األحـوال املاليـة. تحتـاج 
إىل قضـاء أوقـات مرحـة بعيدا عـن التفكري السـلبى مع 
األصدقـاء. اسـتمع اليوم إىل املوسـيقى فربمـا تغري من 
حالتك املزاجية السيئة. اقرتب أكثر من املحيطني بك وعرب 

لهم عن مشاعرك.

خذ حـذرك اليـوم فربما تزعجك بعض املشـاكل 
املاديـة، فـال يوجد سـبب واقعـي لهذه املشـاكل. 
ننصحك اليوم بأن تتخطى هذا العائق وأن تتخذ بعض 
الخطـوات الفّعالة لتتجنب هـذه األزمة، ولكن يف ظل هذه 

الظروف ال تضيع وقتك يف القلق وفكر جيدا.

تحاول اليوم أن تجتمع بكل األشخاص املحيطني 
بك وخاصة الحبيب فهنالك قوة تدفعك لاللتقاء به 
يف املساء. إحساسـك بالحرية ربما يجعلك تقيم مزيدا 
من العالقات مع أشخاص جدد. تحدث مع أصدقائك اليوم 

فتواصلك معهم يكسبك مزيدا من األفكار واملهارات.

اسـتمع ملن حولك اليوم، فربما يكون لديهم أخبار 
سـارة مـن أجلك. خذ وقتـك الكايف إلنجـاز مهماتك 
بشكل سليم. ننصحك بالتواصل مع األشخاص املبدعني 
فهم قد يساعدونك عىل تحسني أفكارك الفنية. سكون من 
الصعب اليوم أن تتخذ بعض القرارت فأنت لسـت مستعدا 

اآلن، ولكن ال تجعل هذا الشعور يبعدك عن العمل.

تقع اليوم يف بعض املشاكل ولكنك أنت الشخص 
الوحيد القـادر عىل حلها دون مسـاعدة اآلخرين. 
أنت شـخصية قوية وحـادة ولذلك واجـه الصعوبات 
واهزمها وال تستسلم. ال تكتف بحل مشكلة واحدة ولكن 

استغل طاقتك يف االنتهاء من كل املشاكل اليوم.

ربمـا يحدث يشء ما يغري أفكارك وحتى قراراتك 
ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من األفضل أن تؤجل 
اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض املشـاكل، 
كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحىل بالهدوء وتبدأ يف حل 

مشاكلك فورا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ال تتوتـر اليوم فربمـا يكون من الصعـب اليوم 
االتصـال االلكرتونـي. ربمـا تحدث بعـض األمور 
غـري املرغـوب فيهـا سـواء يف االتصـاالت، أو الربيد 
االلكرتونـي، وغري ذلـك. إن أردت أن تتحدث إىل أحد اليوم، 

فننصحك بزيارته شخصًيا.

NNN@›rfl@Úó”

NNN@Ò5«Î@Úó”

ردتك شاهد .. طلعت لي قصه خون

”الولد وما يملك ملكا ألبيه“

1830 - الدولـة العثمانية تعرتف باليونان 
كدولة مستقلة وذلك بعد الضغوط الكبرية 
التي مارستها الدول األوربية الكربى عليها 
لتأسـيس ملكية مستقلة يف اليونان تكون 

عاصمتها أثينا.
1859 - بدء أعمال الحفر يف قناة السويس 
والتـي تربط بـني البحر املتوسـط والبحر 

األحمر.
تعلـن  الروسـية  اإلمرباطوريـة   -  1877
الحـرب عـىل الدولـة العثمانيـة وذلك بعد 
رفض الباب العايل التدخل يف شؤون الدولة 
الداخلية بحجة حماية األقليات املسيحية.

1898 - إسبانيا تعلن الحرب ضد الواليات 
املتحـدة فيمـا يعـرف بالحـرب األمريكية 

اإلسبانية.
1908 - إصدار ”صحيفة القطر املرصي“ 

عىل يد أحمد حلمي.

1915 -اسـتخدام غاز الخردل ألول مرة يف 
تاريخ الحـروب وذلك عىل جبهـات القتال 
قرب مدينة يربس يف بلجيكا وذلك يف الحرب 

العاملية األوىل.
- العثمانيـون يقومـون باعتقال أكثر من 
250 من زعماء األرمن يف إسطنبول مبدئني 
بما عرف الحًقا باسم مذابح األرمن ومذابح 

سيفو بحق الرسيان اآلشوريني الكلدان.
1916 - األيرلنديون ينتفضون ضد الحكم 
الربيطانـي أثناء الحـرب العاملية األوىل، إال 
أن الجيـش الربيطاني اسـتطاع إخمادها 

بعد أسبوع وراح ضحيتها 460 شخص.
1950 - األردن يقـوم بضم الضفة الغربية 

إىل إدارته.
1951 - حـادث حريـق قطـار يف محطـة 
 106 بحيـاة  يـودي  ساكوراغيتشـو 

أشخاص.

1980 - الواليـات املتحدة تقـوم بمحاولة 
إلنقـاذ الرهائـن املحتجزيـن يف السـفارة 
األمريكيـة يف طهـران، وقـد فشـلت تلـك 
املحاولة وسـقط 8 مـن الجنود األمريكيني 

خاللها.
1984 - املغرب يقطع عالقاته الدبلوماسية 
مع كوستاريكا والسلفادور وذلك لقيامهما 
بنقل سـفارتيهما من تل أبيـب إىل القدس 

املحتلة.
1991 -نـرش مراقبـني دولني عـىل الحدود 

بني الكويت والعراق.
1995 - تشكيل الجبهة الرتكمانية العراقية 

يف أربيل بعد اجتماع األحزاب الرتكمانية.
2003 - نائـب رئيـس الـوزراء العراقـي 
األسـبق طـارق عزيـز يستسـلم للقـوات 
العراقيـة وذلـك بعد سـقوط حكـم حزب 

البعث.

وضعية وجهك للسيلفي تكشف عن خفايا شخصيتِك
@NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
1 – لعبة رياضية .

2 موسيقي إيطايل – متشابهان .
3 – حرف تنبيه ويكثر بعدها القسـم – 

اشارات. 
4 – عاصمة أوروبية – ركيزة. 

5 – رششف مبعثرة – غايل الثمن. 
6 – عملة أسيوية – فرح .
7 – نصف أمني – يشاهد. 
8 – ممثل كوميدي عربي. 

9 – أسد – متشابهة.

الكلمات االفقية
1 - مدينـة ومرفـأ يف جنوب باكسـتان 

الغربية عىل بحر ُعمان .
2 – ممثلة أملانية راحلة. 

 3 – عكسها علم قراءة الوجوه – زهر. 
 4 – تفسريية – عكسها مىش ليالً .

 5 – عاصمة أوروبية – ممثلة مرصية. 
 6 – مدينة إيطالية – ملكه. 

لبنانـي  الثانـي لصحـايف   7 – االسـم 
راحل.

 8 – كاتب قصة – للتنفس. 
 9 – شاعر لبناني راحل .

. هـل تعلـم أن يـوم الجمعة 
سـمي بذلـك ألنه جمـع فيه 
خلق ادم، وقيل الجتماعه فيه 

مع حواء يف األرض.
. هـل تعلم أنه سـيموت 101 
ثانيـة  ال60  خـالل  شـخصا 

القادمة، وسيولد 216 طفال.
. هل تعلـم أن الفراعنة كانوا 
الحلـو  البصـل  يسـتعملون 

كشكل من أشكال الحلويات.
. هل تعلـم أن الفيل يعرب عن 

حزنه بالبكاء.
. هل تعلم أن حرير العنكبوت 

أقوى 5 مرات من الفوالذ.
. هل تعلم أن النسور ال تموت 

ولكنها تنتحر بسبب املرض.
. هـل تعلـم أن شـبكية العني 
تحتـوي عىل نحـو 90 مليون 
خليـة حسـية مسـؤولة عن 
وتمييـز  الصـور  التقـاط 

األلوان.
. هل تعلم أن أشـعة الشـمس 
تشتمل عىل فيتامني د بصورة 
طبيعيـة يف سـاعات الصبـح 

األوىل.
. هل تعلم أن إسـماعيل عليه 

السالم أول من ركب الخيل.
. هـل تعلم أن أول ما يسـمع 
الطفـل يف حياتـه هـو صوت 
أمـه، حيث إن الطفل يسـمع 

صوت أمه وهو يف بطنها.
. هل تعلم أن النملة تستطيع 
أن تحمل وزنا يفوق وزنها بـ 

50 مرة.
. هل تعلم أن مجموع البحريات 
املوجـودة يف كندا وحدها يزيد 
عن عدد البحريات املوجودة يف 

جميع دول العالم مجتمعة.
. هـل تعلـم أن النـوم بصورة 

مبكـرة واالسـتيقاظ بصورة 
مبكرة من األمور التي تسـهم 
يف صحة اإلنسـان بشكل كبري 

جدا.
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البحث  محرك  احتفى 
السبت،  امس  «غوغل»، 
بالفنانة التشكيلية العراقية 
وخصص  سليم،  نزيهة 
بلوحة  للبحث  العاملية  أداته 
تحمل  وهي  لها  مرسومة 
فرشاة ومن خلفها لوحات، 
ميالدها.  ذكرى  بمناسبة 
سليم  محمد  نزيهة  وهي 
العراق،  من  تشكيلية  فنانة 
العام ١٩٢٧ يف مدينة  ولدت 
ألبوين  برتكيا،  إسطنبول 
أرستها  من  وبرز  عراقيني، 
املشهورون  الفنانون 
سليم،  ونزار  سليم،  سعاد 
له  كان  الذي  سليم،  وجواد 
الحرية  نصب  عمل  يف  دور 
ونشأت  بغداد.  يف  املشهور 
نزيهة سليم يف وسط عائيل 
واملعرفة  بالثقافة  يهتم 
(محمد  والدها  والفنون، 
كان  املوصيل)  عيل  سليم 
وأول  عاماً  ومديراً  رساماً 
غازي،  لألمري  رسم  أستاذ 
وأخوتها فنانون أيضاً. وعن 
شغفها يف الرسم ومسريتها 

بوالدها يف  نزيهة  تأثرت  به، 
تجربتها، حيث كان يعلمهم 
باملربعات،  الصور  تكبري 
بسحب  مستقيم  خط  وجر 
اليمني  إىل  اليسار  من  القلم 
أنفاسهم  يقطعوا  أن  عىل 
وأن  ذلك،  من  ينتهوا  حتى 
األحجام،  ويقيسوا  يظللوا 
كانت  عندما  تويف  حني  يف 
من  تبلغ  وكانت  صغرية 
يف  لتبدأ  سنوات،   ٧ العمر 
من  جديد  نوع  إىل  التحول 
إذ استطاعت  العراقي،  الفن 
واسعة  شعبية  اكتساب 
سواء  الجمهور  بني  للغاية 
يف الدول العربية أو يف الدول 

األخرى. 
حياتها الدراسية: 

من  سليم  نزيهة  تخرجت 
معهد الفنون الجميلة ببغداد 
ببعثة  وأرسلت   ،١٩٤٧ عام 
وهي  باريس،  إىل  رسمية 
تسافر  عراقية  امرأة  أول 
الفن،  لدراسة  القطر  خارج 
العايل  املعهد  من  وتخرجت 
(البوزار)  الجميلة  للفنون 

عام ١٩٥١، حيث تخصصت 
يد  عىل  الجداريات  رسم  يف 
املعروف  الفرنيس  الفنان 
وسوفربي،  ليجيه  فرناند 
ملدة  بزمالة  أرسلت  كما 
عام واحد إىل أملانيا الرشقية 
للتخصص يف رسوم األطفال 
وتمرنت  املرسح  ورسوم 
املزججات  عىل  ذلك  أثناء 

والتطعيم باألنامل. 
من أعمالها:

نزيهة  أعمال  أبرز  ومن 

بغداديات،  لوحة  سليم، 
صور  عدة  استلهمت  التي 
نسائية تعبريية ذات مالمح 
مأساوية، وكذلك عدة أعمال 
بنت  «شباك  منها  أخرى 
عرس»،  و»ليلة  الجلبي»، 
و»أفراح  اللحف»،  و»صانع 
فيما  و»الدخلة»،  املرأة»، 
األعمال  تلك  معظم  رسقت 
من املتحف العراقي يف العام 
تلك  من  يبق  ولم   ٢٠٠٣

األعمال سوى ستة أعمال.

مشاهد  آخر  تصوير  انتهاء  يرسا  النجمة  أعلنت 
مسلسلها «أحالم سعيدة» بالتزامن مع عرضه عىل 
قناة الحياة، وذلك بعد ٣ أشهر من التصوير، حيث 
نرشت يرشا صورة تجمعها بأبطال ومخرج العمل 
عليها  وعلقت  «انتسجرام»  بموقع  حسابها  عىل 

فركش مسلسل «أحالم سعيدة»
ووجهت يرسا رسالة ألرسة العمل وكتبت: «فرحتي 
وكل  فيه  تفصيله  متتوصفش..كل  ده  باملسلسل 
قلبي..  يف  خاصة  مكانة  له  فيه  شارك  شخص 
إيجابية  وطاقة  حلوة  بروح  مليان  كان  املكان 
شاركوني  اليل  حبايبي  لكل  شكرا  وصف،  ملهاش 
ورا  و  قدام  واحد  لكل  شكرا  ده  العظيم  النجاح 
وإحنا  سنة  وكل  قلبي  كل  من  بحبكم  الكامريا.. 

دائما متجمعني عىل خري».

كل  بعد عرض  الرتيند  رغم تصّدره 
حلقة من حلقاته وإثارة جدل واسع 
زال  ما  الحلقة،  عرض  انتهاء  فور 
 «... إىل  الهرم  شارع  «من  مسلسل 
يواجه حمالت هجوم واسعة،  خاصة 
القضايا  بعض  يتناول  املسلسل  أن 
الدراما  لها  تتعرض  التي  الجريئة 
الخليجية ألول مرة، حيث شن رواد 
مواقع التواصل االجتماعي هاشتاغ 
مسلسالت  «نرفض  اسم  يحمل 
بوقف  مطالبني  والفجور»  الفسق 
يمنع  لم  األمر  هذا  ولكن  العمل. 

املشاهدة يف  نجاحه وتصّدره نسب 
الدراما الخليجية ولم ينشغل صّناعه 
بهذه الحمالت التي يرى بعضهم أنه 
نجاح  تشويه  أجل  من  لها  ط  مخطَّ
الكثري  هناك  أن  خاصة  املسلسل؛ 
العمل  عىل  اإليجابية  التعليقات  من 
النشغاله بالكثري من قضايا وحقوق 
تواجههن  قد  التي  واألزمات  املرأة 
صعيد  عىل  العربي.  املجتمع  داخل 
آخر، كانت هدى حسني بطلة العمل 
الدكتورة  شخصية  تجسد  والتي 
أعربت عىل  قد  األحداث  عبلة ضمن 

املسلسل  تصوير  كواليس  هامش 
املسلسل  هذا  لتقديم  سعادتها  عن 
الضخم، خاصة أنه مسلسل مختلف 
قدمتها  التي  األعمال  كل  عن  تماماً 
من قبل. فشخصية عبلة التي تعمل 
عائلة  لديها  نسائية  والدة  طبيبة 
العديد  خاللها  من  تتناول  كبرية 
فهى  الجدلية،  األرسية  املشاكل  من 
داخل منزلها  لديها قوانني جادة  أم 
أحد  يعلمه  ال  عميق  رس  ولديها 
سيتكشف ضمن األحداث وسيكون 

صادماً للجمهور.

«بنات  العراقي  املُسلسل  حقق 
ُمرتفعة  ُمشاهدات  صالح» 
ُمشاهدة  مليون  الـ١٥٠  تجاوزت 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل 
ُمشاهدات  حقق  كما  العراق،  يف 
أخرى  خليجية  دول  يف  ُمرتفعة 
والسعودية  الكويت  ومنها 
واإلمارات، وهو ما اعتربه البعض 
ُمتابعة  يف  املألوف  عن  خروجاً 
شبهة  ورغم  العراقية.  الدراما 
هاشم  محمد  العمل  اقتباس 
للفنان  قديم  مرصي  عمل  من 
«ال  اسم  حمل  مدبويل  عبداملنعم 
«بنات  لكن  العزيزة»  ابنتي  يا 
صالح» نجح يف جذب انتباه عدد 
كبري من املُشاهدين الذين تفاعلوا 
«بنات  كبرياً.  تفاعالً  أحداثه  مع 
عماد  ندى  تأليف  من  صالح» 
السوري  املخرج  وإخراج  خليل، 
بطولته  يف  ويشارك  نحاس،  إياد 
محمد هاشم وزهور عالء وستار 
ورشوق  الزبيدي  وبراء  خضري 
وفالح  الطائي  وإياد  الحسن 
ورضا  زاهي  وناظم  إبراهيم 
وغريهم.  رشيد  وبيداء  طارش 
وتدور أحداث املسلسل حول رجل 
يؤدي  الذي  (الفنان محمد هاشم 
دور صالح) يتم اتهامه يف قضية 

للسجن،  إثرها  عىل  يدخل  قتل 
تؤدي  التي  فاتن،  الزوجة  فتخرب 
دورها الفنانة زهور عالء، بناتها 
وتحصل  تويف،  والدهن  أن  األربع 
من  األم  وتتزوج  الطالق..  عىل 
البنات يف كنفه  رجل ثري، وتنشأ 
وتدور  والدهن،  أنه  ُمعتقدات 
من  صالح  األب  ليخرج  األيام، 
رحلة  ليبدأ  أخرى،  مرة  السجن 
األحداث  وتبدأ  بناته،  عن  البحث 
األب  بُمحاولة  املُشوقة  الدرامية 
الوصول لبناته، وما ُيقابل ذلك من 
اجتماعي  ورصاع  درامية  أحداث 
كان السبب الرئييس لزيادة ُمتابعة 
العراقي.  الشارع  يف  املُسلسل 
املُسلسل  نجاح  أسباب  وعن 
العراقي  الفني  الناقد  يقول 
عدة  هناك  إن  عباس:  مهدي 
مسلسل  نجاح  وراء  تقف  أسباب 
الحكاية  منها  صالح»  «بنات 
يفضلها  والتي  االجتماعية، 
الجمهور العراقي والعربي بشكل 
«القصة  عباس:  ويرشح  عام. 
التي تضم مجموعة من املفاجآت 
والتصاعدات الدرامية والتي ُتبقي 
األحداث،  طوال  مشدوداً  املشاهد 
ممثيل  ملعظم  املُميز  لألداء  إضافة 
هاشم  محمد  من  ابتداًء  املُسلسل 

وبناته  زوجته  إىل  صالح  بدور 
وراء  يقف  كما  املمثلني،  وباقي 
أن  استطاع  مخرج  املُسلسل 
عنارص  من  لديه  ما  أفضل  ُيقدم 
وُيتابع:  التمثيل».  وخصوصاً 
ضمن  الطبقي  الرصاع  «وجود 
البيئة  وعرض  املُسلسل  أحداث 
االجتماعية داخل املجتمع العراقي 
بعد الغزو األمريكي يف ٢٠٠٣، من 
أهم أسباب نجاح املسلسل ورغم 
أن املسلسل ُمقتبس من مسلسل 
استطاع  أنه  إال  شهري  مرصي 
يتالءم  بما  الحكاية  يعرض  أن 
العراقي  االجتماعي  الوضع  مع 
العراقي:  الناقد  الحايل».ويلفت 
ال  اليوم  عراقي  بيت  يوجد  «ال 
ُيتابع «بنات صالح» ألن املُسلسل 
ُمؤثرة  اجتماعية  حكاية  يضم 
وأحداث  درامي  تصاعد  وفيه 
اجتماعية  وشخصيات  كثرية 
يكون  أن  العمل  واستطاع  ُمنوعة 
بعض  ورغم  املُتابعة،  يف   ١ رقم 
ُمسلسل  أنه  إال  الفنية  املالحظات 
عىل  يحصل  أن  استطاع  ناجح 
محبة املشاهد العراقي والخليجي 
واعدة  جديدة  وجوهاً  لنا  وقدم 
املعروفة  الوجوه  إىل  باإلضافة 
واملبدعة».  وُيشري الناقد العراقي 

ُمشاهدات  حقق  املُسلسل  أن  إىل 
عالية يف دول الخليج، وُيرجع ذلك 
العوامل  من  العديد  هناك  أن  إىل 
االجتماعية املُتشابهة بني املجتمع 
لذلك  الخليجي  واملجتمع  العراقي 
الخليجية  الحكاية  تكون  مثلما 
العراقي  املجتمع  من  جداً  قريبة 
«ال  وأوضح:  صحيح.  والعكس 
السبعينيات  سنوات  أن  ننَس 
لألعمال  كانت  والثمانينيات 
كبرية  حصة  العراقية  الدرامية 
العربي،  الخليج  تلفزيونات  يف 
يتذكر  الخليجي  والجمهور 
الست  عالم  مثل  كبرية  أعماالً 
يف  الضالة، وفتاة  واألماني  وهيبة 
املدينة  وعيون  والذئب  العرشين، 

وغريها.» 
وحول ما أُثري من اقتباس ُمسلسل 
«ال  ُمسلسل  من  صالح»  «بنات 
مهدي:  يقول  العزيزة»  ابنتي  يا 
«االقتباس ليس عيباً، فكل العالم 
يقتبس أعماالً ناجحة لكن العيب 
إذا  خصوصاً  االقتباس  يف  ليس 
قدمت عمالً عراقياً ناجحاً وبأجواء 
وبيئة عراقية، لكن العيب هو عدم 
ذكر اسم العمل الذي تم االقتباس 
املُسلسل  ما يؤخذ عىل  منه، وهو 

وصانعيه».
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يمكـن اسـتخدام طائرة شـحن 
مسـتقبلية بدون طيـار، يمكنها 
الهبـوط عـىل منصـة طولها 16 
قدًمـا يف رسعـة ريـاح متقاطعة 
لتسـليم  السـاعة،  يف  ميـًال   40
طرود عىل مسـافات تصل إىل 25 
ميالً، وتتميز طائرة eVTOL غري 
-Cycl  املأهولة بسـتة محركات
Rotors متعددة االتجاهات تعمل 

بالبطارية والتي تولد قوة دفع.
ووفقـا ملا ذكرتـه صحيفة ”ديىل 
ميـل“ الربيطانية، فـإن الطائرة 
تصميـم  دراسـة  عـن  عبـارة 
مشـرتكة بني الرشكة النمساوية 
Ya- ورشكة CycloTech GmbH
ولـم   ،mato Holdings Co. Ltd
يتم الكشـف عن تكلفتها، وال أي 
إشـارة إىل متى يمكن أن تصل إىل 

السماء.
كمـا يقول مصمموهـا: أن الدقة 
يف الهبـوط يف املناطـق املحصورة 
والقدرة عـىل التعامل مع ظروف 
مفتـاح  هـي  الصعبـة  الريـاح 

التشغيل يف املناطق الحرضية.

 CycloRotors وتوفـر املحـركات
أيًضـا تحكًمـا مبـاًرشا وفورًيـا 
يف حجـم واتجـاه الدفـع يف دائرة 
كاملـة بزاويـة 360 درجة ألعىل 
وألسـفل ولألمام وللخلف، بينما 
تدفع جميع أنظمة الدفع األخرى 

أو تسحب يف اتجاه واحد فقط.
إن  بيـان  يف  مبتكروهـا  وقـال 
”القـدرة الفائقـة عـىل املنـاورة 
-CycloR  واألبعـاد املدمجة لــ
بمسـاحة  املركبـة،  تجعـل   tors
2.7 × 2.5 مرت، مثالية للتشـغيل 
يف املناطق املحصورة، ال سـيما يف 

البيئات الحرضية“.
يعتمـد التصميـم عىل حسـابات 
مكثفـة، واختبـار نفـق الرياح، 
ناجحـة  مجانيـة  رحلـة  وأول 
يف  تمـت  والتـي  أويل،  لنمـوذج 

أغسطس 2021.
تعد الطائرة بدون طيار بخدمات 
لوجسـتية جويـة متقدمة قادرة 
عىل حمـل حمولة 100 رطل (45 
كجـم) عىل مـدى 25 ميـًال (40 

كم).

ال يـزال iPhone 13 من أبل يبيع 
السـابقة،  أفضل من اإلصدارات 
عـىل الرغـم مـن أن الطلب عىل 
كان  ممـا  أضعـف   iPhone SE
متوقًعا ، حسـب تقريـر حديث، 
ووفًقـا لــ AppleInsider ، قال 
محلـل JP Morgan إن الحصـة 
السـوقية لــ أيفون مـن أبل قد 
تحسـنت يف شهر مارس.  وأشار 
-i  التقريـر إىل أن الطلـب عـىل

hone SE متوسـط املـدى يبـدو 
أقـل من املتوقـع ، حيث ذكر 56 
يف املائة من املمثلني يف اسـتطالع 
أن الطلـب ضعيف يف عام 2022، 
وقال بعض ممثيل رشكات النقل 
إن الطلـب عـىل الجيـل الثالـث 
مـن iPhone SE قـد يكـون أقل 
مـن الجيل الثاني ، حسـبما ذكر 

التقريـر. ويعتقد املحلـل أن هذا 
يعني ضمناً ”حصة سوقية أعىل 
هيكلياً“ لرشكة أبل يف عام 2022 
املاضيـة،  بالسـنوات  مقارنـة 
ويف غضـون ذلك ، أكـدت رشكة 
التكنولوجيا العمالقة هذا الشهر 
أنهـا بـدأت يف تصنيـع هاتفهـا 
 iPhone 13 الذكي األكثـر مبيًعا
يف الهنـد. وبـدأت أبـل يف تصنيع 
أجهزة iPhone ألول مرة يف البالد 
-i 2017 ، باسـتخدام   يف عـام
hone SE، وتصنع الرشكة بعًضا 
من أجهزة iPhone األكثر تقدًما 
 iPhone 11 يف البـالد ، بما يف ذلك
 iPhone 13 واآلن iPhone 12 و
يف منشـأة Foxconn بينمـا يتـم 
 iPhone و   iPhone SE تجميـع 

12 يف مصنع Wistron يف البالد.

عـن  (سامسـونج)  كشـفت 
جينيسـيس  مـع  تعاونهـا 
خاصيـة  لتطويـر  للسـيارات، 
ألبـواب  اإللكرتونـي  الفتـح 

السيارة، وذلك يف العام املايض.
و جـاء ذلـك باسـتخدام هاتف 
جالكـيس  الذكـي،  سامسـوج 
عـرب أحـدث اإلصـدارات منـه، 
تلـك الخاصيـة التي تتيـح ملالك 
السـيارة  أبـواب  السـيارة فتح 
عـرب هاتفـه الذكـي عـن بعد، 
وسـبق لسامسـونج تطبيقهـا 
أيضا عىل موديالت تابعة ملاركة 
بـي إم دبليـو بجانـب ماركـة 

جينيسيس.
كذلـك سـبق لعدد مـن ماركات 
الخاصيـة  تطبيـق  السـيارات 
نفسـها بالتعاون مـع رشكات 
هواتـف أخـرى منها أبـل، التي 
طـورت خاصيـة مشـابهة مع 

ماركـة هيونداي، حيـث أعلنت 
سامسـونج عن توسعها يف عدد 
التحكم  التي يمكـن  السـيارات 
بها عرب هاتفها الذكي جالكيس 

خالل عام 2022 الجاري.
املضافـة  املوديـالت  وشـملت 
مـن  االسـتفادة  يمكـن  التـي 
هـذه الخاصيـة بهـا، طـرازي 
 G90و  ،GV60 جينيسـيس 

.SUV التابعان لفئة
واملوديالت الجديدة بذلك تضاف 
ملوديـالت معلـن عنهـا سـابقا 
تابعـة ملاركة بـي إم دبليو تتيح 
سامسـونج التحكـم بهـا عـرب 
هاتف جالكيس، وتشمل طراز 1 
 X6 و X5 و Series 8 و Series
و X7، وأيضا كل من طراز Z4 و 
i4 و Ix، مع توقعات بزيادة عدد 
املوديـالت التي يتاح التحكم بها 

عرب هاتف جالكيس مستقبال.
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اىل  يهدف  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  الكبار  الدول  بني  حصل  الذي  للرصاع  كان 
االستعمارية  القوى  وهيمنة  سيطرة  مبادئ  عىل  يقوم  عاملي  نظام  من  التحول 
والعدالة،  واملساواة  والحرية  والتبادل  التعاون  مبادئ  عىل  يقوم  عاملي  نظام  اىل 
اجل  من  االستعماري  النشاط  زيادة  يف  واسهم  املحموم  الرصاع  هذا  بان  وقد 
املستعمرات بصفة خاصة  العالم بصفة عامة ويف  يف  نفوذه  الحفاظ عىل مراكز 
السياسية  التكتالت  اقامة  منها  متعددة  واشكال  اساليب  عدة  االستعمار  واتبع 
والعسكرية واالقتصادية وكذلك بث روح الفرقة والخالف بني الدول حديثة النشأة 
واالستقالل والتدخل يف شؤونها الداخلية، وملواجهة هذه املخاطر لم يكن امام هذه 
للسيطرة والهيمنة  للعالقات تضع نهاية  املطالبة بوضع اسس جديدة   إال  الدول 
هذه  ان  إال  وجودها..  فرض  من  تتمكن  حتى  اشكالها  بمختلف  االستعمارية 
التحالفات  لم تتبلور بشكل منظم وواضح إال مع ظهور الحركات التحررية التي 
اجتاحت الدول بعد الحرب العاملية الثانية حتى بدأت تتضح معالم مرحلة التعاون 
السالم  تحقيق  وبهدف   ،١٩٥٤ عام  مولومبو  مؤتمر  انعقاد  بعد  اسيوي  االفرو 
االنحياز، وضمن هذا  االيجابي وعدم  الحياد  اقامة  فكرة  تبلورت  الدوليني  واالمن 
التوجه اصبح من املفضل تبني الدول سياسة محايدة تبعدها عن الحرب الباردة 
وتطلعاتها  مصالحها  لتحقيق  ايجابي  بدور  القيام  من  تتمكن  حتى  وتكتالتها 
عبثية  حروب  يف  الدخول  تجنب  محاولة  التحالف  هذا  اقامة  يف  االساس  والهدف 
الكبار  القادة  منها  حذر  طاملا  والتي  اوكرانيا  يف  حاليا  يحصل  مثلما  مجدية  غري 
من الساعني للسالم من انجرار العالم يف املستقبل اىل حرب كونية مدمرة الحت يف 
االفق بداياتها.. ولطاملا حذر هؤالء القادة من محاولة اللعب بالنار وتجنب لسعها 
من خالل االنضمام اىل حلف ال شيوعي بزعامة روسيا وال رأسمايل بزعامة امريكا 
.. حلف يكون بعيدا عن هذه التحالفات، وفعال تكوَّن ذلك الحلف وكم كان وقعه 
الرئيس  امثال  تاريخيون من  تأسيسه عام ١٩٥٥ تزعمه زعماء  قويا خالل فرتة 
املرصي جمال عبد النارص  والرئيس الهندي جواهر الل نهرو والرئيس اليوغساليف 
تيتو، وكلهم ماتوا وانفرط هذا الحلف واصبح اسما بال مسمى، ووسط هسترييا 
التسلح النووي اصبح  العالم  يقرتب من شفري الهاوية بعد ان بات كتلة من نار، 
ويف ضوء املستجدات الجديدة  وتهديدات الرئيس الرويس بوتني بالتلويح باستخدام 
السالح النووي اصبح العالم عىل كفة عفريت او ادنى النطالق هذه الكتلة لتحرق 
االخرض واليابس وتمحو البرشية التي تنشد غالبيتها السالم الذي بات قاب قوسني 
الشخصيات  لبعض  الفردية  للبرشية بسبب تسلط  املحتومة  النهاية  ادنى من  او 
غري السوية.. ولو تتبعنا تاريخ العالم الحديث لوجدنا الكثري الكثري من امثال هذه 
العالم وعىل مدى  الزعيم االملاني يوم جعل  الشخصيات غري السوية نبدأها بهتلر 
سنوات قليلة من حكمه يف وضع ال يحسد عليه بعد ان اغرق العالم بحمامات الدم 
ومات هذا الطاغوت محرتقا بعد هزيمته ومات غريهفي اوضاع مزرية والتحقوا 
بملكوت السماء.. وعن االوضاع يف اوكرانيا واسبابها ومسبباتها اطلعت عىل حوار 
جرى بني زوج وزوجته قال الزوج قبل ان اذهب اىل النوم قالت يل زوجتي ال يحق 
لروسيا غزو اوكرانيا إذا ارادت اوكرانيا االنضمام اىل الناتو، فهذا شأنها وحريتها 
وليس لروسيا الحق يف التدخل فتدخلها ليس إال ذريعة للغزو.. قال الزوج تعبت من 
الكالم ولم اقل شيئا وذهبت اىل املطبخ واخذت سكينا كبرية معي اىل الرسير ثم قلت 
لزوجتي لنذهب للنوم نظرت يل زوجتي بعيون مرعوبة وقالت ماذا تفعل هل تريد 
النوم ومعك السكني، قلت لها ال داعي للقلق هيا لننام وما اقوم به ليس من شأنك 
وبجانبك  نائم  وانت  وانام  اغفو  ان  استطيع  كيف  الزوجة  فقالت  حريتي،  وهذه 
العزيز  بزوجك  انت التثقني  الزوج حسنا  قال  بالخطأ،  لو جرحتني  السكني، ماذا 
كل  تواجد  مع  بأوكرانيا  روسيا  تثق  ان  تتوقعني  فكيف  السكني  وجود  مع  حتى 
اسلحة الناتو بما فيها اسلحة الدمار الشامل، فقال الزوج عندما انام انا بسكني 
مثل انضمام اوكرانيا اىل الناتو الن موسكو ستصبح عىل مرمى حجر من الحدود 
اىل  السكني  اعدت  االمور  ان زوجتي فهمت  الزوج عندما شعرت  االوكراني، وقال 
املطبخ.. فالحرب هي الحرب ان كانت أملانية او روسية او امريكية، ومن سار عىل 
هذا النهج فهو خارس يف كل االحوال، ففي الحروب اليوجد منترص وال خارس، فكال 

الطرفني خارسان، أفال لعنة الله عىل من افتعلها ومن أشعل نارها.
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لشؤون الالجئني عام ٢٠٢٠ 
لدعم ومؤازرة الالجئني 

شاركت  والنازحني، 
السعودية  الفنانة 

عمـران  أسـيل 
عـىل  متابعيهـا 
التواصل  وسائل 
عـي  جتما ال ا
حملـة  انطـالق 

يفـرق»،  «خـريك 
قامـت  حيـث 

بزيـارة نيجرييـا هـذا 
االسـبوع ضمـن جولتها 

مع املفوضية السامية لشؤون 

مفوضيـة  «مـع  وكتبـت:  الالجئـني 
املخرجـة  جـودث  الالجئـني 
@ النيجرييـة  واملنتجـة 

وأنـا   judithaudu
قمنـا بزيارة مدرسـة 
 future prowess
 Islamic school
هـذي املدرسـة لهـا 
قصة رائعة بمجهود 
شخيص بناها استاذ 
لبنـات  مصطفـى 
ضحية  كانـو  وشـباب 
الجماعـات  هجمـات 
اإلرهابية عىل مناطقهم ووفر 

لهم دراسة مجانية».

تردد خـرب مؤخرا مفاده حمـل النجمة 
تداولـه  وقـد  سـات،  برييـن  الرتكيـة 
وصّدقه الكثريون عـىل مواقع التواصل 
اإلجتماعـي، إال ان مصـادر مقرّبة من 
برييـن سـات وضعـت حـّدا لهـذا األمر 
ونفـت خـرب الحمل. عـىل صعيـد آخر، 
كانـت قـد تلّقت بريين سـات عدد كبري 
من اإلنتقادات من قبـل الجمهور وذلك 
بعـد ان شـّبهت الحجاب بــ ”الصمغ“ 
باعتبارها انه ُيلغـي عقل املرأة عىل حّد 
تعبريها، وأصبح اسـمها تريند يف تركيا 
عـىل موقع التواصل االجتماعي، يف حني 
يوجد هناك البعض من الجمهور دافعوا 

عنها وأيدوها الرأي يف تركيا.


