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نقيـب  االيرانيـة  السـفارة  هنـأت 
الصحفيـني العراقيـني رئيـس اتحـاد 
الالمـي،  مؤيـد  العـرب،  الصحفيـني 
نقيبـا  انتخابـه  اعـادة  بمناسـبة 
الثقايف  للصحفيـني .وقـال املستشـار 
للسـفارة ، الذي حرض اىل مقر النقابة 
بصحبـة وفد مـن السـفارة : ان ”هذه 
التهنئة هي ليسـت من السـفارة فقط 

، بـل مـن النخـب الثقافيـة االيرانيـة 
ايضـا ” ، مشـيدا بالنجـاح الكبري لتلك 
االنتخابـات التـي اعتربهـا نموذجيـة 
وتعرب عـن التطور الكبـري الذي حصل 
يف النقابة وقـدرة الصحفيني العراقيني 
عـىل اختيـار قيـادة يؤمنـون بنجـاح 
عملها وقدرتها عىل تطوير آليات العمل 

الصحفية والثقافية.

هنـأ السـفري الرتكي يف بغـداد عيل رضا 
العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب  كونـي، 
رئيس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمي، بمناسـبة اعـادة انتخابه نقيبا 
للصحفيني .وقـال كوني يف برقية تهنئة 
:“ يرسنـي ان ابعث اليكم اجمل التهاني 
والتربيـكات ملناسـبة فوزكـم بمنصب 
نقيب الصحفيني العراقيني ، متمنيا لكم 

النجاح واملوفقية يف مهام عملكم ”.

بغداد/ الزوراء:
هبطت أسـعار النفط إىل أدنى مستوياتها 
يف أسـبوعني، متأثـرة بمخـاوف اإلغـالق 
يف الصـني التـي أثـرت سـلباً عـىل الطلب، 
وتوقعات رفع معدالت الفائدة األمريكية بـ 
50 نقطة أساس.وكان صندوق النقد الدويل 
قـد خفض األسـبوع املايض مـن توقعاته 
لنمـو االقتصـاد العاملي، بينمـا قال رئيس 
الفيدرايل األمريكي جـريوم باول ”إن زيادة 
بنصـف نقطة يف معـدل الفائدة سـتكون 
خياراً مطروحـاً يف االجتماع املقبل للبنك يف 

مايو“.ومع افتتاح أسـواق أوروبا، هبطت 
عقود خام برنت إىل 101,20 دوالر للربميل.

وتراجع خام غرب تكسـاس الوسـيط  إىل 
96,85 دوالرا للربميل.وقـال جيفـري هايل 
املحلل لـدى أواندا: ”يف هـذه املرحلة، يبدو 
أن السـوق تحت ضغط املخـاوف املتعلقة 
بالنمـو يف الصـني والتشـديد النقـدي من 
شـنغهاي  األمريكي“.وأعلنـت  املركـزي 
إجراءات جديدة ملكافحة كوفيد19- تشمل 
فحصـاً يومياً اعتبـاراً مـن الجمعة لكبح 

التفيش األحدث للمرض يف البالد.

موسكو/واشنطن/ الزوراء:
عـىل وقـع تصاعـد التوتر بـني بالده 
العمليـة  دخلـت  فيمـا  والغـرب، 
األرايض  عـىل  الروسـية  العسـكرية 
األوكرانية شهرها الثالث، شدد الرئيس 
الرويس، فالديمري بوتني، عىل أن بالده 
صامـدة رغـم كل الضغـوط الغربية 

التي تمارس منذ أشهر.ورأى يف كلمة 
ألقاها خالل اجتماعه مع مسـؤولني 
روس، امس االثنـني أن الغرب يحاول 
تفتيت روسـيا إال أنه لـن ينجح.كما 
أكد عزمه املـيض يف مكافحة التطرف 
ومن يصفهم بــ ”النازيني الجدد“ يف 
إشارة إىل ”القوميني األوكران“، وقمع 

الشـؤون  يف  للتدخـل  محـاوالت  أي 
الداخلية للبالد.واتهم أطرافا أوروبية 
معروفـة، بالوقـوف وراء محـاوالت 
اغتيـال الصحفيـني يف روسـيا، وفق 
تعبريه.كذلك أكد أن ”موسـكو تعرف 
أسـماء عمالء وكالـة االسـتخبارات 
األمريكيـة التي تتعاون مـع األجهزة 

األمنيـة األوكرانية“.إىل ذلك، تطرق إىل 
مسـألة اقليم دونباس رشق أوكرانيا، 
السـكان  الجرائـم بحـق  أن  معتـربا 
هناك (السـيما املوالني لروسيا) بدأت 
قبـل 8 سنوات.وشـدد عـىل أن بالده 
سـتقدم كل املسـاعدات لالجئني من 
تلـك املنطقـة، الفتـا إىل أن 100 ألـف 

الجئ دخلوا حتى اآلن من هذا اإلقليم 
الرئيـس  الروسـية.وكان  األرايض  إىل 
الرويس أكد يف ترصيحات سـابقة له، 
أن عمليات القوات الروسية ستستمر، 
حتى إرسـاء األمن والسالم يف الرشق 

األوكراني.

الزوراء/مصطفى فليح:
دعـا مستشـار الحكومة املايل، مظهـر محمد صالح، 
اىل ان تنسـجم مبادرات املصـارف الحكومية واالهلية 
مـع سياسـات االسـكان العامـة، ويف حني شـّخص 
اسباب ارتفاع العقارات وسلبيات توجيه املبادرات اىل 
حـوارض املدن، توقع ان توجـه القروض واملبادرات يف 

املستقبل اىل املدن الجديدة، وخصوصا مبادرة (داري).
وقال صالح يف حديث لـ»الزوراء»: ان «هذه املبادرات 
يفرتض ان تنسـجم مع سياسـات االسـكان العامة، 
ومن دون توافق هذه السياسات بصورة واضحة فإن 
هذا سـيحدث مشكالت يف سوق العقارات»، مستدركا 
«وحتـى ال نتهم هـذه املبادرات بأنها السـبب فهناك 

اسـباب اخرى اقـوى من هـذه املبـادرات». واضاف 
«الـذي يحـدث ان هـذه القـروض تذهـب اىل مناطق 
مخدومـة بالبنية التحتيـة فاليوم العقـارات الكبرية 
تجـزأ اىل صغـرية فرتتفع اسـعارها والنـاس تفضل 
السـكن يف مناطـق مخدومـة وفيها عىل االقـل الحد 
االدنى من املاء والكهربـاء وكل البنى التحتية».ولفت 

اىل «كلفة املدن الجديـدة بالبنى التحتية، فعملية بناء 
ارض خاليـة وتحويلهـا اىل مدينـة يثري أسـئلة، كيف 
تأتـي لها باملاء والكهرباء واالسـواق واالمن والصحة 
بينما يسـتطيع املواطن اخذ قرض ويتجه اىل منطقة 

مخدومة، وبالتايل هذا يؤدي اىل ارتفاع العقارات».

باريس/متابعة الزوراء:
أُعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيًسـا 
لفرنسـا لوالية ثانية تمتـّد عىل خمس 
سـنوات، بعدمـا تغلـب عىل منافسـته 
مارين لوبان، التـي حققت أعىل نتيجة 
ملرشـح يمينـي متطـرّف يف انتخابـات 
الجمهوريـة  تأسـيس  منـذ  رئاسـية 
الخامسـة عام ١٩٥٨.ورغـم كّل يشء، 
حقق الرئيس انتصاًرا واضًحا وحصد ما 

بني ٥٧٫٦ و٥٨٫٢ باملائـة من األصوات، 
بحسـب تقديـرات أوىل نرشتهـا مراكز 
االستطالع، يف انتخابات اّتسمت بنسبة 
امتنـاع عن التصويـت مرتفعة.واختار 
الفرنسـيون إًذا إعـادة انتخـاب رئيس 
وسـطي ليربايل ومواٍل جًدا ألوروبا، بدًال 
من مرشـحة راديكالية تضع «األولوية 
الوطنيـة» يف صلـب برنامجهـا وتنتقد 
االتحاد األوروبي بشـدة.وماكرون (٤٤ 

عاًمـا) هـو أول رئيـس فرنـيس ُيعـاد 
انتخابه لوالية ثانية خالل ٢٠ عاًما، منذ 
إعـادة انتخاب جاك شـرياك عام ٢٠٠٢ 
بعدما هزم منافسـه آنـذاك والد مارين 
لوبان، جان-مـاري لوبان.غري أن هذه 
االنتخابات تندرج يف سياق نسبة امتناع 
عن التصويت قياسـية ُتقـّدر بـ٢٧٫٨٪ 

بحسب املعهد الفرنيس للرأي العام.
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بغداد/ الزوراء:
سـجلت السـودان واليابان اكثـر دول العالم 
مديونيـة نسـبة اىل الناتـج املحـيل االجمـايل 
يف عـام 2022، فيمـا كان العـراق احد الدول 
االقل مديونية بالنسبة للناتج املحيل ليتوشح 
بـ“املربـع االخرض“.جـاء ذلـك وفـق تقرير 
لصنـدوق النقد الدويل لشـهر نيسـان الحايل، 
حـول تصنيـف دول العالم االكثـر مديونية، 
واطلعت عليه ”الزوراء“، حيث صنف التقرير 
”أكثـر دول العالـم مديونيـة والتـي يتجاوز 
مديونتهـا من 50 اىل %100 نسـبة اىل الناتج 

املحيل االجمايل باللـون الربتقايل، والدول التي 
يـرتاوح مديونيتها اقل مـن 25 ولغاية 50% 
باللـون االخـرض“ .وأوضح تقريـر صندوق 
النقد الدويل أن ”السودان كان اكثر دول العالم 
مديونية نسبة اىل الناتج املحيل االجمايل خالل 
عـام 2022 وبنسـبة %284.1 يليـه اليابان 
وبنسـبة %262.5 ومن ثم جاء ثالثا اليونان 
وبنسـبة %184.4 وجاءت جمهورية الراس 
االخرض رابعاً وبنسبة %159 وجاءت اريرتيا 

خامساً وبنسبة 151.9%“.

 بغداد/ الزوراء:
 قالـت {مؤسسـة عـراق املسـتقبل} املتخصصـة 
بمجـال املـال واالقتصـاد ان ”العـراق حقـق خالل 
الشـهرين االوىل من العام الحـايل 2022 فائضا كليا 
بلغ 7 تريليونات دينار حسب بيانات وزارة املالية“.
وتوقعت املؤسسـة يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منه: ان ”يحقق العراق إذا ما استمرت أسعار النفط 
بمعدالتها الطبيعية واسـتمرت معدالت املرصوفات 
الجارية واالسـتثمارية عىل الوترية املتبعة نفسـها 
فائضا سنويا سيصل اىل 25 تريليون دينار“.وأشارت 

اىل ان ”ارتفـاع هذا الفائض يعود اىل ارتفاع اسـعار 
النفـط عامليا وعـدم اقرار موازنـة 2022 مما جعل 
املرصوفات تسـتمر باملعدالت نفسـها التي كانت يف 
2021.وبينت انه ”من غري الواضح ان كان هناك أي 
اقرار ملوازنة 2022 نتيجة عدم االتفاق عىل تشـكيل 
حكومة تمكنها من تقديم موازنة اىل مجلس النواب 
لغـرض ترشيعها“.وكان وزيـر املالية، عيل عالوي، 
وصف، األحد، الوضع املايل يف البالد ”جيد جداً ولسنا 
بحاجـة اىل دعم من اي إطراف أجنبية، إال ما يتعلق 

بمشاريع معينة“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة الصحة عن اسـباب 
بمـرض  االصابـات  حـاالت  زيـادة 
”الحمـى النزفيـة“، وفيمـا حددت 
اعراض املرض وطـرق الوقاية منه، 
أكـدت ان فريوس كورونا لم ينحرس 
بعد، محذرة مـن تعرض البلد ملوجة 

وبائية خامسة.
وقالت ربى فالح حسن، عضو الفريق 
الطبـي االعالمي يف وزارة الصحة، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان مرض الحمى 
النزفيـة مرض فريويس معٍد موجود 
مسبقا يسبب الحمى والنزف نتيجة 
مهاجمـة الفريوس جـدران االوعية 
الدموية، يكـون عن طريق مخالطة 
الحيوانات او الحـرشات التي تكون 
يف الغالب البعوض او القراد املتواجد 
املصابـة. الحيوانـات  جلـود  عـىل 
وأضافـت: انه يمكن معالجة املرض 
يف حـال تشـخيصه بشـكل مبكـر، 
ولكن يسـبب خطورة للشـخص يف 
حـال تفاقـم املـرض ويسـبب نزفا 
تحت الجلـد ولذلك يسـمى بالحمى 
الجهـاز  يهاجـم  وربمـا  النزفيـة، 
العصبـي ويـؤدي اىل الغيبوبـة، وقد 
يؤدي اىل الفشـل الكلوي او الفشـل 
الكبدي وفشل يف التنفس. مبينة: انه 
من اعراض املـرض ارتفاع بدرجات 
الحرارة واسـهال، وقد يسبب تقيئا 
وصداعـا وفقدانا للشـهية وممكن 

ان يسـبب نزفـا إذا تفاقمت الحالة.
وتابعـت: انـه يمكن السـيطرة عىل 
املرض من خـالل الوقاية عن طريق 
غسـل اليدين جيدا عنـد التعامل مع 
جميـع الحيوانات وتجنب مالمسـة 
مـع  يتعاملـون  الذيـن  املصابـني 
الحيوانـات وكذلـك طهـي الطعـام 

جيدا وبدرجة حـرارة عالية وتجنب 
رشاء اللحـوم غري معلومـة املصدر. 
مؤكـدة: انه يف حال ظهـور اعراض 
ان  لـه  يمكـن  املصـاب  للشـخص 
يراجع أقـرب مركز صحي حتى يتم 
تشـخيصه وعالجه بشكل صحيح.
واشـارت اىل: ان لدينا فـرق وحدات 

مكافحـة النواقل واالمـراض تابعة 
لدوائـر وزارة الصحة تقوم بحمالت 
تلقيح دورية، هذه الحمالت تساهم 
يف الحد من االمـراض ومنها الحمى 
النزفيـة، باإلضافـة اىل الرتكيز عىل 
النظافـة وعـىل املجـازر الرسـمية 
وتربية االغنام يف االماكن املخصصة 

ملنـع تناقـل االمراض.موضحـة: ان 
هذا املرض يظهـر بني فرتة واخرى، 
حيث كلمـا كان التشـخيص مبكرا 
له والعالج مبكرا ايضا كان الشـفاء 
اىل  االعـالم  وسـائل  رسيعا.ودعـت 
حـول  املواطنـني  وتثقيـف  توعيـة 
خطورة املرض وكيفية الوقاية منه.

وحول فريوس كورونا، قالت حسن: 
ان الوضع الوبائي يف البلد مسـتقر، 
ومن خالل مستجدات املوقف الوبائي 
فـإن هنـاك انخفـاض باإلصابـات 
والوفيـات وسـجلنا ببعـض االيـام 
صفر وفيات وهـذا مؤرش جيد جدا، 
ونسـبة شـفاء أكثر مـن 98 باملئة، 
إال ان ذلـك ال يمنع من تعرض البلد 
ملوجـة وبائيـة جديدة.وتابعت: انه 
ما زال الوقت مبكرا النحسار الوباء 
الن هنـاك دول اخرى تسـجل اعداد 
اصابـات وتسـجل ظهـور موجات 
جديـدة يمكـن ان تنتقـل املوجات 
لـدول أخـرى. الفتـة اىل ان العـراق 
خرج من ذروة موجـة الرابعة لكن 
مـا زال الفريوس يشـكل خطرا إذا 
ما تـم االلتزام باإلجراءات الوقائية.

وأوضحـت: ان هناك تراجعا بأعداد 
امللقحـني مقارنـة لأليـام املاضية. 
مؤكـدة: ان لدينا خـرباء يف منظمة 
الصحـة العامليـة، وكذلـك يف وزارة 
الصحـة، يتابعون املوقـف الوبائي 

ومستجداته محليا وعامليا.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
سلف  ان  االثنني،  امس  الرافدين،  مرصف  أكد 
املوظفني واملنتسبني تصل اىل ٥٠ مليون دينار.

ان  «الزوراء»:  تلقته  للمرصف  بيان  وذكر 
ماليني   ٥ من  تبدأ  واملنتسبني  املوظفني  «سلف 
«التقديم  أن  مبيناً  مليونا»،   ٥٠ حتى  دينار 
املوجودة  املرصف  فروع  عرب  مبارشة  عليها 
«املوظفني  البيان  واملحافظات».ودعا  بغداد  يف 
واملنتسبني اىل عدم التعامل مع ضعاف النفوس 
الذين يمارسون االحتيال ويزعمون التعامل مع 

املرصف يف الرتويج عن السلفة».

@—‹é@Üá±@ÂÌáœaã€a
µjèn‰æaÎ@µ–√Ïæa

@Ôfl˝€a@¯‰Ëm@ÚÓ„aãÌ�a@Òäb–è€a
µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g@Újéb‰∑

@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Ô◊6€a@7–è€a
µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g

@Û„Üc@∂g@¡jËm@¡–‰€a@äb»éc
µ«Ïjéc@¿@bËmbÌÏnèfl

@Ú‡ˆb”@¿@\ãõÇ˛a@…iãæa\Äi@|íÏnÌ@÷aã»€a
ÚÓ„ÏÌáfl@%b»€a@fiÎÜ@ãr◊c

@pb„ÏÓ‹Ìãm@7@Äi@�bõˆbœ@’‘±@÷aã»€a@NN‚b”ä˛bi
ÂÌãËí@fi˝Ç@äb‰ÌÜ

Ô„Îç‹y@x5◊@ÚÓ≤äbn€a@Cıaãflbé@ÚÌÏ‹flD@Ñè‰nèm@C@ÊÎåbflcD@Ú◊ãí@NN÷aã»‹€@ÚÌáÁ

bÓée@fib�ic@äÎÜ@¿@@á‰:a@>Óé@bjflÏfl@ÈuaÏÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@NN@‚ÏÓ€a
Ò7Ç¸a
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 @ıbiãËÿ€a@7œÏn€@o”Ï€a@äb‡rnébi@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a
Úˆäb�€a@p¸bz‹€@Üaá»né¸a@ÒäÎãö@á◊˚ÌÎ

بغداد/ الزوراء:
جدد رئيس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
امس االثنني، توجيهاته السابقة باستثمار 
الوقت بشأن توفري الطاقة الكهربائية، فيما 
اكد رضورة االسـتعداد واالحتياط للحاالت 
لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  الطارئة.وقـال 
مجلـس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: إن 
«رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
الكهربـاء،  وزارة  إىل مقـر  زيـارة  أجـرى، 
وترأس اجتماعاً موسـعاً للمجلس الوزاري 
للطاقـة، حـرضه الـكادر املتقدم لـوزارة 
شـهد  «االجتمـاع  أن  الكهرباء.».وأضـاف 
عـرض إيجاز أمـام رئيس مجلـس الوزراء 
إلجـراءات الـوزارة وكوادرها يف مـا يتعلق 
بالصيانـة واملتابعـة، وآخـر اسـتعداداتها 
ملواجهـة فصـل الصيف، والجهـود املبذولة 
لضمان سـاعات أعـىل من تجهيـز الطاقة 
أن  اىل  مشـرياً  للمواطنـني»،  الكهربائيـة 
يف  االسـتعدادات  سـري  تابـع  «الكاظمـي 
ملـف تجهيـز الغـاز والكهربـاء اإليرانيني، 
والتفاصيل التنفيذيـة للتخصيصات املالية 

الطارئـة، وقـرار مجلـس الـوزراء األخـري 
القايض بتخصيص مبلـغ ٥٠٠ مليار دينار 
ضمن الخّطة التشغيلية لقطاع الكهرباء».
وبـني أن «االجتمـاع تـدارس سـري آليـات 
التعاون بني الوزارات والجهات املعنية التي 
تقدم اإلسـناد إىل وزارة الكهرباء، فضالً عن 
الجهود املبذولة لحماية أبـراج نقل الطاقة 
الشـبكة  مكّونـات  وحمايـة  الكهربائيـة 
الوطنية»، الفتاً اىل أنه «تّم استعراض العمل 
بخـط كهربـاء قضـاء «نكـرة السـلمان»، 
وسري العمل يف محطة ميسان االستثمارية، 
وإعـادة تأهيـل خـط بيجـي غـرب بغداد 
ومتطلبـات وزارة الكهربـاء بهـذا الشـأن، 
فضـًال عن مـرشوع الخـط الرتكي».وجدد 
الكاظمي «توجيهاته السـابقة باسـتثمار 
واالحتيـاط  االسـتعداد  ورضورة  الوقـت 
للحاالت الطارئة، وتوفـري البديل الرسيع يف 
حال تعـرض بعض الخطـوط للخروج من 
الخدمـة، فضالً عـن أهمية تأمـني الكوادر 
املختصـة يف املواقـع التـي تتطلـب رسعـة 

اإلجراء واملعالجة».

@b„Ü˝i@oÓn–m@¿@|v‰Ì@Â€@lãÃ€a@Êc@á◊˚Ì@µmÏiÎ@NNÚª@ãˆbèÇ@pájÿmÎ@o‹ìœ@ÏÿéÏfl@ZÂÿ‰Ó‹i
s€br€a@bÁãËí@bÓ„aã◊Îc@¿@ÚÓéÎã€a@ÚÌãÿè»€a@ÚÓ‹‡»€a@fiÏÇÜ@á»i

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني،  امس   ، الصحة  وزارة  اعلنت 
حالة.وذكرت   ٢٧٨ وشفاء  وفاة  وحالتي  جديدة  اصابة   ١٦١ تسجيل  اكدت  فيما  العراق، 
الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٣٩١٢، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٨٤٥٧٥٠٠، مبينة انه تم تسجيل ١٦١ اصابة جديدة وحالتي وفاة 
وشفاء ٢٧٨ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢٢٩٦٥٤٨ (٩٨٫٨٪)، بينما عدد 
حاالت االصابات الكيل: ٢٣٢٤٣٨٤، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٢٦٢٩، يف حني ان 
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢٧، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٥٢٠٧، الفتة اىل ان 

عدد امللقحني ليوم امس: ١٨١٠٩، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ١٠٤٩٩٢٢١.

@pbÓœÎÎ@pbibñhi@b«b–mäa@›vèÌ@÷aã»€a
b„ÎäÏ◊@ëÎ7œ
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@pb”bÓè€a@¡Ó�Én€a@ãÌåÎ@…fl@szjÌ@ÊaáÌå
ç◊ãæa@åbËßbi@Úñb©a@ÚÓ„Ï„b‘€a

@ÚÓ€bæa@pbóÓóÉn€a@ÒÜbÌå@Â‹»Ì@çÃ€a
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ÚÓ„ÏÌáfl@%b»€a@fiÎÜ@ãr◊c@Ú‡ˆb”@¿@\ãõÇ˛a@…iãæa\Äi@|íÏnÌ@÷aã»€a

الزوراء/مصطفى فليح:
املايل،  الحكومة  مستشار  دعا 
مظهر محمد صالح، اىل ان تنسجم 
الحكومية  املصارف  مبادرات 
االسكان  سياسات  مع  واالهلية 
اسباب  شّخص  حني  ويف  العامة، 
توجيه  وسلبيات  العقارات  ارتفاع 
توقع  املدن،  حوارض  اىل  املبادرات 
واملبادرات  القروض  توجه  ان 
الجديدة،  املدن  اىل  املستقبل  يف 

وخصوصا مبادرة (داري).
وقال صالح يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان  يفرتض  املبادرات  ”هذه  ان 
االسكان  سياسات  مع  تنسجم 
هذه  توافق  دون  ومن  العامة، 
فإن  واضحة  بصورة  السياسات 
سوق  يف  مشكالت  سيحدث  هذا 
ال  ”وحتى  مستدركا  العقارات“، 
السبب  بأنها  املبادرات  هذه  نتهم 
فهناك اسباب اخرى اقوى من هذه 

املبادرات“. 
هذه  ان  يحدث  ”الذي  واضاف 
القروض تذهب اىل مناطق مخدومة 
العقارات  فاليوم  التحتية  بالبنية 
فرتتفع  صغرية  اىل  تجزأ  الكبرية 
اسعارها والناس تفضل السكن يف 
االقل  عىل  وفيها  مخدومة  مناطق 
الحد االدنى من املاء والكهرباء وكل 

البنى التحتية“.
ولفت اىل ”كلفة املدن الجديدة بالبنى 
ارض خالية  بناء  فعملية  التحتية، 
أسئلة،  يثري  مدينة  اىل  وتحويلها 

والكهرباء  باملاء  لها  تأتي  كيف 
بينما  والصحة  واالمن  واالسواق 
يستطيع املواطن اخذ قرض ويتجه 
هذا  وبالتايل  مخدومة،  منطقة  اىل 
يؤدي اىل ارتفاع العقارات“، الفتا اىل 
ان ”املبادرات تحل مشكلة متعلقة 
يحدث  املقابل  يف  لكن  بالسكن 

ضغط عىل املناطق املخدومة ”.
وبني ”يفرتض حاليا يف ظل وجود 
القروض  تذهب  ان  داري  مبادرة 
وكذلك  افضلية  لها  يكون  او  إليها 
تخف  حتى  جديدة  مدن  تأسيس 

هذه املشكلة“. 

املبادرات  ان  املستقبل  ”يف  وتوقع 
التي قدمها البنك املركزي - فالبنك 
اكثر  ووفر  عظيمة  مبادرة  قدم 
3 تريليونات دينار للعقار- ان  من 
الجديدة  املدن  اىل  القروض  توجه 
واالحياء الجديدة الن بقاء توجهها 
اىل الحوارض املدنية نفسها سيخلق 
واعتقد  واجتماعية،  بيئية  مشكلة 
ازاء  وقتية  الظاهرة  هذه  ان 
اآلجل  طويلة  اسكان  سياسات 

تنرصف اىل حوارض جديدة“. 
من  قسما  ان  ”كما  واضاف 
الشقق  اىل  يذهب  القروض  هذه 

الكثرية  وهناك  الجديدة  السكنية 
من هذه املجمعات السكنية ولكنها 

مكلفة“. 
”ترتبط  ان  رضورة  عىل  وشدد 
بشيئني،  االرايض  توزيع  سياسة 
لالرايض  التمويل  يذهب  ان  اولهما 
سكنية،  وحدات  لبناء  الجديدة 
واضحة  سياسة  ايجاد  والثاني 
ان  اىل  مشريا  التحتية“.  للبنية 
يذهب  التمويل  فإن  ذلك  ”خالف 
اىل املدن نفسها ويسهم يف تجزأتها 
تنفجر  وبالتايل  مزدحمة،  بطريقة 

هذه املدن وهذا غري صحيح“.

اعطاء  املستقبل  يف  ”يجب  مضيفا 
هذه املبادرات امتيازات عىل مناطق 
القرض  ويكون  جديدة  سكنية 
متناسبا مع وضع املنطقة، خاصة 
يبدأ  حتى  العهد  حديثة  كانت  إذا 

الناس بالتوجه والبناء هناك“. 
املركزي  البنك  ”مبادرة  ان  وبنّي 
مشكلتني،  بحل  وقامت  ناجحة 
الوطني  االقتصاد  انها حركت  اوال 
االقتصاد  يف  الحاصل  النمو  فهذا 
مبادرة  اسبابه  اهم  من  واحدة 
البنك املركزي بشكل عام لالسكان 
االقتصاد،  وغري االسكان ونشطت 
املبادرة مداها يف  ولكن حتى تأخذ 
يف  فيجب  العراق  يف  السكن  تنمية 
سياسة  مع  تنسجم  ان  املستقبل 
سياسة  مع  وتتزاوج  االسكان 

(داري) ”.
قال  السكن،  ازمة  حل  وعن 
بسياسة  ”الدولة  ان  املستشار 
االسكان يف مرشوع داري ستعطي 
بشكل  الفقرية  للطبقات  ارايض 
شبه مجاني، وهذه نقطة مهمة الن 
االرض مهمة وتحل نصف املشكلة، 
بها  يقوم  التي  املبادرات  وتبقى 
البنك املركزي وغريه وهي ال تحمل 
القروض  عليها  ونطلق  فائدة 
امليرسة وهي خالية من الفائدة عدا 
العمولة التي تأخذ مرة واحدة مع 
عاما،   15 من  اكثر  اىل  سداد  مدة 
اىل حفض سعر وحدة  يؤدي  وهذا 

السكن مستقبال بالتدريج“. 

بغداد/ الزوراء:

العالم  دول  اكثر  واليابان  السودان  سجلت 

يف  االجمايل  املحيل  الناتج  اىل  نسبة  مديونية 

عام 2022، فيما كان العراق احد الدول االقل 

ليتوشح  املحيل  للناتج  بالنسبة  مديونية 

بـ“املربع االخرض“.

الدويل  النقد  لصندوق  تقرير  وفق  ذلك  جاء 

لشهر نيسان الحايل، حول تصنيف دول العالم 

”الزوراء“،  عليه  واطلعت  مديونية،  االكثر 

العالم  دول  ”أكثر  التقرير  صنف  حيث 

اىل   50 مديونية والتي يتجاوز مديونتها من 

%100 نسبة اىل الناتج املحيل االجمايل باللون 

الربتقايل، والدول التي يرتاوح مديونيتها اقل 

من 25 ولغاية %50 باللون االخرض“ .

أن  الدويل  النقد  صندوق  تقرير  وأوضح 

مديونية  العالم  دول  اكثر  كان  ”السودان 

عام  خالل  االجمايل  املحيل  الناتج  اىل  نسبة 

2022 وبنسبة %284.1 يليه اليابان وبنسبة 

%262.5 ومن ثم جاء ثالثا اليونان وبنسبة 

الراس االخرض  %184.4 وجاءت جمهورية 

رابعاً وبنسبة %159 وجاءت اريرتيا خامساً 

وبنسبة 151.9%“.

وعربياً جاءت ”السودان اوالً ومن ثم البحرين 

ثانياً وبنسبة %116.5 ومرص ثالثاً وبنسبة 

وجاءت   91.5% بنسبة  رابعاً  واالردن   94%

تونس خامساً وبنسبة 87.3%“.

التقرير أن سبع دول عربية لم يرتفع  وبني 

الناتج  نسبة  من   50% من  اكثر  الدين  بها 

االخرض  باللون  لتتوشح  االجمايل  املحيل 

 12.3% الكويت  يف  الدين  نسبة  كان  حيث 

السعودية  تليها  املحيل  بالناتج  مقارنة 

وبنسبة  االمارات  ويليها   24.1% وبنسبة 

%31.7 ومن ثم العراق بنسبة %35 ومن ثم 

جاءت اليمن وبنسبة %43.9 ومن ثم عمان 

بنسبة %44“، مشرياً إىل أن ”كالً من سوريا 

وليبيا وفنزويال واوكرانيا ولبنان لم تدرج يف 

بالنسبة  دقيقة  بيانات  وجود  لعدم  الجدول 

لهذه الدول“.

باريس/متابعة الزوراء:

رئيًسا  ماكرون  إيمانويل  انتخاب  أُعيد 

خمس  عىل  تمتّد  ثانية  لوالية  لفرنسا 

سنوات، بعدما تغلب عىل منافسته مارين 

ملرشح  نتيجة  أعىل  حققت  التي  لوبان، 

رئاسية  انتخابات  يف  متطرّف  يميني 

عام  الخامسة  الجمهورية  تأسيس  منذ 

.1958

انتصاًرا  الرئيس  حقق  يشء،  كّل  ورغم 

و58.2   57.6 بني  ما  وحصد  واضًحا 

باملائة من األصوات، بحسب تقديرات أوىل 

انتخابات  يف  االستطالع،  مراكز  نرشتها 

التصويت  عن  امتناع  بنسبة  اّتسمت 

مرتفعة.

انتخاب  إعادة  إًذا  الفرنسيون  واختار 

رئيس وسطي ليربايل ومواٍل جًدا ألوروبا، 

تضع  راديكالية  مرشحة  من  بدًال 

برنامجها  صلب  يف  الوطنية“  ”األولوية 

وتنتقد االتحاد األوروبي بشدة.

رئيس  أول  هو  عاًما)   44) وماكرون 

خالل  ثانية  لوالية  انتخابه  ُيعاد  فرنيس 

20 عاًما، منذ إعادة انتخاب جاك شرياك 

عام 2002 بعدما هزم منافسه آنذاك والد 

مارين لوبان، جان-ماري لوبان.

سياق  يف  تندرج  االنتخابات  هذه  أن  غري 

نسبة امتناع عن التصويت قياسية ُتقّدر 

للرأي  الفرنيس  املعهد  بحسب  بـ27.8% 

العام، وهي نسبة غري مسبوقة يف دورة 

ثانية من االنتخابات الرئاسية منذ 1969 

حصل  املقارنة،  سبيل  عىل   .(31.3%)

من   66.10% عىل   2017 عام  ماكرون 

األصوات متقّدًما بفارق كبري عىل لوبان 

.(33.90%)

وتمكنت لوبان (53 عاًما) بحصولها عىل 

ما بني 41.8 و%42.4 من األصوات، من 

قيايس  مستوى  إىل  املتطرف  اليمني  رفع 

الرئيس سيواجه  بأن  ُينذر  ما  يف فرنسا، 

صعوبات كبرية. وسيكون أول تحد أمامه 

االنتخابات  يف  األغلبية  عىل  الحصول 

الترشيعية املقررة يف يونيو/ حزيران.

اعتربت  األوىل،  التقديرات  صدور  وبعد 

يف  أصوات  من  حصدته  ما  أن  لوبان 

”انتصارا  يشكل  الرئاسية  االنتخابات 

مسريتها  بـ“مواصلة“  ووعدت  مدويا“. 

أبدا“  تتخىل  ”لن  أنها  مؤكدة  السياسية، 

هذا  ”نطلق  وقالت:  الفرنسيني.  عن 

الترشيعية  االنتخابية  املعركة  املساء 

الكبرية“، وسط تصفيق حار من جانب 

منارصيها.

لوك  جان  الراديكايل  اليسار  زعيم  ووعد 

يف  الثالث  املركز  يف  حّل  الذي  ميالنشون 

تكون  بأن  االنتخابات،  من  األوىل  الجولة 

 12 يف  املقررة  الترشيعية  االنتخابات 

بالنسبة  جحيًما  يونيو/حزيران،  و19 

ملاكرون، معتربًا أنه رئيس ”اُنتخب بشكل 

سيئ“. وقال إن ”الجولة الثالثة تبدأ هذا 

املساء“.

األثرياء“،  بـ“رئيس  ماكرون  وُوصف 

خصوًصا بسبب قرارين اتخذهما يف بداية 

وهما  أبًدا  اليسار  يقبلهما  ولم  واليته 

وتخفيض  الثروات  عىل  الرضيبة  إلغاء 

إعانات السكن.

مسائل  بشأن  الخالفية  مواقفه  وأثارت 

عدة وممارسته العمودية للسلطة استياء 

أنه  اعتربوا  الذين  الفرنسيني،  من  جزء 

اليومية  حياتهم  واقع  عن  جًدا  بعيد 

يف  يواجهونها  التي  املادية  والصعوبات 

نهاية كّل شهر.

تظاهرات  خالل  العنف  أعمال  وجراء 

قوات  وتعامل  الصفراء“  ”السرتات 

إىل  إضافة  املتظاهرين  مع  األمن 

والسوريني  (األفغان  املهاجرين  معاملة 

وفق  ”مهني“  بشكل  والسودانيني...) 

ووطنية  دولية  حكومية  غري  منظمات 

خصوًصا يف كاليه (شمال)، فقد ماكرون 

أنه  رغم  اليسار  من  جزًءا  نهائي  بشكل 

التيار السيايس الذي يتحدر منه.

وخرست لوبان للمرة الثالثة يف مسريتها 

انتخابات رئاسية. ولم تفلح مرة جديدة 

يمثلها  التي  الكبرية  العتبة  تجاوز  يف 

لكن  فرنسا،  يف  املتطرف  اليمني  انتصار 

تضع  مرتفعة،  نتيجة  عىل  بحصولها 

وأفكارها  السياسية  عائلتها  لوبان 

الراديكالية بشكل أكرب يف صلب الساحة 

السياسية الفرنسية.

طويلة  اسرتاتيجية  ثمار  لوبان  وتحصد 

شيطنة“  لـ“نزع  عقد  منذ  اّتبعتها 

خطابها  حدة  خففت  فقد  صورتها، 

من  القريبة  املرشحة  بمظهر  وبدت 

رفضت  أنها  حتى  الفرنسيني،  مخاوف 

رغم  املتطرف،  اليمني  من  بأنها  وصفها 

ما  يف  خصوًصا  يتغرّي،  لم  برنامجها  أن 

يخّص الهجرة.

أبوابها  فتحت  قد  االقرتاع  مراكز  وكانت 

يحق  حيث  األحد،  اليوم  فرنسا  عموم  يف 

بأصواتهم  اإلدالء  ناخب  مليون  لـ48.7 

يف جولة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية بني 

املتطرفة  اليمينية  ومنافسته  ماكرون 

مارين لوبان.

أعيد  الذي  ماكرون  إيمانويل  وتعّهد 

انتخابه األحد رئيًسا لفرنسا يف مواجهة 

مارين  املتطرّف  اليمني  من  منافسته 

يكون  لكي  أسلوبه“  بـ“تجديد  لوبن، 

”رئيًسا للجميع“.

برج  قرب  ألنصاره،  تجّمع  خالل  وقال 

تقديرات  إعالن  بعد  باريس،  يف  إيفل 

النتائج: ”هذه املرحلة الجديدة لن تكون 

انتهت، بل اخرتاعا  تتمة لخمس سنوات 

جماعيا ألسلوب عىل أسس جديدة لخمس 

سنوات أفضل يف خدمة بلدنا وشبابنا“.

ووصل الرئيس إىل املكان محاطا بزوجته 

فريقه،  يف  أعضاء  وأطفال  بريجيت 

وهتافات  املوسيقى  تتعاىل  كانت  بينما 

الفرح والنشيد األوروبي. كما لّوح حشد 

املنارصين بأعالم فرنسية وأوروبية.

وقال ماكرون: ”أريد أن أشكر الفرنسيني 

الدورة  يف  منحوني،  الذين  والفرنسيات 

األوىل ثم الثانية، ثقتهم من أجل استكمال 

مرشوعنا لفرنسا أكثر استقالال وألوروبا 

وتغيريات  وباستثمارات  قوة.  أكثر 

ملموس  تقّدم  تأمني  مواصلة  عميقة، 

الخلق  عىل  القدرة  تحرير  عرب  فرد،  لكل 

والتجديد يف بلدنا“.

وتابع: ”أعرف أيضا أن عددا من مواطنينا 

التي  لألفكار  دعما  ليس  اليوم  يل  صّوت 

أحملها بل للوقوف يف وجه (أفكار) اليمني 

التصويت  ”هذا  مضيفا:  املتطرف“، 

مؤتمن  أنا  املقبلة.  لألعوام  يلزمني 

تمسكهم  وعىل  بالواجب،  حّسهم  عىل 

بالجمهورية واحرتام االختالفات التي تم 

التعبري عنها خالل األسابيع األخرية“.

لم  اللحظة،  هذه  ”منذ  قال:  املقابل،  يف 

الجميع“،  رئيس  إنما  فريق،  رئيس  أعد 

الرأي  يف  واالختالف  ”الغضب  أن  مضيفا 

املتطرف  لليمني  صوّت  من  قادا  اللذين 

مسؤوليتي  هذه  أجوبة.  يجدا  أن  يجب 

ومسؤولية املحيطني بي“.

الذين  بمواطنينا  أيضا  ”أفّكر  وقال: 

لالختيار،  رفضا  يعني  صمتهم  امتنعوا: 

وهذا ما يجب أن نتعامل معه أيضا“.

وتابع: ”تذّكرنا حرب أوكرانيا بأننا نجتاز 

أن  فرنسا  عىل  تفرض  مأساوية  أوقاتا 

ترفع صوتها، وأن تؤكد وضوح خياراتها، 

وأن تبني قوتها يف كل املجاالت. وهذا ما 

سنفعله“.

مرشوعا  اخرتتم  ”اليوم،  ماكرون:  وقال 

إنسانيا، طموحا من أجل استقالل بلدنا 

جمهوريا  مرشوعا  أوروبا،  أجل  ومن 

وبيئيا،  اجتماعيا  مرشوعا  بقيمه، 

والخلق،  العمل  عىل  مبنيا  مرشوعا 

األكاديمية  قدراتنا  لتحرير  مرشوعا 

والثقافية واملؤسساتية“.

بقوة  املرشوع  ”هذا  سيحمل  أنه  وأكد 

خالل السنوات املقبلة“، مشريا إىل أن هذه 

السنوات ”لن تكون هادئة، إنما تاريخية، 

ومعا ستكون علينا كتابتها لألجيال“.

بعد كلمته، أنشدت املرصية فرح الديباني 

العضو يف أكاديمية أوبرا باريس الوطنية، 

النشيد الوطني الفرنيس.ثم تنقل ماكرون 

بني املوجودين مسلّما عليهم.

بغداد/ الزوراء:
األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  بحث 
التخطيط  وزير  مع  زيدان  فائق 
السياقات  االثنني،  امس  بتال،  خالد 
املركزي  بالجهاز  الخاصة  القانونية 

للسيطرة النوعية.
االعىل،  القضاء  ملجلس  بيان  وذكر 
”رئيس مجلس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 

أستقبل  زيدان  فائق  األعىل  القضاء 
برفقة  بتال  خالد  التخطيط  وزير 
للسيطرة  املركزي  الجهاز  رئيس 

النوعية حسني عيل داود“.
بحثا  ”الجانبني  أن  البيان،  وأضاف 
السياقات القانونية الخاصة بالجهاز 
وآلية  النوعية  للسيطرة  املركزي 

تنفيذها“.

بغداد/ الزوراء:
االثنني، زيادة  الغزي، امس  الوزراء حميد نعيم  العام ملجلس  أكد األمني 
املالية ملحافظتي كربالء املقدسة والنجف األرشف  ضمن  التخصيصات 

قانون الدعم الطارئ.
إن  ”الزوراء“:  تابعته  اإلخبارية  للعراقية  ترصيح  يف  الغزي،  وقال 
الحكومي،  الجانب  من  االهتمام  تستحق  املقدسة  كربالء  ”محافظة 
املاضية  السنوات  يف  كثرياً  عانت  كونها  املالية،  تخصيصاتها  يف  وزيادة 
ولم تَنل استحقاقها الحقيقي الذي يتناسب مع حجم الكثافة السكانية 

والنهضة العمرانية والتطور داخل هذه املدينة“.
الوقفة،  تستحق  كربالء  مدينة  يف  حصلت  التي  ”التوسعة  أن  وأضاف،   
وزيادة بالتخصيصات املالية، وهذا ما تمت مراعاته من الجانب الحكومي 
أنه ”تًمت اضافة فقرة يف  اىل  الدعم الطارئ“، مشرياً  وخاصة يف قانون 
القانون تتضمن منح خصوصية ملحافظتي النجف وكربالء كون هاتني 
املحافظتني حصلت فيهما زيادة بنسبة السكان ونمو كبري بينهم الكثر 

من 40%“.
وتابع انه ” لم يتم أحتساب نسبة النمو يف محافظتي النجف وكربالء، 
التي  املليونية  الزيارات  إىل  القديمة، أضافة  السكانية  النسبة  واحتسبت 
عمرانية  ملسة  ”هناك  أن  اىل  مشرياً  املقدسة“،  العتبات  لزيارة  تأتي 
اىل  يحتاج  ولكن  ملحوظ،  بشكل  كربالء  محافظة  يف  قدمت  وخدمات 
تعزيز ودعم ووقفة من الحكومة، وهذا ما تم الحديث عن مع محافظ 
كربالء نصيف جاسم الخطابي، الذي عرض الكثري من املشاكل واملعاناة 
مع تقديم مقرتحات سواء يف النقل واملواصالت وهي النقطة االساسية 
الزائرين  حركة  وتسهيل  املليونية  الزيارات  يف  الزحامات  لفك  لكربالء، 

وتطوير البنى التحتية للمحافظة“.
الدعم  قانون  إقرار  حني  اىل  موازنة  إلعداد  االتفاق  ”تّم  أنه  إىل  ولفت 
الطارئ، الذي ضمن فيه إعطاء خصوصية ملحافظ كربالء، عىل أن يتم 
للمحافظة“،  االساسية  للقطاعات  املهمة  واملشاريع  الكشوفات  إعداد 
واضحة  رؤية  لديها  حكيمة،  إدارة  بوجود  أفضل  ”القادم  أن  موضحاً 

وعزم، وامتازت بالخربة الرتاكمية التي وضفت لخدمة اهايل كربالء“. 
طرح  وتم  كربالء،  ممثيل  النواب  قبل  من  اهتماماً  ”هناك  أن  وتابع، 
املشاكل واملراجعات خالل الفرتة السابقة، أضافة إىل أهتمام ودور رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث أن مجلس الوزراء عموما من الداعمني 

للمحافظة خاصة يف الجانب الخدمي“.
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الصحفيـني  نقيـب  تلقـى 

اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 

مؤيـد  العـرب،  الصحفيـني 

الالمـي، التهنئـة وباقـة ورد 

مـن رئيـس فـرع النقابـة يف 

محافظة ميسان سمري السعد 

ملناسـبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني .

الصحفيـني  نقيـب  وكان 

اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 

مؤيـد  العـرب  الصحفيـني 

الالمـي قـد فـاز يف انتخابات 

النقابـة التـي جـرت الجمعة 

(15/4/2022) ، بعد حصوله 

عىل 1184 صوتا.

الصحفيـني  نقيـب  تلقـى 

اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 

مؤيـد  العـرب،  الصحفيـني 

الالمـي، باقة ورد و تهنئة من 

رئيس فرع النقابة يف محافظة 

السـماوي  عـارف  املثنـى 

ملناسـبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني .

الصحفيـني  نقيـب  وكان 

اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 

مؤيـد  العـرب  الصحفيـني 

الالمـي قـد فـاز يف انتخابات 

النقابـة التـي جـرت الجمعة 

(15/4/2022) ، بعد حصوله 

عىل 1184 صوتا.

تقارير

@Úib‘„@ ãœ@êÓˆä@Âfl@ÜäÎ@Ú”biÎ@Ú˜‰Ën€a@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a
ÊbèÓfl@¿@µÓ–zó€a

@ÜäÎ@Ú”bi@s»jÌ@Û‰ræa@¿@µÓ–zó€a@Úib‘„@ ãœ@êÓˆä
Ôfl˝€@Ú˜‰ËmÎ

بغداد/ الزوراء:
تلقـى نقيب الصحفيـني العراقيني 

رئيـس اتحـاد الصحفيـني العرب، 
مؤيـد الالمـي، املزيد مـن التهاني 
وباقـات الـورود بمناسـبة اعـادة 
انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني 

لدورة انتخابية جديدة.
وهنـأت منظمـة املرأة واملسـتقبل 
العراقيـة، مؤيد الالمي، بمناسـبة 
انتخابه نقيبـا للصحفيني  تجديـد 

العراقيني .
وذكـرت املنظمة يف برقيـة التهنئة: 
التربيـكات  اسـمى  لكـم  نتقـدم 

بمناسبة فوزكم بالدورة االنتخابية 
لنقابـة الصحفيـني ودوركم البارز 
يف دعم االعـالم والنهـوض بواقعه 
والـذي يمثـل العـني العراقيـة عىل 
كل فئاتـه الحكوميـة واملجتمعيـة 
والفنية والعلمية متمنني لكم وافر 
الصحة يف هذا الشهر الفضيل شهر 

رمضان املبارك.
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كمـا 
العراقيـني مؤيد الالمـي باقتي ورد 
وتهاني من صحيفتي البينة الجديدة 
والصياد بمناسـبة اعـادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني العراقيني.
تلقـي مؤيـد الالمـي برقيـة تهنئة 

مـن املهنـدس عمار مـوىس كاظم 
وكيل امانة بغداد للشـؤون البلدية 
نقيبـا  انتخابـه  اعـادة  بمناسـبة 

للصحفيني العراقيني.
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كذلـك، 
العراقيني مؤيد الالمي تهنئة وباقة 
ورد من الدكتور عادل شمس الدين 
مديـر عام قنـاة ديـوان الفضائية 
بمناسـبة اعـادة انتخابـه ملنصب 

النقيب.
كما تلقى الالمـي تهنئة وباقة ورد 
من الدكتور سـعد الرواي والشـيخ 
خضري محمد الخزرجي بمناسـبة 

اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني.

اىل ذلك قـدم رئيس تحرير صحيفة 
الرشق اليومية عبد الرسـول زيارة 
باقة ورد وتهنئة لنقيب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمي بمناسـبة 

اعادة انتخابه ملنصب النقيب.
وكان نقيـب الصحفيـني العراقيني 
الالمـي قـد فـاز بمنصـب  مؤيـد 
نقيـب الصحفيني بعد حصوله عىل 
(1184) صوتا، بعد ان تنافس عىل 
منصب النقيب اربعة زمالء. و وفاز 
خالد جاسـم بمنصب النائب األول 
بعد حصوله عـىل 740 صوتاً، فيما 
فـاز محمد حنون بمنصـب النائب 
الثانـي بعـد حصوله عـىل (664) 

صوتاً.
أمـا االعضـاء الفائـزون بمجلـس 
النقابة فهم: حسـن العبودي 783 
صوتـا، جبار طراد 632 صوتا، بان 
القبطان 517 صوتا، سـعد محسن 
 506 فـرج  صـادق  صوتـا،   509
اصوات، ناظم الربيعي 490 صوتا، 
وبمنصب أعضاء مجلس االحتياط 
كل من سناء النقاش وحصلت عىل 
466 صوتـا، زهرة الجبـوري 453 
صوتا، وعالء الحطاب 446 صوتـا. 

اما الفائزون بعضوية لجنة املراقبة 
هم: هـادي جلو 678 صوتا، كاظم 
تكليـف 619 صوتـا، هبة حسـني 

421 صوتـا، أما االحتيـاط يف لجنة 
املراقبـة فـكل مـن محمد جاسـم 
الساعدي 352 صوتا، وزياد طارق 

حرب 306 اصوات.
 يف حني فاز بعضوية لجنة االنضباط 
 633 الحمدانـي  فـراس  مـن:  كل 
صوتا، رعد املشـهداني 437 صوتا، 
كريم كلـش 309 صوتا، وكأعضاء 
احتياط يف لجنـة االنضباط كل من 
ثمـني الفهـد 246 صوتـا، وسـالم 
تكليـف 240 صوتا.وعقـب اعـالن 
نقيـب  تقـدم  االنتخابـات  نتائـج 
الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي 
بالشـكر لألرسة الصحفية لتجديد 

الثقة به وبمجلس النقابة .
كمـا شـكر الالمـي يف كلمـة عقب 
نقيـب  بمنصـب  فـوزه  اعـالن 
لـدورة  العراقيـني  الصحفيـني 
انتخابية جديـدة ، مجلس القضاء 
االعـىل واملجلـس القضائـي الـذي 

ارشف عىل االنتخابات .
ووجه شـكره ايضا لوفـود االتحاد 
الدويل للصحفيني واتحاد الصحفيني 
العرب ونقيـب الصحفيني املغاربة 

لحضورهم العرس االنتخابي .
وحيـا نقيـب الصحفيـني القـوات 
االمنيـة التـي سـهرت عـىل تأمني 

انجاح االنتخابات. 

موسكو/واشنطن/ الزوراء:
عىل وقـع تصاعـد التوتر بني بـالده والغرب، 
فيمـا دخلـت العمليـة العسـكرية الروسـية 
عىل األرايض األوكرانية شـهرها الثالث، شدد 
الرئيـس الـرويس، فالديمـري بوتـني، عىل أن 
بالده صامدة رغـم كل الضغوط الغربية التي 

تمارس منذ أشهر.
ورأى يف كلمـة ألقاهـا خـالل اجتماعـه مـع 
مسـؤولني روس، امـس االثنـني، أن الغـرب 

يحاول تفتيت روسيا إال أنه لن ينجح.
كمـا أكـد عزمه املـيض يف مكافحـة التطرف 
ومن يصفهـم بـ ”النازيني الجدد“ يف إشـارة 
إىل ”القوميني األوكـران“، وقمع أي محاوالت 
للتدخـل يف الشـؤون الداخليـة للبالد.واتهـم 
وراء  بالوقـوف  أوروبيـة معروفـة،  أطرافـا 
محـاوالت اغتيال الصحفيني يف روسـيا، وفق 

تعبريه.
كذلـك أكد أن ”موسـكو تعرف أسـماء عمالء 
وكالة االسـتخبارات األمريكيـة التي تتعاون 

مع األجهزة األمنية األوكرانية“.
إىل ذلك، تطرق إىل مسألة اقليم دونباس رشق 
أوكرانيـا، معتـربا أن الجرائـم بحق السـكان 
هناك (السـيما املوالني لروسـيا) بدأت قبل 8 

سنوات.
وشـدد عىل أن بالده سـتقدم كل املسـاعدات 
لالجئـني مـن تلك املنطقـة، الفتـا إىل أن 100 

ألف الجـئ دخلوا حتى اآلن من هذا اإلقليم إىل 
األرايض الروسية.

أكـد يف ترصيحـات  الـرويس  الرئيـس  وكان 
سـابقة لـه، أن عمليـات القـوات الروسـية 
ستسـتمر، حتـى إرسـاء األمـن والسـالم يف 

الرشق األوكراني.
كمـا تعهد مـراراً يف السـابق بإحالل السـالم 

واستئناف الحياة الطبيعية يف دونباس.
يف غضون ذلك، شدد وزير الخارجية األمريكي 
أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوسـتن، عىل أن 

روسيا فشـلت يف تحقيق أي نرص، بل تكبدت 
خسـائر جمة، معربـني عـن اعتقادهما بأن 

كييف ستصمد وتنترص.
فقد رأى بلينكن، امـس االثنني، خالل مؤتمر 
صحفي مشـرتك مع وزير الدفاع عىل الحدود 
البولنديـة األوكرانيـة، عقـب زيـارة مهمـة 
لكييف، التقى خاللها لثالث سـاعات الرئيس 
األوكراني فولوديمري زيلينسـكي، أن روسـيا 

فشلت وكييف ستنترص.
كمـا وصف القصف الرويس للمناطق يف البالد 

بالوحيش، معتربا أن الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني أراد إخضاع أوكرانيا تماما، لكن ذلك لم 

يحدث ولن يحدث، وفق قوله.
إىل ذلـك، أضـاف قائـال: ”ال نعلـم إىل أي مدى 
ستسـتمر هـذه الحـرب، ولكننـا نعمـل عىل 
تعزيز القدرات العسكرية للقوات األوكرانية“. 
وأكد أن اإلدارة األمريكية ماضية يف مسـاعدة 

األوكرانيني وتعزيز قدراتهم يف املعركة.
وردا عىل سـؤال عن زيـارة األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتريش موسكو قبل كييف، 

أكد بلينكن أنه سيحمل رسالة قوية وواضحة 
إىل الكرملني.

بدوره، شدد أوسـتن عىل أن بالده مؤمنة بأن 
األوكرانيـني سـينترصون يف هـذه املعركة إذا 
مـا تم توفـري الدعم الـالزم لهـم، مضيفا أن 

واشنطن ماضية يف تقديم املساعدات.
كمـا أضـاف أن ”األوكـران يعتقـدون أنهـم 
يستطيعون الفوز إذا كانت لديهم املعدات، لذا 

سندعمهم ونقدمها لهم“.
ولفت إىل أن القوات األوكرانية تحتاج لدبابات، 

إال أن بالده تفعل ما بوسـعها لتقديم أسلحة 
فعالة، سـواء من املدفعيات والذخائر وغريها 

الكثري .
كمـا أشـار إىل أن روسـيا فقـدت الكثـري من 
القدرات العسكرية خالل املعارك، مشددا عىل 
أن العالـم الغربي موحد حول السـعي ملنعها 

من بناء تلك القدرات ثانية.
كذلـك تطـرق إىل تعزيـز قدرات حلف شـمال 
األطليس، معتربا أن تلك املسـألة باتت موضع 

ترحيب من كافة الدول األعضاء.
وردا عىل سؤال حول احتمال وصول األسلحة 
التـي تقدمها الواليات املتحـدة إىل مجموعات 
متطرفـة، قال ”ليس لدينا قوات أمريكية عىل 
األرض، وبالتـايل مـن الصعب تتبع األسـلحة 
التي نقدمها للتأكد من عدم سقوطها يف أيدي 

الجهات الخاطئة“.
عىل صعيد آخر، أوضح أوستن أنه وبلينكن لم 
يتمكنا من التجول يف كييف، لكنه أشار إىل أن 

الحياة تعود تدريجيا إىل العاصمة.
يذكـر أن الوزيريـن كانـا تعهـدا أمس خالل 
مـن  املزيـد  بتقديـم  زيلينسـكي،  لقائهمـا 
املسـاعدات العسـكرية للقـوات األوكرانيـة، 
بحسـب ما أفاد مسـؤول رفيـع يف الخارجية 
سـتقدم  واشـنطن  أن  مضيفـا  األمريكيـة، 
322 مليـون دوالر إضـايف إىل كييـف، يف إطار 

مساعدات عسكرية خارجية جديدة.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
اعلنـت دائـرة صحة ذي قـار ارتفـاع اعداد 
املحافظـة  النزفيـة يف  بالحمـى  االصابـات 

بشكل واضح لتتجاوز الـ٣٠ اصابة.
وذكر مدير شـعبة السـيطرة عـىل االمراض 
االنتقاليـة الدكتور حيدر عـيل: ان االصابات 
منذ منتصف العام املـايض وحتى االن بلغت 
٣١ اصابـة وهـي زيـادة مقلقـة بينهـا ٩ 

وفيات.
واضـاف: ان هذه االرقام هي غري مسـجلة 
سـابقاً عـىل مسـتوى العـراق. الفتـا اىل ان 
املـرض خطري ويتعـرض لالصابة بـه مربو 

املوايش والقصابون واملخالطون للموايش.
وأشـار اىل اهمية االلتزام بطرق الوقاية من 

لبس الكفوف والكمام ملنع االصابة.
من جانبه، قال مدير صحة محافظة كركوك 
نبيل حمـدي، أن املحافظة سـترشع بحملة 
للوقايـة من مرض الحمى النزفية، السـيما 
بعد ظهور حاالت اصابة باملرض يف محافظة 

ذي قار.
وقال حمدي يف ترصيح صحفي، امس االثنني: 
ان «التحري حول موضوع الحمى النزفية يف 
كركوك مستمر، وسوف نقوم بإجراء ورشة 
عمل برئاسة املحافظ وكذلك جهات مشكلة 
مـن البيطـرة وإدارة صحـة كركـوك لنرش  
الوعـي والثقافة حـول آلية وكيفيـة انتقال 

املرض بني الناس يف املحافظة».
وأوضـح حمدي انـه «إىل اآلن لم تسـجل أي 
حالـة بهـذا املـرض يف املحافظـة»، مؤكداً: 
«سـتكون هناك قرارات صارمة تخص نقل 

الحيوانـات واملوايش بـني املحافظات ألنه تم 
تسـجيل العديد من الحاالت يف محافظة ذي 
قـار، ونحن بصدد وقايـة أو توفري كل يشء 
ملواطنـي كركـوك وتهيئـة مستشـفى عزل 
مناسـبة لهم مـع كادر مختص فيهـا لهذا 

الغرض». 
بـدأ  النزفيـة  الحمـى  أن مـرض  اىل  يـارش 
باالنتشـار يف محافظـة ذي قـار، جنوبـي 
العراق، والذي يهدد حياة االنسـان والحيوان 
عىل حد سواء، اذ تحاول صحة املحافظة عىل 

منع انتشاره وتفشيه، بعد تسجيل اكثر من 
عرشين حالة مرضية.

واتخذت مديرية الصحـة اجراءات احرتازية 
ملراقبـة اماكن ذبـح املوايش وبيـع لحومها 
الحتـواء املـرض قبيل دخول فصـل الصيف 

وارتفاع درجات الحرارة.
وقـال مدير قسـم الصحـة العامـة يف دائرة 
صحـة محافظـة ذي قار حسـني رياض يف 
ترصيح سـابق ان «محافظـة ذي قار ومنذ 
العام املايض سجلت ٢٤ حالة اصابة، منها ٩ 

وفيات»، مضيفا انه «ومنذ بداية العام الحايل 
تم تسجيل ٨ حاالت منها ٣ حاالت وفاة».

يتـم اجـراء الفحوصـات فقـط يف املختـرب 
املركـزي يف وزارة الصحة ببغداد، إذ يتم أخذ 
العينات من الحاالت املشـتبه بها وارسـالها 
اىل بغـداد بانتظـار نتيجة الفحص، حسـب 
مدير قسـم الصحة العامـة الذي أكد ان لدى 
صحة ذي قار ردهة عزل للمصابني وسـيتم 
توسـعتها خالل االيام املقبلة بسبب الشعور 

بالخطر تجاه انتشار املرض.
وحذر من ان تكـون هنالك حيوانات مصابة 
يتـم ذبحهـا يف املجزرة، منوهـا برضورة ان 
يرشف عليها طبيب بيطري، ويجب ان تكون 
املجزرة حديثة وفق معايري صحية صحيحة 

وهذا غري موجود يف ذي قار، حسب قوله.
 ويعيش أهايل قضـاء الجبايش، املدينة التي 
تطفـو عىل مسـطحات مائية، بـني االهوار 
ويعملون عىل تربية املوايش، إذ تزداد املخاوف 
من هنا من انتشـار مرض الحمـى النزفية، 
يف ظل انخفاض مسـتوى املياه وظهور تلك 

الحاالت كما حصل خالل السنوات املاضية.
وشكلت صحة محافظة ذي قار فرقا لتنفيذ 
األبقـار والجامـوس واألغنـام  حملـة رش 
واملاعز، وكذلك مكافحـة حظائر الحيوانات 
ملرتـني تفصـل بني كل مـرة منهـا ١٤ يوماً، 
وسط مراقبة جدية منها، واتخاذها اجراءات 

للسيطرة عىل أي بؤرة مرضية للمرض.
ودعت قوى االمن ودوائر البلدية يف املحافظة، 
الجـزر  ملنـع ظاهـرة  بحمـالت  القيـام  إىل 

العشوائي املنترشة يف بعض املدن.

بغداد/الزوراء:
تجمـع املئات مـن مربـي الدواجن 
الذين قدموا مـن عموم املحافظات 

العراقية، امـس االثنني، ليتظاهروا 
الخـرضاء  املنطقـة  بوابـة  امـام 
وسـط بغـداد واملطالبـة بدعمهـم 

وإيقـاف  الدواجـن  بمسـتلزمات 
قرار االسـترياد «العشـوائي» الذي 
تسبب برضبات اقتصادية وخسائر 

جسيمة للمربني واملنتج الوطني.
(محمـد  املتظاهريـن  احـد  وقـال 
حسـني الجادري): إن «التظاهرات 
الجسـيمة  الخسـائر  بعـد  تأتـي 
للمزارعني التي سـببتها السياسات 
الحكوميـة الخاطئـة يف إدارة ملف 
تربية الدواجن، وما سـببه االرتفاع 
الكبري ألسـعار الدوالر التي تسببت 
بدورهـا بارتفـاع أسـعار االعالف 
بنسـب مخيفـة، مشـرياً إىل ارتفاع 
الـف   ٤٥٠ مـن  االعـالف  أسـعار 
دينـار للطـن الواحـد إىل اكثـر من 
مليون دينار وسـط غيـاب للحلول 
واملعالجـات الحكوميـة منـذ عـام 

ونصف.

وأكد الجـادري، أن قـرار الحكومة 
اسـترياد  بفتـح  األخـري  العراقيـة 
منتجات الدواجن «البيض واللحوم 
« وبدون قيـد او رشط ومن جميع 
املنافـذ تسـبب بكـوارث اقتصادية 
وارضار معيشـية جسيمة ال يمكن 

تداركها ومعالجتها.
عـن  «نقـًال  الجـادري  ودعـا 
ووزارة  الحكومـة  املتظاهريـن»، 
الزراعة اىل انقاذ املربني من الكوارث 
والتبعـات السـلبية الوخيمة جراء 
وتحييـده  الوطنـي  املنتـج  رضب 
يف  ذاتيـاً  اكتفـاء  يحقـق  والـذي 
عموم املحافظات بدالً من اسـترياد 
منتجـات اقـل جودة مـن املنتجات 
الوطنية.كمـا طالـب بدعـم مربي 
وباسـعار  باالعـالف  الدواجـن 
بـدول  اسـوة  ورمزيـة  مدعومـة 

الجوار النقاذ ثروة اقتصادية مهمة 
مـن االندثار وفقـدان ماليني االرس 

العراقية ملصادر قوتها املعييش.
وتابع: أن مربي الدواجن يواجهون 
مشـاكل والتزامـات ماليـة كبـرية 
جراء املديونية للـرشكات واملكاتب 
االهليـة املختصـة ببيـع منتجـات 
ومسـتلزمات الدواجن، مشدداً عىل 
رضورة وضـع خطط وسياسـات 
ناجعـة تحقق مردوادات اقتصادية 
للبالد بشـكل عام ولرشيحة مربي 

الدواجن بشكل خاص.
ورفـع املحتجـون يافطـات خطت 
عليهـا مطالبهم وبشـعارات بينها 
«البطالـة سـتدمر البلـد، ارحمـوا 
قطاع الدواجن، اليوم نتظاهر وغداً 
أليـس منكم استشـاري  نعتصـم، 

رشيد».

بغداد/الزوراء:
واإلسـكان  اإلعمـار  وزارة  أعلنـت 
والبلديـات العامـة، امـس االثنـني، 

تفاصيل طريق (خالص- عظيم).
وذكر بيـان للوزارة، تلقته «الزوراء» 
والفنيـة  الهندسـية  «الكـوادر  إن 
العاملـة بالـوزارة حققـت مراحـل 
متقدمة مـن اعمال مـرشوع إعادة 
تأهيـل طريق (الخالـص- عظيم)/ 
الجـزء الثاني، بنسـبة انجـاز بلغت 
نحو ٨٥٪».وأضاف أن «طول مقطع 
الطريـق يبلـغ ٢٥كم ضمـن طريق 
بغـداد ـ كركوك، وبتمويل من قرض 
البنـك الـدويل الطارئ إلعـادة اعمار 
املناطق املحررة»، مبيناً «هذا الطريق 

تـرضر بسـبب الحمـوالت الثقيلـة 
التـزام  الكبـرية وعـدم  للشـاحنات 
 سائقيها بالحموالت املحددة».وأشار 
إىل أن «العمـل يف املـرشوع يتضمـن 
املتـرضرة  املناطـق  وقشـط  قلـع 
وفـرش طبقـات  االسـفلت املعالجة 
بالبوليمـري، والتي بـورش بتنفيذها 
ملسـافة تجاوزت ٣ كـم وذلك لزيادة 
مقاومـة الطريـق لألحمـال  الكبرية 
العالية».وتابـع  الحـرارة  ودرجـات 
«كمـا تـم انجـاز ٦٣ مـن القناطـر 
الطريـق،  طـول  عـىل  واملانهـوالت 
أضافة إىل تأثيث الطريق والتخطيط 
الحرارية وتثبيت االسيجة  باالصباغ 

والعالمات املرورية».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة، امس االثنني، 
ـة ملجلس  اسـتجابة األمانـة العامَّ
املطروحـة  ملقرتحاتهـا  الـوزراء 
بخصـوص شـفافية اإلعـالن عن 

املُزايدات واملُناقصات الحكوميَّـة.
ورد  بيـان  يف  الهيئـة  وأشـارت 
األمانـة  «ُموافقـة  إىل  «الـزوراء» 
ة ملجلس الوزراء عىل ُمقرتحها  العامَّ
بتوجيـه الـوزارات والجهـات غري 
واملُحافظـات  بـوزارٍة  املُرتبطـة 
املوقـف  عـىل  باالعتمـاد  كافـة 
الـدوريِّ بالصحـف املُعتمـدة الذي 
ُيرَسـُل إليهم من نقابة الصحفيِّني 
العراقيِّني بخصوص إحالة إعالنات 
تلـك الـوزارات والجهـات؛ لضمان 
املُزايـدات  اإلعـالن عـن  شـفافية 
الحكوميَّـة».وأكدت  واملُناقصـات 
دائـرة الوقايـة بالهيئـة يف تقريـٍر 
أرسـلت نسـخٌة منـه إىل األمانـة 
ـة ملجلـس الـوزراء ولجنتي  العامَّ
النزاهة والثقافة النيابيَّتني ومكاتب 
وزيري الثقافة والتخطيط ونقيب 
الصحفيِّـني، أنه «يف إطـار املُتابعة 
لإلجـراءات املُتَّخـذة مـن الجهات 
ذات العالقـة ملـا ورد يف تقريرهـا 
الشـامل الصادر يف كانـون الثاني 
٢٠٢١، قام فريـق الدائرة بزياراٍت 
 – التخطيـط  (وزارة  إىل  ميدانيَّـٍة 

دائـرة العقـود الحكوميَّـة ووزارة 
والوثائـق  الكتـب  دار   - الثقافـة 
ُمبيِّنًة رشوع  ونقابة الصحفيِّني)، 
وزارة التخطيط بمرشوع الحقيبة 
ـدة للُمناقصات  اإللكرتونيَّـة املُوحَّ
تـمَّ  أن  بعـد  ـة،  العامَّ الحكوميَّـة 
إدراجـه يف املُوازنـة االسـتثماريَّـة 
والـذي   ،٢٠٢١ للعـام  للـوزارة 
ُن نرش املُناقصات الحكوميَّة  سُيؤمِّ
واالسـتثمار  الرتاخيـص  وعقـود 
زين،  كافة، بحيـث تصـُل إىل املُجهِّ
الشـفافية  بتعزيـز  ُيسـِهُم  ـا  ممَّ
وروح العدالة».وأضافت الدائرة إنَّ 
«الوزارة تعمـُل عىل إعداد مرشوع 
قانـون العقـود الحكوميَّة، ليكون 
إطـاراً قانونيـاً جامعـاً للنصوص 
التي  بالتعاقـدات  املُتعلِّقـة  كافـة 
ة من خالل  ُتربمهـا الجهـات العامَّ
تأليـف لجنٍة ُمشـرتكٍة تتوىلَّ إعداد 
مـرشوع القانـون»، الفتـًة إىل أنَّ 
مراحلـه  يف  القانـون  «مـرشوع 
عـىل  للعـرض  تمهيـداً  النهائيَّـة؛ 
السـلطتني الترشيعيَّـة والتنفيذيَّة 
إلقراره».وأوضحت أنَّ «دار الكتب 
والوثائـق يف وزارة الثقافـة قامت 
بمفاتحة رؤسـاء تحرير الصحف؛ 
غـري  باألعـداد  تزويدهـا  لغـرض 
لة تحت  املُكتملة من الصحف املُسجَّ
رقم إيداٍع، ُمشـريًة إىل عـدم التزام 

بعض الصحف بقانون اإليداع رقم 
(٣٧) لسـنة ١٩٧٠ بإيداع نسخها 
تهاعىل  لدى الدار، التي تقترص مهمَّ
منـح (رقم إيـداع) للصحـف التي 
ــُل يف آلية  ُل لديهـا وال تتدخَّ ُتسـجَّ
لغـرض نـرش  الصحـف؛  اختيـار 
اإلعالنات، كما أشـارمديرها العام 
بخصـوص  ا  سـابقاً».أمَّ ذلـك  إىل 
إجـراءات نقابـة الصحفيِّني، فقد 
ملُقرتحـات  باسـتجابتها  تمثَّلـت 
الشـامل بوضـع رشوط  التقريـر 
وضوابـط ملنـح االعتماد السـنوي 
عـىل  املوقعـيِّ  الكشـف  وإجـراء 
يف  وكوادرهـا  الصحـف  مقـرَّات 
حالتي االعتمـاد والتجديد، إضافة 

والدوائـر  سـات  املُؤسَّ تزويـد  إىل 
الصحـف  بأسـماء  الرسـميَّـة 
املُلتزمة بموجب قانون النقابة رقم 
(١٧٨) لسنة ١٩٦٩ املُعدَّل وقانون 
اإليداع رقم (٣٧) لسنة ١٩٧٠ بغية 
ضمان الشـفافية والعدالة يف نرش 
اإلعالنات، وفق البيان.وكانت هيئة 
النزاهة قد دعـت يف ٢٠٢١/١/٢٨ 
إىل إلغاء دور الوسـيط يف اإلعالنات 
إىل  ُمبـاٍرش  بشـكٍل  وإرسـالها 
عليهـا  تنطبـق  التـي  الصحـف 
تعليمـات تنفيذ العقود الحكوميَّة، 
وإيجاد آليـٍة لتوزيع اإلعالنات عىل 
الصحـف املُعتمدة بشـكٍل عـادٍل، 

بحسب البيان.

@Òá«@âÉnm@⁄Ï◊ã◊Î@äb”@à@¿@ÚÓœç‰€a@Û‡®a@pbibñhi@÷Ïjèfl@7À@ b–mäa
ÚÓˆb”Î@paıaãug

ÜaáÃi@¡éÎ@ıaãõ©a@Ú‘�‰æa@ÚiaÏi@‚bflc@ÊÏvn±@ÂuaÎá€a@Ïiãfl

H·Óƒ«@M@ò€bÇI@’Ìã†@›Óñb–m@Â‹»m@äb‡«�a

@ÚÓœb–í@Êdìi@bËmby6‘æ@ıaäåÏ€a@ê‹™@Úibvnéa@Â‹»m@ÚÁaç‰€a
paáÌaç�æa@Â«@Ê˝«�a

دياىل/الزوراء:
كـرر وزير الهجـرة واملهجرين، وكالة 
عثمـان الغانمي، امس االثنني، دعوته 
اىل اإلسـتمرار يف متابعة أحوال النساء 

النازحات وتلبية احتياجاتهن.
وقـال الغانمي يف بيـان ورد «الزوراء» 
املـرأة / مكتـب  إن «وحـدة تمكـني 
خانقني شملت، وبالتنسيق والتعاون 
مـع منظمـة تمكـني املـرأة يف قضاء 
خانقـني بمحافظـة دياىل، عـددا من 
األرامل واملطلقات واملعيالت لعوائلهن 

مـن النازحـات بمنحة ماليـة قدرها 
مليون وخمسـمائة الـف دينار ضمن 
خطـة الفتتـاح مشـاريعهن الخاصة 

املدرة للدخل».
وتابـع «فيمـا قامـت وحـدة تمكـني 
املـرأة / فـرع دهـوك بتوزيع سـالت 
غذائية وصحية عىل النساء النازحات 
يف قضـاء سـميل، فضال عن شـمول 
مجموعـة مـن املسـتفيدات باإلعانة 
اإلغاثية من سـالت غذائية وصحية يف 

محافظة األنبار»

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة الجمـارك، امس االثنني، ضبط ٩ شـاحنات مخالفـة عند مداخل 

املحافظات املحاذية إلقليم كردستان.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء» «بتوجيه ومتابعة مبارشة من مدير عام 
الهيئة العامة للجمارك شـاكر محمود الزبيدي، تمكن قسـم التحري ومكافحة 
التهريب من ضبط ٩ شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة عند مداخل 
املحافظـات املحاذية لقليم كردسـتان»، مبينة أن «الشـاحنات محملة (بمواد 
غذائيـة معلبة وعسـل وماطـور وكمربيرس وكـري بوكس ومصاعـد كهربائية 

وبوري حديد)».
وأضافت أنه «تمـت احالة جميع املخالفات اىل الجهات ذات االختصاص التخاذ 

االجراءات القانونية بحق املخالفني».

النجف/الزوراء:
كشـفت اإلدارة املحليـة يف محافظـة النجف ، امـس االثنني، عن عقبـات عديدة تواجه 
مرشوع إنشاء معمل تدوير النفايات، منها مايتعلق بضعف الجدوى والحاجة إلمكانية 

مالية كبرية وتعزيز ثقافة املجتمع لفرزها.
وقال مستشـار محافظ النجف لشـؤون اإلعمار واالسـتثمار عبـاس العلياوي يف بيان 
اطلعـت عليه «الـزوراء» إن ”مرشوع معمـل تدوير النفايات معروض لالسـتثمار منذ 
أعوام عدة، إال أنه لم ير النور بسبب بعض العقبات التي تواجه الرشكات املستثمرة“ .

وأضاف العلياوي أن ”من أهم العقبات افتقار املواطنني إىل ثقافة فرز النفايات، فمعمل 
التدوير يحتاج إىل فرز املواد مثل الكارتون والبالستك والزجاج وغريها، لغرض االستفادة 
منها بإعادة تصنيعها، وبما أن املواطن يلقي بهذه املواد مجتمعة مع مخلفات الطعام 
يف النفايات، فإن املعمل يحتاج إىل فرزها قبل إعادة التدوير، وهذه العملية تكون مكلفة 

جداً“.
وتابـع أن ”العقبة األخرى، تكمن يف حالة توجه املسـتثمر إىل إنتـاج الطاقة الكهربائية 
مـن النفايات، فإنه يكون ملزماً بأسـعار تحددهـا وزارة الكهربـاء، وبالتايل قد تكون 
غـري مربحة له، لذلك فإن معظم الرشكات واملسـتثمرين انسـحبوا بعد دراسـة جدوى 

املرشوع“ .
بدوره، قال رئيس هيئة اسـتثمار النجف الدكتور رضغام كيكو: إن ”البلدية خصصت 

موقعاً للمعمل منذ العام ٢٠١٧، وتم عرض املرشوع كفرصة استثمارية لدى الهيئة“.
وأشـار إىل أن ”هناك رشكة سـويرسية قدمـت عرضا لتنفيذ هذا املـرشوع، إال أن عدم 
موافقـة وزارتي الكهربـاء والصناعة حال دون تنفيذه، وكان سـبب عدم املوافقة هو 
اسـتخدام الرشكـة تكنولوجيـا غري متطـورة يف إنشـاء املعمل، عالوة عىل عـدم كفاية 
مـالكات البلدية ملعالجة الكميات الكبرية من النفايات، خاصـة أثناء الزيارات املليونية 

التي تتضاعف فيها الكميات املطروحة عن األيام العادية“.
وبحسـب دراسـة نفذتها جامعة الكوفة، فإن كمية النفايات الصلبة يف مركز محافظة 
النجـف تصل إىل نحـو ١٢٠٠ طن يومياً، وهـي النفايات املطروحة من سـتة قطاعات 

تابعة ملديرية البلدية، وتغطي عدد سكان يصل إىل أكثر من ٨٠٠ ألف نسمة. 
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إعالن
اىل الرشيك (حسـن عباس مشلوخ) اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية الحيدرية لغرض 
إصدار إجازة البناء للرشيك (رسـول عباس 
عبـد) للقطعـة املرقمـة (٣٠٥٤/١١٦) يف 
النجـف حـي                مقاطعـة  خـالل 
عرشة أيام وبخالفه سـتتم اإلجراءات دون 

حضورك.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ                                                          رقم االضبارة :٣٢٩ /٢٠٢١
مديرية تنفيذ غماس                             التاريخ :٢٠٢٢/٤/١٩

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ غماس العقار تسلسـل ٧٢م ٣٨ الوبلة الرشقية الواقع يف غماس العائد للمدين حكيمة كشـيش بجاي املحجوز لقاء طلب الدائن ناظم كشيش بجاي البالغ عرشة 
ماليـني دينـار فعىل الراغب بالـرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحباً معه التأمينات القانونية عـرشة من املائة من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
كرار عدنان هادي

املواصفات 
١- موقعه ورقمه :٧٢م ٣٨ الوبلة الرشقية 

٢- جنسه ونوعه: ارض زراعية تسقى سيحا 
٣- حـدوده واوصافـه: كمـا مـؤرش بالخارطـة 

٤- مشتمالته : ـــــ 
٥- مساحته : ١٨ اولك و ٩ دونم 

٦- درجة العمران: ـــــ
٧- الشـاغل : رحيم جاري وكاظم كشـيش ونعمة عبيد

٨- القيمة املقدرة: ٨,٠٩٨,٣٨٠ ثمانية ماليني وثمان وتسعون الف وثالثمائة وثمانون دينار.

إعالن
اىل كافـة أصحاب الحقـوق الترصفية وذوي العالقـة يف القطعة 
املرقمـة ٣٤ مقاطعـة ٥٢ / املخرمـش اسـتنادا اىل كتـاب دائرة 
االرايض الزراعية / قسـم التثبيت واملغارسـة والتسوية ذو العدد 
٧٢٦٩ يف ٢٠١٥/٥/٣ سـتقوم لجنة االرايض واالسـتيالء االوىل يف 
محافظـة النجف االرشف صباح يوم االحد املوافق ٢٠٢٢/٤/٢٩ 
بإجـراء الكشـف املوقعي والتحقيـق عىل القطعـة املذكورة آنفا 
لغـرض تثبيـت الحقوق الترصفيـة فيها، لذا اقتـىض حضوركم 
بالذات او من ينوب عنكم قانونا يف الزمان واملكان املعينني أعاله 
وبعكسه ستقوم اللجنة باتخاذ اجرائها غيابيا وحسب االصول.

الحقوقي 
رسول شالكه جرب

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس االثنني، 

انطالق عملية أمنية جنوبي املوصل.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد لـ «الزوراء» ان 
«قوة من الجيش والحشد الشعبي انطلقت 
يف عملية امنية جنوبـي املوصل، لتجفيف 
منابـع االرهـاب والبحـث عـن املطلوبني 
قضائيا وردم اإلنفاق والكهوف واملضافات 

التي قد تستغلها فلول داعش».
واضاف ان «العملية مستمرة وفقاً للخطة 

املرسومة لها لتحقيق كامل أهدافها».

@ÚÓ‰flc@ÚÓ‹‡«@÷˝�„a
›ñÏæa@ÔiÏ‰u



بغداد/ الزوراء:
أعلن السفري الربيطاني يف العراق مارك 
برايسون ريتشاردسون، امس االثنني، 
استعداد بالده للعمل مع العراق لتنويع 
اقتصاده وتقليل عمليـات حرق الغاز، 
وكشف عن حجم التبادل التجاري بني 

البلدين.
وقـال السـفري الربيطانـي يف العـراق، 
يف  ريتشاردسـون،  برايسـون  مـارك 
ترصيح صحفـي: إن ”اقتصاد العراق 
يتمتع بإمكانيات قويـة ولكنه يواجه 
تحديـات كبـرية منهـا، تغـري املنـاخ 
وتزايد عـدد السـكان واالعتماد الكبري 
عـىل النفط“، الفتـًا اىل أن ”توفر زيادة 
اإليرادات الحكومية الناتجة من ارتفاع 
أسـعار النفـط، فرصة لالسـتثمار يف 

البنية التحتية وإعادة اإلعمار“.
وتابـع أن ”املـوارد البرشية والخدمات 
إصالحـات  اىل  بحاجـة  األساسـية 
اقتصادية عاجلة لتطوير القطاع املايل 
وتحسـني بيئة األعمال وتنمية القطاع 
الخاص“، مشـرياً اىل أن ”هذا سيضمن 
تحقيـق اإلمكانات االقتصاديـة للبالد 

وخلق املزيد من فرص العمل“.
وذكـر السـفري أن ”اململكـة املتحـدة 
مـن البلدان املانحة الرئيسـة يف العراق 
لسـنوات عـدة، إذ قدمـت منـذ العـام 

2014، أكثـر مـن 278 مليـون جنيـه 
إسـرتليني كمساعدات إنسـانية لدعم 
العراقيـني واملترضرين من الرصاع مع 
داعش“، مشـرياً اىل أن ”ذلك سـاعد يف 
توفـري مسـاعدات غذائيـة ألكثـر من 
500,000 شـخص وخدمـات الرعاية 
الصحيـة املنقـذة للحيـاة، بمـا يف ذلك 
دعم االسـتجابة لـفـريوس كورونا يف 
العراق ومياه الرشب اآلمنة واملراحيض 

ومرافق االستحمام ملاليني آخرين“.

وبـني ان بالده ”قدمت ايضاً 56 مليون 
جنيـه إسـرتليني مـن خـالل برامـج 
البنـك الـدويل واألمـم املتحـدة لدعـم 
إعادة إعمـار العراق، بما يف ذلك تمويل 
املشـاريع التي تدعم وصـول الكهرباء 
والتعليم واإلسـكان والرعاية الصحية 
للمجتمعـات يف املناطـق املترضرة من 
داعش“، موضحاً: ”اننا أطلقنا مجدداً 
برنامجـاً للتحول الديموغـرايف، قيمته 
14 مليـون جنيه إسـرتليني بالرشاكة 

مع األمـم املتحدة لدعم حكومة العراق 
لتنظيـم  الوطنـي  النظـام  تعزيـز  يف 

األرسة“.
وبني ريتشاردسـون أن ”أسعار النفط 
كانت متقلبة مؤخراً إىل حد كبري بسبب 
الحـرب الروسـية- األوكرانيـة، ولكن 
يبـدو أن األسـواق يف حالة اسـتقرار“، 
الفتـًا اىل أن ”العالـم بـدأ يبتعـد عـن 
ومـن  الهيدروكربونـات،  اسـتخدام 
املتوقع أن ينخفض الطلب العاملي عىل 
الهيدروكربونـات بنحـو ٪75 بحلـول 

العام 2050“.
وذكر أن ”ذلك قد يتسـبب يف حالة عدم 
يقـني كبرية يف السـوق مما سيشـكل 
مخاطـر جسـيمة عـىل االقتصـادات، 
مثـل العراق الـذي يعتمد بشـكل كبري 
عىل النفط“، مشـرياً: ”إننا مستعدون 
لدعـم  العـراق  حكومـة  مـع  للعمـل 
جهودهم لتحديد األولويات واالستثمار 
يف التنويع االقتصـادي واإلصالح بينما 

أسعار النفط مرتفعة نسبياً“.
وتابـع ان ”بريطانيـا تدعم املشـاريع 
التجاريـة التي تقلـل االنبعاثات، حيث 
تدعم جهود الحكومة العراقية لتطوير 
مرافـق احتجـاز الغـاز“، موضحاً، ان 
”العراق حاليا هـو ثاني أكرب بلد يقوم 
بإحراق الغازات، وهي ممارسة تسهم 

يف توليـد الكثري من انبعاثـات الغازات 
الدفيئة الضارة“.

 وذكر أن ”الخربة الربيطانية قد تكون 
قادرة عىل مساعدة الحكومة العراقية 
عىل تحقيق هدفهـا املتمثل يف القضاء 
عـىل الغـازات املشـتعلة بحلـول العام 
2027، ما سيساعد يف تقليل االنبعاثات 
وتقليل االعتماد عىل الغاز املسـتورد“، 
مضيفـاً، ان ”اململكـة املتحـدة تدعـم 
الصادرات الصديقة للبيئة واالستثمار 
مـن خـالل اسـتخدام منصـات مثـل 
ترؤسـنا ملؤتمـر األمـم املتحـدة لتغري 
املنـاخ ومعـرض دبي إكسـبو، لعرض 
الرشكات الصديقـة للبيئة واملبتكرة يف 

اململكة املتحدة“.
طاقـة  رشكات  نمتلـك  ”اننـا  وتابـع 
شمسـية مهتمـة بممارسـة األعمال 
التجاريـة، كمـا نمتلك أيضـاً رشكات 
الغـاز  توربينـات  توفـري  يمكنهـا 
السـتخدام الغاز الذي يتم حرقه حالياً 

لتوليد الطاقة“.
وأكـد السـفري ان ”إجمـايل التجارة يف 
السـلع والخدمات بـني اململكة املتحدة 
مليـون   650 نحـو  يبلـغ  والعـراق 
جنيه إسـرتليني سـنوياً“، مبيناً ”اننا 
حريصون عىل زيادة االعمال التجارية 

بني بلدينا“.
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السعراملادة
 3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

  10500 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 13,000 – 15,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 12,000 – 14,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 8,000 – 9,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

3500-4000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
7500 – 8000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

4,500 – 5,000 دينارطبقة البيض  العراقي
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بغداد/ الزوراء:
عرضـت وزارة الصناعـة واملعـادن ثالث 
اسـتثمارية  كفـرص  صناعيـة  مـدن 
بمساحة كلية تجاوزت عرشة آالف دونم، 
ضمن محافظات واسط والنجف األرشف 

ونينوى .
وقالت معاون رئيس هيئة املدن الصناعية 
يف الوزارة، رغد حمزة، يف ترصيح صحفي: 
إن ”الـوزارة تعمـل مـن خـالل إنشـاء 
املـدن الصناعية عـىل إقامة بنـى تحتية 
اقتصادية متينة للبالد لتوفري اإلنتــــاج 

املحيل والحد من االســــترياد“.
مؤكدة ”استكمال الوزارة لعمليات تحويل 
ملكيـة األرايض بعـد قيـام املحافظـات 
بتخصيص قطع األرايض بواقع خمسـة 
آالف دونـم للمدينة الصناعية يف واسـط، 
وأربعـة آالف دونـم يف النجـف األرشف، 
يف  سـتقام  التـي  لتلـك  دونـم  و١٢٠٠ 

نينوى“.
وتوقعت حمزة أن ”يكون هناك إقبال كبري 
من قبل رجـال األعمال والشـــــركات 

الرصينـة املحليـة والعامليـة لتنفيذ هذه 
املـدن، وبإرشاف الـوزارة وفقـا للقانون 
رقـم ٢ الخاص باملـدن الصناعية“، الفتة 

إىل ”إسـهام املدن الصناعيـة بتوفري آالف 
فرص العمل وتقليل نسب البطالة السيما 
أن الذين سيعملون فيها يعدون موظفني 
لكونهم يعملون بمصانع ومعامل ترشف 
عليها الوزارة وبالتايل سـتكون حقوقهم 

محفوظة“ .
وبشأن مشـاريع املدن الصناعية األخرى 
التـي يجـري العمـل بهـا يف عـدد مـن 
املحافظـات، بينـت أن ”نسـب إنجازهـا 
الــ ٦٠  ناهـزت  البـرصة،  يف محافظـة 
باملئـة، عالوة عـىل تحقيق نسـب إنجاز 
متقدمة لم تعلنها لتلك التي يجري العمل 
بهـا ضمـن محافظتـي األنبـار وكربالء 
املقدسـة“، منوهة بأن ”تلك التي يستمر 
العمل بها يف كربالء، سـتكون أول مدينة 
متخصصـة بالصناعـات البرتوكيماوية، 
لكونها ستنفذ بالقرب من مصفى نفطي 

باملحافظة“. 

بغداد/ الزوراء:
بـني الخبري االقتصادي، وسـام التميمـي، ان الحديث عن تعديل سـلم 
رواتب املوظفني والذهـاب لخيارات أخرى ماهي إال إجراءات يراد منها 
اإلبقاء عىل سـعر رصف الدوالر عند مستواه الحايل، وهو امر سينتفع 
منـه بعـض الرشائح يف حني سـيبقى معظم الشـعب يعانـي من غالء 

املعيشة.
وقـال التميمي يف ترصيـح صحفي: ان ”قانون الدعـم الطارئ وزيادة 
مفردات السـلة الغذائية ودعم البطاقة التموينية وتعديل سـلم رواتب 
املوظفـني، كلها إجراءات لن تكـون كافية لخفض األسـعار وتخفيف 

أعباء غالء املعيشة“.
وأضـاف ان ”الحكومة قـد تتجه التخاذ الكثري مـن اإلجراءات من اجل 
ضمان عـدم تخفيض سـعر رصف الـدوالر الذي انتفعـت منه معظم 
الطبقة السياسـية عرب مواصلة املتاجرة بمزاد العملة واالسـتفادة من 

أموالهم يف البنوك العاملية“.
وبـني ان ”معظم الطبقة السياسـية تدفـع باتجاه اإلبقاء عىل سـعر 
رصف الـدوالر، من اجل خدمة مشـاريعها، خصوصـا ان معظم هذه 
الطبقـة تسـيطر عىل مشـاريع سـكنية ومعامـل ومصانـع ومرافق 

سياحية وجامعات أهلية“.
ولفـت اىل ان ”الحكومة سـتعمل عـىل انصاف بعـض الرشائح بحجة 
معالجـة االثار املرتتبة عىل ارتفاع سـعر رصف الدوالر، ومنها رشيحة 
املوظفني التي ال تشكل غري ١٠ باملئة من سكان العراق يف حني سيعاني 

معظم الشعب من غالء املعيشة وارتفاع األسعار“. 

بغداد/ الزوراء:
كشـفت االمامـة العامـة ملجلـس الـوزراء، امس االثنـني، اخر 

تطورات مرشوع قانون املوازنة االتحادية للسنة املالية ٢٠٢٢.
وذكـر بيـان لالمانة تلقت «الـزوراء»: ان «ذلك جـاء خالل لقاء 
االمـني العام حميد الغـزي مع محافظ كربالء املقدسـة نصيف 
الخطابـي بحضـور النائـب االول لرئيس مجلس النـواب حاكم 

الزاميل».
وأكـد  الغـزي أن «محافظة كربالء املقدسـة تسـتحق االهتمام 
مـن الجانب الحكومـي، كونها عانت كثرياً يف السـنوات املاضية 
ولم تَنل اسـتحقاقها الحقيقي الذي يتناسـب مع حجم الكثافة 

السكانية والنهضة العمرانية والتطور داخل هذه املدينة».
وأشار إىل «وجود ملسة عمرانية، وتقدم يف جانب الخدمات، وهذا 
بحاجة إىل تعزيـز ودعم من لدن الحكومـة االتحادية»، مضيفا 
أن «محافظ كربالء استعرض يف اجتماع سابق يف األمانة العامة 
ملجلس الوزراء، املشاكل واملعوقات التي تواجه الحكومة املحلية، 
مع تقديـم جملة مقرتحـات تخص النقـل واملواصالت بوصفه 
قطاعا هاما لفـك الزحامات خالل الزيارات املليونية، وتسـهيل 

حركة الزائرين».
ولفـت الغـزي، إىل «زيـادة نسـبة السـكان والنمـو الكبـري يف 
املحافظتني بلغ اكثر من ٤٠٪؛ األمر الذي دعا الحكومة إىل زيادة 
التخصيصات املالية يف قانون الدعم الطارئ»، موضحا أن «مجلس 
الوزراء، أضـاف فقرة تمنح خصوصية للمحافظتني، بالنظر إىل 
احتساب النسبة السكانية القديمة يف قوانني املوازنات االتحادية 
السابقة، فضال عن اسـتقبال املدينتني ماليني الزائرين سنويا». 
وتابـع األمني العـام ملجلس الـوزراء، أنه «يجري حاليـا اإلعداد 
للموازنـة املالية العامة إىل حني إقرار الدعم الطارئ، الذي ضمن 
منـح خصوصية ملحافظة كربالء، عىل أن يتم إعداد الكشـوفات 

واملرشوعات املهمة للقطاعات األساسية للمحافظة».

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسـواق املحلية، امس 

االثنني.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف أسـواق الجملـة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ 
من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي بلغ ٣٩٣ الف دينار، وسعر رشاء 
٣٨٩ الفاً، فيما سـجلت اسـعار البيع يوم امس السبت ٣٩٦ الف دينار 

للمثقال الواحد.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضاً أيضاً عند ٣٥٣ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٤٩ ألفاً.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٩٥ الف دينار  و٤٠٥ االف، فيما 
تراوح سـعر البيـع مثقال الذهـب العراقي بني ٣٥٥ الفـاً و ٣٦٥  الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
وتراجعت اسـعار الذهب عامليا، امس االثنني، حيث سجل سعر الذهب 
الفـوري ١٩١٩٫٦١ دوالًرا لألونصـة بعد ارتفاع سـعر الدوالر وتوقعات 

برفع سعر الفائدة من قبل املجلس االحتياطي الفيدرايل.
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 بغداد/ الزوراء:

يف  االسـعار  مـؤرش  اغلـق 
سـوق العراق لألوراق املالية، 
امس االثنني، مرتفعا بنسـبة 

.(٪٠٫١٦)
التـداول  مـؤرشات  وجـاءت 
لـألوراق  العـراق  لسـوق 
املاليـة ليـوم امس كمـا ييل: 
بلـغ عـدد االسـهم املتداولـة 
سـهما،   (٤٫٢٩٤٫٠٧١٫٦٢٨)
بينمـا بلغـت قيمـة االسـهم 

(٨٫١٤٨٫٢٨١٫٠٩٣) دينارا. 
 ISX واغلق مـؤرش االسـعار 
عـىل  امـس  جلسـة  يف   ٦٠
مرتفعـا  نقطـة   (٥٩٣٫١١)
اغالقه  بنسـبة (٠٫٦١٪) عن 
يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(٥٩٢٫١٤) نقطة.
وتم تداول اسهم (٣٥) رشكة 
رشكـة   (١٠٣) اصـل  مـن 
مدرجـة يف السـوق، واصبـح 
عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئـة االوراق املالية لعدم 
االفصاح  بتعليمـات  التزامها 

املايل (١٧) رشكة.
وبلـغ عدد االسـهم املشـرتاة 
من املستثمرين غري العراقيني 
يف السـوق (٦١) مليون سهم 
بقيمـة بلغـت (٣) مليـارات 
دينـار من خـالل تنفيذ (١٠) 

صفقات عىل اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة 
من املستثمرين غري العراقيني 
يف السـوق (٧٣) مليون سهم 
بقيمـة بلغـت (٩٥) مليـون 
دينـار من خـالل تنفيذ (٥٨) 
صفقـة عـىل اسـهم خمـس 

رشكات.

يذكر ان سوق العراق لألوراق 
انظمة  املاليـة قـد اسـتخدم 
التـداول االلكرتونـي وااليداع 
 ،٢٠٠٩ عـام  منـذ  املركـزي 
ويسعى إلطالق نظام التداول 
للمسـتثمرين،  االنرتنيت  عرب 
جلسـات  خمـس  وينظـم 
تداول اسـبوعيا مـن االحد اىل 
الخميـس، ومـدرج فيه ١٠٥ 
رشكات مساهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصارف واالتصاالت 
والصناعة والزراعة والتـأمني 
واالسـتثمار املايل والسـياحة 

والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينـار العراقـي بشـكل طفيف، امـس االثنني، 
بغـداد، ويف  بالعاصمـة  الرئيسـية  البورصـة  يف 
اقليم كردسـتان.وقال مصدر إن بورصة الكفاح 
والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلت صباح امس 
١٤٧٤٥٠ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، 
وسـجلت االسـعار ليـوم االحـد ١٤٧٥٠٠ دينـار 
عراقي مقابـل ١٠٠ دوالر امريكي.وأشـار إىل أن 

اسـعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 
١٤٨٠٠٠ دينـار عراقي لـكل ١٠٠ دوالر امريكي، 
بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٠٠٠ دينار عراقي 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردسـتان، فقد شهدت اسـعار الدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٤٥٠ ديناراً لكل 
١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سـعر الرشاء ١٤٧٣٠٠ 

دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
سجلت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة 
الصعبة، امس االثنني، أكثر من ٢٠٠ مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد خالل مزاده 
أمـس لبيع ورشاء العمـالت االجنبيـة ارتفاعا يف 
مبيعاتـه لتصل اىل ٢٠٢ مليـون و٧٣٩ ألفاً و١٩٥ 
دوالراً، غطاهـا البنـك بسـعر رصف أسـاس بلغ 

١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.

وذهبـت املشـرتيات البالغـة ١٥٤ مليونـاً و٤٨٩ 
ألفـاً و١٩٥ دوالراً، لتعزيـز األرصـدة يف الخـارج 
عىل شـكل حواالت واعتمـادات، فيما ذهب املبلغ 

املتبقي البالغ ٤٨ مليونا بشكل نقدي.
وأشار املصدر إىل أن ٣٢ مرصفاً قام بتلبية طلبات 
تعزيـز االرصـدة يف الخارج، و٢٢ مرصفـًا لتلبية 
الطلبـات النقدية، الفتـاً إىل مشـاركة ٣٢ رشكة 

رصافة. 

b»–mãfl@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé

·Ó‹”�aÎ@ÜaáÃi@¿@bÓjè„@ù–É‰Ì@ä¸Îá€a

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@200@ÏÆ@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1500 دينارالربتقال12.000 دينارالباميا

3000 دينارالو750-1000 دينارالطماطة

1000-1500 دينارالتفاح1000دينارالبطاطا

1000-1250 دينارالليمون750-1000 دينارالخيار

1500 ديناراللنكي1500دينارالفلفل

1000 دينارنارنج1000-1250 دينارالباذنجان

1250 ديناراملوز500-750 دينارالبصل

1500 ديناررمان1250دينارالجزر

500-750 ديناررقي3000 دينارفاصوليا

1000 ديناربطيخ750 دينارلهانة

3000 دينارالعنب1000 دينارقرنابيط

1500 ديناركريب فروت1250 دينارشجر

1500-2000 دينارالكيوي1000 دينارخس

1500 دينارالسندي750 دينارشلغم

2000-3000 دينارتمر مستورد750 دينارشونذر

1500 دينارعلبة فراولة2500 ديناراللوبيا

500 دينارباقالء
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلنت لجنة املسـابقات باالتحاد العراقي لكرة القد، غياب ٧ العبني عن مباريات الجولة 

٢٩ من الدوري املمتاز، التي ستنطلق اليوم الثالثاء.
وشـملت قائمة املحرومني، بسـبب تراكم البطاقات الصفراء، العب الزوراء أحمد حسن 
مكنـزي، ومن نفط البرصة الثنائي أحمد فرحان وصباح عواد، ومن سـامراء مصطفى 

صالح.
ويفتقد أربيل خدمات محرتفه السـوري ياسني سامية، ومن النجف معني أحمد، ويغيب 

عن الصناعة كنان عادل.

ãºcÎ@ã–ñc

bÓéa@fib�ia@äÎái@ÑÌädn€a@Úibnÿ€@Ò7j◊@Úñãœ@ÈÌá€@ÚÌÏßa@Zã◊bí
بغداد/ متابعة الزوراء

وصـل وفـد املنتخـب العراقـي 
لكـرة القـدم لفئـة الصـم، اىل 
الربازيلية،  كاكسـياس  مدينـة 
للمشاركة يف بطولة العالم التي 
سـتنطلق يف الثالثني من الشهر 

الجاري.
وسـيلعب املنتخـب العراقـي يف 
املجموعـة الثالثـة التـي تضـم 
و  أملانيـا  و  تركيـا  منتخبـات 
االمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 

ومايل.
 وقـال كاظـم الربيعـي، املدير 
ان  العراقـي  للمنتخـب  الفنـي 
منتخـب العـراق للصـم والبكم 
شـهد تطوراً هائالً يف مسـتواه 
الفني خالل 40 يوما من اإلعداد 
10 مباريات  املتميـز، وخـاض 
تجريبية متدرجة ووصل الفريق 
للجاهزيـة املتميـزة يف اإلعـداد 

البدني واملهاري والتكتيكي“.
وأضاف اسـتفاد الفريـق كثرياً 
التجريبيـة مع  املباريـات  مـن 
االنديـة املحليـة أو التـي لعـب 
معها يف معسـكر سوريا، والتي 
اثمـرت عـىل تطـور املنظومـة 
الناحيتـني  مـن  التكتيكيـة 

الدفاعية والهجومية“.
وتابع ”نعمل عىل تحقيق نتائج 
إيجابيـة رغم وجـود منتخبات 

قوية باملجموعة“.
وختـم الربيعي: ”نثمـن الدعم 
الكبـري الذي تلقـاه املنتخب من 
قبل اللجنـة الباراملبية العراقية 

واتحاد الصم والبكم“. 
العراقـي  املنتخـب  أن  يذكـر 
بالبطولـة  مشـواره  سـيفتتح 
نظـريه  بمواجهـة  العامليـة 
األمريكـي يف الثالثني من شـهر 

نيسان الجاري.
بغداد/ امري الداغستاني

 أكدت لجنة االنضبـاط يف االتحاد العراقي 
لكـرة القـدم مرشوعيـة العقوبـات التي 
فرضتهـا عـىل نـادي زاخو الريـايض عىل 
خلفيـة األحـداث التـي شـهدتها مباراته 
مـع فريق ناي الكهرباء ضمن منافسـات 
الجولـة الثامنـة والعرشيـن مـن الدوري 

املمتاز.
وقال رئيس اللجنة طه عبد حالته، ”قرارنا 
صائـب وال يوجـد عليه شـائبة ولم نظلم 
احـداً به، وتـم اتخـاذ القرار بعـد متابعة 
الحالة بدقة ومن الجوانب كافة والتقارير 

الواردة لنا من مرشف املباراة“.
واضـاف ”لدينـا مـا يثبـت ان قرارنا كان 
عادال ولم يتأثر بأي يشء، والقرار بنقاطه 
التي طرحت وخصت عقوبة زاخو مناسبة 

جدا وفقاً للدالئل امللموسة“.
ومن جهتهـا اعلنت ادارة زاخـو تقديمها 
طعن عىل قرار لجنـة االنضباط يف االتحاد 

العراقي  لكرة القدم.

وقال امني رس النادي عمار فرهاد إن لجنة 
االنضبـاط يف االتحاد العراقـي لكرة القدم 
أصدرت قراراً بمعاقبة نادي زاخو الريايض 
يوم 24 من هذا الشـهر والذي قد تم نرشه 
عـىل موقـع االتحـاد العراقـي الرسـمي 
بمعاقبة نادي زاخـو باللعب خارج ملعبه 
باالضافـة اىل عـدم حضـور الجماهري مع 

غرامة مالية عرشة ماليني دينار عراقي.
وأوضح أن ”قرارات لجنة االنضباط كانت 
مجحفة بحق نادينا لذا بادرنا باسـتئنافه 
وتميزه ضمن املدة القانونية أمام لجنتكم 
املوقرة طالبني تخفيف العقوبة لالسـباب 
التاليـة، ان دخـول الجماهـري عىل ارضية 
امللعب كانت بعد انتهاء املباراة ولم يتعرض 
جماهـري زاخـو عىل وفـد فريـق الضيف 
الكهرباء وانه لم يتعرض اي شـخص من 
فريـق الضيـف اىل رضب او رضر وهـذه 
بشـهادة وفـد نـادي الكهربـاء امامكـم 
بحضور ممثلني عن نـادي الكهرباء الذين 

كانوا متواجدين مع الوفد اثناء املباراة.

@›Ìåa5€a@∂g@›óÌ@·ó€a@kÉn‰fl
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الرياض/ متابعة الزوراء
عدسة/ حيدر حمزة

 طالب مـدرب فريق القـوة الجوية حكيم 
شاكر العبيه باستغالل الفرصة التاريخية 
للتأهـل إىل الـدور املقبـل، وتقديـم أفضل 
العروض لتجاوز مومباي الهندي يف اللقاء 
املفصيل، الذي سـيقام مساء اليوم الثالثاء 
، ضمن الجولة السادسة واألخرية من دور 

املجموعات لدوري أبطال آسيا. 
وقال شاكر، يف املؤتمر الصحفي التقديمي، 
الـذي يسـبق لقـاء فريقه أمـام مومباي: 
”لدينا أسـلوبا ونظام لعـب وحددنا نقاط 

القوة والضعف للفريق املنافس“.
الفرصـة  اسـتغالل  ”علينـا  وأضـاف: 
التاريخيـة بالتأهل إىل الدور املقبل من بعد 

غياب كبري للفرق العراقية“. 
 وواصـل: ”لدينـا مجموعـة رائعـة مـن 

الالعبني الشباب والخربة واستطعنا تقديم 
مستويات جيدة عىل الرغم من التوقف ملدة 

33 يوما“.
وتابـع :“ فقدنا أحـد ركائـز الفريق وهو 
حارس املرمى بسـبب اإلصابـة واللعب يف 

كل ثالثة أيام أربكت حساباتنا“.
من جانبـه ، قال العب فريق القوة الجوية 
مصطفى محمد جب ان مباراة اليوم مهمة 

وستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا ”.
 ونـوه :“فريقنا مـر بظـروف صعبة قبل 
الدخول يف البطولة واآلن فريقنا يف مستوى 

متصاعد“.
 وأوضح محمـد: ”هدفنا الفـوز يف مباراة 

اليوم والتأهل إىل الدور املقبل“.
وزاد: ”عكسـنا صورة حسـنة عـن الفرق 
العراقيـة والتـي كانـت دائمـا مـا تغادر 

البطولة من الدور األول“.

bÓóÉí@aåb≠a@›vèÌ@äÏÿíÎ@ÚflaÎái@ã∫@ıb‰ÓæaÎ@ÈflbÓñ@›ñaÏÌ@ıaäÎç€a
åbn‡æa@äÎá€a@Âfl@29@Ú€Ïßa@pbÌäbjfl@÷˝�„a@‚ÏÓ€a

بغداد/ صالح عبد املهدي
منافسـاُت  الثالثـاء،  اليـوم  تفتتـُح، 
الجولـة (29) مـن مسـابقِة الـدوري 

املمتاز، وذلك بإقامة مباراتني.
ففـي ملعِب قضـاء الكفـل بمحافظِة 
بابـل، يحـُل فريـق الُرشطـة، متصدر 
الرتتيـب، ضيفاً عىل فريق القاسـم، يف 
املبـاراِة التـي تجري يف السـاعة 3:30 

ظهراً.
ويف ملعِب الشـعب الدويلّ بالعاصمِة 
بغداد، يتقابل فريق الطلبة، وصيف 
وضيفـه  غريمـه  أمـام  املتصـدر، 
فريق نفط الوسـط، صاحب املركز 
الثالث، وذلك يف تمام الساعة 10:00 

مساًء.
ويتصدُر فريق الُرشطة جدول الرتتيب 
يف اختتـاِم الجولـة (28) برصيد (70) 
نقطًة، يليـه فريق الطلبة ثانياً برصيد 
(56) نقطـًة، فيمـا يقـف فريق نفط 
الوسط يف الرتتيب الثالث برصيد (51) 
نقطًة، ثم فريق القوة الجوية يف املركِز 
الرابـع برصيد (48) نقطـة، وله ثالث 
ُمباريات مؤجلة ملشـاركته اآلسيوّية، 
ثـم فريق الـزوراء يف املوقـع الخامس 
برصيد (47) نقطًة، بينما يحتل فريق 
سـامراء املركـز األخري برصيـد (11) 
نقطة، تسـبقه فرق امليناء والديوانية 
بغـداد  وأمانـة  والقاسـم  والكـرخ 
والصناعـة، بينمـا تحتل فـرق النفط 
والنجـف وزاخـو وأربيـل والكهربـاء 
ونفط البرصة ونفط ميسـان ونوروز 
املراكـز مـن السـادس حتـى الثالـث 

عرش.
الثامـن  الـدور  مباريـات  وانتهـت 
والعرشين  لدوري الكرة املمتاز حاملة 
معها اسـتقرارا يف القمة والسـفح  يف 
الوقـت الذي اقترص  فيـه التغيري  عىل 
عدد  من املراكز الوسـطية  بانتظار ما 
ستسفر عنه مباريات الجولة الجديدة 
التي سـتنطلق غدا الثالثـاء بمباراتني 
الرشطـة  االوىل  تجمـع  مرتقبتـني  
بمضيفه القاسم يف ملعب الكفل  بينما 
يسـتقبل الطلبة ضيفه نفط الوسـط  
عىل اديم ملعب الشـعب الدويل  , وهذه 
قـراءة يف ابرز املسـتجدات التي حفلت 

بها املسابقة االم. 

@ÔˆaäÎå@‚bÓñ
ال يختلف اثنـان عىل ان ابرز ما حفلت 
بـه  مباريـات الـدوري االخـرية هـو 
الرتاجـع الزورائـي الكبري عـىل صعيد 
االداء والنتائـج  مما تسـبب  يف هبوط  
الفريق اىل املركـز الخامس برصيد 47 
نقطـة  وربمـا يفقد هـذا املركز ايضا 
لحسـاب مالحقيـه الطامحني  يف حال 
اسـتمرار الصورة القاتمـة التي ظهر 
عليها  السـيما  يف منافسـات  املرحلة 
الثانيـة مـن الـدوري ,  والغريـب  ان 
الـزوراء املعـروف بقوتـه الهجوميـة 
الضاربـة ابان  املواسـم املاضية مازال 
صائما عن تحقيـق أي فوز يذكر  ولم 
يكتف بذلك بل  صام العبوه عن تسجيل 
االهداف ايضا منذ  اليوم الذي افتتح به 
ملعبه بالفوز عىل الديوانية  يف الجولة 
الحادية والعرشيـن  وحتى كتابة هذه 
السـطور حيث تعـادل بـدون اهداف 
يف مبارياتـه  مع  القاسـم   وسـامراء  
والكهرباء  ونفط ميسان  ونوروز عىل 
التـوايل فيما خرس  امام  الطلبة بهدف 
دون رد وامـام  اربيـل بالنتيجة ذاتها 
بينمـا كانـت جماهري الفريـق تنتظر 
منه  تحقيق املزيد من النقاط يف اغلب  
املباريات املذكـورة  لفارق االمكانيات  

افرادا وجماعات  .

@ÚÌÎb†ãí@ÒÏ”
وعـىل العكـس مـن الـزوراء  مـازال 
الرشطة يتفرد عن سـائر فرق الدوري 
بالكثري من  عنارص القوة  التي  جعلته 
مسـرتيحا  يف قمـة الالئحـة  من دون 
منافس  برصيـد 70 نقطة مبتعدا عن 
اقرب منافسيه بفارق 14 نقطة  فهو  
االكثر فوزا ( 22مباراة ) واالقل خسارة 
( خسارة واحدة ) واالقل تعادال ( اربع 
حـاالت )  واالفضل هجوما ( 45 هدفا 
) واالقـوى دفاعـا ( 14 هدفا )  وفوق 
هـذا وذاك يضـم بـني صفوفـه  ابـرز 
املحرتفني  ويف مقدمتهم هداف الدوري 
محمود املواس ومواطنه فهد يوسـف 
والقـادم  مـن النيجـر عبـد املجيد ابو 
بكر  بجانب نخبة من العنارص الدولية 
املعروفة يف مختلف الخطوط   ومقابل 
هذه االرقام  هناك ارقام اخرى سـلبية  

جعلت سـامرار  اضعف الفرق هجوما 
( 16 هدفا )  والديوانية اضعف الفرق 
دفاعـا ( 46 كـرة ) وامليناء وسـامراء 
االقل فوزا ( مباراة واحدة ) والقاسـم 

والكرخ االكثر تعادال ( 15 مباراة ) .

@ÚÌÜaáÃi@ÒÏzñ
كما شهد الدوري  يف  الدورين االخريين 
صحـوة مشـهودة لثالثـة مـن الفرق 
البغداديـة  غـري الجماهرييـة والتـي 
تصارع للبقاء  بني الكبار واولها فريق 
الكرخ الذي مـازال داخل دائرة الخطر 
لكنـه  يحاول الخـروج منهـا  بعد ان  
خطف نقـاط مباراتيه  االخريتني امام 
مضيفه سـامراء بثالثة اهداف مقابل 

هدفني  ثم ضيفه نفط ميسان  بهدف 
دون مقابل رافعا رصيده اىل 27  نقطة 
وضعتـه يف املركـز  السـابع عرش , اما 
الفريـق الثاني فهـو  امانة بغداد الذي 
سـجل فوزين مستحقني  عىل  حساب 
مضيفـه  الصناعـة بهدفـني مقابـل 
هدف واحد   وضيفه القاسـم  بثالثية 
دون مقابل لريفع رصيده اىل 30 نقطة 
ويتقدم مركـزا  واحدا يف الالئحة ليحل  
يف الرتتيـب الخامس عـرش   , والفريق 
الثالـث هـو الكهربـاء الذي فـاز عىل 
ضيفـه نفط البـرصة بهدفـني مقابل 
هـدف واحد ثـم عـىل مضيفـه زاخو 
بهـدف دون مقابـل رافهـا رصيده اىل 

36 نقطـة  ويتقـدم اىل املركـز العارش  
, وعـىل العكس مـن الفـرق البغدادية 
املذكـورة مـازال املينـاء  يمـر بوضع 
اليحسـد عليه  وينزف النقاط بالتتابع  
واخرهـا  النقطتني  عـىل ارضه وامام 
جماهريه امام سـامراء متذيل الالئحة 
ليبقـى الفريـق مرشـحا للهبـوط  يف 

سابقة الترس عدوا وال صديق .

äáónÌ@ëaÏæa
وقبل انطـالق منافسـات الجولة رقم 
29 مـازال املحرتف الدويل السـوري يف 
صفوف الرشطـة محمد املواس يتقدم  
الئحة هدايف الـدوري برصيد 15 هدفا  
بينها اهداف مؤثرة جلبت الفوز لفريقه 

وهي هدف الفـوز الوحيد  عىل الطلبة  
بالـدور االول  وهدف الفوز الثالث عىل 
زاخو يف الـدور الخامس  وهدف الفوز 
الوحيـد عـىل القـوة الجويـة يف الدور 
الثامـن  وهدف مماثـل من ركلة جزاء 
بمرمـى الكـرخ يف الـدور الرابع عرش  
واخر  بذات الطريقـة بمرمى اربيل يف 
الـدور الثاني والعرشيـن , كما تضمن 
رصيـد املـواس هـدف بمرمـى نفـط 
البرصة يف الدور الرابع وهدفني بمرمى  
نفط الوسـط يف الدور السابع  وهدف 
مـن ركلة جزاء  بمرمى نفط ميسـان 
يف الدور الثاني عـرش وهدفني بمرمى 
امليناء يف الـدور الخامس عرش وهدف  

بمرمى بغداد  يف الدور السـادس عرش  
وهدف من ركلـة جزاء بمرمى الزوراء 
يف الدور  السـابع عرش وهدف  بمرمى 
الديوانية  يف الدور التاسع عرش واخريا 
هـدف بمرمى نفـط البـرصة يف الدور 

الثالث والعرشين .

@ÚÓq˝q@ÚœbñÎ
اما وصافـة الئحة الهدافني فيشـرتك 
فيهـا ثالثة العبـني  سـجل كل  منهم  
عرشة اهداف  وهم  املحرتف الجزائري 
يف صفـوف الـزوراء الهـواري الطويل 
والعب نفط الوسـط مهند عبد الرحيم  
والعب نوروز اسـو رسـتم بينما جاء 
باملركـز الثالث  العب الكهرباء مهيمن 
سـليم مـالخ  وسـجل  تسـعة اهداف 
يتبعـه خمسـة  العبـني لـكل منهم 8 
اهـداف وهم حمادي احمـد من القوة 
الجويـة ووكاع رمضـان مـن الطلبـة  
واملحـرتف الربازيـيل يف صفـوف زاخو 
لوكاس سـانتوس  بجانب ثنائي  نفط 
البـرصة حيـدر عبـد الرحيـم  واحمد 
فرحان , وسـجل سـبعة اهداف ثالثة 
العبـني  وهم محمـد داود من الرشطة  
واحمـد تركي مـن القاسـم واملحرتف 
الكامرونـي  يف صفوف نفـط البرصة 
باتريك نجومبي  , وهناك سبعة العبني 
سـجل كل منهم  ستة اهداف   وسبعة  
اخرين سـجل كل منهم خمسة اهداف 

والالئحة تطول .

@ÔóÉí@åb≠a
وشـهد الـدور الثامـن والعرشيـن مـن 
الـدوري تسـجيل اول ( هاتريـك )  منذ  
انطـالق  الـرصاع التنافـيس  كان بطله  
مهاجم فريق امانة بغداد  فرحان شكور  
الـذي تمكـن مـن دك  شـباك القاسـم 
ثالث مـرات بطـرق مختلفة جـاءت يف 
الدقائـق 33 و39 و60 لريفـع رصيـده 
اىل سـتة اهداف  بينهـا هدفني  بقميص  
فريـق الكهرباء الـذي مثلـه  يف املرحلة 
االوىل  اولهمـا بمرمى سـامراء  يف الدور 
الخامس عـرش والثانـي بمرمى نوروز 
مـن ركلة جـزاء يف الدور السـابع عرش  
بينما اسـتهل رحلته مـع فريقه الجديد 
بالتسجيل من ركلة جزاء بمرمى فريقه 

القديم  يف اول ادوار املرحلة الثانية .

بغداد/رافد البدري
توج الالعـب مصطفى عـالء من بغداد 
بلقب بطولة بغداد الدولية بالشـطرنج 
الخاطـف فيمـا أحرزت الالعبـة يمامة 
عاصـف لقب النسـاء يف البطولـة التي 
اختتمـت يـوم امـس األول عـىل قاعـة 
فندق االنرت ببغداد، وبمشاركة 95 العب 
والعبة مثلوا (7) محافظات وهي بغداد 
ودياىل والكـوت وكربالء وصـالح الدين 

ونينوى وميسان، 
وتحدث رئيس اتحاد بغداد للعبة ضمري 
جبـار مـوىس قائـًال شـهدت البطولـة 
منافسـات قويـة جـداً بـني الالعبـني 
املشاركني، بسـبب تقارب مستوياتهم، 
اذ ان اغلبهـم يمثلـون منتخبات العراق 
الوطنيـة ولجميـع فئاتـه، مضيفـاً ان 
الغـرض مـن إقامـة البطولـة يف هـذا 
التوقيـت جاء تكريمـاً واحتفاًء بالعبي 
املنتخبات الوطنية الذين احرزوا اوسمة 
التفـوق يف بطولـة العـرب بالشـطرنج 
والتـي جرت يف شـهر اذار املايض، حيث 
كانـت حصيلة اتحـاد بغداد 7 اوسـمة 

ملونـة من مجمـوع االوسـمة العرشة 
البطولـة  يف  العبونـا  احرزهـا  التـي 
املذكورة 4 منهـا ذهبية، وكانت فرصة 
موآتية لتكريم الالعبني املتفوقني بدروع 

االتحاد الخاصة.
جبـار اكد ان البطولة جرت وفق النظام 
السـويرسي من 9 جوالت ، زمن الجولة 
3 دقائـق مع إضافة ثانيتـني لكل نقلة 
منجـزة، وحسـب نظام فيـرش، وحكم 
الـدويل سـعد محسـن  البطولـة  عـام 
الكناني، يسـاعده الحكم الدويل باسـم 
جبارة والـدويل عاصف عبد الله فياض، 
والحكم الوطني ماجد حمود،  واملرشف 
الفنـي عـىل برنامـج سـويس مانجـر 
ضمري جبار، واملرشفة سعاد عبد األمري 

سلوم.
وتمكـن الالعـب مصطفـى عـالء مـن 
بغـداد التتويج بلقـب البطولة وخطف 
امليداليـة الذهبية برصيـد (8.5) نقطة 
مـن 9 جوالت، حيـث تمكن مـن الفوز 
يف 8 جـوالت والتعادل يف جولـة واحدة، 
فيما احرز فضية البطولة العب املنتخب 

الوطنـي وبطـل العـرب ربيـع صبـاح 
نوري برصيـد (7.5) نقطة، ونال العب 
محافظـة صـالح الديـن محمـد طارق 
امليداليـة الربونزيـة برصيـد 7 نقـاط، 
وجمـع كل مـن الالعبـني عـيل ضيـاء 
ونوري صباح نوري 7 نقاط ايضاً احتال 
فيهـا املركزيـن الرابـع والخامـس عىل 

التوايل وبفارق نقاط الطاوالت،
ويف منافسـات النسـاء تمكنـت الالعبة 
يمامـة عاصف عبد اللـه العبة املنتخب 
الوطنـي مـن احـراز امليداليـة الذهبية 
برصيد (6) نقاط، وجاءت الالعبة زينب 
عاصـف ثانيـاً برصيد (5) نقـاط نالت 
عـىل اثرهـا امليدالية الفضيـة، وحققت 
الالعبـة الناشـئة رتاج سـعد محسـن 
العبة منتخب ناشـئي العـراق امليدالية 
الربونزية برصيد (4.5) نقطة، وجاءت 
العبـة املنتخـب الوطنـي طيبـة مهدي 
عطية باملركـز الرابع برصيـد 4 نقاط، 
وحلت مالك مهدي عطية خامساً بنفس 
الرصيـد مـن النقـاط، ولكنهـا تخلفت 

بفارق نقاط الطاوالت.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو املكتب االعالمي يف اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقيـة الزميل رحيم الدراجي، اكد اكتسـاب 
زوجته الشـفاء التام من االزمة الصحية التي 
تعرضت لها قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية 
، خالـص االمنيـات لزوجـة زميلنـا الدراجـي  
بالشفاء التام وان يلبسها رب العزة واالجالل ثوب 

الصحة والعافية.
 ********************

صـدر يـوم امس االثنـني العـدد الثانـي واالربعني 
لصحيفـة رشطـاوي التـي تصـدر عـن الدائـرة 
االعالميـة لنادي الرشطة الريـايض.. العدد تضمن 
مجموعـة من املواضيـع التي تخص فـرق النادي 
االخرض والبطوالت التي تشارك فيها عىل املستوى 
املحيل فضال عن موضوعات اخرى تخص رياضتنا 
املحليـة... كل التوفيـق والنجـاح ألرسة الصحيفة 

املميزة.



أكـد فرانك المبارد، مـدرب إيفرتون، عىل 
رضورة عـدم انجـراف كل األشـخاص 
لهـم  الذيـن 
قـة  عال
ي  د لنـا با
ء  ا ر و
ر  فـكا أل ا
لسـلبية  ا

تراجـع بعـد  أن 
للمنطقـة الفريـق 

ة  د ملهـد مـن ا بالهبـوط 
ي  ر و لـد املمتاز.وذكـرت وكالـة ا

ء  نبـا أل الربيطانية ”بي إيه ميديا“ ا
إيفرتـون  تراجع للمركز الثالث من القاع أن 

بالدوري للمرة األوىل منذ كانون األول/ديسمرب 2019، بعد الخسارة 
بهدفني نظيفني أمام ليفربول يف ديربي مريسيسـايد الـ240، وفوز 
برينـيل.وازدادت مخاطر هبـوط الفريق للمرة األوىل منـذ 71 عاًما؛ 
حيـث يتواجـد الفريق يف املركز الــ18 بفارق نقطتـني عن منطقة 
األمان.وقد يزداد املوقف سـوء عندما يحل تشـيليس ، صاحب املركز 
الثالـث، ضيفا عىل إيفرتون يوم األحد املقبل، وقبلها بيوم سـيلتقي 
برينـيل مع مضيفـه واتفورد.وأكد المبـادر إن فريقـه ال يمكنه أن 

يضيـع أي طاقة عـىل نتائج الفرق األخرى، ولكن قضاء أسـبوع يف 
القاع، حتى ولو كان للفريق مباراة مؤجلة، فإن هذا لن يسـاعدهم 
من الناحية النفسية.وقال المبارد: ”هناك 18 نقطة سنقاتل عليها، 
وهذ عدد كبري من النقـاط. من املهم لالعبني والجماهري والنادي أال 
يتعاملوا مع هذا األمر بطريقة سـلبية“.وأكد: ”كونوا واقعيني، نعم 
ولكـن هناك العديـد من املباريـات تنتظرنا لكي نحـاول الفوز بها. 
باألسلوب الذي أظهرناه (أمام ليفربول)، التكاتف، الروح، وأن تسري 

بعض األمور يف مصلحتنا، سنحصل عىل النتائج التي نريدها“.
وأكمل: ”أظهرنـا تنظيما جيدا للغاية خـارج أرضنا، وهو يشء كنا 

نسعى إليه بشدة“.

علـق الدويل املـرصي، محمـد النني، العب 
وسـط آرسنال، عىل مسـتقبله مع النادي 
اللندني، حيث ينتهي عقده بنهاية املوسم 
الحـايل، وال توجـد مفاوضـات حالًيا بني 

الطرفني بشأن التجديد.
وقـال النني املتألق مؤخـرًا، يف ترصيحات 
أبرزتهـا صحيفـة ”مـريور“ الربيطانية: 
كنـا  مباريـات،  ثـالث  خرسنـا  ”عندمـا 
مسـيطرين عىل املواجهات وكنا نسـتحق 
الفوز“.وأضـاف: ”قـال املـدرب (أرتيتـا) 
إن علينـا أن نؤمـن بما نفعلـه، وأال نغري 

أي يشء، ألننا نلعب بشـكل جيـد.. ورغم 
الخسـائر، رأينا بعـد مباراة تشـيليس أن 

إيماننا ببعضنا يساعدنا عىل الفوز“.
وتابـع: ”لقـد بذلـت كل يشء يف التدريب، 
ألكون يف التشكيلة األساسية يف كل مباراة، 
وحصلت عـىل فرصتي يف لقاء تشـيليس، 
وأعتقد أنني قدمـت أداًء جيًدا، واألهم أننا 
فزنـا يف آخـر مباراتني.. لقـد كان انتظاًرا 

طويًال بالنسبة يل“.
وواصـل: ”أصدق بنسـبة %100 إمكانية 
وجود آرسنال يف املراكز األربعة األوىل.. هذا 

فريقي عىل مدار السنوات الست املاضية.. 
إنهم عائلتي، وسأبذل كل يشء من أجلهم 

حتى اللحظة األخرية“.
وأردف العب بازل السـابق: ”أحب التحدي 
دائًما، لكني لسـت صاحب قرار املشاركة، 
إال أنني أستمر يف العمل بالتدريبات، وأُظهر 

أنني بخري، وأجعل املدرب يدفع بي“.
واسـتكمل: ”إذا قـال آرسـنال: نريدك، لن 

أفكر يف الرحيل.. أنا أحب هذا النادي“.
واختتم النني: ”العقد واألمور األخرى؟ أنا 

فقط يف انتظار قرار النادي“.

أثار الربازييل جابرييل جيسـوس، مهاجم مانشسرت سيتي، الغموض حول مستقبله 
مـع النـادي اإلنجليزي.وكانت العديد من التقارير قد ذكرت أن جيسـوس، يف طريقه 
للرحيل عن مانشسـرت سـيتي خالل الصيف املقبل، ال سـيما أن النادي يقرتب من 
التعاقد مع النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسـيا دورتموند.وعن مسـتقبله 
قـال جيسـوس، يف ترصيحـات أبرزتهـا صحيفـة ”مانشسـرت إيفينينـج نيـوز“ 
الربيطانيـة: ”لم يحن الوقت للتفكري يف هذا.. كنت تتوقـع مني قول هذه الكلمات، 
لكنها حقيقية“.واستطرد: ”نحن اآلن يف أفضل لحظة يف املوسم، أريد االستمتاع بهذه 
اللحظة، ومواصلة الرتكيز مع زمالئي يف الفريق عىل القتال من أجل لقب الربيمريليج“.

وأردف: ”لقد فزت به مع زمالئي ثالث مرات، وأعرف بالفعل هذا الشعور، وأريده مرة 
أخرى“.وتابـع الدويل الربازييل: ”لدينـا مباراة صعبة اليوم الثالثاء ضد ريال مدريد (يف 
ذهاب نصف نهائـي دوري أبطال أوروبا).. إنه منافس قوي، وهذا ما أركز عليه“.

وواصل: ”املداورة وعدم املشـاركة باسـتمرار؟ لسـت أنا فقط.. إذا سـألت 
الالعبني عـن وقت اللعب، فإن الجميع يريد املشـاركة، ومنذ وصويل 
هنا ألعب كثـرًيا.. لكنني أعلم أن لدينا العبـني جيدين للغاية، 
ويمكنهم لعب كل مباراة“.واسـتكمل جيسوس: ”لست 
أنـا فقط مـن يتعـرض للمـداورة، لكن هنـاك محرز 
وسـتريلنج، باإلضافـة إىل جريليش الـذي وصل هذا 

املوسـم، وتعرف عىل الوضع هنا“.

يخـوض ريـال مدريـد تحديـا جديدا يف 
ذهاب نصف نهائي دوري األبطال، فبعد 
إقصائه لباريس سـان جريمان أحد أبرز 
املرشـحني للفـوز بالبطولـة ثـم حامل 
اللقب تشـيليس، يـرضب الفريق امللكي 
موعـدا مـع مانشسـرت سـيتي يف زيارة 
مللعب االتحـاد حيث لم يسـبق له الفوز 
يف 3 مباريـات بـل وخرج مـن هناك من 

التشامبيونزليج يف نسخة الجائحة.
الفريقـني  مواجهـات  تاريـخ  ويتسـم 
بالنديـة والتكافؤ حيث فاز كل منهما يف 
مناسـبتني وخرس مرتني وتعادال مرتني 
أيضـا، وكانـت الذكرى الجيـدة الوحيدة 
للفريق املدريدي يف تاريخ مواجهاته مع 
السـيتي يف نصف النهائـي تحديدا، لكن 
هناك ذكرى سـيئة كذلك قبل موسـمني 
حـني كان الريـال تحت إمـرة زين الدين 
زيدان حيث خرس املريينجي ذهابا وإيابا 

بنفس النتيجة 2-1 يف ثمن النهائي.
ورغـم عـدم قدرته عـىل تحقيـق الفوز 
مطلقـا يف مانشسـرت حتى ذلـك الوقت، 
كانت السيطرة عىل املباريات من نصيب 
ريال مدريد. ولم يكن املريينجي قد خرس 

قبلها لقاء رسـميا أمام السـيتيزن.
وكانـت أول مواجهـة بـني الفريقـني يف 
التشـامبيونز بـدور املجموعات موسـم 

2012/2013، وقتهـا فـاز الريـال 3-2 
مارسـيلو  الربازيـيل  توقيـع  حملـت 
والربتغـايل  بنزيمـا  كريـم  والفرنـيس 
كريستيانو رونالدو، بينما أحرز البوسني 
ألكسـندر  والرصبـي  دجيكـو  إيديـن 

كوالروف هديف الفريق السماوي.

وكان ريال مدريد قريبا بشـدة يف مباراة 
اإليـاب مـن الفـوز بملعب االتحـاد لكن 
ركلـة جـزاء األرجنتينـي كـون أجويرو 
حرمـت املريينجي من االنتصـار بعد أن 
كان قد تقـدم بهدف مبكر لكريم بنزيما 
قبل أن يخطف أجويرو التعادل يف الوقت 

القاتل.
لكـن كريـم بنزيمـا يمـر بأحـد أفضـل 
مواسـمه وهو ما يدفع جمهـور الريال 
للتفاؤل بفضل شـهية املهاجم الفرنيس 
املخرضم املفتوحة لألهداف حيث سجل 

هذا املوسم 12 هدفا يف دوري األبطال.

بعدهـا بــ3 أعـوام وتحديدا يف موسـم 
2015/2016، التقى الفريقان يف نصف 
النهائي خالل مواجهـة متكافئة للغاية 
حسـمت بتفاصيـل دقيقة. فقـد تعادل 
الفريقان بدون أهـداف يف ملعب االتحاد 
ثم خاضا مواجهة مشحونة يف سانتياجو 
برنابيـو أنهاهـا فرناندو العب السـيتي 
بهـدف يف مرمـى فريقـه ليمنـح الريال 

هدية التأهل للنهائي ثم رفع الكأس.
لـم يكن بيب جوارديوال وقتها هو مدرب 
السيتي بل التشـييل مانويل بيليجريني، 
ومع وصول الكتالوني توالت االنتصارات 
عىل الفريق السـماوي أمـام ريال مدريد 
أحـرز  حـني  برنابيـو  يف  آخرهـا  وكان 
إيسـكو أالركون هدفا لريـال مدريد ويف 
غضـون 5 دقائق تقريبـا أدرك جابرييل 
التعـادل للسـيتيزن وأحـرز  جيسـوس 
كيفـن دي بروين هدف الفوز، ليحسـم 
الفريـق اإلنجليـزي مبـاراة الذهـاب يف 

مدريد لصالحه.
وبعد 5 أشهر تقريبا، تواجه الفريقان يف 
مباراة اإلياب بمانشسرت، وانتهت املباراة 
بنفـس النتيجة لصالـح أصحاب األرض 
بهدفـني حمـال توقيـع رحيم سـرتلينج 
وجيسـوس، بينمـا أحرز هـدف الرشف 

للفريق اإلسباني بنزيما.

انتقـد جوردي كرويـف، عضو اإلدارة الرياضية بنادي برشـلونة، األداء 
التحكيمـي يف مبـاراة البلوجرانا ورايو فايكانو، التـي أقيمت أول أمس 

األحد عىل ملعب (كامب نو)، وانتهت بانتصار األخري بهدف دون رد.
وقـال كرويـف إن عرقلـة جـايف كانت تسـتوجب ركلـة جـزاء، معربا 
عـن اسـتيائه بسـبب ”عـدم مراجعة تلـك اللعبـة“، عـرب تقنية حكم 

.“VAR“الفيديو
وتابع يف ترصيحات لتليفزيون برشـلونة: ”اليشء الوحيد الذي ال يفكر 
فيـه العب يكون وحده أمام حـارس املرمى، هو أن يرتمي عىل األرض.. 

أرى أن كرة جايف ركلة جزاء“.
وأشـار إىل أن الهـدف املبكـر الـذي أحـرزه الضيـوف، أثر عـىل الفريق 

الكتالوني، رغم حصوله عىل فرص ال سيما يف نهاية املباراة.
وأضاف: ”تعرضنا لثالث هزائم يف ثالث مباريات، آينرتاخت فرانكفورت 
وقـادش ورايـو فايكانـو.. نحـن اآلن يف مرحلـة جمود، ترتطـم الكرة 

بالعارضة وترتد إىل الخارج“.
ويف ترصيحات لشـبكة (موفيسـتار)، أكد كرويف أن النادي ال يفكر يف 

التخـيل عن فرينكي دي يونج، الذي يهتم مانشسـرت يونايتد بالحصول 
عىل خدماته، بحسب الصحافة اإلنجليزية.

وقـال: ”فرينكـي العب ذو قيمـة كبرية داخـل النادي، ويف كـرة القدم 
به، األوروبيـة بصورة عامـة.. هناك أندية  مهتمة 

لكننـا ال نفكر عىل اإلطالق يف رحيله، نحن نريد اإلبقاء عىل حالة الهدوء 
داخل النادي للفوز باملباريات“.

من جهة أخرى، دخل الهولندي فرينكي دي يونج، العب وسط برشلونة، 
يف حالـة غضب أثنـاء مبـاراة رايو فايكانـو، وانتهت املباراة بخسـارة 
برشـلونة بهدف دون رد عىل ملعب كامب نو، ليكون البارسـا يف حاجة 
لتحقيق االنتصارات يف املباريات املتبقية بالليجا لضمان مقعد مؤهل إىل 

دوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.
وكان تشـايف هرينانديز، املدير الفني لربشلونة، قد استبدل فرينكي دي 

يونج يف الدقيقة 60 من عمر املباراة.
وحسـب صحيفـة ”مونـدو ديبورتيفو“، فـإن دي يونج قـام برد فعل 
غاضـب عىل قرار تشـايف، حيث شـوهد وهـو يرمي واقي السـاق عىل 

العشب أثناء ترك امللعب.
وأشـارت إىل أن دي يونـج ذهب بشـكل مبارش إىل غرفـة املالبس عقب 
االسـتبدال، رغم أنه عاد عقب ذلك للجلوس مع زمالئه عىل دكة البدالء، 

ومشاهدة الدقائق املتبقية من املباراة.
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بات ريال مدريـد قريًبا من إبرام أوىل 
صفقاته الصيفية استعداًدا للموسم 
املقبـل، بالتعاقد مع أحـد أبرز العبي 

الدوري اإلنجليزي.
وينتهي عقـد املدافع الـدويل األملاني 
أنطونيـو روديجـر، نجـم تشـيليس، 
الصيـف املقبـل، ويحـق لـه التوقيع 
مجاًنـا ألي نـاٍد، علًمـا بـأن توماس 
توخيل، مدرب البلوز، أعلن أن الالعب 
أبلغه بمغـادرة الفريق اللندني عقب 
نهاية املوسـم الحايل.ووفًقا لربنامج 
اإلسباني، فإن ممثًال  ”الشرينجيتو“ 
عن الخدمـات الطبية يف ريال مدريد، 
سيسـافر إىل لنـدن مـن إجـل إجراء 
لروديجر.وكتـب  الطبـي  الكشـف 
انتقاالت  فابريزيـو رومانـو، خبـري 
حسـابه  عـىل  واملدربـني،  الالعبـني 
بموقع التواصل االجتماعي ”تويرت“: 
”توصل ريال مدريد إىل اتفاق شفهي 
مع أنطونيو روديجـر. لم يتم توقيع 
العقـد بعد، لكن املرينجـي أقرب اآلن 

من حسم الصفقة مجاًنا“.
وأضاف رومانو: ”عقـد روديجر مع 
ريـال مدريد سـيكون طويـل األمد، 
والتفاصيل النهائية سـتناقش قريًبا 

قبل التوقيع الرسمي“.
أيًضـا  روديجـر  ارتبـط  أن  وسـبق 
ميونيـخ،  بايـرن  إىل  باالنتقـال 
وباريـس  ويوفنتـوس،  وبرشـلونة، 

سـان جريمان، ومانشسـرت يونايتد.
يذكر أن املوسـم الحـايل أثبت حاجة 
ريال مدريد إىل مدافع جديد لتعويض 
الفـراغ الـذي تركـه رحيـل كل مـن 
سـريجيو راموس، ورافاييـل فاران، 

الصيف املايض.
ماتيـو  تحـدث  أخـرى،  جهـة  مـن 
أليمانـي، املدير الريايض لربشـلونة، 
عن تحركات النادي املحتملة يف سوق 

االنتقاالت بالصيف املقبل.
وقال أليمانـي، يف ترصيحات لقناة 
”لدينـا  اإلسـبانية:  ”موفيسـتار“ 
بالفعـل أفكار متقدمة.. سـنجري 
تقييًمـا جماعًيـا عندمـا ينتهـي 
الـدوري أو عندما تتحـدد املراكز 

األربعة األوىل يف جدول املسابقة“.
واعرتف أليمانـي بعقد لقاء مع 
وكيـل أعمال األملانـي أنطونيو 
تشـيليس،  مدافـع  روديجـر، 
لكنه أوضح أن ”الجلسـة لم 

تشهد الحديث عن روديجر“.
وأضـاف: ”التقينا به، لكن 
هـذا الوكيـل يمثـل أيًضا 
العبني آخرين، لم نتحدث 
عن روديجـر، ولكن عن 
أشـياء كثرية ألنه يمثل 
العديـد مـن الالعبـني“.
وأوضح أليماني أنه منذ 

برشـلونة،  إىل  وصولـه 

الرياضيـة  املشـكلة  أدرك حجـم 
واالقتصاديـة التي يعاني منها 
النادي.وتابـع: ”كان الصيـف 
معقـًدا، لقـد تـم حظرنا عىل 
النظيف، واآلن  اللعب  مستوى 

نحن راضون عن الجهاز الفني 
ونعتزم تحقيق قفزة يف الجودة“.

وختـم: ”نرغـب يف تكويـن فريـق 
تنافيس للعام املقبل“.
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أشـاد العب وسط مانشسرت سـيتي، إلكاي جوندوجان، بنجم 
ريـال مدريد لـوكا مودريتش، باعتباره حامـل لواء العبي خط 
الوسـط يف جميع أنحاء العالـم، وذلك قبل مواجهة الفريقني يف 

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويسـعى مودريتـش البالـغ مـن العمـر 36 عاًمـا، إىل تحقيق 
لقبـه الخامس يف دوري أبطال أوروبـا، وهو يمثل تهديًدا كبريًا 

ملانشسرت سيتي الساعي للقبه االول يف املسابقة.
جوندوجـان، الـذي يلعـب دوًرا إبداعًيـا مشـابًها يف فريق بيب 
جوارديـوال، معجـب بشـكل خـاص بكيفيـة اخـرتاق الالعب 
الكرواتي لسـيطرة ليونيل مييس وكريسـتيانو رونالدو، ليفوز 
بالكرة الذهبية عن العام 2018.وقال جوندوجان يف ترصيحات 
نقلتهـا صحيفة ”دييل ميـل“: ”ال يزال لوكا سـاحرًا. ألزمتني 
تمريرتـه الحاسـمة لرودريجـو يف مبـاراة تشـيليس الصمت، 

الطريقة التي يلعب بها تبدو دائًما سلسة وهادئة“.

يعد ملعب أنفيلد، حيث يتواجه فياريال مع ليفربول يوم غد 
األربعـاء يف ذهاب نصف نهائي دوري أبطـال أوروبا، مكانا 
مالئما للفرق اإلسبانية التي سجلت أهدافا يف زيارتني من كل 
3 زيارات له.فرصيد ممثيل كرة القدم اإلسبانية يف 21 مباراة 
خاضوهـا هناك إجمـاال يتمثل يف 6 انتصـارات و8 تعادالت 
عالوة عىل 7 هزائم.ويف امللعب اإلنجليزي األسـطوري، فازت 
فرق مثـل أتلتيكو مدريد وفالنسـيا وسـيلتا وريـال مدريد 
وبرشـلونة، وتعادل كل مـن ديبورتيفو الكورونيـا وأثلتيك 

وإشبيلية وبيتيس.
وكان أتلتيكـو آخر من تمكن من االنتصار عىل هذه األرايض 
اإلنجليزيـة، بفـوزه (3-2) يف دور الـ16 مـن دوري أبطال 
أوروبا عـام 2020، كما كان هذا الفريق املدريدي أيضا آخر 
من سـقط عليها، حينما خرس (0-2) يف مرحلة املجموعات 

هذا املوسم.
ولـم تكن كل النتائج جيدة إذ عانت بعض الفرق اإلسـبانية 
بشـدة، وكان أولهـم ريال سوسـيداد الذي خـرس (0-6) يف 

الدور الثاني من كأس االتحاد األوروبي يف عام 1975.
والحقا كان ريال مدريد هو من سقط (0-4) يف ثمن نهائي 
دوري أبطـال أوروبـا عـام 2009، وآخـر مباراة فـاز فيها 
ليفربول بنتيجة (0-4) كانت أمام برشلونة يف نصف نهائي 

نفس البطولة يف نسخة 2019.
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بروكسـل/متابعة الزوراء:
ترشيعـا  األوروبـي  االتحـاد  أنجـز   
”تاريخيـا“ لتنظيـم عمـل القطـاع 
الرقمـي بعد نقاشـات اسـتمرت ما 
يقرب من سـنة ونصف سنة، ما من 
شـأنه تحسـني جهود املكافحة عىل 
أصعـدة مختلفـة بينها الدعـوات إىل 
العنـف أو حمالت التضليـل أو تقليد 

املنتجات.
ومـن شـأن هـذا النص زيـادة حس 
املسـؤولية لـدى املنصـات الرقميـة 
العمالقـة، مـن خـالل إجبارهـا عىل 
إزالة املحتوى غري القانوني والتعاون 

مع السلطات.
ورحبت رئيسـة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير الين عىل تويرت بهذا 
االتفاق واصفة إياه بأنه ”تاريخي“، 
وقالت إن ”قواعدنا الجديدة ستحمي 
مسـتخدمي اإلنرتنت، وتضمن حرية 

التعبري والفرص للرشكات“.
ويشـكل قانـون الخدمـات الرقمية 
جـزءا مـن اثنـني تضمنتهمـا خطة 
رئيسـية قدمتهـا يف ديسـمرب ٢٠٢٠ 
املفوضة األوروبية لشـؤون املنافسة 
مارغريته فيستاغر ونظريها لشؤون 
السـوق الداخليـة تيـريي بروتـون. 
الخطـة،  مـن  األول  الجـزء  وكان 
قانون األسـواق الرقمية الذي يتناول 
املمارسـات املنافيـة للمنافسـة، قد 

أُنجز يف نهاية مارس.
وُيحـّدث قانـون الخدمـات الرقمية 

من جانبه املذكـرة املتعلقة بالتجارة 
اإللكرتونية الصادرة قبل عقدين من 
الزمن عندما كانت املنصات العمالقة 
ال تـزال يف بداياتها. ويرمـي القانون 
إىل وضـع حـد ملجاالت الخـروج عىل 

القانون واالنتهاكات عىل اإلنرتنت.
وغالبا ما تصدرت تجاوزات الشبكات 
االجتماعيـة عناويـن األخبـار. ومن 
األمثلة عىل ذلك، قتل املدّرس صامويل 
باتي يف فرنسـا بعـد حملـة كراهية 
وهجـوم   ،٢٠٢٠ أكتوبـر  يف  ضـده 
متظاهريـن عىل مبنـى الكابيتول يف 
الواليـات املتحـدة يف ينايـر ٢٠٢١، يف 
عملية ُخطط لها جزئيا عىل فيسبوك 

وتويرت.

لإلنرتنـت  املظلـم  الجانـب  ويتعلـق 
أيضـا بمنصات البيـع التي تجتاحها 
منتجـات مزيفـة أو غري مسـتوفية 
للمواصفـات، والتـي يمكن أن تكون 
خطـرية، مثل ألعـاب األطفال التي ال 

تفي بمعايري السالمة.
وتنص القواعـد الجديدة عىل االلتزام 
أي  بإزالـة  الرسعـة“  وجـه  ”عـىل 
محتوى غري قانوني (بحسب القوانني 
الوطنية واألوروبية) بمجرد أن تأخذ 
املنصة علماً بوجوده عىل صفحاتها. 
االجتماعيـة  الشـبكات  تلـزم  كمـا 
بتعليق حسابات املسـتخدمني الذين 

ينتهكون القانون ”بشكل متكرر“.
وسـيلزم قانـون الخدمـات الرقمية 

اإللكرتونيـة  التجـارة  مواقـع 
بالتحقـق مـن هويـة مورديهـا قبل 
عـرض منتجاتهم. ويحظـر القانون 
تدفـع  التـي  املضللـة  الواجهـات 
إعدادات  اإلنرتنت نحـو  مسـتخدمي 
حسـاب معينة أو خدمـات مدفوعة 

معينة.
ويف إطـار املرشوع ُفرضـت التزامات 
جديدة عىل ”املنصـات الكبرية جداً“، 
أي التـي تضم ”أكثر مـن ٤٥ مليون 
مستخدم نشط“ يف االتحاد األوروبي، 
وهـي حوايل عرشين رشكـة لم ُتحدَّد 
قائمتها لكنها ستشـمل املجموعات 
املعروفة بـ“غافام“  الكربى  الخمس 
(غوغـل وأبـل وفيسـبوك وأمـازون 
ومايكروسـوفت) إضافـة إىل تويـرت 

وربما تيك توك وبوكينغ.
أن  الجهـات  هـذه  عـىل  وسـيتعني 
املرتبطـة  املخاطـر  تقـّوم بنفسـها 
باستعمال خدماتها ووضع الوسائل 
املناسـبة إلزالـة املحتوى اإلشـكايل. 
كمـا سـُتفرض عىل هـذه الرشكات 
بياناتهـا  بشـأن  الشـفافية  زيـادة 
لتقديـم  املعتمـدة  والخوارزميـات 
وستخضع  للمسـتخدمني.  توصيات 
هذه الجهات للتدقيق مرة سنويا من 
جانب هيئات مسـتقلة كما ستوضع 
تحت إرشاف املفوضية األوروبية التي 
قد تفرض عليهـا غرامات تصل إىل ٦ 
يف املئة من مبيعاتها السنوية يف حال 

تكرار االنتهاكات.

باريس/متابعة الزوراء:
يف العـام ٢٠١٣، قـّررت مجموعة من 
الصحفيني االستقصائيني التعامل مع 
قضية التحـرش بشـكل إبداعي، عن 
طريق تكليف ممثل شـاب يدعي وليد 
حماد بالتنكـر يف زي فتاة، يف محاولة 
الختبار ما تواجهه الفتيات املرصيات 

من تحرش إذا ما نزلن للشوارع.
وحـني أراد الصحفي كيليس تيمرمان 
أن يكتـب قصة صحفيـة عن املالبس 
مالبسـه  خزانـة  فتـح  وصناعتهـا، 
ُصنعهـا،  تـم  أيـن  بنفسـه  ليعـرف 
وكانـت النتيجة أنه بدأَ ِرحلًة صحفية 
مثـرية زار خاللهـا أماكن عـدة، مثل 
هندوراس وكمبوديا والصني؛ لُيسلط 
الضوء عـىل حكايات عمـال املصانع 
وأرسهم وظروف معيشتهم واملصانع 
التي تسـتغّل العمال وعمالة األطفال، 
وغريها من القضايا، ووثق كل ذلك يف 
كتاب بعنوان «أين تصنع مالبسنا؟».

الصحفيـة  ارتـدت   ،٢٠١٠ عـام  ويف 
شـمس العياري  النقاب ليـوم واحد، 
وتجولـت يف شـوارع مدينـة كولونيا 
األملانية، لتوثق انطباعاتها وترى ردود 
األفعـال املختلفة، يف ظّل جدل واسـع 
يتسـبب بـه النقـاب يف دول أوروبية 

عدة.
ما سـبق هـو مجـرد نمـاذج ألفكار 
صحفية يمكن اعتبارها أقرب لنماذج 
عمليـة توضح كيـف يمكـن لألفكار 
اإلبداعية أن تضيـف الكثري للصحافة 
وتجعلها حية أكثـر، من خالل تقديم 

محتوى مبتكر وغري تقليدي.
يف  اإلبداعـي  التفكـري  يكـون  ال  قـد 
الصحافة عملية سـهلة، إذ أنه يحتاج 
يف األسـاس لعقول مؤمنـة باالبتكار 

وكرس الحواجز وعدم التقيد بالقواعد، 
ويف نفـس الوقـت يحتاج ملؤسسـات 
تقبل املغامرة وتشجع صحفييها عىل 
عـدم الجلوس فقـط أمـام مكاتبهم 
لكتابة قصـص تقليدية خالية من أي 

إبداع.
هنـاك تقنيـات عـدة تحفـز النـاس 
وتدربهم عىل التفكـري اإلبداعي، منها 
تقنيـة SCAMPER التـي تعد واحدة 
من أسـهل الطـرق وأكثرهـا مبارشة 
حني يتعلق األمر باإلبداع. وتعتمد هذه 
التقنية ببساطة شديدة عىل مبدأ يرى 
أن أي فكـرة إبداعية جديدة، يمكن أن 
تكون يف الواقـع تعديًال ألفكار قديمة 

أو أشياء موجودة من حولنا.
األمر أقرب للقاعدة التي يدرسها صناع 
السـينما يف عاملنـا، والتي تقـول «إّن 
عدد الـ «ثيمات» السـينمائية محدود 
جـًدا، لكـّن صنـاع الفـن يطورونهـا 

ويعرضونها برؤية مختلفة».

SCAMPER معنى كلمة
تقنيـة  عـىل  أكثـر  تتعرفـون  حتـى 
«سـكامرب»، من الرضوري أن تعرفوا 
مـا تعنيـه هـذه الكلمـة اإلنجليزية 
فـكل  أحـرف،  سـبعة  مـن  املكونـة 
حرف من الكلمة هـو اختصار لكلمة 
مسـتقلة: حرف الـS هـو أول حروف 
كلمة Substitute التـي تعني «بّدل»، 
أمـا حرف C فهـو أول حـروف كلمة 
Combine التي تعني «أضف»، وحرف 
أي   Adapt كلمـة  مـن  األول  هـو   A
«وّفـق»، وحرف M مأخـوذ من كلمة 
وحـرف  «كـّرب»،  بمعنـى   Magnify
 Put to Other مأخـوذ مـن جملـة P
Uses والتـي يمكننا أن نرتجمها «أعد 
استخدام»، وحرف E مأخوذ من كلمة 
 R بمعنى «أزل»، أما حرف Eliminate

فهـو األول يف كلمتـي Rearrange  أو  
Reverse بمعنى «أعد ترتيب».

كيف تسـتخدمون تقنية سـكامرب يف 
عملكم الصحفي؟

األمر سهل، كّل ما عليكم فعله هو أن 
تحددوا أوًال ما هي املشكلة أو القضية 
التي ترغبون يف الكتابة عنها، وبعدها 
 SCAMPER تقنيـة  تسـتخدمون 
للوصـول ألفضـل شـكل لتنفيذ هذه 
الفكـرة، معتمدين يف ذلـك عىل إعادة 
فكمـا  القديمـة،  األفـكار  تطويـر 
أخربناكـم تطلـب كلمـة «سـكامرب» 
منكم أن «تبدلوا» األفكار و»تضيفوا» 
كـي  و»توفقوهـا»  زاويتكـم،  لهـا 
تناسـب قضيتكـم، و»تزيـدون» لها 
بعـض اإلبداع، و»تعيدون اسـتخدام» 
بعـض األفـكار القديمة لكن بشـكل 
مطـور، و»تزيلـون» من هـذا القديم 
مـا ال يتوافق وفكرتكـم، ثم «تعيدون 

ترتيـب» هـذه األفـكار كـي تكـون 
النتيجة النهائية عمـًال إبداعًيا جديًدا 

ومبتكرًا يثري إعجاب الناس.
فإذا كنا ـ عىل سـبيل املثال ـ سنفكر 
بنفـس الطريقة التي فكـر بها فريق 
العمل الـذي نفذ فكرة تنكر شـاب يف 
زي فتاة الختبار مـا تواجهه الفتيات 
يف شوارع مرص، ففي البداية سنحدد 
القضيـة، وهـي هنا قضيـة التحرش 
ثـم  بالفتيـات،  املختلفـة  بأشـكاله 
سـنطرح أسـئلة عـن السـبب يف أن 
العديد مـن القصـص الصحفية التي 
تتنـاول تلـك القضية لم تعـد تؤثر يف 
النـاس أو تجعلهـم يتخـذون مواقف 

حازمة تجاه هذه القضية.
بّدل: ما الذي يمكنني اسـتبداله خالل 
تنفيذي للقصة حتى تكون مؤثرة أكثر 
ومختلفة عن زوايا التناول السابقة؟ 
هل مـن سـبقوني تناولـوا األمر من 
خـالل إحصـاءات جامـدة خالية من 
اإلبداع؟ ماذا لو قـررت أنا أن أتنكر يف 

زي فتاة ألوثق بنفيس التجربة؟
أضف: مـا الـذي يمكننـي أن أضيفه 
للمحتـوى لتحسـينه؟ من سـبقوني 
اسـتخدموا الكتابة بالقلـم فقط عن 
قضية التحـرش، فماذا لو قـررت أنا 
أن أستخدم الوسـائط املتعددة لجعل 
األمر أكثر إنسـانية وتأثريًا يف الناس؟ 
إًذا، ألوثق األمـر بالفيديو وليس فقط 

بالصور الفوتوغرافية الثابتة.
وّفـق: هـل يمكننـي أن أنسـخ فكرة 
مـا للمحتوى الذي سـأقدمه صحفًيا 
مـن وسـيط آخـر ال ينتمي –بشـكل 
مبارش- للصناعة التـي أعمل بها؟ يف 
فيلـم «هسـترييا» املرصي الـذي قام 
ببطولته املمثـل املرصي الراحل أحمد 

زكـي (إنتاج عـام ١٩٩٨) قدم املمثل 
املرصي رشيف منري دور شـاب يتنكر 
يف زي فتاة ويسري يف الشوارع ليتعرف 
عـىل الرجـال. يمكـن هنا أن أنسـخ 
الفكرة يف عميل الصحفي لكن لقضية 

مختلفة، وغرض مختلف بالطبع.
ّكـّرب: مـا الـذي يمكننـي تكبـريه يف 
املحتـوى الصحفـي الذي سـأقّدمه؟ 
حني أجعل تنكر شـاب يف زي فتاة هو 
البطـل الرئيس يف قصتـي الصحفية، 
وليس األرقام واإلحصاءات والكلمات 
الجامـدة مثلمـا يفعل الجميـع، فأنا 
هنا أفعل أمرًا مختلًفا، يجعل املحتوى 

أكثر صدًقا.
أعد اسـتخدام: هل يمكنني استخدام 
مهارات التمثيل والتنكر لغرض آخر؟ 
املهارتان ُتسـتخدمان بشكل واسع يف 
مجـال التمثيل، ماذا لو قـررت إعادة 
الصحفـي  العمـل  يف  اسـتخدامهما 
بالتأكيـد  مختلفـة؟  فكـرة  إلنجـاز 

النتيجة ستكون رائعة!
أزل: مـا الذي يمكنني اسـتبعاده من 
خصائـص املنتـج لجعلـه يصل ألكرب 
عدد من الناس؟ يف قصة الشـاب الذي 
تنكـر يف زي فتـاة، تـم االلتـزام بكل 
مواثيق العمل الصحفي، تم التشويش 
عـىل وجـوه الرجـال الذين تحرشـوا 
باملمثـل (يف صورة الفتـاة) وبالتأكيد 
تم حذف بعض املشـاهد الباردة وغري 
املؤثـرة عن طريـق برامـج التحرير. 
لنـزل كل ما لن يضيـف للفكرة حتى 

تخرج شيقة ومثرية ومؤثرة.
أعد ترتيب: هل هناك أي يشء يمكنني 
برتتيـب  عملـه  أو  قلبـه  أو  عكسـه 
مختلـف؟ يقـوم موقع فيسـبوك كل 
فـرتة بإعـادة ترتيـب الخصائـص يف 

شـكل الصفحـة الرئيـيس والطريقة 
التي يعرض بها املنشـورات واألخبار 
للمسـتخدم، فلمـاذا ال أقـدم فكرتي 
بشـكل يلتزم باملواثيق الصحفية لكن 
يف نفـس الوقـت يكـرس الحواجز وال 

يقدس القواعد؟
تقنيـة  بالضبـط  هـو  سـبق  مـا 
«سـكامرب»، وحني تنفذون ما سـبق 
عىل الورق فسـتكون الخطوة التالية 
هـي أن تروا أفضل طريقـة لتنفيذ ما 
توصلتـم إليه من أفكار، مـع االلتزام 
بقواعد السـالمة الشـخصية للفريق 
الصحفـي، ومـع التعامل بـذكاء مع 
كل قوانـني التصوير يف شـوارع البلد 
التـي يتواجد بهـا الصحفيون لتجّنب 

الوقوع يف أي مشكالت قانونية.
يف النهاية، ستجدون أنفسكم تنظرون 
لإلجابات التـي كتبتوها. هل يبدو أي 
منهـا كاختيار صالـح للتطوير؟ هل 
يمكنكم استخدام أي من هذه األفكار 
لتطويـر محتـوى صحفـي جديـد أو 
تحسـني قصصكـم الصحفيـة التـي 
تعملـون عليها حالًيا؟ وإذا وجدتم أًيا 
من هذه األفكار صالًحـا للعمل فعًال 
فيمكنكم أن تناقشوها مع فريقكم.. 

ثم تنطلقون فوًرا يف التنفيذ.
وال تنسوا أّن املكتبات العربية تتضّمن 
بعـض الكتـب العربيـة عـن تقنيـة 
«سـكامرب»، قد يكـون أفضلها كتاب 
«برنامـج سـكامرب لتنميـة التفكـري 
التطبيـق»،  و  النظريـة  اإلبداعـي: 
وهو مـن إعـداد مصطفـى الهيالت، 
ويتضمن عرًضا شيًقا وواضًحا لهذه 
التقنية إضافة إىل العرشات من األمثلة 

العملية. 
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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بريوت/متابعة الزوراء:
بشـأن  عـدة  تسـاؤالت  أثـريت 
املختـرصة  املقاطـع  مسـاهمة 
«الريلز» يف تعزيز صناعة املحتوى، 
بعدمـا فتحت ميـزة «الريلز» عىل 
نافذة  و«إنسـتغرام»  «فيسـبوك» 
اإلعالميـة  للمؤسسـات  جديـدة 
لجـذب مزيد مـن الجمهور. ويرى 
محتـوى  «تقديـم  أن  مراقبـون 
إخبـاري مـن خـالل فيديـو مدته 
قصرية يعد تحدياً، ليس فقط عىل 
مستوى عمق الخرب؛ بل أيضاً لجهة 
الرسعة والجودة والدقة، وجميعها 
تحديـات يسـتوجب تذليلها أوالً».
االتجاه للمقاطـع املخترصة دفع 
خـرباء يف اإلعـالم ومتخصصني إىل 
املقاطـع  أو  (الريلـز)  أن  «تأكيـد 
املصورة املخترصة، هي املستقبل، 
وأن الفيديـو القصـري هـو األكثر 
جذبـاً؛ ألنه ال يقترص عـىل تقديم 
يوصلهـا  بـل  معلومـة فحسـب؛ 
للمتلقـي يف قالـب مألـوف لـه». 
وأشـار بعضهـم إىل أنه قـد تكون 
«ميـزة (الريلـز) وسـيلة مفيـدة 
لـ(ُصنـاع املحتـوى) أفـراداً كانوا 
أو مؤسسـات»؛ لكنهم ربطوا ذلك 
املعلومة بشـكل  بـ«رضورة توفر 
ُمكثـف ودقيق».وأطلقـت «ميتا» 
ميـزة املقاطع القصـرية «الريلز» 
عـىل تطبيـق «فيسـبوك» نهايـة 
فربايـر (شـباط) املـايض، وتمت 
إتاحة امليزة مـن خالل التطبيقات 
عىل «iOS» و«Android». وسـبق 
عـىل  «إنسـتغرام»  حصلـت  أن 
(آب)  أغسـطس  يف  امليـزة  هـذه 
عـام ٢٠٢٠.ووفق رشكـة «ميتا» 
«فيسـبوك  مسـتخدمو  يتمكـن 
ريلز» من «(إعـادة مزج) مقاطع 
فيديـو اآلخريـن، ورفـع مقاطـع 
تصـل مدتهـا إىل ٦٠ ثانية. وتماماً 
كمـا هـو الحال مـع (إنسـتغرام 
ريلز) سـوف يتمكنـون أيضاً من 
حفظ املسـودات».«ميتا» أشـارت 
يف أكتوبـر (ترشيـن األول) املايض 
إىل أن «ميـزة (الريلـز) ال تقتـرص 
عـىل األفـراد، بينمـا هـي فرصة 
جديدة أمام غـرف األخبار لتقديم 
خرب مخترص ودقيق ُيناسـب جيل 
األلفية الذي يشكل القاعدة األكرب 
مـن الجمهـور املسـتخدم لإلعالم 
«بالفعـل  وأضافـت:  الرقمـي». 
ثمـة مؤسسـات إخباريـة كـربى 
انطلقت نحو استخدام هذه امليزة، 
وسـاهم يف ذلك مرشوع (فيسبوك 
الصحفـي) بالتعاون مـع (معهد 
رينولدز للصحافة)».فادي رمزي، 
مستشار اإلعالم الرقمي، املحارض 
يف الجامعـة األمريكيـة بالقاهرة، 
قال إن «(الريلز) أو املقطع املصور 
املختـرص، هـو القـادم ال محالة؛ 
ألننـا نلبي احتياجـات جيل (زي) 
أو جيـل األلفيـة الـذي شـّب عىل 
املحتوى الرقمي املخترص واملُكثف. 
هذا النمط هو الـذي دفع بتطبيق 
(تيك توك) إىل الصـدارة، ثم اتجاه 

عمالقـة التطبيقـات: (يوتيـوب) 
و(إنستغرام) و(فيسبوك) إىل ميزة 

الفيديو املخترص».
ترصيحـات  يف  رمـزي  وأضـاف 
لـ«الرشق األوسط»: «بات الفيديو 
القصـري هـو األكثـر جذبـاً؛ ألنه 
ال يقتـرص عـىل تقديـم معلومـة 
فحسـب؛ بل يوصلهـا للمتلقي يف 

قالب مألوف له».
أمـا رامي الطراونـة، رئيس وحدة 
صحيفـة  يف  الرقميـة  املنصـات 
إن  فقـال  اإلماراتيـة،  «االتحـاد» 
تدعـم ميزة  «التطبيقات نفسـها 
الفيديـو املختـرص (الريلز) وتعزز 
فكرة اسـتخدامه مـن قبل (ُصناع 
مسـتوى  عـىل  سـواء  املحتـوى) 
األفراد أو املؤسسـات». ويعزز هذا 
الرأي تأكيد آدم موسـريي، رئيس 
«إنسـتغرام»، يف يونيـو (حزيران) 
من العام املايض، عىل «رسعة نمو 
القصرية».  الفيديوهات  وانتشـار 
الفيديـو  «يقـود  حينهـا:  وقـال 
القصـري قـدراً هائـًال مـن النمـو 
عرب (اإلنرتنـت) لجميـع املنصات 
الرئيسية يف الوقت الحايل، وهو أمر 
أعتقد أننا بحاجـة إىل املزيد منه».
حقـاً فقـد قـدم «يوتيـوب» العام 
املايض دعماً مادياً لتحفيز «ُصناع 
املحتـوى» عـىل اسـتخدام ميـزة 
«الشـورتس» وهي امليـزة املوازية 
لـ«الريلـز»، بقيمـة ١٠٠ مليـون 
دوالر، مـن خـالل دفعـات فردية 
ترتاوح ما بني ١٠٠ دوالر إىل ١٠ آالف 
دوالر بناًء عىل التفاعل مع مقاطع 
أسـباب  القصرية.وحول  الفيديـو 
رواج الفيديوهات القصرية، يقول 
الطراونة لـ«الرشق األوسـط»، إن 
«مرتكز (ُصناع املحتوى) يف اختيار 
النمط املناسـب، يعتمـد عىل فرتة 
االنتباه التي يسـتمر فيها املتلقي 
يف املتابعة، والتـي كانت ُتقدر منذ 
سـنوات بــ١٠ دقائـق، بينما اآلن 
نتحدث عن ٤ ثوان فقط، ما يعني 
أن قـدرة (ُصنـاع املحتـوى) عـىل 
اقتنـاص انتبـاه املتابـع تتقلص 
يوماً بعد يوم، بحكم الزخم الواقع 
اآلن، ومن ثم جاءت ميزة (الريلز) 
كوسـيلة مفيـدة لُصنـاع املحتوى 
أفـراداً كانـوا أو مؤسسـات؛ لكن 
بـرشط أن توفـر املعلومة بشـكل 
اتجـاه  ودقيق».وحـول  ُمكثـف 
الصحف للمحتـوى املرئي، يرشح 
فـادي رمـزي فيقـول إن «اتجاه 
الصحف للمحتـوى املرئي ال يعني 
زوال املحتـوى املقـروء؛ لكـن قـد 
يتأثر نسبياً لصالح أنماط التكيف 

مع وسـائل التواصـل االجتماعي، 
األصـل  هـي  الكتابـة  وسـتظل 
األدوات». تنوعـت  وإن  واملرتكـز 
«كافـة  أن  الطراونـة  يـرى  هنـا 
أشكال املحتوى، سواء كان مرئياً، 
أو مقـروءاً، أو صوتيـاً، أو حتـى 
و(اإلنفوغراف)،  البيانات  صحافة 
ُمجرد أدوات، وإن لم تكن املؤسسة 
قادرة عـىل توفري معلومة موثوقة 
ووافية، فـال يمكن لهـا أن تخرج 
بشـكل الئـق. واألصـل يف تقديـم 
املحتـوى هـو الكتابـة، وعلينا أن 
نتعامـل مـع حقيقـة أن الصحف 
قبـل املحتـوى الرقمـي لديها إرث 
ال يمكن التخيل عنـه، وعليها بناء 
قيمـة مضافـة مرتكزة عـىل هذا 

اإلرث، من خالل أدوات عرصية».
بالفعـل، أشـار التقرير السـنوي 
حـول مسـتقبل اإلعـالم الرقمـي 
ملعهـد «رويـرتز» لإلعـالم، التابع 
لجامعـة أكسـفورد، إىل أن «عـام 
٢٠٢٢ سـيكون عام الدمج الدقيق 
لصناعة األخبار التي تأثرت بسبب 
جائحـة (كوفيـد-١٩)». ولفت إىل 
أنـه يف «العامـني املاضيـني غرقت 
اإلخباريـة  األجنـدة  الصحافـة يف 
وكذلـك  واملتالحقـة،  الكثيفـة 
حـول  املسـتقطبة  النقاشـات 
السياسـة والهويـة والثقافة، وقد 
يكـون هذا هـو العام الـذي تأخذ 
فيـه الصحافة نَفسـاً، وتركز عىل 
األساسـيات وتعود أقوى».ويقول 
رمزي، يف هـذا اإلطـار: «إننا أمام 
عـام مـن تنـوع إنتـاج املحتـوى 
محتـوى  إنتـاج  مثـل  الرقمـي، 
صوتـي و(رسـالة إخبارية) معدة 
خصيصاً لجمهور مواقع التواصل 
«كذلـك  ويضيـف:  االجتماعـي». 
سـوف نرى كثرياً من التحول نحو 
الفيديوهـات القصـرية مـن قبـل 
العامليـة،  الصحافيـة  املؤسسـات 
اسـتكماالً التجـاه انطلـق العـام 

املايض».
إن  الطراونـة  قـال  جانبـه،  مـن 
«الصحفـي املتمكـن واملهنـي لـن 
يتأثر سـلباً بوترية التغيـري، بينما 
بإمكانـات  يتصدرهـا  سـوف 
ومكتسبات جديدة». ويشري إىل أن 
«رحلة تطور املحتوى من املنتديات 
إىل (تيك توك) يعكس تطور صناعة 
املحتوى بمحطاتـه املختلفة؛ لكن 
هـذا األمر يتطلب مزيداً من املرونة 
والتكيـف بما ال يخـل بهوية مهنة 
الصحافـة، عـىل أن تبقـى املصدر 

األول للمعلومة الدقيقة».
 (عن/صحيقة الرشق االوسط)
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قال املنتـدى املغربي للصحفيني الشـباب إنه أعد 
تقريـرا وفقـا للضوابـط الشـكلية واملوضوعية 
الـواردة يف الخطـوط التوجيهية، بشـأن إفادات 
ذوي املصلحـة برسـم الجولـة الرابعـة مـن آلية 
االسـتعراض الـدوري الشـامل؛ وذلـك يف إطـار 
التفاعل مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 
الشـامل،  الـدوري  آليـة االسـتعراض  ال سـيما 

ومواصلة للمسار الرتافعي للمنتدى.
وأوضـح بالغ أنه ”إسـهاما منه يف اسـتثمار آلية 
االستعراض الدوري الشـامل، التي سيخضع لها 
املغـرب للمـرة الرابعـة يف ترشين الثانـي ٢٠٢٢، 
كاسـتحقاق وطنـي لتقييـم الوضعيـة العامـة 
لحقوق اإلنسان يف املغرب يف ترشين الثاني ٢٠٢٢، 
عمـل املنتدى، من زاوية مجال اهتمامه واعتمادا 
عـىل التوصيـات السـابقة آللية االسـتعراض يف 
جولته الثالثة سـنة ٢٠١٧، عىل بلـورة توصيات 
ذات الصلة باملجـال اإلعالمي وحرية الصحافة يف 

املغرب“.
وأضـاف البالغ، ”مقرتحات تهـم تعزيز منظومة 
حماية الصحفيات، من خالل املطالبة بإدراج بعد 
النوع االجتماعي كمؤرش ضمن املؤرشات املعتمدة 
يف إعداد التقارير الوطنية بشأن حرية الصحافة، 
وإقـرار آليـات عدالـة يف االجـور بـني الجنسـني 
داخـل املؤسسـات الصحفية، ومنـع التمييز ضد 

الصحفيات للولوج ملناصب املسؤولية“.
وبخصوص محور الحماية القانونية للصحفيني، 
أبـرز التقريـر أن ”الحمايـة املكفولـة بموجـب 

عدد مـن القوانني املؤطرة لحرية الـرأي والتعبري 
تصطـدم باإلبقاء عىل مقتضيـات قانونية أخرى 
يف القانـون الجنائـي تحد أحيانا من املكتسـبات 

املحرزة“.
وشدد التقرير املوازي للمنتدى املغربي للصحفيني 
الشباب، برسم الجولة الرابعة من آلية االستعراض 
الدوري الشامل، عىل ”تحصني الحماية القانونية 
لرسية املصادر بالنسـبة للصحفيني، تماشيا مع 

معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان“.

وبخصوص محور التنظيم الذاتي للصحافة، دعا 
املنتـدى املغربي للصحفيني الشـباب إىل ”إخضاع 
القانـون رقـم ٩٠٫١٣ املتعلـق بإحـداث املجلس 
الوطني للصحافـة ونصوصه التنظيمية ملراجعة 
عميقة، لضمان تمايش هذه املؤسسة مع املعايري 
القارة والتجـارب الرائدة يف مجال التنظيم الذاتي 
للصحافـة. كما جـدد مطالبته بتمكـني املجلس 
الوطنـي للصحافة من وضعيـة اعتبارية مماثلة 

لتلك املمنوحة.
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*يف حوارنا مع الدكتور محمد سالم 
نائب رئيس املجلس تم طرح العديد 
من االسـئلة كان اولها التعرف عىل 
البطاقة الشخصية الكاملة للدكتور 

محمد سالم ؟
سـالم  محمـد  الدكتـور  -اسـمي 
القييس مـن مواليـد ١٩٨٠ متزوج 
ولـدي ثالثـة اطفـال بـدأت حياتي 
يف مدينـة الصدر رشقـي بغداد منذ 
عام ١٩٨٠ ولحد عام ٢٠١٣، وبدأت 
حياتـي منذ الصغر من تخرجي من 
الكلية ومن ثـم غادرتها بعد دخويل 
اىل املاجستري وما زال اهيل و اقاربي 

موجودين فيها .
-هـل كان للبيئـة او العائلة دور يف 

رسم خطك يف الحياة ؟
*نعـم والـدي كان يعمـل موظفـا 
يف الدولـة وال يزال موظفـا يف كلية 
االعالم جامعة بغـداد وكنت اراقب 
هواياتـه وممارسـاته ومـا يقوله 
عن االعالم وحب الطلبة لالعالم اما 
بقية العائلة فال عالقة لهم باالعالم 
اما اهتماماتي كشـاب فكانت مثل 
بقية الشـباب الذيـن يطمحون الن 
يكونوا مسـتقبال ضباطـا او اطباء 
او غري ذلك وانت تعرف جيدا والدتي 
يف هـذه املدينـة التـي يرغـب اكثر 
ابنائها لعبة الكرة والفن والتواصل 

مع االصدقا ء.
*طيب اول هواية مارستها فعال ؟

-اول هواية مارسـتها فعال بعد ان 
اصبحت طالبـا يف االعدادية تقريبا 
هـي التصوير فقد اشـرتيت كامريا 
واشـرتيت  الفوتوغـرايف  للتصويـر 
معهـا مجموعة مـن االفالم وكانت 
تقريبـا عـام ٩٤ او ٩٥ واول فيلـم 
صورتـه بنفيس كان فاشـال ولكن 
بمجرد ديمومة االستعمال تطورت 
تجربتي فنجحـت يف التصوير وبعد 
سـنتني تقريبا اصبحت بما يسمى 
محرتفـا يف التصويـر ممـا دفعني 
لفتح مرشوع صغري تجاري تمكنت 
مـن خالله تطوير قابلياتي بشـكل 
اكـرب واحسـن فصورت مناسـبات 
النـاس واالصدقـاء واالهـل وعنـد 
التوسـع يف مجـال التصويـر ولكي 
اكمـل دراسـتي تولدت لـدي فكرة 
كبرية لدخول كلية الفنون الجميلة 
فـكان لقائـي مـع االسـتاذ جليـل 
ادهم عبارة عـن حافز كبري فلقيت 
التشـجيع الكامـل للتصويـر منـه 
وازدادت رغبـة التصويـر فتعلمـت 
كتابة السـيناريو وكان قسمي هو 
قسم الفنون السمعية واملرئية وكنا 

خالل دراسـتنا ندرس فنون االذاعة 
والتلفزيون والسينما بعدها أي عام 
٢٠١٣ دخلـت املاجسـتري وتمكنت 
من اجتيازه ثم اكملت الدكتوراه يف 

ذات الكلية .
يف  اخـرى  هوايـة  مارسـت  *هـل 
شـبابك قبل الكلية وانت من مدينة 

كانت مشـهورة بفنون عديدة ؟
-املدينـة التـي ترعرعـت فيها كان 
فيها شباب يمتلكون طاقات عديدة 
وفيها طاقات مختلفة فمنها تخرج 
شـباب من ابطال لعبة كـرة القدم 
وصحفيني  موسـيقيني  ومطربـني 
وال تـزال املدينة تخـرج الكثري، كنا 
نلعب مع الرياضيني ومع الشـعراء 
وال  واملثقفـني نحـرض جلسـاتهم 
انـس املراكـز الشـبابية التي كانت 
تخـرج وتـدرب الكثري مـن الدرات 
الرياضية وكنا يف العطل نمارسـها 

برغبة كاملة .
*هنا نسألك عن الرغبة التي ادخلتك 
كلية الفنون الجميلة وبالذات قسم 

الفنون السمعية واملرئية ؟
-عندما شـعرت انني قـد احرتفت 
شـعرت  الفوتوغـرايف  التصويـر 
بـرضورة صقـل قدراتي فلـم اجد 

افضـل مـن هـذه الكليـة لولـوج 
ولهـذا  واالعـالم  الصحافـة  عالـم 
كنت اشـرتي الصحف وانفذ بعض 
اللقطـات الفنية للفنانـات اللواتي 
االخـرية  الصفحـة  يف  صورهـن 
وفعـال كنت اصورها واعرضها عىل 

اساتذتي فيشجعوني بشدة.
*هل تقصـد انك مارسـت الصورة 

الصحفية وانت يف الكلية ؟
-نعم مارسـتها وللعلم كنت احاول 
التصوير لكثري من رواد االسـتوديو 
الخاص بي فكانت نوعية التصوير 
تلقـى اهتمامـا كبـريا لـدى الكثري 
وخاصة البنات والنسـاء والشـباب 
فكانوا يؤرشؤن عىل لقطات معينة 
ويطلبون مثلها وكنت يل تجربة مع 
دائرة السينما واملرسح فكنت اقوم 
بتصوير الكثري من املرسحيات التي 
اتابعها وبعـد طبعها فمثال صورت 

راسم 

الجمييل 
الله  رحمه 

شـاهدها  فلما 
بهـا  كثـريا  اعجـب 

وطلب تكبريها فاهدتها له .
*هـل تعاونت مع جريـدة او مجلة 

اثناء وجودك يف الكلية ؟
-لـم تكـن قبـل ٢٠٠٣ ايـة فرصة 
للعمـل وكنت صغـريا وطالبا ولكن 
بعـد ٢٠٠٣ مارسـت بعض االعمال 

الصحفيـة وأليام معدودة يف جريدة 
بغـداد اآلن وجريـدة االقتصاد التي 
كانت تصدر عن احدى املؤسسـات 
االقتصادية بعدها حصلت الفرصة 
الكبرية يل وهي دخويل شبكة االعالم 

العراقي .
*وكيـف نمت لديـك فكـرة دخول 
االذاعة والتلفزيون او ما سمي بعد 

٢٠٠٣ بشبكة االعالم العراقي ؟
-دخويل اىل شـبكة االعـالم العراقي 
كان بنـاء عىل اعالن ظهر من خالل 
االعـالن  وكان  العراقيـة  شاشـة 
يخـص طلـب مراسـلني للعمـل يف 
القناة أي االخبار بالذات ويف االعالن 
تم تحديد وقـت للمقابلة وبما انني 
متخرج من الكلية حديثا تقدمت اىل 
الشبكة بطلب للتعيني وتم اختباري 
مع مجموعة من املتقدمني وبفضل 

من الله سـبحانه وتعـاىل ورعايته 
تم قبـويل للتعيني يف شـبكة االعالم 

العراقي مراسال. 
*إًذا تحـدث لنـا عـن الفـرته التي 
عملت فيها يف شبكة االعالم العراقي 

كمراسل ؟
- بعـد االختبـار تم عـرض رشيط 
االختبـار امـام السـيد مديـر عـام 
الشـبكة ويف تلك الفـرتة عرض عىل 
السـيد املدير العام ان اكون مقدما 
للربامـج بـدال مـن مراسـل لكونه 
وجد يف صوتـي وقابلياتي ما يكون 
مقدمـا للربامـج لكنـي ارصيت ان 
اكون مراسال وليس لدي اي طموح 
شـيئا  اقـدم  ان 

ويف  اخـر 
حينها تم توقيع عقد معي كمراسل 
لالخبـار ويف السـاعات االوىل اقـوم 

بتقديم برنامج صباح الخري.
* كـم تقريـر صـدر لـك يف قسـم 

املراسلني حينها؟
- حينهـا قدمت الكثري من التقارير 
ويف الوقت نفسه كنت اعمل مقدما 

لربنامج صباح الخري.
* كيـف كنـت تعـد نفسـك لتقديم 
برنامـج صبـاح الخـري خاصـة ان 
الربنامـج يتطلـب منـك ان تكـون 
واثقا من نفسـك وعىل دراية كاملة 

يف الكثري من املواقف؟
- حقيقـة يف ذلك الوقت كان االعداد 
يأتينـا اثنـاء دخولنا اىل االسـتديو 
وكان للربنامـج عـدد مـن املعدين 
يعطونـا املـادة التـي نسـري عليها 
وهـذا ال ينفـي اننـا كنا نسـتطيع 
ان نقدم شـيئا من خـالل الربنامج 
بأنفسـنا اضافة اىل وصول عدد من 
التقارير التي تصلنا من املحافظات 
وكنا نقدم التقارير االنية من داخل 

االستوديو .

*بمـا انـك اصبحـت ضمـن كادر 
االعـداد لهـذا الربنامج نسـألك هل 
كتبت نصوصا للتلفزيون او االذاعة 

فيما بعد ؟
-كنت معنيا بكتابة تقارير اخبارية 
فقط منها سياسـية كما مارسـت 
العمل يف اعداد التقارير السياسـية 
وبنفس الفرتة كنت اعمل كمراسل 

شامل أي بمختلف التقارير .
*وهل كان لك تعاون مع االذاعة ؟

-فقط كانـت االذاعة تسـتفيد من 
تقاريري وحصـويل عىل ترصيحات 

ملسؤولني عراقيني .
*هـل تتذكـر اول تقريـر ظهر فيه 

صوتك؟
تلفزيونـي يل كان يف  -اول ظهـور 
برنامـج صباح الخري يـا عراق ويف 
دويل  تقريـر  يل  كان  االخبـار 
لتظاهـرة يف احدى الدول 

االوربية .
يف  شـاركت  *هـل 
برامـج  اعـداد 
او  تلفزيونيـة 

اذاعية ؟
اعمـل  -كنـت 
يـر  ر تقا
حـول  وثائقيـة 
القاعـدة  تواجـد 
ضـد  وتحركاتهـم 

بلدنا 
وكان يل اول تقريـر من 
اعـدادي عنوانه العـودة اىل 
الوطـن ومن خالل ذلـك التقرير 
اطالب  املهاجرين بالعودة اىل الوطن 
بعد تحرير اراضيهـم من عصابات 
داعـش حيث كنت مراسـال ميدانيا 
وكنت من خـالل عميل اعـد الكثري 
من االفالم التي تشـجع الناس عىل 
العـودة اىل الوطـن ومـن التقاريـر 

التي عملتهـا تقريرا عنوانه الطيور 
املهاجرة .

*هـل تبـوأت مراكـز او مناصب يف 
الشبكة ؟

-منـذ دخويل الشـبكة كنـت اعمل 
منتجـا لالخبار ثم اصبحـت منفذا 
لنـرشات االخبار وبعدهـا اصبحت 
تقاريـر  واعمـل  لالخبـار  محـررا 
للنرشة ثم اصبحت مراسال يف الخط 
االول بعدها بسنوات اصبحت رئيسا 
لقسـم املراسـلني يف قنـاة العـراق 
االخباريـة ثم اصبحـت احد اعضاء 
مجلس االمنا وحاليا انا نائب رئيس 

مجلس االمناء يف الشبكة .
*وما دورك كنائـب لرئيس مجلس 

االمناء ؟
-يوجـد قانـون للشـبكة يحكمها 
يؤكـد عـىل ان دور مجلـس االمناء 
اداء  ملتابعـة  رقابـي  ترشيعـي 

مفاصـل الشـبكة ومتابعـة البـث 
العـام والقـاء املسـؤولية عـن كل 
ما يظهر يف الشاشـة ويف املسـموع 
واملرئي وبهذا يجب ان يكون لعضو 
مجلس االمنـاء الدراية الكاملة وقد 
يتعدى دور العضـو الن يكون ملما 
بالقضايـا الفنية والهندسـية وهي 
من صلب اختصـاص املجلس، وأنا 
ارى ان العمـل بمجلس االمناء ليس 
بالسـهل فأنت تراقب اداء مؤسسة 
كاملة فيهـا العديد من الشاشـات 
وثـالث اذاعـات وصحيفـة ومجلة 
ومديريـات كثرية ومطبعـة ودوائر 

فرعية كثرية .
*وماذا عن الـدورات ودور مجلس 

االمناء فيها ؟
-نحـن نتابـع كل مراحـل العمـل 
ونشخص مراحل التطور واالخفاق 
ولدينـا معهـد للتدريـب والتطوير 
االعالمي وقد خرج الكثري واملجلس 
يـرشف عـىل املعهد ويدعمـه كذلك 
نحن نجلس مـع املدراء ونطلع عىل 
الربامج والخطط الربامجية ونتابع 
تنفيذها بدقة وسماع كامل للربامج 

وما يذاع وما يعرض .
*طيـب وما هو رأي مجلس االمناء 
بمـا يقدم اآلن مـن جميع االذاعات 

والتلفزيون ؟
تعـرض  والخطـط  الـدورات  -كل 
ونـويص  نتابعهـا  ونحـن  علينـا 
بهـا ونعقـد اجتماعـات ملناقشـة 
الربامج واقرارهـا وتصحيحها ولنا 
الـدور النهائـي للـدورات االذاعيـة 

والربامجية .
*طيب لنعد اىل الدكتور محمد سالم 
الصحفيني حدثنا  بنقابـة  وعالقته 

عنها ؟
 ٢٠١٨ عـام  السـابقة  الـدورة  -يف 
دخلت الرتشـيح لـدورة االنتخابات 
حينها وفـزت بالرتشـيح لعضوية 
لجنـة املراقبة وحصلت عىل الدرجة 
الثانيـة لالصـوات ولـم تكـن لدي 
تجربـة كاملة ثـم اصبحـت مديرا 
إلذاعتها وأنا اآلن املرشف العام عىل 
االذاعـة ووجـدت ان العمل النقابي 
وكانـت  للصحفيـني  خدمـة  فيـه 
يل نشـاطات عـىل مسـتوى بغـداد 
واملحافظات .. عمل النقابة يحتاج 
اىل متابعـة وقـد زرنـا الكثـري مـن 
الفـروع وانا املرشف عىل اداء نقابة 

الصحفيني يف كركوك .
*هل تستطيع التوازن بني عملك يف 

الشبكة والنقابة ؟
-نحـن نعمـل قـدر االمـكان عـىل 
املتابعة وانا اقـوم بتأدية واجبي يف 
الطرفـني بجد وحـرص، وقد اثبتت 
تجربتي بتواجدي يف الجانبني بشكل 

ناجح .
*طيب كل هذه التجربة هل تود ان 

تقول شيئا ؟
-نرجو مـن الله ان يكون بلدنا امنا 
ومطمئنا وندعـو ألجيالنا ان تقوم 

بدورها الكامل يف بنا املجتمع .
بارك الله بكم وبمجلسـكم متمنني 

لكم النجاح يف عملك الجبار هذا.
* ونحن نقدم لكم الشـكر عىل هذا 

الحوار مع الود والتقدير .
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فهو  تنفيذية  واخرى  ترشيعية  منها  عديدة  بمهمات  العراقي  االعالم  شبكة  امناء  مجلس  يضطلع 
املسؤول عن كل يشء فيها، من خالل اعضائه، وهو املسؤول عن الدورات الربامجية والتخطيطية اضافة 
اىل كونه الجهة التي تعنى بمتابعة املعهد االعالمي والتدريبي واقامة الدورات التي ترفد الشبكة بالطاقات 
الجديدة التي من شأنها رفع املستوى االدائي لعمل التلفزيون واالذاعة والصحافة، وكل ما يرتبط بها من 
دوائر عديدة.. كل هذه املواضيع تم طرحها عىل الدكتور محمد سالم، نائب رئيس مجلس امناء الشبكة، وقد 
تعرفنا من خالل هذا الحوار عىل املهام االساسية لدور املجلس، اضافة اىل السرية الذاتية له بدءا من دخوله 

الشبكة مراسال وتدرجه يف عمل االخبار وكتابة التقارير واعداد االفالم الوثائقية التي تناول فيها 
اوضاع البالد املختلفة .
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يحرص املسـلمني خالل شـهر رمضان 
عـىل الصيام عن الطعـام والرشاب وعن 
الشهوات كذلك، حيث أكد الدكتور مدحت 
عبـد الهادي خبـري العالقـات الزوجية، 
أنه عىل عكس االعتقاد الشـائع، يمكنِك 
اعتبار هذا الشهر فرصة مناسبة لتجديد 
مشـاعر الحب والرومانسـية بعيداً عن 

العالقة الزوجية.
و يعترب شهر رمضان هو الوقت املناسب 
ملمارسـة كثـري مـن األنشـطة الدينيـة 
املرتبطـة بهـذا الشـهر معـاً، وللتجديد 
يف شـكل عالقتـك بزوجـك وتقويتها يف 

رمضان.
أفـكار لكـرس الروتـني بـني الزوجني يف 

رمضان
تغيري مظهرك:

 املظهـر الجديد هو إحـدى األفكار التي 
ستسـاعدك عـىل الشـعور باالنتعـاش 
وتجـذب انتباه زوجـك لك أيضاً، سـواء 
عن طريق تغيري لون الشـعر أو قصه أو 
باختيار مالبس مختلفـة، يمكنك دائماً 
الحصول عىل مظهر فريد يناسـبك دون 

تكبد الكثري من التكلفة.
فالحصول عىل نيو لوك جديد من األفكار 
التي تسـاعدِك عـىل الشـعور بالتجديد، 

يمكنِك الحصول عىل إطاللة مميزة تليق 
بِك دوماً دون تحمل كثري من التكاليف.

املشاركة يف األعمال املنزلية:

مشـاركة الزوجـني يف القيـام باألعمال 
املنزلية املختلفـة أو الطبخ يخلق أجواء 
العواطـف  مـن  بكثـري  مليئـة  مرحـة 

املتقاربـة، لذلـك اطلبـي مـن زوجك أن 
يسـاعدك يف القيام ببعض املهام املنزلية 
البسـيطة أو تحضـري وجبـة اإلفطـار، 
يمكنه تحضري السلطات أو الخشاف أو 

العصري أو ترتيب السفرة.
زيارة األقارب:

اسـتغيل شـهر رمضان لتبادل الزيارات 
العائلية وزيـارة األصدقاء معـاً، القيام 
باملهـام االجتماعيـة معـاً يسـاعد عىل 

تقوية الروابط بينكما.
ممارسة األنشطة املختلفة:

رتبي لتخصيص بعض الوقت ملمارسـة 
بعض األنشطة االجتماعية أو الرياضية 
معـاً، كممارسـة التمرينـات الرياضية 
خارجـه،  أو  املنـزل  داخـل  البسـيطة 
أو قـراءة الكتـب أو مشـاهدة الربامـج 

التليفزيونية.
تبادل الحديث:

احـريص عـىل إنشـاء حـوار فعـال مع 
زوجك خالل تلك األوقات، فيسـاعد ذلك 
عىل تقويـة الروابـط العاطفية وتجديد 

مشاعر الحب مرة أخرى. 

احتـواء  عـن  صحـي  أوضـح 

عصائر الفاكهة عىل العديد من 

الفوائـد املذهلـة، التـي ينصح 

األطبـاء بتناولهـا عـىل مـدار 

اليوم، وخصوصـا خالل وجبة 

اإلفطار يف شهر رمضان.

ويمد تنـاول عصائـر الفاكهة 

الفوائد  الجسـم بالعديـد مـن 

الصحيـة الحتوائهـا عىل كمية 

كبرية مـن العنـارص الغذائية، 

حيـث يمكـن االسـتفادة مـن 

املهمة،  الغذائية  العنـارص  تلك 

الفاكهة عىل  بتنـاول عصائـر 

اإلفطار يف رمضان.

عصري الليمون

عند تناوله عىل اإلفطار يساهم 

يف خفض مشـاكل البرشة بما 

يف ذلـك البثـور وحب الشـباب 

والبثور، كما يحتوي عىل كمية 

هائلـة مـن فيتامـني يس الذي 

يحسن املناعة.

عصري األناناس

اإلفطار بعصري األناناس يعالج 

مشـاكل عرس الهضم التي من 

أبرزها اإلمساك، ويساعد أيضا 

يف عـالج فقر الـدم، واألمراض 

املتعلقة بالجهاز الهضمي.

عصري الربتقال

مـن أفضـل العالجـات لنزالت 

لذلك ينصح  الربد واألنفلونـزا، 

بـه مع اإلفطار، خاصة أنه من 

أهم مصادر فيتامني يس.

عصري التفاح

يساعد يف ترطيب الجسم بشكل 

جيد، بسبب احتوائه عىل نسبة 

عالية مـن األلياف التي تمتص 

املـاء، لذلـك ال يشـرتط أن يتم 

تناوله عىل وجبة اإلفطار فقط، 

فيمكـن تناولـه عىل السـحور 

أيضـا للسـيطرة عـىل العطش 

خالل الصيام.

عصري البنجر (الشمندر)

كشـفت الدراسـات أن تنـاول 

إضافتـه  أو  البنجـر  عصـري 

لألنـواع األخرى مـن العصائر، 

مـن  ويقلـل  املناعـة  يقـوي 

باألمـراض،  اإلصابـة  فـرص 

وخاصة أمـراض الكىل واملرارة 

أفضـل  مـن  ألنـه  والنقـرس، 

امللينات الطبيعية.

هـل ترغبني يف إعطاء أوالدك املرصوف ومنحهم مكافآت صغرية عىل 
سلوكهم الحسن إال أنك تخافني أن تفسدهم هذه الترصفات؟

إن إعطـاء مبلغ من املال كمرصوف جيـب لطفلك منذ عمر مبكر قد 
يكـون له أبلغ األثر يف تعويده عىل تحمل املسـؤولية من ناحية مالية 
إضافـة ملسـاعدتك يف تتبـع نفقاته. يقـدم الخبري املايل بـن إدواردز 
مجموعـة مـن النصائـح التـي تسـاعد رب أو ربـة األرسة يف إدارة 

مرصوف الجيب يف العائلة بالشـكل الصحيح واألمثل
*احريص عىل توخي العدل يف منح املرصوف

لـكل عائلـة طريقتهـا الخاصة يف منـح املرصوف لـألوالد وال يمكن 
الحكـم بصحتهـا مـن عدمه. يفضـل بعـض اآلباء منـح املرصوف 
ألوالدهم بشـكل أسـبوعي بحيث يرتب األوالد طريقـة إنفاقه خالل 
أيام األسـبوع. بينما يفضل آباء آخرون العمل بنظام املكافأة بحيث 
يحصل الطفل عىل عدد مـن النقاط عند قيامه بالترصفات املطلوبة 
منـه وبالتايل يمنـح مبلًغا من املال مقابـل كل نقطة. كوني واضحًة 
ورصيحـة ً مـع أطفالك بخصـوص الطريقة التي تفضلـني اتباعها 

ملنحهم املرصوف
 *تابعي كيفية إنفاق األوالد للمرصوف

إن معرفتـك بمقدار املال الـذي سـتمنحينه ألوالدك بجانب إحاطتك 
بجوانـب إنفاق هذا املرصوف سيسـهل عليِك متابعة أمورهم املالية. 
يمكنِك اسـتخدام بعض التطبيقات املتوافرة عىل اإلنرتنت أو الهاتف 

املحمول ملتابعة هذا األمر
 *امنحي الهدايا يف مناسـبات خاصة ومحددة فقط

حاويل أن تقاومي رغبتك الشـديدة يف إغراق طفلِك بالهدايا واملكافآت 
وذلـك ألن هذه الطريقة سـتؤدي العتماده عىل هذا املـال الجانبي يف 
اإلنفـاق مما يقلـل من إحساسـه بأهمية الحرص عـىل التدبري فيه 

وبرضورة وضع ميزانية لرصف املال
 *ضعي طفلك يف موضع القيادة

اسـمحي ألطفالـِك باتخاذ القـرارات فيما يخـص مرصوفهم ضمن 
الحـدود التي تضعينها وذلـك لحثهم عىل تدبـري مرصوفهم بحرص 
إضافة إىل تشـارك أوجه رصف املال بشكل إيجابي بني أفراد العائلة. 
سـيعلمهم هذا كلفـة قراراتهـم وبأن اتخـاذ قرار ما سـيكون عىل 

حساب أمر آخر.
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هـذا السـؤال يتطلـب جوابـاً 
علمياً بعيداً عن أي افرتاضات 
أخـرى تتعلـق بحديث البعض 
عـن األشـباح والجـن أو مـا 

شابه.
السـؤال  لهـذا  فـإن  علميـاً، 
جواب من شقني؛ األول يتعلق 
بمستويات الطاقة من حولنا، 

والثاني يتعلق بعقلنا الباطن.
أما بالنسـبة لألول، فكل يشء 
مـن حولنا يتكون مـن ذرات، 
وهذا الذرات لديها مسـتويات 
طاقـة، وقد تتحـرك وإن بقي 

الجسم املتكون منها ثابتاً.
هذه الحركة، ويف لحظة معينة 
قـد يشـعر بها عقل اإلنسـان 
لكنه ال يعـرف ماهيتها، وهي 
مـا يجعلنا نشـعر بـأن هناك 

أشخاصا حولنا.
الثانـي، فالعقل  أمـا السـبب 
يحفـظ  بطبيعتـه  الباطـن 
التـي حصلـت، فقد  األشـياء 
يسـتعيد مثالً بوقـت خاطىء 

صوت شـخص تحبـه أنت أو 
تشتاق له، وقد يستعيد حركة 
سـمعها يف الغرفـة قبـل أيام، 
إمـا لخطأ مـا أو من باب عدم 

الرغبة بالبقاء وحيداً.

املقادير:
غرامـاً   350  : كفتـة  لحـم 
(مخلوط بالبصل والبقدونس)

ملعقـة   : مشـكلة  بهـارات 
صغرية

سمن : ملعقة صغرية
البطاطـس : 1 حبـة (مقرشة 

ومقطعة رشائح)
(مقـرشة  حبـة   1  : طماطـم 

ومقطعة رشائح)
فلفـل أسـود : نصـف ملعقـة 

صغرية
دبس الرمان : ملعقة كبرية

ماء ساخن : نصف كوب
ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة
طريقة التحضري:

ادهني صينية الفرن بالسـمن، 
وضعيها جانباً.

اخلطـي لحم الكفتـة مع امللح 
والبهـارات  األسـود  والفلفـل 
املشـكلة، ومدّي لحم الكفتة يف 

الصينية املدهونة بالسمن.
الطماطـم  رشائـح  رتبـي 
والبطاطس فـوق لحم الكفتة، 
واضبطـي امللـح والفلفـل وثم 
أضيفـي دبس الرمـان، وُصبي 

املاء الساخن.
غطـي الصينية بورق القصدير 
وأدخليهـا الفـرن عـىل حرارة 
190 – 200 درجـة ملـدة 25 - 

30 دقيقة.
قدميها ساخنة.
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يتناول الكثري من األشخاص املسكنات 
أو األدويـة بانتظـام، فربمـا عليـك أال 
تنىس أن هناك أشـياء معينة ال يجب أن 

تأكلها أو ترشبها معها.
وعادة ما تأتي جميع األدوية بمعلومات 
من املفرتض أن تقرأهـا ولكن غالبيتنا 
ستشـمل  عـام،  وبشـكل  نقرأهـا،  ال 
التعليمـات نصائـح بتناول الـدواء مع 

املاء.
ويسـتخدم معظـم النـاس كوبـا مـن 
املـاء البتـالع األدويـة، ولكـن يف بعض 
األحيـان قـد يلجـأون لتناولهـا مع أي 
يشء يف متناول اليد، من ذلك املرشوبات 

الغازية.
إىل خمسـة  الخـرباء توصلـوا  لكـن  و 
مرشوبـات يجـب تجنـب اسـتخدامها 
يف تنـاول الـدواء، وهذا ألنهـا يمكن أن 
تزيـد مـن وقت تفـكك األدويـة - املدة 
التي تسـتغرقها لتتحلـل - ما قد يعني 
أنهـا تتحلل قبل أن يتمكن الجسـم من 

امتصاصها بشكل صحيح.

املجلـة  يف  ُنـرشت  دراسـة  وبحثـت 
-Saudi Pharm  الصيدالنية السعودية
ceutical Journal  يف آثار تناول األدوية 
مـع املرشوبات الشـعبية، وجدوا أنه ال 
ينبغـي اسـتخدام املرشوبـات املختربة 

كبدائل عن املاء عند تناول األدوية.
القهوة

نظـر الخـرباء يف نوعـني مـن القهـوة 
السـاخنة، عند 41 درجة مئوية و100 
درجة مئوية - لـريوا كيف تفاعلوا مع 
األدوية، ومن املعروف بالفعل أن القهوة 
ومـا تحتويه من مـادة الكافيني يمكن 

أن يسبب مشاكل مع األدوية.
أن  إىل  الدراسـة  هـذه  نتائـج  وتشـري 
املرشوبات الساخنة، مثل القهوة، يمكن 
أن يكون لهـا تأثري عىل وقـت التفكك، 
بمعنـى أنك قـد ال تحصل عـىل الكمية 

املناسبة من الدواء الذي تحتاجه.
عصري الربتقال

إنه مرشوب صباحي كالسـيكي، لذا قد 
يكون من السهل اعتماده لتناول األدوية 

التي تحتاجها، وو لكن الدراسة وجدت 
أن عصـري الربتقال يمكـن أن يكون له 
تأثري حقيقي عىل توقيت إطالق الدواء، 
لذلك، من األفضـل محاولة الفصل عند 
أي  وتنـاول  يس  فيتامـني  كأس  رشب 

دواء لتجنب تعطيل التأثري.
كوكا كوال

كان هـذا أحد املرشوبـات التي جربتها 
الدراسـة، ألنه مرشوب شائع، ووجدت 
أنه يؤثر عىل وقت تفكك معظم األدوية، 
و قـال الخـرباء إن الـدواء الوحيد الذي 
لـم يتأثر بـه هـو دواء لعـالج أعراض 

الحساسية.
مرشوبات الطاقة

وجـد العلماء أن تنـاول مرشوب طاقة 
مع األدويـة ليس خطة جيـدة، وتعمل 
هذه املرشوبات أيضا عىل ترسيع الوقت 
الذي من املفرتض أن تتحلل فيه األدوية 

وتصل إىل نظامك.
اللبن (الحليب الرائب)

ال يتعلـق األمـر بتناول الحليـب الرائب 

فقط، بل إنه يقـرتح منتجات األلبان 
بشـكل عـام، وبالتـايل قـد ال يكـون 
الحليب خطة جيدة لالقرتان بالعقاقري 

أيضا.
وأثر اللبن الرائب أيضا عىل امتصاص 

الـدواء وتفككه وكتب الخرباء: ”يجب 
نصح املرىض بتجنب تناول املرشوبات 
املـاء مـع املنتجـات العالجيـة  غـري 
وهناك حاجـة إىل زيـادة الوعي العام 
بالتفاعالت بني األدوية واملرشوبات“.

تعمد الكثـري من ربات املنازل إىل اسـتخدام 
كميـات كبرية من املياه يف عمليات التنظيف 
بشـكل يومـي، مما قـد يزيد قيمـة فاتورة 
امليـاه، ويؤثر سـلباً عـىل مخـزون املياه يف 
املنـزل. ومـن هنا تـربز الحاجـة للتقنني يف 
اسـتخدام املياه وخاصة عند غسل األطباق 

واألواني املنزلية.
فيما ييل بعض النصائح التي يمكنك اتباعها 

لتوفري املياه أثناء غسل األطباق:
-تثبيت صنابري منخفضة التدفق

يعـد تثبيت صنابري ذات تدفـق منخفض يف 
منزلـك طريقة فعالـة لتوفري املياه بنسـبة 

كبرية.
-غسل األطباق عىل الفور

حـاويل أن تغسـيل األطبـاق بعد اتسـاخها 
مبارشة، ألن تركها يف املطبخ يؤدي إىل جفاف 
جزيئات الطعـام والتصاقها باألطباق، مما 
يعني أنك قـد تضطرين إىل اسـتخدام املزيد 

من املاء لنقعها وتنظيفها.
-تجنبي غسل األطباق بشكل منفرد

حاويل أن تغسـيل جميع األطباق بالصابون 
أوالً وضعيها جانباً، ومن ثم قومي بشطفها 

باملاء، ألن غسـل كل طبق لوحده يزيد كمية 
املاء املستخدمة.

-استخدام األطباق واألكواب الورقية
يساعد استخدام األطباق واألكواب الورقية، 

عىل توفري املياه املستخدمة يف الجيل، إذ يمكن 
رميها يف سلة املهمالت بعد استخدامها.

-إعادة استخدام مياه الجيل
يمكنـك وضـع دلو داخـل حـوض املطبخ 

تحت الصنبـور، وتجميع امليـاه التي تنتج 
عن شطف الصحون الستخدامها ألغراض 
أخـرى مثـل سـقاية النباتـات، أو تنظيف 

الحّمام. 
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تدور احداث هذه القصة حول رجل يسـمى رشـيد ، كان رشيد يقوم 
بصنع العسل و السمن ويذهب بهما اىل السوق و الطرقات ويبيعهما 
الهل قريته ، كان معروف عن رشـيد االمانة و حسن الخلق فقد كان 
ال يغـش فيما يبيعه مثل العديد مـن التجار و لذلك كان الجميع ُيقبل 
عىل رشاء السمن و العسل من رشيد دون غريه واكتسب رشيد سمعة 

كبرية يف قريته و كان محبوبا من الجميع.
لم يكن رشـيد محبوبا فقط الن بضاعته جيدة و لكن ايضا النه امني 
جـدا ، فقد كان رشـيد دائما ما يحمد الله عىل مـا يحصل عليه نظري 
بيع العسـل و السـمن وكان دائما رشيد يقول لزوجته و ابنه : الرضا 
بما كتبه لنا الله هذه هي السعادة الحقيقية ، و يف يوم من االيام شعر 
رشيد ببعض املرض فلم يخرج لوقت طويل ولم يتمكن من بيع كامل 

الكمية من العسل و السمن ، وعاد اىل املنزل مبكرا.
يف اليوم التايل ازداد مرض رشيد جدا فلم يخرج لبيع العسل و السمن 
و قرر ان يسـرتيح يف منزله هذا اليوم ، املؤسف ان املرض ظل مالزما 
لرشـيد ملدة 3 ايام وهو ال يتحرك من فراشـه ، عندها قرر رشـيد ان 
يعتمد عىل ابنه فارس يف بيع العسـل و السـمن ، طلب رشيد من ابنه 
فارس ان يسـتيقظ يف صباح الغد ويقوم بتجهيز العسـل و السـمن 

ويذهب لكي يبيعهما مثلما يفعل والده.
بالفعـل اسـتيقظ فارس و اخذ العسـل و السـمن وكان يفعل مثلما 
يفعـل والـده ، واخذ ينادي يف السـوق بصوت عايل انا ابن العم رشـيد 
و هـذه بضاعتـه املمتازة انه فقـط مريض وانا ابيع هـذه االيام بدال 
منـه ، بمجرد ان حصل فارس عىل النقود نظر اليها وقال ملاذا ال اقوم 
بوضع القليل من املاء يف العسل و السمن حتى احصل عىل كمية اكرب 

وبالتايل نقود اكثر.
بالفعل قام فارس بوضع املياه يف العسـل و كذلك زيادة السمن بحيث 
ال يالحـظ احد مقدار هـذه الزيادة ، زادت كمية النقـوم وازداد معها 
طمـع فارس للمزيد من االموال ، زاد فـارس يف كمية املياه لدرجة ان 
اهـل القرية الذين اعتادوا عىل طعم السـمن و العسـل الخاص بالعم 
رشـيد تغري رأيهم و بدأ الجميع يعزف عن الرشاء من فارس ابن العم 
الرشـيد ، بعدما الحظ فارس عزوف اهل القرية عن الرشاء منه اتجه 

اىل والده املريض واخربه بكل يشء.
حزن العم رشـيد بسـبب ما قام به ابنه من غش و خـداع ونهاه عن 
القيـام بذلـك مرة اخرى ، و لكن لالسـف حدث ذلك بعـد فوات االوان 
فاهـل القرية اتجهوا لرشاء العسـل و السـمن من شـخص آخر كان 
يرعى الله فيما يبيعه ، االمر الذي احزن العم رشـيد اكثر وقال البنه : 
اترى كيف سـائت سمعتي بسـبب طمعك و غشك الهل القرية ، اعلم 
ان الغشـاش حتـى وان حصل عىل الكثري من االموال فان الله سـوف 

يعاقبه يف النهاية.

ألـوان  لخياراتنـا، عـىل مسـتوى 
األشـياء وأشـكالها، الكثـري مـن 
الدالالت، الكثري من اإلشارات التي 
تكشف أرسار شخصياتنا وطباعنا 
وتقـول، من نكون؟ لذا، ندعوك إىل 
أن تخوض هذا االختبار، أن تختار 
إحـدى هذه الشـموع لكي تتعرّف 
إىل ذاتك وتجد اإلجابة عىل السؤال: 

من أنا؟ 
1.  الشمعة البنفسجية

هل تشـعر أحياناً بأّنك تفقد الثقة 
بنفسك وبقدراتك؟ هل يحدث هذا؟ 
إذاً، لقد اخرتت الشمعة ذات اللون 
البنفسجي، ألّن هذا اللون يساهم 
يف إعادة الطاقة إليك ويف مساعدتك 
عـىل القيـام بكّل ما من شـأنه أن 
يجّدد ثقتك بذاتك وإمكاناتك وعىل 
السـري قدمـاً يف اتجـاه متابعة ما 

بدأت ىإنجازه من أعمال.
2. الشمعة الصفراء

يف حال اخرتت الشـمعة الصفراء، 
فهذا يعني أّنـك تحب التواصل مع 
اآلخرين وتسعى، يف الوقت نفسه، 
السـالم  ببعـض  تحظـى  أن  إىل 
إذاً،  الداخـيل والصفـاء الفكـري. 
اعرف أّن هذا اللون يمنحك الطاقة 

الذهنية وتلـك التي تحتاج إليها يف 
حال أردت أن تتعلم أمراً ما برسعة 

أو تجني أرباحاً مادية كبرية.  
3. الشمعة الزرقاء

هـل تعـرف أّن األزرق لـون قـوّي 
يشـري إىل ما تتمتع بـه من قدرات 
جسدية؟ ليس هذا فحسب، بل إّنه 
يسـاعدك عىل التمتع بمزاج جّيد. 
بالفعـل، إذا كنت تشـعر بالضيق 
واالنزعاج، أشـعل شمعتك الزرقاء 
لكي تعيد التوزان إىل داخلك النفيس 
أّن  تنـىس  وال  وتسـتعيد مرحـك. 
األزرق يـدّل عىل أّنك تتحىل بالصرب 
عىل املسـتوى النفيس والقدرة عىل 

التحمل عىل املستوى الجسدي. 
4.  الشمعة السوداء

يعتقـد الكثريون أن األسـود يدّل 
دائمـاً عـىل الرش والسـوء. لكن، 
اعلم أّن اختيارك الشمعة السوداء 
يشـري إىل أّنـك عـادة مـا تحقق 
النجـاح يف خياراتـك ومهماتـك 
وأّنك تتمتع بالقـوة الالزمة لذلك 
وتخوض التحديات من أجل بلوغ 

أهدافك.  
5. الشمعة الخرضاء

لطاملا ظننت أن اللون األحمر هو 
لون العاطفـة. لكـن، اعلم، منذ 
اآلن، أن لون القلب الحقيقي هو 

األخرض. وأكثر مـن ذلك، يرتبط 
هـذه اللـون بالطبيعـة واألرض. 
وحـني تختـاره، فهذا يعنـي أّنك 
شـخص محـّب للحيـاة والفرح 
واأللـوان. لذا، ال ترتدد يف إضافته 
إىل أجوائك كلما شعرت بالوحدة.

-6الشمعة البيضاء
هـل اخـرتت الشـمعة البيضاء؟ 
إذاً، أنـت مـن محبـي السـكون 
يف  والغـوص  والتأمـل  والهـدوء 
األفـكار الخاّصـة. فهـذا اللـون 
يمنحـك الصفاء النفيس والنقاء، 
ما يساعدك عىل أن تحدد أهدافك 

بدقة.
الحمراء

هل أنت شـجاع، متحمس، تقوم 
باألعمال بشغف ظاهر؟ إذا كانت 
إجابتك هـي «نعم»، فال شـّك يف 
أّنـك سـتختار الشـمعة حمـراء 
اللـون. ولتعلم أّن اللـون األحمر 
يعّد خياراً مثالياً يف حال كنت تمر 
بمرحلة من التغيري واالنتقال عىل 
مستويات مختلفة. وهو مفتاح 
اإلقبال عـىل الحياة وعـىل إقامة 
العالقات االجتماعية، وال سـيما 

مع األشخاص املقربني.
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غزل عراقي
ــاي املــــــ ــك  بي ــاف  ينش ــرف  مات ــد  ك ــن  م
ــمعـة الش ــي  وتنطف ــواك  ض ــن  م ــل  وتخج
ــك بي ــك  ام ــت  حمل ــر  وأكث ــرين  عش ــن  وأظ
ــعـــــــــة ــغل تس ــو ش ــك م ــة جمال الن دك
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ــوب يعق ــل  مثــــــــــ ــك  بغياب ــه  صرن ــرة  ت
ــه عمينــــــــــــ ــك  من ــي  البج ــر  كث ــن  وم
ــر تصيــــــــــ ــف  ويوس ــه  جي ــك  مابي اذا 
ــه الجتينــــــــــــــ ــك  قميص ــل  ارس ــس  ب
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

ربما يشـاركك اليـوم مجموعة مـن األصدقاء يف 
بعض األنشـطة الفنية وسـتدفعكم هذه األنشطة 
لبدايـة مرشوع جديد يعـد طفرة يف حياتكـم جميعا. 
إذا كنـت تفكر يف االهتمام بالنشـاط الفني فاليوم هو 
األنسب لوضع الخطط. تستطيع اليوم أن تحدد هدفك 

وتركز عىل طموحاتك.

يوم عظيم وربما يكون مليئا باألحداث الجادة أكثر 
ممـا تتوقع. يتصل بك صديـق ما اليوم ويطلب منك 
أن تلتقـي به يف أحد النـوادي. هذا الصديق ربما يريد أن 
يناقش معك مرشوع عمل جديدا سيكون مصدر ربح دائما 
لك فيما بعد. كن حذرا فمن حولك أنانيون ولذا ننصحك بأال 

تلقي لهم باال. ال تدعهم يؤثرون عىل تفكريك.

مـن املتوقع اليوم أنك سـتقيض معظم سـاعات 
اليوم يف الرشكة بني الزمالء. اسـتعد لحضور أكثر 
من احتفال أو للمشاركة يف إحدى األنشطة التطوعية. 
اهتم بهذه األنشطة فربما يكون أحد هذه األنشطة بمثابة 
عامل مسـاعد لـك يف حياتك املهنيـة. لديك فرصـة اليوم 

لتفعل ما تريد دون قيود فاغتنمها.

ستسـأل نفسك اليوم سؤاال وهو ”هل أنت راض 
عـن حياتـك الشـخصية، أم أنـت مضطـر لتغيري 
بعـض سـلوكياتك وأفـكارك؟. تعـودت عـىل اتخـاذ 
قـرارات تناسـبك فقط، ولكن حـان الوقت لتـدرك أنك ال 
تعيش بمفردك يف هذا العالم فيجب أن تفكر يف نفسك ويف 

الرشيك.

التواصل اليوم مع أفـراد األرسة بالتحديد أو مع 
الحبيب قد يكون له أثـر إيجابي عىل عالقتك بهم. 
ربما يدعمك أحدهم ويشجعك عىل املشاركة يف بعض 
األنشـطة. تتمتع اليـوم بالهدوء والراحـة ولذلك ننصحك 

بأن تخطط للخروج مع الحبيب يف املساء.

ربمـا تتوتر أوضاعك املادية بعض اليشء اليوم 
فكـن حـذرا ومسـتعدا ألي ظرف طـارئ. ربما 
تسمع بعض األشخاص بعض اآلراء التي تدور حول 
األمور املاليـة ولكن عليك توخي الحـذر وعدم تصديق 
هذه اآلراء أو األخبار. ال تقلق فاألمور ستعود كما كانت 

وأفضل يف أيام قليلة.

ربمـا تلتقـي اليـوم بمجموعـة مـن األطفال يف 
النادي أو يف الشـارع والطريف أنك ستشـاركهم يف 
ألعابهـم وتتمنى أن ترجع لطفولتك مرة أخرى. تفكر 
يف الحب اليوم ولذلك ال تندهش إذا وجدت شخصا ما يعرب 

عن إعجابه لك. أنت محط أنظار الجميع اليوم.

عىل الرغم من أن الظروف اليوم متاحة لالسرتخاء 
والراحـة إال أنك لن تسـتمتع بوقتك بالشـكل الذي 
تتمناه. سـتحاول تعديل بعـض مواعيدك حتى توازن 
بـني وقت الراحة والعمل. حاول أن تغري طريقتك يف إنجاز 
األعمـال. يجب أن تنجـز األعمال أوال بـأول حتى تتجنب 

الشعور بالضغوط.

احـذر إذا كنـت مرتبطـا التمسـك باألوهـام عىل 
املستوى العاطفي وال تفرط يف خسارة العالقة مع 
الرشيك بسـبب تأخـره يف الرد عـىل متطلباتك أو جراء 
شعورك العابر بالنقص. قد تعاني اليوم من وضع عاطفي 

غري مريح ال يلبي طموحاتك وال يحقق لك ما تحلم به.

العاطفـة واملشـاعر الرقيقـة هي عنـوان يومك 
وربمـا يكـون السـبب يف ذلـك حضـورك لبعـض 
االحتفـاالت االجتماعيـة ولقاؤك ببعض األشـخاص. 
إذا كنت مرتبطا فتوقع االقرتاب من الحبيب بشـكل أكرب. 
أما إذا كنت غري مرتبط فال تتعجب إذا وجدت شـخصا ما 

يخرتق حياتك العاطفية.

تعلـم أن تتفـاوض بهدوء، وال تتـرسع يف الحكم 
عىل اآلخرين. يسـّبب لك لسـانك السليط املشاكل، 
فكـن أكثر ودا مع الحبيب خشـية أن يبتعد عنك. كن 
معتـدال فيمـا يجب أن تعتمـده يف كميات املأكـوالت التي 

تتناولها يف كل وجبة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

األنشـطة  يف  املشـاركة  إىل  بحاجـة  تكـون  ربمـا 
الجماعية نظرا ملا توفره لك من توازن عقيل وعاطفي 
يف ذلك الوقت. عالقاتك بأصدقائك اليوم سـتكون عىل ما 
يرام وربما تتوطد. ربما تلتقي بمجموعة من األصدقاء الجدد. 
سـتجد بني هؤالء األصدقاء شخصا ما يعمل يف نفس مجالك. 

ربما تتعلم منه الكثري ما يتيح لك الفرصة للتقدم يف علمك.

NNNÒ5«Î@Úó”
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التاجر رشيد وابنه الغشاش

1805 - قـوات مشـاة البحريـة األمريكيـة 
بقيـادة املالزم أول بريسـيل أوبانـون تحتل 
مدينة درنة بليبيا يف حربها ضد وايل طرابلس 

يوسف باشا القره مانيل.
1828 - اإلمرباطورية الروسية تعلن الحرب 
عـىل الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجهم 
من السواحل الرشقية للبحر األسود، وتحتل 

رومانيا التي كانت تابعة للعثمانيني.
1865 -قـوات الفرسـان االتحاديـة تلقـي 
القبض عىل جون ويلكس بوث قاتل الرئيس 

أبراهام لينكون بحضرية يف فريجينيا.
الجنرال جوزيـف جونسـتون التابع لقوات 
االتحاد يستسـلم بجيشه إىل الجنرال ويليام 
تيكومسـيه شـريمان يف منطقـة ”بينيت“ 
قرب ”دورهام“ يف كاروالينا الشـمالية وذلك 

أثناءالحرب األهلية األمريكية
1909 - جمعيـة االتحـاد والرتقـي الرتكية 
تعزل السـلطان عبد الحميد الثاني وتنصب 

أخوه محمد رشاد سلطاًنا مكانه.
1933 - تأسـيس البوليس الرسي األملاني / 

جيستابو.

1938 - الفاشيون اإلسـبان يقصفون بلدة 
غرينايـكا بقنابل تزن 200 كجم ويبيدونها، 
قاد القصف الجنرال دافيال بمسـاعدة سالح 

الجو النازي األملاني.
1942 - انفجـار بمنجم فحم يف ”هونكيكو 
منشـوريا“ يـودي بحيـاة 549 مـن عمـال 

املناجم يف أسوأ حادث يف تاريخ التعدين.
1945 - وقـوع معركـة بوتسـن، وهي آخر 
هجوم ناجـح للدبابـات األملانيـة يف الحرب 

العاملية الثانية.
1954 - بـدأ مؤتمـر جنيف سـعًيا إىل إعادة 

السالم يف الهند الصينية وكوريا.
1962 - انضمام الجمهورية العربية اليمنية 
للرتبيـة والتعليـم  املتحـدة  األمـم  ملنظمـة 

والثقافة / يونسكو.
1963 - تغيـري الدسـتور يف ليبيـا وتحولها 
من دولـة فيدرالية تضم ثـالث واليات تحت 
اسـم اململكة الليبية املتحـدة إىل دولة واحدة 
تحت اسـم اململكة الليبية، والسماح للمرأة 

باالنتخاب.
1964 - تنجانيقـا وزنجبار تتحدان لتكوين 

تنزانيا.
1984 - بدء حرب ناقالت النفط أثناء الحرب 
العراقية / اإليرانيـة بعد تدمري ناقلة النفط 

السعودية ”سفينة العرب“.
1986 - انفجار مفاعل ترشنوبل األوكراني.

1994 - جنـوب أفريقيـا تنظـم انتخابـات 
رئاسية تشمل البيض والزنوج ألول مرة.

2005 - سـوريا تسحب آخر 14000 جندي 
من قواتها العسـكرية العاملة يف لبنان وذلك 
تحـت الضغط الدويل، منهيـة بذلك 29 عاًما 

من الوجود العسكري السوري فيه.
2010 - مفوضيـة االنتخابـات السـودانية 
تعلـن فـوز الرئيـس عمـر البشـري بواليـة 
رئاسـية جديدة بعد حصولة عىل ما نسـبته 
%68 من أصوات الناخبـني، كما أعلنت عن 
فوز زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان 
سـيلفا كري برئاسة حكومة جنوب السودان 
بعـد حصوله عـىل ما نسـبته %92.99 من 

األصوات.
2016 - احرتاق وتدمري كل محتويات املتحف 

الوطني للتاريخ الطبيعي يف نيودلهي.

الشمعة التي تختارها تكشف صفاتك
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هل تعلم أن أعظم سورة يف القران الكريم هي السبع املثاني.
هل تعلم أن أول من صنع الصابون هو سيدنا سليمان عليه السالم.

هل تعلم أن سـور الصني العظيم هو التحفـة البرشية الوحيدة التي 
يمكن رؤيتها من سطح القمر.

هل تعلم أن للورد أكثر من 100 ألف صنف ونوع.

هل تعلم أن أعظم اية يف القران الكريم هي اية الكريس.
هل تعلم أن اإلنسان البالغ يفرز 1.42 لرت من البول كل يوم.

هل تعلم أن اسبانيا تعترب أكثر دولة تحتوي عىل لغات متداولة يف العالم.
هـل تعلـم أن اليونان اكتشـفت الطاقـة البخارية يف حـوايل 50 قبل 

امليالد
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أفقي
1.الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.

2.من يبني - صندوق صغري.
3.من السماء - من أدرك الجاهلية واإلسالم.

4.النتيجة والتايل - حسم.
5.أداة نفي جازمة - عبء ثقيل.

 - جميلـة  أفالمهـا  مـن  مرصيـة  6.ممثلـة 
متشابهان
7.أبنائي..

8.نضب وانتهى - وراء.
9.طبيب وعالم وفيلسـوف مسلم ولد يف دمشق 

وتويف  يف القاهرة
10.مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع..

رأيس
1.مقدمته أساس علم االجتماع.

2.لون من ألوان الخشـب- توقع الخري أو الرش.
3.مراقب مؤنب - ما لصق

4.رشاب ساخن لذيذ - غري ناضج
5.فرعون - اسم مؤنث أعجمي...

6.ال يمكن كرسه أبدا - ليت.
7نقعة مائية وسخة - بدانة (مبعثرة).

8.نصف بيضة - يصبح عفنا.
9.من تربى عند أحدهم - طرف (معكوسة).

10.شاعر شعراء العرب - حاجز.



هو  العيد  هذا  يكون  ربما 
محبي  لكل  سعادة  األكثر 
ولكل  الغنائية  الحفالت 
مطربيها، فخالل هذا املوسم 
الحفالت  بقوة  ستعود 
الغنائية يف كل أرجاء الوطن 
نجوم  ويعود  العربي، 
خشبة  عيل  للوقوف  كثرية 
الجمهور  ليواجهوا  املرسح 
بأغانيهم الجديدة والقديمة.

جدا  منترشة  العيد  حفالت 
العربية،  والعواصم  الدول  يف 
دياب  عمرو  الفنان  فيحيي 
أبوظبي  يف  األول  حفلني، 
يف  والثاني  العيد،  أيام  ثاني 
العيد،  أيام  ثالث  الكويت 

الثنائي مروان  يتواجد  بينما 
خوري ووائل جسار يف اليوم 
التايل بالكويت أيضا، يف حفل 
ليلة  يف  معا  يجمعهما  كبري 
طويل  غياب  لبنانية.وبعد 
الكويتي،  الجمهور  عن 
سلطان  بهاء  الفنان  يعود 
املقبل،  مايو   ٣ يوم  بحفل 
محمد  الطفل  فيه  يشاركه 
بهاء  سيقدم  حيث  أسامة، 
أغانيه  أجمل  من  مجموعة 
بينما  والحديثة،  القديمة 
وتامر  رامي صربي  يتقاسم 
مايو   ٦ غنائية  ليلة  عاشور 
العيد. ليايل  حفالت  ضمن 
حفال  أبوظبي  وتستضيف 

شريين  بني  يجمع  غنائيا 
الساهر  وكاظم  عبدالوهاب 
ثالث أيام عيد الفطر، ويحيي 
مع  حفال  عالمة  راغب 
العيد  أيام  ثاني  ملجرد  سعد 
الذي  الحفل  وهو  دبي،  يف 
يقام بالتوازي مع حفل آخر 
الشابني  الفنانني  بني  يجمع 
وناصيف  رياض  رحمة 
زيتون.وتحيي الفنانة أحالم 
حفال غنائيا كبريا يف البحرين 
طويلة،  فرتة  منذ  مرة  ألول 
مرسح  عىل  ستغني  حيث 
الدانة ٣ مايو، يف وقت دعت 
مساعدتها  إىل  الجمهور 
التي  األغنيات  اختيار  يف 

يف  سماعها.أما  يف  يرغبون 
القاهرة فلم يتم اإلعالن عن 
اآلن،  حتى  ضخمة  حفالت 
بعدد  الحفالت  ترتكز  وقد 
ونجوم  الشباب  النجوم  من 
بعض  عىل  الثاني  الصف 
ومن   ، واملتنزهات  الحدائق 
بني الفنانني الذين أعلنت عن 
الشعبي  املطرب  حفالتهم 
الذي  حمودة  عبدالباسط 
الصاوي،  ساقية  يف  سيغني 
مسار  فرقة  ستقدم  بينما 
باإلسكندرية،  حفال  إجباري 
ويتقاسم رامي جمال وبهاء 
الغناء يف حفل كبري  سلطان 

داخل إحدى الحدائق.

يوما ما، كان براد بيت وأنجلينا جويل 
لكن  العالم،  يف  شهرة  األزواج  أكثر 
برسعة  «كابوس»  إىل  تحول  األمر 
كبرية، ويؤكد تقرير جديد أن العالقة 
بعد  «العداوة» حتى  قمة  زالت يف  ما 
جديد  تقرير  الطالق.وكشف  هدوء 
أنجلينا  األمريكية  املمثلة  محاوالت 
جويل، «إيذاء وفضح» طليقها املمثل 

وكالة  من  معلومات  عرب  بيت،  براد 
«إف  األمريكية  الفيدرالية  املباحث 
تقايض  آي».ووفقا ملصادر عدة،  بي 
أجل  من  االستخبارات،  وكالة  جويل 
حول  معلومات  عىل  الحصول  حق 
براد بيت، من داخل تحقيق املخابرات 
يف «قضية الطائرة الخاصة».وتجري 
الـ»إف بي آي» تحقيقا حول واقعة 

وأطفالهما،  وجويل  بيت  بني  جرت 
فوق  خاصة  بطائرة  رحلة  داخل 
الواقعة،  ٢٠١٦.وخالل  يف  أوروبا 
تشاجر بيت وجويل بعنف، كما قام 
بيت بإيذاء ابنهما بالتبني مادوكس، 
عاما   ١٥ العمر  من  يبلغ  كان  الذي 
ما  وهو  ولفضيا،  جسديا  وقتها، 

تسبب بعدها بطالق جويل وبيت.

مجلس  وافق  انتظار،  طول  بعد 
األمريكية،   Arlington مقاطعة 
برج  تصميم  عىل   ، وباإلجماع 
كما  الشكل  حلزوني  «فريد» 
رشكة  قدمته  أن  سبق  اللولب، 
فرباير  يف  املجلس  إىل   Amazon
عليه  املوافقة  طالبة  املايض، 
ليكون مقرها الثاني بشمال والية 
وكالة  بثت  ملا  وفقا  فريجينيا، 

«أسوشييتدبرس» األمريكية.
إال أن الربج ليس فريدا من نوعه، 
بطلبها،  «أمازون»  وصفته  كما 
تقريبا  األصل  طبق  نسخة  ألنه 
يف  األثرية  سامراء  «ملوية»  عن 
العراق، وال يختلف عنها إال بلونه 
أمتار،   ١٠٦ البالغ  وبارتفاعه 
شيدها  التي  امللوية  ارتفاع  فيما 

كمئذنة  العبايس  بالله  املتوكل 
يف  «الجامع»  باسم  بناه  ملسجد 
مدينة سامراء عام ٨٥١ ميالدية، 
«أمازون»  مرتا.وكانت   ٥٢ هو 
أعلنت يف فرباير ٢٠٢١ أيضا، عن 
الثانية  املرحلة  لرتسيخ  مخطط 
بها،  الخاصة  التطوير  إلعادة 
املتوقع  املقر  مبنى  ضمنها  ومن 
بكلفة   ٢٠٢٥ عام  ينتهي  أن 
دوالر،  مليون  و٥٠٠  مليارين 
 ٢٥٠٠٠ من  أكثر  فيه  ويعمل 
موظف وعامل عند اكتماله. كما 
مزيد  أعاله  املعروض  الفيديو  يف 
املقر.ومما  عن  املعلومات  من 
قالته أمازون يف تعريفها للمبنى، 
التواصل  الناس عىل  «يساعد  إنه 
سيكون  حيث  الطبيعة،  مع 

الطلق  بالهواء  الجبال  تسلق 
عطالت  يف  للجمهور  مفتوحا 
قابل  وهو  األسبوع،  نهاية 
االنحداري،  للميش  الداخل  من 
بأشجار  الخارج  من  ومحاط 
مزروعة،  خرضاء  ومساحات 
ويضم مدرسة ثانوية مجتمعية، 
جنبا إىل جنب مع متاجر التجزئة 
عىل مستوى األرض.أما «امللوية» 
كما يخترصون اسمها يف العراق، 
بن  «دليل  املعماري  فصممها 
تصميم  له  املنسوب  يعقوب» 
وبناء عدد من القصور العباسية، 
«العربية.نت»  قرأت  ملا  وفقا 
فيها  لألضواء  الخاطف  بسريته، 
اكتسبت  التي  للملوية  تصميمه 
اإلسطواني  شكلها  من  اسمها 

من  مبنية  وهي  الحلزوني، 
بعد  عىل  وتقع  فخاري،  طابوق 
الشمايل  الحائط  من  ٢٧٫٢٥ مرتا 
فمربعة  قاعدتها،  أما  للمسجد. 
ضلعها ٣٣ مرتا بارتفاع ٣ أمتار.

أيضا،  «امللوية»  سرية  يف  كما 
بأن  يتواترون  األهايل  بعض  أن 
من  أعمدة  بقايا  رأوا  أجدادهم 
ويعتقدون  قمتها،  عىل  الخشب 
يستظل  املؤذن  كان  سقيفة  أنها 
من  درابزين  فيها  وكان  بها، 
وأن  الصاعد،  به  يمسك  الخشب 
وقتها  يعتمدون  كانوا  الناس 
عىل رؤية املؤذن عىل قمة امللوية 
أوقات  لتحديد  سماعه  من  أكثر 
الصالة، لتعذر وصول الصوت إىل 

مسافات بعيدة.
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دخلـت  يابانيـة  مسـنة  توفيـت 
لألرقـام  ”غينيـس“  موسـوعة 
القياسـية يف 2019 كأكرب معّمرة 
يف العالم، عن 119 عاما، كما قال 

مسؤولون محليون االثنني.
ولـدت كاني تاناكا يـوم 2 كانون 
منطقـة  يف   1903 الثاني/ينايـر 
فوكووكا يف جنـوب غرب اليابان، 
وهو العام الـذي قام فيه األخوان 
رايت بـأول تجربة طريان ناجحة 
والذي أصبحت فيـه ماري كوري 

أول امرأة تفوز بجائزة نوبل.
كانت تانـاكا تتمتع بصحة جيدة 
نسـبيا حتى وقت قريب وعاشت 
حيـث  املسـنني  لرعايـة  دار  يف 
كانت تسـتمتع باأللعاب اللوحية 

وبحل مسـائل رياضيـات وتناول 
املرشوبات الغازية والشوكوالتة.

وكانت تدير يف السـابق العديد من 
األعمـال بما فيها متجـرا للنودلز 
تزوجـت  األرز.  لكعـك  ومتجـرا 
هيديو تانـاكا قبل قـرن يف العام 
أطفـال  أربعـة  وأنجبـت   1922

وتبنت خامسا.
وهـي خططت السـتخدام كريس 
مسـرية  يف  للمشـاركة  متحـرك 
تتابـع الشـعلة ألوملبيـاد طوكيو 
عـام 2021 لكـن الجائحة حالت 

دون ذلك.
وأشـاد الحاكـم املحـيل سـيتارو 
هاتوري بحياة تاناكا بعد وفاتها 

يف 19 أبريل.

ينافـس  جديـد  تطبيـق  انطلـق 
(إنسـتغرام) ويمنح املسـتخدمني 
دقيقتني يوميا لنرش صور حقيقة 
منصتـه،  عـىل  فلـرتة  دون  مـن 
بمثابـة  التطبيـق  فكـرة  وتعتـرب 
يف  جديـدة  تكنولوجيـة  مفاجـأة 
.BeReal عالم التواصل، ويسـمى
التطبيق، يمكنك  وبمجرد تحميـل 
النقر فوق خيار ”تسـجيل“، حيث 
توافـق عـىل تلقـي رسـائل بريـد 
 ،Insider إلكرتوني تسـويقية من 
إضافة إىل عروض الرشكات األخرى 
الخدمة وسياسـة  وتقبـل رشوط 
باملنصـة. الخاصـة  الخصوصيـة 
بأنه تطبيق  املستخدمون  ووصفه 
ممتـع وجديـد، حيـث يسـمح لك 
بالنرش مرة واحدة يف اليوم بأوقات 
املسـتخدمون  ويتلقى  عشـوائية، 
دقيقتـني  لديهـم  بـأن  إشـعارا 
اللتقاط صـورة حقيقية ونرشها 
عرب التطبيق.كمـا أضافوا أنه نوع 
مختلف من الصور الشخصية عما 
اعتـادوا عليـه عـادة، فالكامريات 
الخلفيـة واألمامية تلتقط الصورة 
بوقت واحد، مما يجعل من الصعب 

تنسـيق اإلطار املثايل لها، وهذا هو 
الهدف من التطبيق.

التخيل عن  فــ“BeReal“، تعنـي 
الفالتر، وعمليات إعادة اسـتخدام 
الصور بعد التعديـل عليها، ليكون 
مزيجـاً مـن الصـور الحقيقية إال 
أنها ممتعة.أما عن السلبيات، فإن 
بعـض الناس يفتقـدون أحياناً إىل 
الحرية باختيار زمن النرش، والتي 
 ،BeReal تبلغ مدتها دقيقتـني يف
فهناك أوقـات ال يتواجـد الهاتف 
بقربـك يف ذلـك الوقت املحـدد، ما 
يعنـي أنه ال يمكنـك النرش يف ذلك 
صورتـك  سـتتضمن  بـل  اليـوم 
فقط عدد السـاعات التي تأخرت 
فيهـا عـن التقاطهـا.و يذكـر أن 
املسـتخدمني كانوا أشاروا إىل عدم 
تأكدهم مـن أن التطبيـق الجديد 
سيصبح شـائعا مثل نظرائه من 
االجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
مؤكدين أنه ال يسبب إدماناً كبرياً 
إال أنهـم أرصوا عىل أنهم لو خريوا 
بينه وبـني تطبيقات أخرى فإنهم 
سـيختارون BeReal عـن باقـي 

التطبيقات.

أعلن موقع تويرت أنه لن يسمح بعد 
اآلن بتواجد املعلنـني الذين ينكرون 
أزمة تغري املناخ، يف خطوة تنسـجم 
مع موقـف محرك البحث جوجل يف 

اإلطار نفسه.
وذكـر موقـع ياهو مـويف أن تويرت 
أصدر بيانـاً أكد فيه أنـه ”يجب أال 
تنتقـص اإلعالنـات مـن املحادثات 

املهمة حول أزمة املناخ.“
وكان تويـرت يف عـام 2021، قد بدأ 
عرض موضـوع مناخي متخصص 
عىل موقعه وعرض ما أسـماه «ما 
قبل النوم» خالل قمـة املناخ لألمم 
املتحـدة العام املايض يف جالسـكو، 
إسكتلندا، ملواجهة سيل متوقع من 
املعلومات الخاطئة املتوقع ظهورها 
عـىل وسـائل التواصـل االجتماعي 
املحيطة باملؤتمر. وتأتي السياسـة 
الجديـدة يف أعقـاب حظر مشـابه 
أعلنه محرك البحث العمالق جوجل 
يف أكتوبر املايض، والذي قال يف بيان 

إنه لن يعرض إعالنات عىل مقاطع 
فيديـو يوتيوب ومحتويـات أخرى 
تـرّوج للمعلومات التـي ”تتناقض 
مـع اإلجماع العلمي الراسـخ حول 

وجود وأسباب تغري املناخ.”
ولم يتضمن بيان تويرت أي معلومات 
الجديـدة  السياسـة  أن  إىل  تشـري 
سـتؤثر عىل ما ُيسـمح ملستخدمي 

تويرت بنرشه عىل املوقع.
بالفعـل  تويـرت  سياسـة  وتنـص 
عـىل أنـه ال يجـوز للمسـتخدمني 
نـرش محتـوى عنيـف أو بغيض أو 
للبالغـني يف املناطق املرئية بشـكل 
كبري عىل املوقع، بما يف ذلك مقاطع 
أو  الشـخيص  امللـف  أو  الفيديـو 
العنوان أو الصور مـا لم يتم وضع 
الحسـاب  عـىل  عالمة“حساسـة“ 
الـذي يقـوم بالنرش، بحيـث تضع 
الصـور ومقاطـع الفيديـو خلـف 
رسـالة تحذير يجب اإلقرار بها قبل 

عرض الوسائط.
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العيُد هو يوم رسور وفرحة وبهجة كما أقّر يف الرشيعة االسالمية، من أجل 
ذلك رشع االسالم ان يوسع الرجال عىل اهلهم وذويهم يف العيد.

مع إطاللة العيد .. هناك طقوس سنوية تتكرر كل عام، لتمتني الروابط بني 
أفراد األرسة واملجتمع، منها « صلة الرحم، والزيارات البيتية، ومعايدة االهل 

واالقارب واالصدقاء، وتفقد االيتام واالرامل».
قد يختلف هذا العيد عن سابقاته بسبب «غالء املعيشة» الفاحش الذي أصاب 
البلد، بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر، والرسوم والرضائب، االمر الذي ادى اىل 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية، واللحوم والدواجن، وبيض املائدة، واملستلزمات 
الطبية الصحية، واملواد املنزلية واالنشائية، ومستلزمات الحياة كافة بشكل 

كبري. 
صعوبة املعيشة والغالء أدت اىل عدم تواصل الناس فيما بينهم بشكل مستمر، 
األيتام  وتفقد  األرحام  وصلة  األهل   » مع  التواصل  من  يمنعنا  لن  هذا  لكن 

والفقراء واملساكني» بصورة أو بأخرى.  
ونبينا الكريم محمد (صىل الله عليه وآله وسلم) رشع «صدقة الفطر» لتغني 

الفقراء عن السؤال بهذا اليوم « العيد ».
وتعّد العيدية من أهم مظاهر الفرح يف « العيد» ليس يف العراق فحسب، بل يف 
الدول العربية واالسالمية أيضا.. وال تقترص «العيدية» عىل عمر معني او جنس، 
إذ تضفي عىل وجوههم  إليها،  بها ويسعون  أكثر من يحظون  االطفال  لكن 

أجواء الفرح والبهجة، وتعكس روح املحبة واأللفة والتواصل لديهم.
العطف»  أو  «العطاء  بمعنى  العيد،  إىل  منسوبة  عربية  كلمة  هي  والعيدية 
وترجع هذه العادة إىل عرص املماليك، فكان السلطان اململوكي يرصف راتباً 
وكان  معه  يعملون  ومن  واألمراء  الجنود  من  لألتباع  العيد  بمناسبة  إضافيا 

اسمها « الجامكية» .
وتعد العيدية عادة عربية وإسالمية سنوية، وتكون يف العادة عبارة عن نقود 
أيضا،  وللكبار  االحيان،  أغلب  يف  لألطفال  تعطى  وغريها،  حلوى  أو  هدية  أو 

فتعطى لالم واالب واالخ واالخت والزوجة واالبناء واالحفاد أيضا.
دون  من  منتسبيهم  اىل  العيدية  بإعطاء  املؤسسات  رؤساء  بعض  يقوم  كما 
هذه  يف  دعاءهم  ويكسبوا  نفوسهم،  يف  والفرح  الغبطة  يزرعوا  كي  تمييز، 
وتعود  واألضحى»،  املبارك  «الفطر  عيدي  يف  العيدية  وتعطى  املباركة..  األيام 

هذه العادة العربية واإلسالمية إىل قرون قديمة.
وتتفاوت قيمة العيدية تبعاً للوضع املادي لصاحبها، او اىل قيمة راتبه ووضعه 

املادي.
والتقاليد  واالعراف  العادات  طوق  من  نخرج  العيد  هذا  يف  دعونا  أقول.. 
االجتماعية، ونطرق بابا قد نكون غفلنا عنه أو نسيناه يف وقت ما، أال وهو 
«باب االيتام واملساكني والفقراء واملدقعني من الجوع »، هذه الرشيحة التي 
بداية  يف  ذكرت  مما  أكثر  بها  الولوج  أريد  ال  عديدة  ألسباب  بلدنا  يف  كثرت 

مقايل.
والفقراء  لاليتام  بابا  نطرق  أن  ما  يوم  يف  فكرنا  هل  انفسنا..  نسأل  دعونا 
واملساكني، ونتكفل قبل العيد بقوتهم وكسوتهم، وإعانتهم قدر املستطاع كما 

نفعل مع عوائلنا ؟
هنا البد ان نستذكر قول رسولنا الكريم (صىل الله عليه وسلم) حني قال: «أنا 

وكافل اليتيم يف الجنة هكذا»، وأشار بالسبَّابة والوسطى، وفرَّج بينهما. 
وقال عليه الصالة والسالم: « َمن مَسَح رأَس يتيٍم، لَْم يمَسْحُه إالَّ للَِّه، كاَن لُه 

بكلِّ شعرٍة َتَمسُّ علْيها يُدُه حسناٌت».
يف  والسيما  بلدنا،  يف  كثرت   « والفقراء  واملساكني  االيتام   » رشيحة   .. نعم 

السنوات االخرية .
إذاً دعونا نتفقد هذا « العيد» أناساً خارج أسوار بيوتنا، نحمل معنا االبتسامة 

و«العيدية» والطعام والهدايا إليهم.
بعض  هناك  بل  فقط  النقود»   » عىل  العيد  يوم  يف  «العيدية»  تقترص  وال 
العيديات الخاصة يف العيد، حيث تحرص بعض الفتيات عىل معايدة أمهاتهّن 
وصديقاتهّن بهدايا ثمينة، معربن بذلك عن محبتهن لهن، حيث يقمن برشاء 
قطعة ذهب او زجاجة من العطر الثمني، او قطعة مالبس، ألمهاتهّن، ويهتمن 

بتغليفها بغالف جذاب، ويكتبن عليها كلمات رقيقة عن العيد.
أما الشباب فيقدمون أجمل الهدايا لآلباء وكل حسب ذوقه، فمنهم من يشرتي 
الثوب العربي ألبيه، ومنهم من يجلب له البدلة والعطر املميز وربطة العنق، 

واملسبحة. 
 ختاماً.. «عساكم من عواده» وكل عام وبلدنا وأنتم بألف خري.
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الحّالنـي  عـايص 
بالنجمة العراقية 

رياض  رحمة 
«دي  والــ 

 « جـي
يف  أصيل 

حفـل 
متمّيز 

يف عيـد 
لفطر  ا
لسعيد  ا

مـن 
تنظيـم 

كـة  رش
ي  كجـر لو »

 « ت تينمـا نرت إ
لصاحبها السّيد سام 

زهـر يف مدينة إسـطنبول 
الرتكّية. 

ويسـتعّد الجمهـور العربّي يف إسـطنبول لقضاء 
حفـل متمّيـز يـوم األربعـاء يف الرابع مـن مايو 
٢٠٢٢ يف فنـدق «واو أوتيـل هول» يف أسـطنبول 
ضمـن أجـواء رائعـة سيشـعلها فـارس الغناء 
العربـّي عـايص الحالني بنخبة من أبـرز األغاني 
الجديدة والقديمة من أرشـيفه الغنّي، إضافة إىل 
أغاني الـرتاث والدبكة التي يتوق لها الجمهور يف 
حفالتـه. ومن املنتظر أن تقـّدم النجمة العراقية 
رحمة رياض أشهر أغانيها كـ «الكوكب»، و»وعد 
مّني»، و»آني األقوى»، إضافة إىل جديدها باللهجة 
اللبنانية «سـاعة رمل»، وغريها من األغاني التي 

عشقها الجمهور بصوتها وحّققت 
لها جماهريّية كبرية يف العراق 

ومختلف الدول العربّية. 
أخـرى  جهـة  ومـن 
يقّدم الــ «دي جي» 
أصيـل  العراقـي 
عيـد  حفـل  يف 
الفطـر املنتظـر 
مـن  مجموعـة 
أبرز الريمكسات 
اشـتهر  التـي 
ألبـرز  بهـا 
املرصّية،  األغاني 
 ، قّيـة ا لعر ا و
 ، لخليجّيـة ا و
قالـب  يف  واألجنبّيـة 

متمّيز.
رشكـة  صاحـب  وأّكـد  هـذا 
«لوكجـري إنرتتينمانـت» املتعّهـد 
األمريكّي اللبنانّي األصل سـام زهر، صاحب 
التجربـة الناجحـة واملتمّيزة يف تنظيـم الحفالت 
يف عدد مـن بلدان القـارة األمريكّية، بأّنه سـعيد 
جـداً بتجربته األوىل يف الرشق األوسـط من خالل 
هـذا الحفل األّول مـن نوعه الذي ُيقـام يف مدينة 
إسـطنبول الرتكّية. وأضاف: «أنا متحمس بشدة 
لتنظيم هذا الحفل يف مدينة إسـطنبول الساحرة 
التي تجمع عدداً كبرياً من أبناء الجاليات العربّية 
املقيمـة فيها، إضافـة إىل عدد كبري من السـّواح 
العـرب الذيـن سـيزورون املدينـة يف إجـازة عيد 
الفطـر، والذيـن يقدمون بإقبـال كبري عىل حجز 

تذاكرهم لحضور الحفل». 

أعلنـت رشكة ”سـيدرز ارت“ لالنتاج 
السينمائي والتلفزيوني عودة النجمة 
نادين نسيب نجيم، بمسلسل ”صالون 
زهـرة“ من جديد يف الجزء الثاني، بعد 
نجاح كبري حققه الجزء األول.ونرشت 
الصفحـة الرسـمية للرشكـة صورة 
مرفق بها صـورة نادين نجيم، مرفق 
بها عبـارة ”صالون زهـرة 2“، قريبا 
عىل شـاهد VIP، وكتبت: ”اشـتقتوا 
لزهرة وأنس، مشـتاقني للترسيحات 
إنها  بنطمنكم  واألحاديـث واألرسار؟ 
راجعة وبقـوة.. صالون زهرة بالجزء 
الثانـي قريبـا عـىل تطبيـق شـاهد.
كان املخـرج جو بوعيـد، قد أعلن عن 
التحضـري لجـزء ثـاٍن مـن مسلسـل 
”صالـون زهـرة“ للنجمـة اللبنانيـة 
نادين نسيب نجيم، بعد تحقيق الجزء 
األول نجاحا كبريا.وقال بوعيد، يف لقاء 
بالعربي“   Theinsider” برنامـج مع 
عرب قناة ”دبـي“ إن هناك جزء جديد 
من املسلسـل، لكن حتى اآلن لم يعقد 
جلسـات عمل مـع األبطال.مسلسـل 
”صالـون زهرة“ ُعرض يف أغسـطس 
املـايض عـرب منصـة ”شـاهد“، مـن 
اخراج جـو بوعيـد، وتـأليف ناديـن 
جابر، وبطولة النجوم: نادين نسـيب 
نجيم، معتصـم النهار، طوني عيىس، 
فادي أبـي سـمرا، جنيد زيـن الدين، 

ونهلة عقل داوود وغريهم.


