الكهرباء تؤكد إكمال رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
استعداداتها لفصل الصيف
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الكهرباء ،أمس السبت ،إكمال استعداداتها
لفصل الصيف من خالل القيام بعدة اجراءات.وقال
املتحدث باسم الوزارة ،أحمد العبادي ،يف ترصيح
صحفي :إن “الوزارة اكملت استعداداتها لفصل الصيف
من خالل بذل جهود كبرة يف قطاع التوزيع من نصب
املتنقالت ،ومراكز الحمل ،فضال عن موازنة األحمال
وفك االختناقات واستحداث املغذيات وتغير سعات
املحوالت بسعات اكرب” .وأضاف ان “توجيهات رئيس
الوزراء اكدت عىل توفر السيولة املالية” .مبينا انه
“إذا ما التزمت الجهات املعنية بإطالقات الغاز االيراني
وفقا ملا متفق عليه سيتم تقديم صيف مختلف”.

العدد 7711 :األحد  8أيار 2022

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

القاهرة /متابعة الزوراء:
ُقتل  11جنديا مرصيا بينهم ضابط إثر تصديهم لهجوم نّ
شنته «عنارص تكفرية»
عىل إحدى محطات رفع املياه بمنطقة رشق قناة السويس ،بحسب ما أعلن
الجيش املرصي يف بيان امس السبت.وأفاد البيان ،الذي نرشه غريب عبد الحافظ
املتحدث العسكري باسم الجيش املرصي عىل صفحته الرسمية عىل فيسبوك :أن
«مجموعة من العنارص التكفرية قامت بالهجوم عىل نقطة رفع مياه رشق القناة
وتم االشتباك والتصدي لها من العنارص املكلفة بالعمل يف النقطة ،ما أسفر عن
استشهاد ضابط و 10جنود وإصابة  5أفراد».وأكد املتحدث العسكري أن القوات
املرصية طاردت «العنارص اإلرهابية» وحارصتهم يف إحدى املناطق املنعزلة يف
سيناء.

السعر  500دينار

No: 7711 Sun 8 May 2022

اقتصادي حيدد أسباب استمرار ارتفاع األسعار يف األسواق احمللية

 :فائض عائدات النفط يقدر بـ  20مليار دوالر وتوزيعه على الشعب أمر مستبعد

همام الشماع لـ
الزوراء /حسني فالح:
رج�ح املستش�ار االقتصادي،
همام الش�ماع ،تحقيق فائض
مايل من عائ�دات النفط ب� 20
ملي�ار دوالر ،وفيم�ا اس�تبعد
توزي�ع الفائض عىل الش�عب،
حدد خب�ر اقتصادي اس�باب
اس�تمرار ارتف�اع االس�عار يف
االسواق املحلية.
وق�ال الش�ماع يف حدي�ث
ل�”الزوراء” :ان مقرتح توزيع
ج�زء م�ن عائ�دات النفط عىل
الش�عب غ�ر وارد اطالق�ا.
مبين�ا :ان�ه يف حال ت�م توزيع
الفائ�ض املايل لجميع الش�عب
العراق�ي والبال�غ عدده�م 40
مليون نسمة سيستفيد الغني
ال�ذي ليس له حاجة لها ،بينما
استفادة الفقر ستكون قليلة
جدا.واض�اف :انه م�ن املرجح
ان يكون الفائض املايل املتحقق
م�ن مبيعات النف�ط  20مليار
دوالر لنف�رتض توزيع�ه ع�ىل
 40مليون فرد سيكون نصيب
الفرد الواحد ش�هريا قليال جدا
ال يس�اوي ش�يئا ،رغ�م املبلغ
املخصص  20مليار دوالر وهو
ضخم ،بينما يف حال تخصيص
املبل�غ للفئ�ات التي لي�س لها
دخ�ل او العج�زة فهن�ا يدخل

12
صفحة

مقتل  11جنديا مصريا بينهم ضابط
بهجوم شرق قناة السويس

ضم�ن الرعاي�ة االجتماعي�ة.
واشار اىل :ان قانون توزيع جزء
مجز
من عائ�دات النفط غ�ر
ٍ
ول�ن يمرر يف الربملان إال يف حال
تخصيص�ه عىل بع�ض رشائح
الش�عب ولي�س جميعهم .من
جانبه ،قال الخبر االقتصادي،
ماج�د الص�وري ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان هناك أس�بابا ً

كثرة وراء االستمرار يف ارتفاع
األس�عار يف االس�واق املحلي�ة.
موضحاً :أن أحد األس�باب هي
الحرب ب�ني روس�يا واوكرانيا
والتوت�ر العامل�ي الناج�م ع�ن
ذلك بشكل عام ،كونها ادت اىل
زيادة اس�عار الب�رتول ،والذي
بدوره تس�بب بارتفاع اس�عار
املواد الغذائية والصناعية كافة.

واضاف :ان املشكلة االساسية
املوج�ودة يف الع�راق بش�كل
عام ه�و جش�ع بع�ض تجار
االزم�ات ،واحتكاره�م امل�واد
نتيجة للظ�روف العاملية خالل
الس�نتني االخرتني ،خاصة ان
العوامل الداخلية يف البالد اثرت
بش�كل أكرب يف ارتفاع االسعار
نّ
الخارجية.وبني:
م�ن العوام�ل

ان ع�دم االهتم�ام بالخدم�ات
االساس�ية وقط�اع الصناع�ة
والزراع�ة يف الع�راق واالعتماد
عىل السوق الخارجية يف تأمني
احتياجات الش�عب منذ 2003
ل�ه تأث�ر كبر ع�ىل االقتصاد.
مش�را اىل :ان اح�داث كث�رة
مرت خ�الل الس�نوات املاضية
ادت اىل ارتف�اع معدل الفقر يف
الع�راق اىل اكثر م�ن  40باملئة،
ونسبة البطالة وصلت ،بحسب
االحصائي�ات الرس�مية ،اىل
 25باملئة.ولف�ت اىل :أن توج�ه
بعض السياس�يني ب�دأ ينصب
نحو مصلحة املجتمع العراقي
وكيفية اتخاذ اجراءات للتأمني
الغذائ�ي ،لكنه�ا اج�راءات
اسعافية وليست حلوالً جذرية.
موضحاً :أن املش�كلة ليست يف
اتخاذ القرارات وانما بتطبيقها
وانع�كاس نتائجه�ا عىل واقع
الحي�اة االجتماعي�ة يف العراق.
وتشهد االسواق املحلية ارتفاعا
كب�را بأس�عار امل�واد الغذائية
االمر الذي يصعب عىل املواطن
رشاء الس�لع الرضوري�ة ،عىل
الرغم من االجراءات الحكومية
االخ�رة بفت�ح االس�تراد
وتصفر الرسوم الكمركية عىل
البضائع.

بسبب العواصف الرتابية  ..املستشفيات تكتظ حباالت ضيق التنفس

الرتبية :بدء االمتحانات لطلبة الثالث املتوسط يف الساعة السابعة صباحاً

ص2

منافسات بطولة آسيا بالقوس والسهم تنطلق يف حمافظة السليمانية مبشاركة سبعة عشر منتخبا

ص6

«أوبك» :حصة العراق من النفط ستتجاوز
 4.5ماليني برميل يوميا الشهر املقبل

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت منظم�ة اوب�ك أن حص�ة اإلنت�اج
النفط�ي الخ�اص بالعراق س�تبلغ 4.509
مالي�ني برمي�ل يوميا خالل ش�هر حزيران
املقب�ل بعد اتف�اق اوبك +عىل زي�ادة 432
أل�ف برمي�ل يف الي�وم .وذك�رت املنظمة يف
ج�دول له�ا اطلع�ت علي�ه «ال�زوراء» :أن
«حص�ة اإلنت�اج الخاص�ة بالعراق لش�هر
حزي�ران حددت ب��  4.509مالي�ني برميل
يومي�ا ً بزي�ادة مقداره�ا  4.8ال�ف برميل
يوميا ً عن ش�هر ايار البال�غ  4.461ماليني
برمي�ل يومي�ا ً وبزي�ادة بمق�دار  95ال�ف

برمي�ل يوميا ً عن ش�هر نيس�ان املايض»،
مبين�ة أن «العراق جاء ثان�ي اكرب منتج يف
املنظمة بعد السعودية وثالث اكرب منتج يف
منظمة اوبك  +بعد الس�عودية وروس�يا».
وأضافت أن «انتاج السعودية وروسيا حدد
ب�  10.663مالي�ني برميل يوم ًيا لكل واحد
منهما خالل شهر حزيران ،أي بزيادة نحو
 114ألف برميل يوم ًيا عن شهر ايار الحايل،
كما ارتفعت حص�ة إنتاج اإلمارات بمقدار
 35أل�ف برميل يوم ًيا ،لتصل  3.057ماليني
برميل يوم ًيا خالل الشهر املقبل».

تفاصيل ص5

الالمي يتلقى باقة ورد وتهنئة من رئيس
جهاز مكافحة اإلرهاب
تلق�ى نقيب الصحفي�ني العراقيني ،مؤي�د الالمي،
باقة ورد وتهنئة من الفريق االول الركن عبدالوهاب
الساعدي ،رئيس جهاز مكافحة االرهاب ،بمناسبة
اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني .
وكان نقيب الصحفي�ني العراقيني رئيس اتحاد
الصحفيني العرب ،مؤيد الالمي ،قد فاز بمنصب
نقي�ب الصحفي�ني يف االنتخاب�ات الت�ي ج�رت
الجمع�ة ( )2022/4/15بع�د حصول�ه ع�ىل
( )1184صوتا.

مسرور بارزاني يهنئ نقيب الصحفيني العراقيني
مبناسبة عيد الفطر املبارك
هن�أ رئيس حكوم�ة إقليم كردس�تان ،م�رور بارزاني،
نقيب الصحفيني العراقيني ،مؤيد الالمي ،بمناس�بة عيد
الفط�ر املبارك.وج�اء يف برقية التهنئة :بمناس�بة حلول
عيد الفطر املبارك يطيب يل ويرني أن ابعث لس�يادتكم
خال�ص التهان�ي والتربي�كات ،داعي�ا الل�ه ع�ز وجل ان
يحفظكم ويسبغ عليكم بموفور الصحة والسعادة.
وأضاف :نس�أل الله الع�يل القدير أن يعيد بهذه املناس�بة
املباركة وامثالها عليكم وعىل كل مكونات واطياف الش�عب
العراق�ي بواف�ر اليم�ن والربك�ة ،وأن يس�ود االم�ن
واالستقرار واالزدهار ربوع البالد كافة.

قاتل العميد احللفي يف ّجر نفسه ويصيب
ضابطني جبروح

بغداد /الزوراء:
أك�دت خلية اإلعالم األمني أن املتهم بقتل مدير
اس�تخبارات عملي�ات قي�ادة س�ومر ،العميد
عيل الحلف�ي ،فجنّ ر نفس�ه بقنبل�ة يدوية بعد
محارصت�ه من قب�ل القوات االمني�ة يف قضاء
الشطرة شمايل محافظة ذي قار.وقالت الخلية
يف بي�ان  :إن «القوات االمني�ة املتمثلة بالقوات
الخاصة وقس�م رشطة الشطرة وفوج طوارئ
ذي ق�ار الخام�س ومكتب اس�تخبارات وامن
الش�طرة امليداني رشع�ت بتنفيذ أوام�ر إلقاء
القب�ض وفق اح�كام امل�ادة (  ) 406الصادرة
بح�ق املته�م (حكيم کری�م حميدي) يس�كن
قري�ة بن�ي زيد آل ع�داي ضم�ن محافظة ذي
قار».وأضاف�ت «كان ه�ذا املج�رم داخل داره
وبحوزته اس�لحة خفيفة ومتوس�طة وقنابل
يدوية ،ويس�تخدم افراد أرسته كدروع برشية،
وتمكن�ت الق�وات األمني�ة م�ن تطوي�ق داره

وفصل األطفال والنس�اء عنه بع�د أن تعاملت
بمهني�ة عالي�ة م�ع املوقف».وتابع�ت الخلية
«بعده�ا اقدم املتهم عىل تفج�ر رمانة يدوية،
مما ادى اىل مقتل�ه ،واصابة اثنني من الضباط
من ضمن القوة املنفذة للواجب كانا عىل مقربة
من املتهم» .وكان مصدر محيل مس�ؤول افاد،
امس الس�بت ،ب�أن املتهم بقتل أح�د الضباط
الكبار يف الجي�ش العراقي والذي ت نّم اعتقاله يف
قضاء الش�طرة ش�مايل محافظة ذي قار فجنّ ر
نفسه بالقرب من مجموعة من القوات األمنية
عرب قنبلتني يدويتني كان قد حملهما معه اثناء
اعتقاله.وق�ال املص�در إن « املتهم ويف الطريق
إىل مركز الرشطة وقرب ملعب الش�طرة املحيل
ق�ام بتفجر القنبلتني اليدويتني ،احداهما عىل
القوات األمنية مما أس�فر عن إصابة ضابطني
بجروح.وأض�اف :أن القنبل�ة األخ�رى فجنّ رها
عىل نفسه ليفارق عىل اثرها الحياة منتحرا ً.

أشار أحدهما إىل أن احلل يف حكومة أغلبية ومعارضة حقيقية

نائبان مستقالن لـ
الزوراء /مصطفى فليح:
أكد نائبان مس�تقالن أن املس�تقلني اليوم
كطرف ثالث يف الخارطة السياس�ية
كتبوا
ٍ
العراقي�ة ،ويف ح�ني كش�فا عن مش�كلة
تتعل�ق به�م ،اش�ار احدهم�ا اىل ان الحل
يكمن يف حكومة اغلبية وطنية ومعارضة
حقيقية للخروج من االنغالق الس�يايس.

 :املستقلون اليوم طرف ثالث يف اخلارطة السياسية العراقية
وقال النائب املس�تقل ،حسني عيل حسن،
يف حدي�ث ل�»الزوراء» :ان مب�ادرة االطار
التنس�يقي وتغريدة السيد مقتدى الصدر
ه�ي بداية حل�ول ايجابي�ة للمرحلة وحل
لالنس�داد الس�يايس ،واملبادرت�ان فيه�ا
مش�رتكات وهي اعطاء مس�احة لإلخوة
املس�تقلني».واضاف ان «املس�تقلني اآلن

يف حرك�ة جي�دة ع�ىل ق�دم وس�اق وهم
يحاول�ون تهيئ�ة موقف موح�د وتوحيد
األط�ر للمرحلة املقبلة وخ�الل ايام قليلة
س�يخرج يشء ي�ريض جمهورن�ا بخطة
عم�ل وطل�ب ضمانات م�ن االط�راف إذا
كانت فعال ه�ذه املب�ادرات صادقة النية
لحل املشكلة وتمكني املستقلني» .واوضح

«هن�اك اجتماعات للمس�تقلني النهم غر
موحدين فكل مجموعة متقاربة كتشكيل
مث�ل تحال�ف الع�راق املس�تقل وص�وت
املس�تقلني وارشاقة كانون اكثرهم حاليا
باجتماع�ات لتوحيد الرؤى وبعدها يصار
اىل اجتماع موحد خالل اليومني املقبلني».

تفاصيل ص2

آلخر مرة ..حماولة أوروبية إلنقاذ اتفاق إيران النووي ماكرون يدعو الفرنسيني للوحدة
خالل تنصيبه لوالية ثانية

لندن /متابعة الزوراء:
ذك�رت صحيف�ة فايننش�ال تايمز ،امس الس�بت ،أن
االتحاد األوروب�ي يقوم بمحاولة أخ�رة إلنقاذ اتفاق
إي�ران الن�ووي وإنهاء حال�ة الجمود.وأبلغ مس�ؤول
السياس�ة الخارجي�ة يف االتح�اد األوروب�ي ،جوزي�ب
بوري�ل ،الصحيف�ة بأن�ه يس�عى إىل «ح�ل وس�ط»
إلنهاء األزم�ة التي تنذر بتقويض جهود دبلوماس�ية
أوروبي�ة اس�تمرت أكثر من ع�ام للتوص�ل إىل اتفاق.
وذك�رت فايننش�ال تايم�ز أن االتف�اق س�يؤدي إىل
انضم�ام الوالي�ات املتحدة مج�ددا إىل االتفاق املربم يف
 ، 2015ورف�ع العقوبات املفروضة ع�ىل إيران مقابل
تقليص طهران أنش�طتها النووية بشدة.وتقول وزارة
الخارجي�ة األمركي�ة إن الواليات املتحدة تس�تعد اآلن
بشكل متساو سواء لسيناريو تتم فيه العودة املتزامنة
لالمتث�ال التفاق نووي مع إي�ران أو آلخر ال يكون فيه
اتفاق.وقال املتحدث باسم الوزارة ،نيد برايس ،يف وقت
س�ابق« :نظ�را ألن العودة املتبادل�ة إىل االمتثال لخطة

العم�ل الش�املة املش�رتكة اق�رتاح غر مؤك�د إىل حد
بعيد ،فإننا نستعد ألي من االحتمالني بشكل متساو».
وكانت املتحدثة باس�م البيت األبيض ،جني ساكي ،قد
قال�ت إن البي�ت األبيض يش�عر بالقلق م�ن أن تطور
إيران سالحا نوويا يف غضون أسابيع.وأضافت ساكي:
«نعم هذا يقلقنا بالتأكيد» ،مش�رة إىل أن الوقت الذي
تحتاجه إيران إلنتاج س�الح نووي نّ
يقل منذ نحو عام.
وقب�ل أكثر من ع�ام ،بدأت إيران والق�وى املنضوية يف
اتفاق العام ( 2015فرنس�ا وبريطانيا وأملانيا وروسيا
والصني) ،مباحثات يف فيينا ش�اركت فيها بشكل غر
مبارش الواليات املتحدة التي انسحبت من االتفاق عام
 2018يف عهد رئيس�ها الس�ابق دونالد ترامب.وتهدف
املفاوضات التي تجري بتنس�يق من االتحاد األوروبي،
إىل إع�ادة واش�نطن إىل مت�ن االتفاق ،ورف�ع عقوبات
فرضتها ع�ىل طهران بعد انس�حابها ،مقاب�ل امتثال
األخ�رة مج�ددا بالتزاماته�ا التي تراجع�ت عنها بعد
الخطوة األمركية.

الالمي يتلقى برقية تهنئة وباقة ورد من
الفريق عبداحلليم الفرهود

تلق�ى مؤيد الالم�ي باقة ورد وبرقي�ة تهنئة من
الفري�ق يف وزارة الداخلي�ة عبدالحليم الفرهود،
ملناس�بة اع�ادة انتخاب�ه نقيب�ا للصحفي�ني
العراقيني.
وق�ال الفري�ق عبدالحلي�م الفره�ود يف تهنئته
 :نب�ارك لك�م تجدي�د الثق�ة باختيارك�م نقيبا
للصحفي�ني العراقي�ني ،داعي�ا الل�ه أن يوفقك�م
لخدمة العراق والصحافة.

باريس /متابعة الزوراء:
خالل مراسم بسيطة لكنها زاخرة
بالدالالت الرمزية يف قرص اإلليزيه،
تم ،امس الس�بت ،تنصيب الرئيس
الفرنيس املنتهي�ة واليته إيمانويل
ماك�رون لوالية ثاني�ة من خمس
سنوات ..وماكرون أول رئيس يفوز
بواليتني متتاليتني منذ عقدين لكنه
لم يعل�ن بعد عن الش�خصية التي
سيسند إليها منصب رئيس الوزراء
يف واليت�ه الجديدة.وبع�د تأكي�د
رئي�س املجلس الدس�توري ،لوران
فابي�وس ،فوز ماك�رون يف الدورة
الثاني�ة يف  24نيس�ان/أبريل امام

املرشحة اليمينية املتطرفة ،مارين
لوبان ،بحصوله عىل  % 58,55من
األص�وات ،دع�ا الرئي�س الفرنيس
يف كلم�ة مقتضب�ة إىل «التح�رك
دونما هوادة» لتكون فرنسا «أكثر
اس�تقالال».وكان تنصيب الرئيس
الراب�ع ال�ذي يع�اد انتخابه يف ظل
الجمهورية الخامسة يف فرنسا بعد
ديغول وميرتان وش�راك ،مشابها
مل�ا حصل مع أس�الفه ه�ؤالء من
دون الخروج من القرص الرئايس..
ونقلت املراس�م ع�ىل كل املحطات
التلفزيونية الرئيسة يف البالد.

وزير التعليم العالي يهنئ مؤيد الالمي مبناسبة
إعادة انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني
هن�أ وزير التعليم الع�ايل والبحث العلمي ،الدكت�ور نبيل كاظم عبد
الصاح�ب ،نقيب الصحفي�ني العراقيني رئيس اتح�اد الصحفيني
العرب ،مؤيد الالمي ،بمناس�بة اعادة انتخاب�ه نقيبا للصحفيني
العراقيني.وق�ال الوزي�ر يف برقية التهنئة  :نتقدم اليكم بأس�مى
كلمات التهاني والتربيكات لشخصكم الكريم واألرسة الصحفية
بفوزك�م والزمالء يف مجل�س إدارة النقابة الجديد ،متمنيا ً لنقابة
الصحفيني ،نقيبا ً ونائبي النقيب واعضاء النقابة ،التقدم واالرتقاء
يف عملكم واالس�تمرار بمرشوعكم الوطني ال�ذي يهدف اىل التنمية
املجتمعي�ة يف املحب�ة والتس�امح لكي ينع�م العراق وأهل�ه األكارم
باألمان واالستقرار واالزدهار ..وتقبلوا أسمى االعتبار.
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نقيب الصحفيني يعزي بوفاة وزير
الثقافة السابق عبد األمري احلمداني
بغداد /الزوراء:
ع نّزى نقيب الصحفيني العراقيني،
مؤيد الالمي ،بوفاة وزير الثقافة
السابق عبداالمري الحمداني.
وقال الالمي يف تغريدة له عىل
تويرت ”:رحيل األخ والصديق
عبداألمري الحمداني خسارة كربى
للنهج الثقايف املمتزج بتطلعات
جديدة إلحياء تراث العراق وآثاره..
إنه قامة أخالقية وإنسانية وادبية
وموسوعية فذة ..رحمك الله اخي
عبداالمري بواسع رحمته ،وأدعوه
أن يمن عىل اهلك ومحبيك بجميل

الصرب والسلوان ..إنا لله وإنا إليه
راجعون”.

عبد اجلبار :إإليرادات النفطية
لإلقليم ال تتجاوز  50باملئة من
قيمة النفط املباع

يغداد/الزوراء:
أكد وزير النفط ،إحسان عبد الجبار ،امس السبت ،أن إدارة النشاط
النفطي بإقليم كردستان غري صحيحة ،فيما أشار إىل أن اإليرادات
الصافية لألقليم ال تتجاوز  50باملئة من قيمة النفط املباع.
وقال عبد الجبار خالل اجتماع هيئة الرأي للوزارة ،وتابعته “الزوراء”:
إن “إدارة النشاط النفطي باإلقليم غري صحيحة ،إذ أنه من غري الصحيح
أن يكون البيع بأسعار أقل بكثري من أسعار نفط سومو” ،مبينا ً أن
“اإليرادات الصافية التي تذهب إىل موازنة اإلقليم ال تتجاوز  50باملئة من
قيمة النفط املباع”.
وأضاف أنه “ال توجد بالعالم كله دولة لديها سياستان إلدارة الطاقة،
وأثار هذا االختالف سلبية عىل التعامل مع أوبك ،فضالً عن أن تعدد
الوجهات امر غري صحيح ايضاً” ،الفتا ً إىل أن “قرار املحكمة االتحادية
بشأن نفط األقليم جاء مفرسا ً ألحكام الدستور ،إذ ال يمكن للمزاج
السيايس أن يكون رائدا ً يف الصناعة النفطية ،فملف النفط ربحي جدا ً
ويتأثر بسياسة الدولة الخارجية مع الدول املتعاطية”.

النفط يتخطى  112دوالرا مع
خماوف حظر اخلام الروسي
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة
عىل التوايل ،متجاهلة املخاوف بشأن
النمو االقتصادي العاملي ،إذ أدت
عقوبات االتحاد األوروبي الوشيكة
عىل النفط الرويس إىل زيادة احتمال
نقص املعروض.
وارتفعت العقود اآلجلة ل�خام
برنت  2.08دوالر ،أو  1.88%لتصل
إىل  112.98دوالرا للربميل بحلول
الساعة  09:22بتوقيت غرينتش.
وقفزت العقود اآلجلة ل�خام غرب
تكساس الوسيط األمريكي دوالرين
أو  1.85%لتستقر عند 110.26
دوالرات للربميل.
والخامان يف طريقهما لتسجيل
ارتفاع لألسبوع الثاني عىل التوايل،
مدعومني باقرتاح االتحاد األوروبي
التخلص تدريجيا من إمدادات
النفط الخام الرويس يف غضون 6
أشهر واملنتجات املكررة بحلول
نهاية .2022
كما أنه يحظر جميع خدمات
الشحن والتأمني الخاصة بنقل
النفط الرويس ،وفقا لرويرتز.

وقالت  3مصادر باالتحاد األوروبي
لرويرتز ،الجمعة ،إن االتحاد
يعدل خطته الخاصة بالعقوبات
يف محاولة لكسب تأييد الدول
املعارضة.
وقال ستيفن برينوك املحلل يف “بي.
يف.إم” إن “حظر االتحاد األوروبي
الذي يلوح يف األفق عىل النفط
الرويس سيسبب نقصا حادا يف
اإلمدادات .ويف جميع األحوال ،فإن
مجموعة أوبك +ليست يف حالة
مزاجية تدفعها للمساعدة ،حتى
مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر
عن مستويات ضارة من التضخم”.
ويف تجاهل لدعوات الدول الغربية
لزيادة اإلنتاج ،التزمت مجموعة
أوبك ،+التي تضم منظمة البلدان
املصدرة للبرتول (أوبك) وروسيا
ومنتجني متحالفني ،بخطتها لزيادة
اإلنتاج املستهدف يف يونيو  432ألف
برميل يوميا.
ومع ذلك ،يتوقع محللون أن يكون
ارتفاع اإلنتاج الفعيل للمجموعة أقل
بكثري نتيجة للقيود التي تفرضها
الطاقة اإلنتاجية.
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أشار أحدهما إىل أن احلل يف حكومة أغلبية ومعارضة حقيقية

نائبان مستقالن لـ
الزوراء /مصطفى فليح:
أكد نائبان مستقالن أن املستقلني
كطرف ثالث يف الخارطة
اليوم كتبوا
ٍ
السياسية العراقية ،ويف حني كشفا
عن مشكلة تتعلق بهم ،اشار احدهما
اىل ان الحل يكمن يف حكومة اغلبية
وطنية ومعارضة حقيقية للخروج
من االنغالق السيايس.
وقال النائب املستقل ،حسني عيل
حسن ،يف حديث ل�”الزوراء” :ان
مبادرة االطار التنسيقي وتغريدة
السيد مقتدى الصدر هي بداية حلول
ايجابية للمرحلة وحل لالنسداد
السيايس ،واملبادرتان فيها مشرتكات
وهي اعطاء مساحة لإلخوة
املستقلني”.
واضاف ان “املستقلني اآلن يف حركة
جيدة عىل قدم وساق وهم يحاولون
تهيئة موقف موحد وتوحيد األطر
للمرحلة املقبلة وخالل ايام قليلة
سيخرج يشء يريض جمهورنا
بخطة عمل وطلب ضمانات من
االطراف إذا كانت فعال هذه املبادرات
صادقة النية لحل املشكلة وتمكني
املستقلني”.
واوضح “هناك اجتماعات
للمستقلني النهم غري موحدين
فكل مجموعة متقاربة كتشكيل
مثل تحالف العراق املستقل وصوت
املستقلني وارشاقة كانون اكثرهم
حاليا باجتماعات لتوحيد الرؤى
وبعدها يصار اىل اجتماع موحد خالل

 :املستقلون اليوم طرف ثالث يف اخلارطة
السياسية العراقية

اليومني املقبلني”.
وكشف عن ان “امام املستقلني
مشكلة هي وجود اطراف ذاهبة
للجهة التنفيذية واخرى ذاهبة
اىل املعارضة وهذه احدى النقاط
التي بحثت بني املستقلني واتصور
انها ستحل” ،مشريا اىل ان “تجربة
املستقلني تجربة جديدة وواعدة
لكنها تجربة صادقة وحتى الذي
يريد من االخوة املستقلني الذهاب
اىل املعارضة فهي ليست معارضة
مشاكسة وانما معارضة ايجابية
للتقويم وهذه ايضا ستكون قريبة
من الحكومة وبرأيي اليوم خدمة

املواطن من خالل الحكومة التنفيذية
تعد ايجابية”.
واكد “وجود بوادر خري الن الكرة
رميت يف ملعب املستقلني وهم
سيكونون عىل قدر املسؤولية ولكن
ستكون هناك ورقة وتعلن ويكون من
املفروض فيها ضمانات والسياسة
فيها الكثري من املتغريات”.
وعن ترجيح املستقلني ما بني
املبادرتني ،اوضح حسن ان “العملية
ليست ميالنا لهذا الجانب او ذاك
الن هناك مشرتكا يف املبادرتني وهذا
املشرتك باملناسبة إذا ما عدنا اىل ما
قبل شهر او شهرين حيث طرحت

صالح الدين/الزوراء:
أصدر وزير الدفاع ،جمعة عناد ،امس السبت،
توجيها ً بتشديد اإلجراءات ملنع تحركات
عصابات داعش اإلرهابية يف قاطع عمليات
صالح الدين ،فيما شدد عىل أن أي نشاط
إرهابي للتأثري عىل األمن غري مقبول.وقال
عناد ،يف ترصيح صحفي خالل زيارته قيادة
عمليات صالح الدين :إنه “أصدر توجيها اىل
القيادات األمنية يف القاطع بتشديد اإلجراءات
ملنع تحركات العصابات اإلرهابية ،واتخاذ كل
التدابري ملنع أي حركة لتلك العصابات” .وأضاف
أنه “خالل اآلونة األخرية تمت مالحظة نشاط
لحركة اإلرهابيني ،وهذا االمر غري مقبول تماما ً
بعد خمس سنوات عىل عمليات التحرير”.
وأكد أن “القيادات األمنية وعدت بتنفيذ هذه
التوجيهات وجميع األمور تسري بشكل جيد”،

مبينا ً أنه “وخالل زيارته اىل محافظة صالح
الدين اطلع عىل الخطط املوضوعة ملجابهة
التهديدات ،وتم التأكيد عىل تطبيقها بالشكل

الصحيح”.وأشار إىل أنه “استمع اىل املشاكل
من قادة العمليات وتم تذليل العقبات أمامها
لحلها”.وأوضحت قيادة عمليات صالح الدين،

يف وقت سابق من امس السبت ،أن زيارة الوفد
األمني برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد إىل
املحافظة ،جاءت لالطالع عىل ثالثة ملفات.
وقال قائد عمليات صالح الدين ،اللواء الركن
عبد املحسن حاتم ،يف ترصيح صحفي إن “وزير
الدفاع اطلع عىل نتائج عمليات اإلرادة الصلبة،
وكذلك عىل عملية إعادة افتتاح القطعات
ضمن هذا القاطع بعد تنفيذ العمليات” ،الفتا ً
اىل أن “الزيارة تهدف أيضا إىل االطالع عىل امللف
األمني والنتائج التي تم تحقيقها خالل هذه
الفرتة يف قاطع منطقتي العيث ومطيبيجة
غرب صالح الدين”.ووصل وزير الدفاع جمعة
عناد برفقة وفد أمني رفيع املستوى ،صباح
امس السبت ،اىل قيادة عمليات صالح الدين،
لالطالع عىل سري العمليات والوضع األمني يف
املحافظة.

الرتبية :بدء االمتحانات لطلبة الثالث املتوسط يف الساعة السابعة صباحاً

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الرتبية تحديد وقت
بدء االمتحانات العامة لطلبة الثالث
املتوسط للعام الدرايس – 2021
.2022
وقالت الوزارة يف بيان :ان “وزير
الرتبية ،عيل حميد الدليمي ،ترأس
اجتماعا ً موسعا ً ض نّم القيادات
الرتبوية العليا يف بغداد واملحافظات،
للوقوف عىل أهم التحديات التي

تعيق حركة تقدم العملية الرتبوية
والتعليمية واعداد الخطط الالزمة
لنجاح االمتحانات العامة لهذا العام
“.
واضاف ان “ املجتمعون قررا ان يكون
وقت بدء االمتحانات العامة لطلبة
الثالث املتوسط للعام الدرايس 2021
–  2022يف تمام الساعة السابعة
صباحا ً بدالً من الساعة الثامنة وفق
الجدول املعلن مسبقاً ،متمنني للطلبة

االعزاء دوام التوفيق والنجاح “.
واشار البيان اىل ان “الدليمي أكد
عىل رضورة تكثيف الجهود املبذولة
واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة
والكفيلة بأداء الطالب االمتحانات يف
جو من الهدوء واالنضباط بما يحقق
تكافؤ الفرص ومتابعة انتظام سري
أعمال االمتحانات ،وتذليل العقبات
التي تواجه اللجان االمتحانية وتقديم
كل أوجه الدعم الفني والحلول

اللبنانيني املنترشين يف أنحاء العالم.
وعىل وقع االنهيار االقتصادي ومع تدهور
نوعية الحياة يف البالد ،اختارت عائالت
كثرية وخريجون جامعيون جدد وأطباء
وممرضون وغريهم الهجرة يف العامني
املاضيني ،بحثا ً عن بدايات جديدة بعدما
فقدوا األمل بالتغيري واملحاسبة .ويعلنّق
املرشحون املستقلون واملعارضون آمالهم
عىل أصوات هؤالء.
وبحسب تقرير نرشته مبادرة اإلصالح
العربي ،وهي منظمة بحثية تتخذ من
باريس مقرا ً لها ،الشهر الحايل ،فقد اختار

العاجلة إلنجاز هذه املهمة الوطنية
التي تعترب العمود الفقري للعملية
الرتبوية والتعليمية يف العراق”.
وتابع ان “الوزير شدد عىل رضورة
مراعاة ظروف الطلبة ذوي االعاقة،
وان تكون مراكزهم االمتحانية
قريبة من محل سكناهم او ضمن
مدارسهم االصلية ،ادراكا ً منا
بمدى حاجة تلك الرشيحة ملزيد من
الحماية والرعاية “.

وختم البيان ان “وزير الرتبية ثمن
يف ختام االجتماع جميع الجهود
التي ُبذلت من قبل املالكات التعليمية
والتدريسية خالل العام الدرايس،
قائالً “ :لوال جهودكم ما كان الذي
وصلنا اليه اآلن  ..انتم فعالً فخرنا”.
داعيا ً ابناءه الطلبة اىل “الجد
واالجتهاد ومواصلة طريق العلم
وتحقيق اعىل نسب النجاح خدمة
لعراقنا الحبيب “.

وزارة الصناعة واملعادن
شركة دياىل العامة

املغرتبون اللبنانيون يبدأون االقرتاع اليوم يف االنتخابات الربملانية

بو حبيب ،الخميس ،أنه يمكن للبنانيني يف
الخارج ،االقرتاع يف  592قلما ً موزعني عىل
 205مراكز معظمها يف السفارات والبعثات
الدبلوماسية اللبنانية.
وبحسب بيانات الخارجية ،فإن أكثر من
 225ألف ناخب سجلوا أسماءهم .وكان
نحو خمسني ألف مغرتب أدلوا بأصواتهم
يف انتخابات عام  ،2018من إجمايل قرابة
تسعني ألفا ً سجلوا أسماءهم.
ورغم ارتفاع يف عدد املغرتبني املسجنّ لني
مقارنة مع االنتخابات املاضية ،إال أن الرقم
ُيعترب ضئيالً جدا باملقارنة مع وجود ماليني

مبادرة ارشاقة كانون ومبادرة منا
صوت املستقلني وكانت تقريبا
مشابهة ولم يؤخذ بها واليوم وصل
االخوان اىل خط النهاية وصار القبول
نتيجة الضغط والتوقيتات الدستورية
والضغط الجماهريي”.
واكد ان “املستقلني اليوم كتبوا
كطرف ثالث فقبل شهرين لم يكن
احد يعرف انهم طرف ثالث ولم
يكونوا موجودين عىل الخارطة
السياسية”.
من جانبه ،قال النائب املستقل،
حيدر شيخان الجبوري ،يف حديث
ل�”الزوراء” :ان “هناك اجتماعات هذ

االسبوع للخروج بموقف ثابت وهذا
املوقف العام اما كشخصية مستقلة
انتخبني جمهور مستقل بعيدا كل
البعد عن االحزاب والكتل الحاكمة
فنحن اناس معارضة ،وعددنا قليل
وال نستطيع تشكيل حكومة ،ونميل
مع ان تكون هناك حكومة اغلبية
وتكون لها معارضة حقيقية”.
واوضح ان “املستقلني ال يوجد بينهم
مزاج سيايس وروابط مشرتكة وال
اعتقد امكانية الوصول اىل  40نائبا”،
الفتا اىل اننا “لن نصل اىل حالة من
االنقسام الننا اصال مستقلون”.
وبني ان “االصل الثابت ان املستقل
نائب انتخبه جمهور مستقل ،وعليه
ان يتصدى اىل املعارضة ويف حال ان
املستقلني فازوا يف الغالبية العظمى
باالنتخابات وحققوا  100نائب فمن
حقهم تشكيل الحكومة وادارة البلد
بالشكل الصحيح نيابيا واداريا”.
وعن الحل للخروج من االنغالق ،قال
ان “املكون الشيعي منقسم عىل
نفسه قسمني القسم االول يتبنى
برنامج الحكومة والثاني يكون
معارضة حقيقية ،وبذاك الوقت
ستنجح الحكومة يف أدائها”.
نّ
وبني “ملا ال نحوض تجربة املعارضة
واالبتعاد عن املبدأ (غطييل واغطيلك)
يف حال كانت معارضة حقيقية
وهدفها بناء البلد وتقويم الوزارات
ضمن القانون ،ولكن نحن من يقوم
بتغييب دور املعارضة”.

وزير الدفاع يصدر توجيهاً جديداً للقيادات األمنية يف صالح الدين

ضمن دفعتني يف تسع دول عربية ويف إيران
بريوت /أ .ف .ب:
بدأ لبنانيون يف دول االغرتاب اإلدالء بأصواتهم
يف االنتخابات الربملانية املزمع إجراؤها داخل
البالد يف منتصف الشهر الحايل ،يف استحقاق
ال يتوقع محللون أن نّ
يغري يف املشهد السيايس
العام يف ظل انهيار اقتصادي غري مسبوق.
وهي املرة الثانية التي ُيتاح فيها للمغرتبني
املخولني االقرتاع املشاركة يف انتخاب أعضاء
الربملان ال� .128وتجري االنتخابات يف
الخارج عىل دفعتني ،الجمعة يف تسع دول
عربية ويف إيران ،بينما ينتخب املغرتبون يف
 48دولة أخرى اليوم األحد.
واالنتخابات الربملانية هي األوىل بعد انتفاضة
شعبية عارمة شهدها لبنان خريف 2019
طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحمنّلتها
مسؤولية التدهور املايل واالقتصادي والفساد
الذي ينخر مؤسسات الدولة ..وينظر كثر إىل
االنتخابات كفرصة لتحدي السلطة ،رغم
إدراكهم أن حظوظ املرشحني املعارضني
واملستقلني إلحداث تغيري سيايس ضئيلة يف
بلد يقوم عىل املحاصصة الطائفية وأنهكته
أزمات مرتاكمة.
وفتحت أقالم االقرتاع عند السابعة صباح
الجمعة بتوقيت بريوت ،وفق الوكالة
الوطنية لإلعالم.
وأعلن وزير الخارجية واملغرتبني ،عبدالله
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ستة يف املئة من الناخبني يف الخارج عام
 2018مرشحني عىل قوائم املعارضة ،يف
حني اختار  94يف املئة مرشحني من األحزاب
السياسية التقليدية.
وقبل  24ساعة من بدء االقرتاع ،دخل
لبنان يف “الصمت االنتخابي” الذي ُي َ
منع
بعده القيام بحمالت إعالمية وترصيحات
انتخابية.
وبعد انتهاء عمليات التصويتُ ،تنقل
صناديق االقرتاع بعد إقفالها بالشمع األحمر
عرب رشكة شحن خاصة اىل لبنان إليداعها يف
البنك املركزي ،عىل أن يتم فرزها واحتساب
األصوات يف ختام االنتخابات يف  15أيار/
مايو.
وبعدما كانت اآلمال معلقة عىل أن ُترتجم
نقمة اللبنانيني يف صناديق االقرتاع لصالح
لوائح املعارضة ومجموعات جديدة أفرزتها
االنتفاضة الشعبية ،يرى خرباء أن قلنّة خربة
خصوم السلطة وضعف قدراتهم املالية
وتعذر توافقهم عىل خوض االنتخابات
موحدين ،يصبنّ يف صالح األحزاب
التقليدية.
وتجري االنتخابات يف غياب أبرز مكون
سيايس سني بزعامة رئيس الحكومة
السابق سعد الحريري الذي أعلن عزوفه عن
خوض االستحقاق.

م /متديد إعالن
مناقصة استريادية

/6م /د ي أ ( 2022/تجهيز عوازل كارتونية وورقية وتيب قطني وأجزاء خشبية ملعامل املحوالت (التوزيع والقدرة)
وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم .
تاري�خ الغل�ق ()2022/5/ 11
(معلن�ة للم�رة االوىل)
يرس (وزارة الصناعة واملعادن /رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم
بموجب الوثائق القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكة دياىل العامة) وعرب الربيد
االلكرتون�ي او املوقع االلكرتوني للرشكة املوضح يف ادناه وكما موضح�ة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة
ما ييل-:
أ -الكلفة التخمينية للمناقصة هي ( )296918دوالر امريكي (فقط مائتان وس�تة وتس�عون ألفا ً وتسعمائة وثمانية
عرش دوالر ال غريها) واصل  CIPمخازن رشكة دياىل العامة.
ب -مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو ( )8908دوالر امريكي (فقط ثمانية االف وتسعمائة وثمانية دوالرات
ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
ج -ان س�عر بي�ع مس�تندات للمناقصة ه�و ( )150000دين�ار عراقي (فقط مائة وخمس�ون الف دين�ار عراقي ال
غريه�ا) غري قابل لل�رد إال يف حال إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثم�ن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي
العطاءات.
د-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة
النموذج بالكامل دون أي تغيري يف شكله ولن تقبل أي بدائل ،كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
• مالحظة :تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق
من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعرا ً.
• يف حال كانت طريقة الدفع (نقدا) فيتم الدفع (بالدينار العراقي) وبما يعادل قيمة الدوالر حسب نرشة البنك املركزي
العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة.
• تقديم تعهد خطي يف القس�م القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسس�ات والرشكات التابعة
لها.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :كما مبينة يف وثائق العطاء).
 -3يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (رشكة دياىل العام�ة /طريق بغداد بعقوبة الجديد -قرب تقاطع القدس)،
وان آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف  ، 2022/5/11وان العطاءات
املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العنوان
اآلتي (مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض) يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم  ، 2022/5/12ويف حالة مصادفة
ي�وم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي هو آخر موعد لتقديم العط�اء ويعترب موعد الغلق  ...مع
التقدير .
املهندس عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام  /وكالة
رئيس مجلس اإلدارة
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يف اليوم العاملي حلرية الصحافة
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الكاظمي :صحافتنا احل ّرة هي ضمان لبقية احلريات  --همام محودي :الصحافة هي السلطة األوىل وليست الرابعة

نقابة الصحفيني العراقيني حتيي األسرة الصحفية ودورها املهين املتميز
بغداد /الزوراء:
أكيد رئييس اليوزراء ،مصطفيى
الكاظميي ،أن الصحافية العراقية
الحرّة هي ضميان لبقية الحريات،
مشيرا اىل أن اإلعالم الح ّر املسؤول
واملوضوعي يسياهم يف بناء العراق
اليذي نطمح له ،فيميا حيت نقابة
الصحفييني العراقييني االرسة
الصحفيية ودورها املهنيي املتميز
بمناسيبة الييوم العامليي لحريية
الصحافة.
وقيال الكاظمي يف تغرييدة له عىل
تويرت تابعتها “الزوراء” ”:يف اليوم
العامليي لحريية الصحافية ،نجدد
التأكيد عىل ان صحافتنا الحرّة هي
ضمان لبقية الحريات ،وان االعالم
الح ّر املسيؤول واملوضوعي يساهم
يف بنياء العراق الذي نطمح له ،عىل
امل ان تكون صحافتنا دليل الناس
اىل الحقيقة”.
واضياف “ :نسيتذكر بهيذا الييوم
بإجالل شهداء الكلمة الصادقة”.
من جانبها ،حيت نقابة الصحفيني
العراقيني االرسة الصحفية ودورها
املهنيي املتمييز بمناسيبة الييوم
العاملي لحرية الصحافة.
وذكر بيان للنقابة تلقته “الزوراء”:

أنيه “يحتفيل العيراق والعاليم يف
الثالث من شهر مايس من كل عام
بالييوم العاملي لحريية الصحافة،
وهو الييوم املخصيص للدفاع عن
حرية التعبر وسيالمة الصحفيني
يف وسائل األعالم”.
وأضياف أنيه “انطالقيا مين تليك
املبيادئ وتعبيرا عين املسيؤولية
املهنيية واألخالقيية تجياه األرسة
الصحفية ،فإن نقابية الصحفيني
العراقييني تحرص عيىل تعزيز تلك
املبيادئ عىل ارض الواقع من خالل
دورهيا البيارز واملتمييز يف الدفاع
عن حقوق الصحفيني واإلعالميني

وعوائيل

ومختلف وسيائل اإلعيالم العاملة
يف العراق والعميل الجاد عىل توفر
مناخيات آمنية للعميل الصحفيي
وبيئية تتناسيب ميع دورهيم يف
صناعية اليرأي العيام وإشياعة
مفاهييم الحريية والديمقراطيية

وتعزيز السيلم املجتمعي من خالل
التناول اإلعالميي ملختلف القضايا
ووفقيا للمعايير املهنيية الدوليية
ولوائح السلوك املهني” .
وتابع البيان أنه “تثمينا من نقابة
الصحفييني العراقييني والتزامهيا

املهنيي تجياه األرسة الصحفيية
ودورهيا ،فقد اسيتطاعت النقابة
تحقييق مكاسيب وانجيازات مين
أبرزهيا ترشييع قانيون حقيوق
الصحفييني اليذي وفير ضمانيات
ومكاسيب وحقوقيا ماديية

شيهداء

للصحفييني
الصحافة ”.
وأشيار البيان اىل ان النقابة تشيد
بالتضحييات الكبيرة التي قدمتها
األرسة الصحفيية يف العيراق والتي
راح ضحيتهيا مئات الشيهداء من
الصحفييني يف مختليف وسيائل
األعيالم .كميا وتحييي نقابية
الصحفييني العراقييني جمييع
الصحفييني حيول العاليم الذيين
ييؤدون واجبهيم املهنيي رغيم كل
الظروف املحيطية بهم ،كما وتعرب
عين شيكرها وتقديرهيا للجهات
الحكوميية وفعالييات املجتميع يف

العيراق التي تعمل جاهيدة لتوفر
اجيواء مالئمية للعميل االعالميي
والصحفيي لكيي ييؤدي الصحفي
واالعالمي واجبه بكل حرية وامان
.
يف غضيون ذلك ،اكد الشييخ همام
حميودي ،رئييس املجليس االعيىل
االسيالمي العراقي ”:ان الصحافة
هي السلطة االوىل وليست الرابعة،
عندميا تكيون صيوت الشيعب
وضمره والقوة التي تقود سياحة
الرأي العام نحيو امانيها يف الحياة
الكريمة”.
وقيال حميودي يف بيان بمناسيبة
الييوم العاملي لحريية الصحافة ”:
نحيي كل االقيالم واملنابر الصادقة
الشيجاعة التيي سياندت حمياة
الوطين بمهمة الدفاع عين العراق
وقدميت شيهداء ،ووقفيت بوجيه
الفسياد والتخريب والغيزو الثقايف
وتفانت يف اداء رسيالتها االنسانية
السياميةبأمانةومسيؤولية”.
واضاف ”:نأمل لصحافتنا مزيدا من
التقدم املهني والحريية والجرأة يف
نقل الحقيقة والنأي عن املناكفات
وكل ميا يعكير السيلم االجتماعي
وييسء لرسالتها السامية”.

الالمي يتلقى املزيد من التهاني وباقات الورود ملناسبة إعادة انتخابه نقيبا للصحفيني
بغداد /الزوراء:
َتلقى نقيب الصحفييني العراقيني ،رئيس
اتحياد الصحفييني العرب ،مؤييد الالمي،
املزيد من التهاني وباقات الورود ملناسيبة
اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني
لدورة انتخابية جديدة.
وهنيأ االميني العيام لحيزب الجماهير
الوطنية الدكتور احميد عبدالله الجبوري
(ابو ميازن) نقيب الصحفييني العراقيني
مؤيد الالمي بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا
للصحفيني العراقيني
كميا هنيأ الجبيوري الفائزيين بعضوية
مجليس النقابية ولجنتيي االنضبياط
واملراقبية يف االنتخابات التيي اجريت يوم
الجمعة الخامس عرش من نيسان .
وتمنى الجبيوري لالمي النجاح واملوفقية
يف ادارة رأس الهيرم لالرسة الصحفية من
خيالل االلتيزام باملثل واملعايير املهنية يف
تناول املعلومات ونقل االخبار بموضوعية
من اجيل ترسييخ قواعيد الكلمية الحرة
الصادقة خدمة لعراقنا العزيز .
كذليك تلقيى نقييب الصحفييني ،مؤييد
الالمي ،تهنئة من عضو مجلس النواب عن
ائتالف دولة القانون ،موحان السياعدي،

مؤييد الالمي تهنئة وباقية ورد من هيئة
املستشارين يف نقابة الصحفيني العراقيني
بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني

بمناسيبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني
العراقيني.
بدورهيا ،هنيأت خليية اإلعيالم األمنيي
اإلعالميني والصحفيني ووسائل االعالم يف
اليوم العاملي لحرية الصحافة.
وقاليت الخليية يف بيان”:أجميل التهانيي
وأصدق التربيكات تتقدم بها خلية اإلعالم
األمني اىل األرسة الصحفية وجميع وسائل
اإلعيالم ،بمناسيبة الييوم العامليي لحرية
الصحافة الذي يوافق الثالث من أيار”.
واكيدت الخلية انهيا “تسيعى جاهدة اىل

تسهيل مهمة الكوادر اإلعالمية والتواصل
الدائيم معهيا ،وتوفير األجواء املناسيبة
لعملهيممينأجيلاعيالمحيرهيادف”.
واضافيت “لقيد كان اإلعيالم واليزال خر
عيون للقيوات األمنية بمختليف صنوفها
وتشيكيالتها وكان جزءا مين النرص عىل
اإلرهاب والجريمة بمختلف صورها.
كما هنأ مدير عام رشكة توزيع املنتجات
النفطية ،حسني طالب ،نقيب الصحفيني
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب،
مؤييد الالميي ،بمناسيبة اعيادة انتخابه

نقيبا للصحفيني العراقيني.
وعرب طاليب ،يف برقية تهنئة ،عن اعجابه
باليدور الفاعيل اليذي تنهيض بيه نقابة
الصحفييني العراقييني واملكانية املتميزة
التيي تحتلها النقابة عيىل كل االصعدة ما
جعلهيا تحظيى باهتمام وتقديير جميع
فعالييات املجتميع العراقي ومؤسسياته
الرسمية والشعبية.
كميا تلقى مؤيد الالميي باقة ورد وبرقية
تهنئية من مؤسسية اإلسيكان التعاونية
(فيتاس) ،ملناسيبة اعيادة انتخابه نقيبا

للصحفيني العراقيني.
وايضا تلقى نقييب الصحفيني العراقيني،
مؤيد الالمي ،باقة ورد وتهنئة من صادق
العيي رئييس فيرع النقابية يف محافظة
البيرصة ملناسيبة اعيادة انتخابيه نقيبيا
للصحفيني .
كميا تلقيى نقييب الصحفييني العراقيني
مؤييد الالميي تهنئة وباقية ورد من فرع
النقابة يف محافظة بابل بمناسيبة اعادة
انتخابه نقيبا للصحفيني .
يف غضيون ذلك تلقيى نقييب الصحفيني

كميا تلقى نقييب الصحفييني العراقيني،
مؤيد الالمي ،باقة ورد وتهاني من الشيخ
وائل الشيمري ،رئيس حيزب املحافظون،
بمناسيبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني
العراقيني.
كذليك تلقى نقيب الصحفييني العراقيني،
مؤيد الالمي ،باقية ورد وتهنئة من املدير
العيام للرشكية العامية للربييد والتوفر
رئييس مجلس االدارة ،ادرييس خالد عبد
الرحمن ،بمناسيبة اعيادة انتخابه نقيبا
للصحفيني .
وقيال عبد الرحمين يف تهنئته”:يرس ادارة
الربيد العراقي تقديم التهنئة لكم بمناسبة
تجدييد انتخابكيم نقيبيا للصحفييني
العراقييني ،متمنيني لكيم دوام املوفقيية
والنجاح يف عملكم “.
كميا تلقى نقييب الصحفييني العراقيني،
مؤييد الالمي ،باقة ورد مين مركز (رواق
بغداد) للسياسات العامة بمناسبة اعادة
انتخابه نقيبا للصحفيني.

تعهد باستخدام “أسلوب جديد للحكم”

ماكرون يدعو الفرنسيني للوحدة خالل تنصيبه رئيسا لفرنسا لوالية ثانية
باريس /متابعة الزوراء:
خيالل مراسيم بسييطة لكنهيا زاخرة
بالدالالت الرمزية يف قرص اإلليزيه ،تم،
امس السبت ،تنصيب الرئيس الفرنيس
املنتهية واليته إيمانويل ماكرون لوالية
ثانيية من خميس سينوات ..وماكرون
أول رئييس يفيوز بواليتيني متتاليتيني
منيذ عقديين لكنيه ليم يعلن بعيد عن
الشيخصية التي سيسيند إليها منصب
رئيس الوزراء يف واليته الجديدة.
وبعد تأكيد رئيس املجلس الدسيتوري،
لوران فابيوس ،فوز ماكرون يف الدورة
الثانيية يف  24نيسيان/أبريل اميام
املرشيحة اليمينيية املتطرفية ،ماريين
لوبيان ،بحصوليه عيىل  % 58,55من
األصوات ،دعا الرئيس الفرنيس يف كلمة
مقتضبية إىل “التحيرك دونميا هوادة”
لتكون فرنسا “أكثر استقالال”.
وكان تنصيب الرئيس الرابع الذي يعاد
انتخابيه يف ظل الجمهورية الخامسية
يف فرنسيا بعد ديغول وميرتان وشراك،
مشيابها ملا حصيل مع أسيالفه هؤالء
مين دون الخروج من القرص الرئايس..
ونقليت املراسيم عيىل كل املحطيات
التلفزيونية الرئيسة يف البالد.
وألقى رئيس البيالد بعد ذلك كلمة أمام
نحيو  450شيخصية مدعيوة وأفيراد
عائلتيه مين بينهيم زوجتيه بريجييت
وأصدقياء وأعضياء الحكومية ورئيس
الوزراء جان كاستكس ،فضال عن كبار

املسيؤولني يف مجليس الربملان وممثلني
عين الجامعيات والنقابيات واألدييان
وغرهم.
وحير كذليك الرئيسيان السيابقان
نيكيوال سياركوزي وفرانسيوا هوالند،
فضال عن رئيس الوزراء يف واليته األوىل
إدوار فيليب.
وخالل كلمة ماكرون يف حفل التنصيب،
وعد بيأن يقود البيالد بي”نهج جديد”،
عيرب “التخطييط واإلصيالح وإرشاك”
الفرنسييني ،وقطع وعدا للشيباب بأن
“يورثهيم كوكبيا قابيال للعييش أكثر،
وفرنسا أكثر حيوية وأقوى”.
ورحب باملدعوين ،وبينهم مقدمو رعاية
صحية ومسؤولون محليون منتخبون
ومسؤولو جمعيات ورياضيون وشباب
يجسدون األولويات التي سيعمل عليها
يف واليته الجديدة.
وقيد دعا الرئييس املعياد انتخابه أيضا
مقدميي رعايية صحيية ومسيؤولني
محلييني منتخبني ومسيؤويل جمعيات
ورياضيني وشيبابا للتذكر باألولويات
التيي سييعمل عليهيا يف واليتيه
الجدييدة ومين بينهيا إصيالح النظام
االستشفائي.
وحيدد يف كلمتيه االتجاهات الرئيسيية
لواليته الثانية قبل أن ينتقل إىل الحديقة
ليستعرض ثلة من القوات املسلحة عىل
وقع النشيد الوطني الفرنيس .وأطلقت
 21طلقة مدفع من ساحة ليز أنفاليد.

وشيدد ماكيرون عيىل رضورة العميل
بدأب كيي تصبح فرنسيا “دولية أكثر
استقالال” وبغية رفع مستوى املعيشة
و”تنسييق رد فرنييس وأوروبيي عيىل
تحديات القرن”.
وأقيميت يف قيرص اإلليزييه يف باريس،
امس السبت ،مراسم تنصيب إيمانويل

ماكرون اليذي أصبح أول رئيس للدولة
منذ  20عاما ينتخب لوالية ثانية.
وخالل هذه املراسم ،أقر رئيس املجلس
الدسيتوري لوريين فابييوس بفيوز
ماكيرون يف االنتخابيات التيي جرت يف
أبرييل امليايض ،ثيم وقيع الرئيس عىل
وثيقة تنص عىل إعيادة تنصيبه لوالية

ثانية سيتنطلق رسيميا يف منتصف ليل
 13مايو.
وتابيع“ :أتعهد ببناء كيرة أرضية أكثر
مالءمية للعيش وفرنسيا أكثير حيوية
وأقوى”.
وشدد الرئيس عىل أنه يدرك خطورة الفرتة
الحاليية ،ابتدا ًء من مسيتجدات الوضع يف

أوروبا وصوال إىل الجائحة والوضع البيئي
االسيتثنائي ،مضيفيا أن بليده والعاليم
عموما “لم يواجها إال يف حاالت نادرة مثل
هذه املجموعة من التحديات”.
وتابع“ :اختار شيعب فرنسيا مرشوع
مسيتقبل واضحا جمهورييا وأوروبيا،
وهيو ميرشوع االسيتقالل يف العاليم
غر املسيتقر ومرشوع التقيدم العلمي
واالجتماعي والبيئي”.
ويواجيه ماكيرون يف واليتيه الثانيية
تحدييات صعبية متمثلية بتحقييق
اإلصالحيات التي تعهد بها ليدى توليه
مقالييد الحكيم عيام  2017ومواصلة
جهيوده الراميية إىل تسيوية النزاع بني
روسيا وأوكرانيا.
وتبدأ الوالية الرئاسيية الجديدة رسميا
يف  14أيار/ماييو ،ثيم يأتيي عقب هذا
التاريخ موعد تعيني رئيس وزراء جديد،
يف حني تجيرى االنتخابيات الترشيعية
بعد شهر من ذلك.
وتغيذي صعوبيات ماكيرون املحتملة
يف إيجياد الشيخصية املناسيبة لقيادة
الحكومة ،التكهنات.
فيبدو أن فرونييك بيداغ ،مديرة مكتب
رئيس الوزراء السابق إيمانويل فالس،
واملدييرة العامة ملجموعة “نكسييتي”
العقارية راهنا ،رفضت العرض ،فضال
عن النائبة االشرتاكية فالري رابو التي
قاليت إنه تم االتصال بها لكنها رفضت
لكي ال تضطر إىل رفع سين التقاعد إىل

 65عاما.
يف املقابيل يؤكيد قيرص اإلليزييه أن
“الرئييس ليم يقيرتح منصيب رئييس
اليوزراء عيىل أي شيخص” ..وتوقيع
املؤرخ الفرنيس ،جان غاريغ ،سلسيلة
مين الصعوبيات أميام ماكيرون عيىل
هيذا الصعيد .وذكر خصوصا “املشيهد
السييايس املرشذم” الذي يواجهه “من
دون أي ثقافية حزبيية” داخل حركته
التيي باتت تعرف باسيم حزب النهضة
و”طبيعة تموضعه السييايس يف اليمني
واليسار يف آن”.
إال أن امليؤرخ الذي يحير كتابا حول
عالقية الرؤسياء الفرنسييني برؤسياء
الحكومات ،يشدد عىل “الطابع املنفر”
لهذا املنصيب منذ حواىل عرش سينوات
وال سييما لشيخصيات من شيأنها أن
تجسد التجدد السيايس .وختم قائال “ال
يمكن اسيتحداث حزب يسمى النهضة
وتعييني شيخصيات قديمة يف رئاسية
الحكومة”.
ويشيارك ماكيرون ،الييوم األحيد ،يف
مراسيم ذكيرى انتصيار الحلفياء عىل
أملانييا النازية يف الثامين من آيار/مايو
 ..1945وينتقل االثنني إىل سرتاسبورغ
بمناسيبة يوم أوروبا ليلقيي خطابا يف
الربمليان األوروبيي قبيل أن يتوجيه إىل
برليني للقاء املستشيار األملانيي أوالف
شولتس يف أول زيارة له إىل الخارج منذ
إعادة انتخابه.
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حذرت من مروجي الشائعات

إجراءات يف كركوك وأول إصابة يف البصرة وأربيل

الصحة تبني أسباب انتشار احلمى النزفية ..وتؤكد :متابعته ليست
مسؤوليتنا

عمليات ميسان تؤكد سيطرتها على
النزاعات العشائرية

ميسان/:الزوراء:
أكدت قي�ادة عمليات ميس�ان ،امس
الس�بت ،اس�تقرار الوض�ع األمن�ي
يف املحافظ�ة ،فيم�ا ح�ذرت مروجي
اإلش�اعات باللج�وء إىل القضاء لرفع
دعاوى بحقهم ،مؤكدة السيطرة عىل
النزاع�ات العش�ائرية التي تحدث بني
الحني واآلخر يف املحافظة.
وق�ال قائ�د عملي�ات ميس�ان ،اللواء
الرك�ن محم�د جاس�م الزبي�دي ،يف
ترصيح صحف�ي :إن «الوضع األمني
يف محافظة ميس�ان جيد جداً» ،مبينا ً
أن «ما يتم ترويجه يف مواقع التواصل

االجتماعي غر صحيح ،وعىل الجميع
توخي الدقة والحذر وأخذ املعلومة من
املصادر الرس�مية» ،مح�ذرا ً املروجني
للش�ائعات ،ب� «رفع دعاوى قضائية
بحقهم وفق القانون» .وبشأن النزاع
العشائري الذي حدث ،األربعاء املايض
يف ناحي�ة العزي�ر جن�وب املحافظ�ة،
أك�د أنه «تم احتواء املوقف وحس�مه،
حيث دخلت الق�وات األمنية وفرضت
س�يطرتها يف قري�ة الفرق�ة جن�وب
ناحية العزير».وأشار إىل أن «املواطنني
رحبوا بدخ�ول القوات األمنية وفرض
سيطرتها التامة عىل املنطقة».

كعكة عيد ميالد مطعمة بالـ”فياغرا”
تنهي حياة شاب يف بغداد
بغداد/الزوراء:
تويف ش�اب ،امس الس�بت ،بعد توقف عضلة القلب ،نتيجة تن�اول كعكة عيد مياد،
وضع�ت فيها كمية م�ن حبوب «فياغرا».وأبلغ مصدر أمني أن «مزاحا ً بني خمس�ة
ش�باب أدى إىل وف�اة أحدهم يف عيد مي�اده ،بعد أن أقدم أحده�م عىل وضع حبوب
فياغرا يف كعكة عيد املياد بقصد إثارته».وأضاف املصدر أن «تناول الش�اب للكعكة،
تس�بب بتوق�ف عضلة القل�ب ووفاته يف الح�ال ،بعد نقله إىل مستش�فى املحمودية
ضمن العاصمة بغداد».

بغداد/الزوراء:
كش�فت وزارة الصحة ،امس الس�بت ،اسباب
انتشار مرض الحمى النزفية يف العراق.
وق�ال مدي�ر تعزيز الصح�ة يف ال�وزارة هيثم
العبيدي يف ترصيح صحفي :إن «مرض الحمى
النزفية مستوطن يف العراق وليس مرض بؤرة
مح�ددة ،ويظهر بني ف�رة واخرى» ،مش�را
اىل ان�ه «يتواجد يف جمي�ع املحافظات بصورة
عامة كحاالت خاملة».
واضاف ان «ظهور هذا املرض يكون ألس�باب
منها ع�دم مكافح�ة الحرشة ،وع�دم فحص
الحيوان�ات التي تتعرض للم�رض» ،مبينا ان
«هذا امل�رض يجب ان يتابع من دائرة البيطرة
ووزارة الزراع�ة وليس م�ن وزارة الصحة الن
س�بب املرض الرئي�ي يكون م�ن الحيوانات
وليس من االنسان».
وس�جلت وزارة الصحة  8وفيات و 40إصابة
بالحم�ى النزفي�ة يف عم�وم الب�اد يف آخ�ر
إحصائي�ة للضحاي�ا أعلنت عليه�ا اول أمس
الجمعة ،مبينة ان الوفيات توزعت عىل خمسة

اربيل/الزوراء:
اعلنت وزارة البلديات والس�ياحة يف حكومة
اقليم كوردس�تان ،امس الس�بت ،عن وضع
الرقابة عىل منطق�ة «كومي فياو» بقصبة
جومان التابعة ملحافظة اربيل تحت املراقبة
بعد قيامها برفع كميات كبرة من النفايات
الت�ي خلفها الس�ياح خال أي�ام عطلة عيد
الفطر.وجاء يف بيان لل�وزارة ورد «الزوراء»
ان الع�ام الح�ايل بخ�اف االع�وام املاضي�ة

التخصيص�ات املالية ،وهناك توجه النواب
املحافظة لزي�ادة التخصيص�ات املالية يف
قانون األمن الغذائي”.
وأضاف أن “حجم البطالة يف الديوانية الذي
مازال مس�تمرا باالرتفاع أصبح مش�كلة
كبرة تؤرق املواطنني” ،مؤكدا أن “نس�بة
البطالة يف املحافظة بلغت  20باملئة”.
واعتر الخبر االقتصادي نبيل جبار العي،
يف وقت س�ابق ،أن رئيس الوزراء ترصيف
األعمال مصطفى الكاظمي لم يقدم إنجازا
ملموسا حتى اللحظة يستحق املدح .

انتحار “مراهق” تولد  2003شرقي العاصمة
بغداد/الزوراء:
أفاد مصدر أمني ،امس الس�بت ،بانتحار «مراهق» تول�د  200٣يف مدينة الصدر رشقي العاصمة
بغداد.وقال املصدر إن «مراهقا تولد  200٣أقدم عىل االنتحار باسلوب اطاق النار عىل نفسه من
س�اح نوع مس�دس داخل منزله ضمن مدينة الصدر رشقي بغداد».وأضاف أن «املعلومات تشر
اىل ان اسباب االنتحار نتيجة الحالة املادية وتعاطيه للحبوب املخدرة».

التعليم تصدر توجيهاً بشأن
مؤشرات التغري املناخي
بغداد/الزوراء:
وجه�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي ،امس
الس�بت ،الجامع�ات باس�تكمال برامجه�ا وتعضي�د
أبحاثها ودراس�اتها بش�أن مؤرشات التغ�ر املناخي.
وذكرت الوزارة يف بي�ان ورد ل� «الزوراء» انه «انطاقا
من مس�ؤولياتها األكاديمية ومهامها العلمية الداعمة
لقطاع�ات الدول�ة املختص�ة واس�تكماال لرامجه�ا
العلمي�ة يف مواكب�ة الق�راءة العاملية مل�ؤرشات التغر
املناخ�ي ،وجهت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي
والعل�وم والتكنولوجي�ا جامعاته�ا كاف�ة ومراكزه�ا
البحثية املعنية بتعضيد توصياتها التي تمخضت عنها
ندواتها ومخرجات ورش�ها ومؤتمراته�ا التخصصية
وأبحاثه�ا وفعالياته�ا النوعي�ة لتعزي�ز الدراس�ات
الكاش�فة عن املش�كات املناخية وتش�خيص تأثرها
ع�ىل العراق من خ�ال منظور اس�راتيجي متكامل».
وأك�دت وزارة التعلي�م العايل البح�ث العلمي «مضيها
واعتماده�ا املج�االت التطبيقي�ة والتقني�ة إلنت�اج
املش�اريع واالبتكارات املنس�جمة والتنمية املس�تدامة
التي حققت فيها الجامعات العراقية نتائج تنافس�ية
إيجابي�ة يف ضوء أه�داف األمم املتحدة الت�ي تظافرت
فيها جودة التعليم ومس�احات العمل املناخي والطاقة
النظيفة واملدن املستدامة».

األغذية العاملي يعلن توسعة برنامج التغذية املدرسية الوطين يف العراق
بغداد/الزوراء:
أعل�ن برنام�ج األغذي�ة العامل�ي ،امس الس�بت،
توس�عة برنام�ج التغذي�ة املدرس�ية الوطني يف
الع�راق ،وفيما أكد تعزيز القدرات من أجل تنفيذ
برنام�ج التغذي�ة يف  1٣محافظة عراقية ،أش�ار
إىل توف�ر الوجبات املدرس�ية لنحو نصف مليون
طالب عراقي خال .2022
وق�ال ممثل برنام�ج األغذية العامل�ي يف العراق،
عي رضا قري�ي ،يف ترصيح صحف�ي :إن «كاً
من برنامج األغذية العامل�ي التابع لألمم املتحدة
ووزارة الربي�ة العراقية ،قاما بتوس�عة برنامج
التغذية املدرس�ية الوطني واملم�ول بالكامل من
قبل الحكومة العراقية ما يعكس التزام الحكومة
الرصني بدعم تعليم األطفال».
وأض�اف قريي أن «وزارة الربية العراقية تقوم
حاليا ً بتنفيذ الرنامج وتوفر الوجبات املدرسية
بينم�ا يس�تمر برنام�ج األغذية العامل�ي بتوفر
املشورة والدعم الفني واللوجستي بنا ًء عىل أعوام
الخرة التي اكتس�بها الرنام�ج يف تنفيذ برامج
التغذية املدرسية ،بعد مزاولة التعليم الحضوري
يف مدارس الع�راق للعام الدرايس الحايل بعد فر ٍة
مطولة م�ن التعليم االلكروني بس�بب انتش�ار
جائحة كورونا».
ولفت إىل أن «وزارة الربي�ة تخطط للعام الحايل
لدع�م م�ا يق�ارب  11٣,000طال�ب وطالب�ة يف

مدينة الصدر ببغداد باإلضافة ملا يقارب 21,000
يف محافظ�ة ذي قار وح�وايل  50,000يف البرصة
باإلضاف�ة للتوعية بالتغذي�ة والصحة والنظافة
التي سيقوم برنامج األغذية العاملي بتوفرها».
وتابع أنه «من خال التعاون املشرك مع وزارتي
الربي�ة والصحة ،ق�ام برنامج األغذي�ة العاملي
بتعزيز الق�درات من أجل تنفي�ذ الرنامج يف 1٣

محافظة وتوفر الوجبات املدرسية إىل 449,000
طالب وطالبة يف العام الحايل».
وأوض�ح أن «هذا األمر يأت�ي بعد عقد اتفاقية يف
عام  2021من أجل توسيع نطاق تغطية أنشطة
التغذي�ة املدرس�ية لتش�مل  ٣.٦ماي�ني طف�ل
عراق�ي يف املدارس بحلول العام الدرايس - 2024
.»2025

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
تبليغ
اىل /املدعى عليه  /هادي حسني هادي
ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة أعاه واملقامة من قبل املدعية (زهراء
عوده محمد) واملتضمنة طلبها الحكم بإثبات نسب الطفل (حسني) وملجهولية
محل اقامتك قرر تبليغك اعانا بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه
املحكم�ة بموعد املرافع�ة املصادف  2022/5/11وخال ثاث�ة أيام من التاريخ
التايل لنرش هذا اإلعان وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تستكمل املحكمة إجراءاتها بحقك غيابيا.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه  /حاتم كريم عجيد
م /تبليغ
قامت املدعية (علياء حس�ني عبد) الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاه والتي تطلب
فيه�ا التفريق وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا
تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح
يوم املرافعة املوافق  2022/5/17الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.

القايض
حسني شبيب عايد

القايض
حسني شبيب عايد

العدد/907٣ /ش2022/
التاريخ2022/4/25 /

ح�االت يف ذي قار وحالة واحدة يف كل من بابل
واملثنى وكركوك
وكش�ف مص�در مح�ي بمحافظ�ة كرك�وك،
امس الس�بت ،عن حملة إلزال�ة حظائر تربية
املوايش يف أحياء مركز املحافظة ،ضمن جهود
مواجهة مرض الحمى النزفية.
وق�ال املص�در إن «قائممقامي�ة مركز مدينة
كرك�وك نف�ذت حمل�ة إلزال�ة حظائ�ر تربية

امل�وايش املنت�رشة داخ�ل االحياء الس�كنية يف
املدينة ،وذلك ضم�ن الجهود الوقائية ملواجهة
الحم�ى النزفي�ة» .وأضاف املص�در أن «هذه
الحملة جاءت بعد يوم واحد من تسجيل حالة
وفاة يف املحافظة«.
وكانت مديرية الصحة العامة يف أربيل عاصمة
اقليم كوردستان أعلنت ،امس السبت ،تسجيل
أول حال�ة اش�تباه بالحم�ى النزفي�ة لطف�ل

رضيع.
كم أعلنت دائرة صحة البرصة ،امس الس�بت،
تس�جيل أول إصابة بمرض «الحمّى النزفية»
يف املحافظة.
وبحسب وثيقة ،حصلت عليها «الزوراء» ،فقد
اظه�رت نتائج الفحوصات ألحد املرىض داخل
محافظة البرصة أنه مصاب بالحمى النزفية.
وكان�ت وزارة الصح�ة العراقي�ة أعلنت ،اول
أمس الجمع�ة ،آخر حصيل�ة لضحايا الحمى
النزفي�ة يف عم�وم الباد وهي  8ح�االت وفاة
و 40إصاب�ة بالحم�ى النزفي�ة نصفه�ا يف
محافظة ذي قار ،فيما بينت أن هناك ارتفاعا ً
نسبيا ً بمعدل اإلصابات بالحمى النزفية خال
العام الحايل.
والحم�ى النزفية مرض ف�رويس يصل معدل
الوفي�ات للمصابني ب�ه إىل  ،%40وفق منظمة
الصح�ة العاملي�ة وينتق�ل م�ن الحيوانات إىل
اإلنس�ان بص�ورة مب�ارشة كاالخت�اط م�ع
املاش�ية ،أو ع�ن طريق جزر امل�وايش املصابة
باملرض.

أربيل تضع منطقة سياحية حتت الرقابة بسبب النفايات

نائب عن الديوانية :نسبة البطالة يف
احملافظة ارتفعت إىل % 20

الديوانية/الزوراء:
طالب النائب عن محافظة الديوانية ،حيدر
ش�يخان ،امس الس�بت ،ن�واب املحافظة
بوقف�ه جادة تح�ت قبة الرمل�ان لتظافر
جمي�ع الجهود م�ن أجل املطالب�ة بزيادة
تخصيصات املحافظة وزيادة مرشوعاتها
يف قان�ون األم�ن الغذائي الطارئ ،مش�را
اىل ارتفاع نس�بة البطال�ة يف املحافظة اىل
.%20
وق�ال ش�يخان يف ترصي�ح صحف�ي
إن “محافظ�ة الديواني�ة تش�كو قل�ة
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العدد/7٦4 :ش2022 /
التاريخ 2022/4/24:

توجه�ت أعداد كب�رة من الس�ياح املحليني
والعراقي�ني و االجان�ب اىل منطق�ة «كومي
في�او» (وه�و عب�ارة ع�ن بح�رة صغرة
تتجم�ع فيها مي�اه االمطار واملي�اه الذائبة
م�ن ثلوج جبال حصاري س�كران) يف حدود
جوم�ان .مبين�ا :ان االيام املاضية وبس�بب
ترك كمي�ات كبرة من املخلف�ات والنفايات
التي لوث�ت املنطقة تس�ببت بقلق كبر عىل
مستوى اإلقليم.واضاف :انه بهدف الحفاظ

ع�ىل البح�رة واملناط�ق املج�اورة له�ا من
التل�وث والتش�ويه قام�ت مديرية س�ياحة
جوم�ان بوضع عدد م�ن املراقب�ني للبحرة
ملراقبتها عىل مدار الس�اعة.ونقل البيان عن
مدير بلدية وس�ياحة جومان هلكورد محمد
قوله :ان فرق السياحة تقوم منذ أيام بشكل
مس�تمر بعملية تنظيف البح�رة .مبينا :ان
امس الس�بت قامت فرق السياحة بالتعاون
مع رشك�ة خاصة برفع النفايات يف املنطقة

برف�ع  ٦س�يارات حمل قابة م�ن مخلفات
السياح يف البحرة.واضاف محمد :ان املنطقة
تش�هد حاليا تواجد أعداد كبرة من السياح،
الفتا إىل أن البحرة نظيفة تماما وال نفايات
فيها حاليا.وبشأن حماية ومراقبة البحرة،
أكد محمد :أن س�ياحة جومان وضعت عددا
من املراقب�ني يف املنطقة ملنع تلويث البحرة.
مطالبا الس�ياح االلتزام بقواع�د النظافة يف
بحرة «كومي فياو» ومحيطها.

القبض على ثالثة مطلوبني بتهمة قتل ممرض يف الديوانية
الديوانية/الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة الديوانية،
امس السبت ،القبض عىل ثاثة
مطلوبني بتهم�ة قتل ممرض
يف محافظة الديوانية.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان ورد
ل�� «ال�زوراء» :ان�ه «بمتابعة
شخصية من قبل قائد رشطة
محافظة الديوانية واملنش�آت
الل�واء الحقوقي ،محمد كاظم
الزركان�ي ،تمكن�ت ق�وة من
مرك�ز رشط�ة س�ومر بإمرة

ضاب�ط املرك�ز العقي�د قيرص
رشيد ،فضا عن عدد اخر من
الضباط واملنتس�بني من القاء
القبض ع�ىل  ٣مطلوبني وفق
أح�كام امل�ادة  40٦عن قضية
مقت�ل املمرض ماهر الخزاعي
قبل أيام ،وذلك خال ممارسة
أمني�ة قام�ت به�ا ملاحق�ة
املطلوبني».وأض�اف ان�ه «تم
تس�ليمهم إىل قس�م مكافحة
اإلجرام لغرض إكمال التحقيق
معهم واحالتهم إىل القضاء».

اعتقال متاجرين باملخدرات ومزور عملة “متلبسني” شرقي بغداد
بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،امس
الس�بت ،اعتقال أربعة أش�خاص
متهمني بتج�ارة املخدرات وتزوير
العمل�ة يف عمليت�ني منفصلت�ني
نفذتهم�ا قطعاته�ا يف مدين�ة
الصدر ،رشقي بغداد.
وقال�ت مديري�ة إع�ام عملي�ات

بغ�داد يف بي�ان ورد «ال�زوراء» إن
«قطع�ات الل�واء ال��( )42فرق�ة
املش�اة الحادي�ة ع�رشة تمكنت،
وبعد ورود معلومات استخبارية،
م�ن إلق�اء القب�ض ع�ىل ث�اث
متهمني يتاج�رون باملواد املخدرة
ضب�ط بحوزتهم كمية م�ن مادة
الكريس�تال تقدر ب��( )900غرام

مع اجهزة تعاطيها وبيعها ضمن
قطاع ( )55 ، 2٣بمدينة الصدر».
وأضاف البي�ان أن «قطعات اللواء
ذاته تمكنت من إلقاء القبض عىل
متهم بالتزوير ضبط بحوزته مبلغ
م�ايل ق�دره ( )5000,000دين�ار
عراقي م�زور باالضافة اىل طابعة
تس�تخدم لتزوير العملة جاء ذلك

خ�ال تنفي�ذ واجب مش�رك مع
مفرزة م�ن جهاز األم�ن الوطني
وت�م اعتقال�ه بالج�رم املش�هود
ضمن قطاع ( )57رشقي العاصمة
بغ�داد» ،مبين�ا ً ان�ه «ت�م تس�ليم
املتهمني م�ع امل�واد املضبوطة إىل
الجه�ات ذات االختصاص ألكمال
اإلجراءات القانونية بحقهم».

التجارة :قانون األمن الغذائي سيوفر ثالثة ماليني طن من احلنطة
كخزين اسرتاتيجي
بغداد/الزوراء:
اكدت وزارة التجارة ،امس السبت،
أن قان�ون األم�ن الغذائ�ي يتي�ح
الحصول ع�ىل ثاث�ة مايني طن
من الحنطة كخزين اسراتيجي.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه
«ال�زوراء» إن «قان�ون األم�ن
الغذائ�ي ال�ذي س�يقره مجل�س
النواب يتيح للوزارة الحصول عىل
كمي�ة ثاثة مايني ط�ن كخزين
اسراتيجي ملادة الحنطة» ،الفتة
اىل أن «ه�ذه الكمي�ة س�تجعل
الع�راق خ�ارج خط�ورة األزم�ة
االقتصادي�ة بس�بب الكمي�ات
املقرح�ة كخزي�ن اس�راتيجي،
وثاني�ا ً املوس�م التس�ويقي وم�ا
يحقق�ه من كمي�ات كب�رة بعد
ق�رار مجل�س ال�وزراء بزي�ادة
أس�عار م�ادة الحنط�ة إىل 750
ألف طن وجعل الخط�ة الزراعية
مفتوحة ،وثالثا ً املوجود باملخازن
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرفاعي

من الحنطة االس�رالية واالملانية
التي وصلت اىل املوان�ئ الجنوبية
خال األيام املاضية».
واوضح البيان أن «الوزارة تطمنئ
املواطنني بأن خزي�ن الوزارة من
م�ادة الحنط�ة جي�د ويف تصاعد
مستمر نتيجة املوسم التسويقي
وخط�ة ال�وزارة االس�ترادية
ملحص�ول الحب�وب ،وأيض�ا ً قيام
رشكات عاملي�ة بمقرح�ات لبيع
كمي�ات كب�رة م�ن الحنط�ة اىل
الع�راق يف حال إقرار قانون األمن
الغذائ�ي أو األم�وال الت�ي ترد إىل
ال�وزارة ع�ر حاج�ة البطاق�ة
التموينية».
واش�ار اىل أن «املوسم التسويقي
ال ي�زال يحق�ق نجاح�ات كبرة
م�ن خال تس�ويق أكثر من ٣00
أل�ف طن م�ن الحنط�ة  ،وعملية
افتت�اح املراك�ز التس�ويقية يف
املناط�ق الوس�طى والغربي�ة قد
رقم اإلضبارة2022/ ٣10 :
التاريخ2022/4/25 :

إىل /املنفذ عليه
عماد حسن جحيل

َ
تحقق لهذه املديرية من مختار واختيارية قض�اء الرفاعي انك مجهول محل اإلقامة
لق�د
وليس لك موطن دائم او مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه ،واستنادا للمادة ()27
م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرفاعي خال خمس�ة
ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجري وفق القانون.
املنفذ العدل
عي غالب صيهود القريي
أوصاف املحرر
قرار محكمة بداءة الرفاعي املرقم/971 :ب 2021/يف . 2022/٣/٣0

ب�دأت ،مم�ا ي�ؤرش أن املوس�م
التسويقي سيحقق كميات كبرة
م�ن الحنط�ة لصال�ح البطاق�ة
التمويني�ة وس�د حاج�ة الباد»،
مبين�ا ان «موقف تس�لم الحنطة
ليوم  ٦اي�ار كان كالتايل :البرصة
 951طن�اً ،النج�ف  107٣طن�اً،
األنب�ار  1208أطن�ان ،كرب�اء
 2548طن�اً ،ميس�ان  2٣25طناً،
بابل  4020طناً ،واس�ط 1444٦
طناً ،املثن�ى  ٣7٦٦طناً ،الديوانية
 50٣٦طناً ،النارصية  1178طناً،
الرفاع�ي  1510أطن�ان ،إجم�ايل
تسلم اليوم  ٣80٦8طناً ،وإجمايل
تسلم التسويق  2٦5589طناً».
وتاب�ع البي�ان أن «خزي�ن وزارة
التج�ارة م�ن الحنط�ة وص�ل إىل
كميات جي�دة بعد اس�تراد أكثر
م�ن  250أل�ف طن م�ن الحنطة
ً
املس�توردة،
فض�ا ع�ن وج�ود
كمي�ات يف مخازن ال�وزارة كانت

مهي�أة لتوزيع وجب�ة جديدة من
الطح�ني اىل املواطن�ني» ،مش�ددا
«عىل أن الوزارة تعاملت مع األزمة
العاملي�ة للحبوب بش�كل إيجابي
من خال االعتم�اد عىل املتوفر يف
مخازنه�ا واس�تراد كمي�ات من
الحنط�ة عر املتوفر م�ن األموال
التي ترده�ا من وزارة املالية رغم
عدم إقرار املوازنة العامة للدولة،
مما يؤرش اس�تقرار حاجة الباد
للحنط�ة خ�ال الف�رة املقبل�ة
واالبتعاد عن دائرة املخاطر يف ظل
مايحصل نتيجة االزمة العاملية يف
ارتفاع اسعار الحبوب».
ولف�ت اىل أن «نج�اح املوس�م
التس�ويقي وورود كميات كبرة
من الفاحني يف هذه الفرة يؤرش
أن املوس�م س�يكون ناجح�ا ً بكل
املقاييس ،رغم أن الخطة الزراعية
ق�د اختزل�ت نص�ف الكمي�ات
املزروعة من العام املايض».

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة
من نقابة الصحفي�ني العراقيني
بإس�م (صادق فرج لفتة) ،فعىل
من يعثر عليها تسليمها إىل جهة
اإلصدار.
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النقل تعلن االستمرار بالعمل
يف موانئها كافة

بغداد /الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق عن االستمرار بالعمل يف موانئها كافة
بالرغم من سوء األحوال الجوية الذي تعرضت له البالد.
وقال مدير عام موانئ العراق ،فرحان الفرطويس ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه «بالرغم من األجواء السيئة التي حدثت خالل األيام املاضية
استطاعت املوانئ من استقبال العديد من السفن التجارية وناقالت النفط
وذلك من خالل التنس�يق بني املرشدين البحريني عند االلتقاء يف املنحنيات
واملناطق املتعرجة واملناطق التي يتوجب فيها املرور االنفرادي».
وأض�اف أن «كوادر الرشكة عملت بكامل طاقتها خالل هذه الفرة ،وانها
اضط�رت لغلق القن�اة لفرة اقل من عرش س�اعات فقط ،وذل�ك النعدام
الرؤيا حيث اصبحت اقل من  300مر ،وبعد التحس�ن عاودت نشاطها يف
إرشاد واستقبال السفن والناقالت وارسائها بسالمة وامان».

الرافدين حيذر بشأن منح السلف
بغداد /الزوراء:
ح�ذر مرصف الرافدين ،امس الس�بت ،من التعامل م�ع رشكات او مكاتب او
منصات تدعي منح السلف.
واكد املرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه ،عىل رضورة “ عدم التعامل
مع جهات تزعم منح الس�لف والقروض بالتع�اون مع املرصف ،وليس هناك
اي وسيط بني املرصف وهذه الجهات غر القانونية”.

الكشف عن  17مشروعاً متوقفا
منذ  9سنوات يف واسط
بغداد /الزوراء:
كش�فت بلديات واسط ،امس الس�بت ،عن إحالة  70مرشوعا ً إىل مرحلة
التنفيذ خالل عام  2021بكلفة  120مليار دينار عراقي.
وقال مدير بلديات املحافظة ،حيدر جس�ام ،يف حوار إذاعي اطلعت عليه
«الزوراء» :إن “املبالغ التي خصصت لهذه املش�اريع تمثل نصف املوازنة
الكلية املخصصة للمحافظة والبالغة  240مليار دينار”.
وأش�ار جس�ام إىل أن”  17مرشوع�ا ً م�ن هذه املش�اريع هي مش�اريع
متوقفة منذ عام  ،»2013مبينا ً «أنه تم إدراج مشاريع بقيمة  200مليار
دينار عراقي ضمن موازنة .2022

الديوانية تستعد الفتتاح أول
مشروع من نوعه يف الفرات األوسط

بغداد /الزوراء:
تس�تعد محافظة الديواني�ة الفتتاح أول مرشوع م�ن نوعه يف محافظات
الف�رات األوس�ط.وذكر مكت�ب محاف�ظ الديواني�ة ،زه�ر الش�عالن ،يف
بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه« :مرشوع معمل {بالس�تميد} الس�الم
للمس�تلزمات الطبية هو املرشوع األول من نوعه عىل مستوى محافظات
رّ
النورية».وب�ني ان املعمل
الفرات األوس�ط ع�ىل ارض الديوانية بمنطق�ة
«إلنت�اج املغذي�ات الوريدي�ة بمختل�ف انواعه�ا والراس�يتمول الوريدي
والفالج�ني الوريدي واملضادات الحيوية األخرى».وأش�ار اىل «وضع حجر
األس�اس للمعمل يف  25أيار  .»2017مؤكدا ان «الديوانية ستشهد افتتاحه
خ�الل األي�ام القليلة القادمة».ون�وه البيان اىل ان «امل�رشوع يوفر فرص
عمل كبرة ألبناء املحافظة ،كما له مردود اقتصادي كبر».

بعد حظر النفط الروسي

منصة للتحليالت املالية تتوقع
توجه أوروبا إىل العراق والسعودية
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بغداد تؤيد قرار (أوبك  )+باإلبقاء على اسرتاتيجيتها بتقييد اإلنتاج
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“أوبك” :حصة العراق من النفط ستتجاوز  4.5ماليني برميل يومياً الشهر املقبل
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت منظمة اوب�ك أن حصة اإلنتاج
النفط�ي الخ�اص بالع�راق س�تبلغ
 4.509ماليني برميل يوميا خالل شهر
حزي�ران املقبل بعد اتف�اق اوبك +عىل
زيادة  432ألف برميل يف اليوم .
وذك�رت املنظمة يف ج�دول لها اطلعت
علي�ه “ال�زوراء” :أن “حص�ة اإلنتاج
الخاصة بالعراق لشهر حزيران حددت
ب�  4.509ماليني برمي�ل يوميا ً بزيادة
مقداره�ا  4.8ال�ف برمي�ل يوميا ً عن
ش�هر ايار البالغ  4.461ماليني برميل
يومي�ا ً وبزيادة بمق�دار  95الف برميل
يوميا ً عن شهر نيسان املايض” ،مبينة
أن “الع�راق ج�اء ثان�ي اك�ر منتج يف
املنظم�ة بع�د الس�عودية وثال�ث اكر
منتج يف منظمة اوبك  +بعد السعودية
وروسيا”.
وأضافت أن “انتاج السعودية وروسيا
ح�دد ب�  10.663مالي�ني برميل يوم ًيا
لكل واحد منهما خالل ش�هر حزيران،
أي بزيادة نح�و  114ألف برميل يوم ًيا
عن ش�هر اي�ار الح�ايل ،كم�ا ارتفعت
حص�ة إنتاج اإلم�ارات بمقدار  35ألف
برمي�ل يوم ًي�ا ،لتص�ل  3.057مالي�ني
برميل يوم ًيا خالل الشهر املقبل”.
وأش�ارت إىل أن “الكويت حدد انتاجها
ب�� 2.724مليونا برمي�ل يومياً ،وحدد
انت�اج الجزائر ب�  1.023مليون برميل
يوميا”.

وأش�ارت إىل أن “حص�ة منظمة اوبك
م�ن الزيادة املقررة يف حزيران س�تبلغ
 275ال�ف برمي�ل لتص�ل اىل 25.864
ملي�ون برمي�ل يومي�ا يف حني س�تبلغ
حص�ة املتحالفني مع اوب�ك  157الف
برميل لتصل اىل  16.694مليون برميل
يوميا”.
واتفقت منظمة اوبك +خالل اجتماعها
يوم الخميس املايض عىل زيادة انتاجها

النفط�ي بمق�دار اكث�ر م�ن  432الف
برمي�ل يوميا وفق الجدول املتفق عليه
مسبقا.
م�ن جهته�ا ،أعلن�ت وزارة النف�ط
العراقية ،تأييدها لقرار منظمة (اوبك
 )+باإلبق�اء ع�ىل اس�راتيجيتها دون
تغي�ر رغ�م التحدي�ات الت�ي تواج�ه
األسواق النفطية العاملية.
وقرر االجتماع الوزاري للدول املصدرة

ذي قار تكشف عن تفاصيل خطتها الصيفية

اخلطة الزراعية تستهدف احملاصيل األقل
استهالكاً للمياه
بغداد /الزوراء:
استهدفت الخطة الزراعية املحاصيل
االقل اس�تهالكا ً للمياه ،يف ظل االزمة
املائي�ة الت�ي تح�ذر منه�ا الجه�ات
املختصة والخ�راء بني الحني واآلخر.
من جانبها ،كشفت محافظة ذي قار،
امس ،ع�ن خطتها الزراعية الصيفية
التي ش�ملت اكثر من  151الف دونم
متوزعة عىل أساس التعداد السكاني
يف املحافظة.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة امل�وارد
املائي�ة ،حات�م حس�ني ،يف ترصي�ح
صحف�ي :إن «الخط�ة الزراعية اقرت
وال يمك�ن ان يك�ون هنالك اي تعديل
عليها».
واض�اف« :حي�ث جرى االتف�اق عىل
زراع�ة املحاصي�ل التي تس�تهلك اقل
كمي�ات من املي�اه وتم�ت املصادقة
عليها م�ن وزي�ري الزراع�ة واملوارد
املائي�ة ،وس�تتم املب�ارشة بتنفيذه�ا
ابتدا ًء من مطلع حزيران املقبل ،حيث
س�يكون موعد بداية الخطة الزراعية
للموس�م الصيفي مع االبقاء عىل ري
البساتني واالحتياجات الحياتية».

للنف�ط (اوب�ك) وال�دول املنتج�ة من
خارجه�ا االبقاء ع�ىل اس�راتيجيتها
الس�ابقة بخصوص تقيد االنتاج دون
تغي�ر ،وفق�ا لبيان صادر ع�ن النفط
العراقية.
ونقل البي�ان عن وكيل ال�وزارة حامد
يونس ،الذي ت�رأس الجانب العراقي يف
اجتماع�ات (منظمة اوب�ك) ،واجتماع
(اوبك بالس) ،واللجنة الوزارية ملراقبة

االنتاج ع�ر الفيدي�و ،ان االجتماعات
خلص�ت اىل االبق�اء ع�ىل مس�تويات
رّ
تغ�ر،
االنت�اج املق�ررة س�ابقا ً دون
وامل�ي يف خط�ة (اوبك ب�الس) نحو
الزي�ادات التدريجية وحس�ب الجدول
الزمني لالس�راتيجية التي تم اقرارها
العام امل�ايض ،التي ته�دف اىل تحقيق
الت�وازن بني العرض والطلب وحس�ب
مقتضيات وحاجات الس�وق النفطية
العاملية ،التي تواج�ه تحديات عديدة ،
تؤثر عىل استقرارها .
من جانبه ،اكد املتحدث باس�م الوزارة
عاص�م جه�اد ان( :اوب�ك ب�الس)
والجه�ات البحثي�ة والتخصصي�ة يف
املنظمة س�تقوم ،كما هي يف كل مرة،
بمراقب�ة تط�ورات الس�وق النفطي�ة
العاملي�ة خ�الل املرحلة املقبل�ة ،وذلك
م�ن خ�الل اع�داد التقاري�ر الفني�ة
والتوصي�ات لالجتماع�ات الوزاري�ة،
حيث يتم التعاطي الواقعي مع السوق،
وفق املتغرات م�ن قبل املنتجني ،وبما
يؤدي اىل مزيد من االس�تقرار والتوازن
املطلوب .
وأك�د ان اس�راتيجية (اوب�ك ب�الس)
تتضم�ن زي�ادة اإلنتاج بمع�دل (432
أل�ف برمي�ل) يومي�ا خ�الل حزيران/
يونيو املقبل .2022
يذك�ر ان ه�ذه الزي�ادة تقس�م ع�ىل
الدول املنتجة وحس�ب معدالت االنتاج
املعتمدة سابقاً.

الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا يف
البورصة الرئيسية

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدين�ار العراقي ،امس
السبت ،يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وق�ال مصدر ا ٕن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد ،س�جلتا
صباح امس ،س�عر رصف بلغ  147800دين�ار عراقي مقابل  100دوالر
أمريك�ي ،فيم�ا س�جلت االس�عار صباح االح�د املايض قبل عي�د الفطر
 147700دينار عراقي مقابل  100دوالر.
وأش�ار ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصرفة باالٔسواق
املحلي�ة يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البيع  148250دين�ارا ً لكل  100دوالر
امريكي ،بينما بلغت أسعار الرشاء  147250دينارا ً لكل  100دوالر.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فإن بورصة الدوالر ال تتداول ايام
العطل الرسمية فيها.

ثقيل البصرة حيقق مكاسب أسبوعية
من جانبها ،كشفت محافظة ذي قار،
امس الس�بت ،عن خطته�ا الزراعية
الصيفي�ة التي ش�ملت اكثر من 151
الف دونم متوزعة عىل أساس التعداد
السكاني يف املحافظة.
وق�ال مدي�ر زراع�ة ذي ق�ار ،صالح
هادي ،يف ترصيح صحفي :إن “الخطة
الزراعية تم اعداده�ا من خالل لجنة
مشكلة من مديريتي الزراعة واملوارد
املائية يف املحافظة”.
وأضاف صالح ان” اللجنة املش�ركة
يف محافظ�ة ذي ق�ار ،رفع�ت الخطة

الزراعي�ة املقرحة اىل وزارتي الزراعة
واملوارد املائية إلقرارها”.
وأش�ار اىل ان” الخط�ة الزراعي�ة
الصيفي�ة ش�ملت زراع�ة محاصي�ل
الش�لب وال�ذرة البيض�اء ومحاصيل
الخرض والعلفية األخرى”.
ودعا صالح وزارت�ي الزراعة واملوارد
املائي�ة اىل “إق�رار الخط�ة الزراعي�ة
الخاصة بمحافظة ذي قار ملا لها من
مردود مادي واقتصادي عىل مزارعي
املحافظ�ة ،إضاف�ة اىل دع�م الس�لة
الغذائية يف املحافظة”.

إحالة  55مشروعاً خدمياً لشركات خمتصة يف املثنى
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الحكوم�ة املحلية يف املثن�ى عن احال�ة  55مرشوعا ً
خدميا ً يف عموم مناطق املحافظة ،اىل رشكات مختصة.
وذكر املكتب اإلعالمي للمحافظة يف بيان :أن «تلك املش�اريع

توزعت بني الطرق والصحة والكهرباء واملاء ،فضال عن قطاع
الربية والدفاع املدني».وأضاف البيان أن «جميع املش�اريع
تندرج ضمن خطط تنمي�ة األقاليم الخاصة باملحافظة بعد
اقراحها من قبل الوحدات اإلدارية والدوائر املعنية».

بغداد /الزوراء:
أغلقت بورصات النفط العاملية عىل مكاس�ب أسبوعية ،بلغت أكثر من 5
دوالرات.وأغلق خام برنت يف آخر جلس�ة له ،الجمعة ،عىل ارتفاع بمقدار
 1.49دوالر ليصل اىل  112.39دوالراً ،وس�جل مكاس�ب أس�بوعية بلغت
 5.25دوالرات بما يعادل .% 4.9
وأغلق خام غرب تكس�اس الوس�يط األمركي عىل ارتف�اع بمقدار 1.51
دوالر ليصل إىل  109.77دوالرات للرميل وسجل مكاسب أسبوعية بلغت
 5.08دوالرات أو ما يعادل .%4.85
ً
أيض�ا ليصل إىل  103.76دوالرات
وأغل�ق خام البرصة الثقيل عىل ارتفاع
وحقق مكاسب أسبوعية بلغت  3.93دوالرات.

أوضح دالالت وتأثري رفع الفيدرالي األمريكي الفائدة على االقتصاد العراقي

مظهر حممد  :إيرادات العراق ستتجاوز  150مليار دوالر خالل العام احلالي

بغداد /متابعة الزوراء:
ن�رشت منصة «س�تاندرد آند بورز جلوب�ال» للبحوث والتحلي�الت املالية
تقري�را توقعت فيه أن تؤدي خط�ط االتحاد األوروبي الت�ي أعلن عنها يف
 4مايو /أيار لوقف واردات النفط الروس�ية بحل�ول نهاية العام إىل إعادة
تش�كيل تدفقات الطاق�ة العاملية وزيادة ضغط األس�عار حيث يتس�ابق
املشرون لتأمني إمدادات جديدة.
وتوقعت املنصة ،ارتفاع أس�عار البيع الرسمية يف الرشق األوسط املتجهة
إىل أوروبا ردا عىل خفض مشريات النفط الرويس ،حيث تسعى املزيد من
املصايف األوروبية إىل «براميل حامضة بديلة».
وأش�ارت إىل أن «ترش�يحات رشكة الب�رصة للنفوط املتوس�طة العراقية
وأرامكو الس�عودية باتت خيارات ش�ائعة للمصايف األوروبية ألنها تبحث
عن بدائل مناس�بة لنفط األورال متوس�ط الحموضة» ،متوقعة أن «ترفع
هاتان الدولتان أس�عارهما إىل دول أوروبا يف حال تم االعتماد عىل نفطيها
من قبل مصافيها».
وبينت أن «أوروبا تعتمد بشدة عىل واردات النفط الروسية مما يجعل من
الصع�ب تنوي�ع اإلمدادات يف وقت قصر ،وقد يدفع ذلك اىل ارتفاع أس�عار
النف�ط عامليا».وقالت وزيرة الخزان�ة األمريكية ،جانيت يلني ،األربعاء ،إن
خطط االتحاد األوروبي لقطع واردات النفط الروس�ية قد تؤدي إىل ارتفاع
أسعار النفط العاملية ،لكن الواليات املتحدة مصممة عىل العمل مع أوروبا
لضمان اإلم�دادات املطلوبة.ويعتزم االتحاد األوروب�ي حظر النفط الخام
الرويس خالل األشهر الس�تة املقبلة والوقود املكرر بحلول نهاية العام ،يف
إطار جولة سادسة من العقوبات.

بغداد /الزوراء:
توقع املستشار املايل لرئيس الوزراء ،مظهر محمد
صال�ح ،أن تتج�اوز إي�رادات العراق خ�الل العام
الح�ايل  150ملي�ار دوالر .وفيم�ا أوض�ح دالالت
وتأثر رفع الفائدة من قبل البنك املركزي األمريكي
عىل االقتصاد العراقي ،حدد أمرين إلدارة مخاطر
العمل�ة واالحتياط�ات األجنبية وس�عري الرصف
والفائدة.
وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحف�ي :إن “ق�راءة
صن�دوق النق�د ال�دويل وتوقع�ه بحص�ول قفزة
بإي�رادات العراق العامة خالل العام الحايل ،2022
تنصب عىل إجمايل اإليرادات العامة النفطية وغر
النفطية للعراق االتحادي”.
وأض�اف أن “الصن�دوق ربم�ا ق�در متوس�ط
الص�ادرات اليومي�ة من النفط الخ�ام بواقع 3.4
ماليني برميل يوميا ً وبمتوس�ط سعر سنوي 104
دوالرات للرمي�ل املص�در من النف�ط أو اكثر مع
إي�رادات غ�ر نفطية ال تقل ع�ن  10 – 8مليارات
دوالر”.
وتاب�ع “إذا ما أضيف�ت إيرادات إقليم كردس�تان
النفطي�ة واألخ�رى فيمك�ن إلجم�ايل اإلي�رادات
االتحادي�ة أن يتعدى  150مليار دوالر بكل يرس يف
نهاية الس�نة املالية .”2022
وتوق�ع صندوق النق�د الدويل ،يف وقت س�ابق ،أن
يحق�ق العراق قفزة يف إيراداته العامة خالل العام
 2022بع�د ارتفاع أس�عار النفط ،تص�ل إىل 149

مليار دوالر وبنس�بة تغير س�نوي تبلغ  73باملئة
عن العام .2021
م�ن جانب اخ�ر ،أوضح املستش�ار امل�ايل لرئيس
الوزراء ،مظهر محم�د صالح ،دالالت وتأثر رفع
الفائ�دة م�ن قب�ل البن�ك املرك�زي األمريكي عىل
االقتصاد العراقي ،فيما حدد أمرين إلدارة مخاطر
العمل�ة واالحتياط�ات األجنبية وس�عري الرصف
والفائدة.
وقال صالح يف ترصيح صحفي :إن “دالالت وتأثر

رفع الفائدة من قبل البنك االمريكي عىل االقتصاد
العراقي ذات شقني ،األول بكون البالد هي الطرف
املدي�ن ،إذ س�يؤدي ارتف�اع الفائ�دة ع�ىل الدوالر
االمريك�ي إىل ارتف�اع كلف�ة القروض املس�حوبة
بالدوالر ،والس�يما الت�ي تحدد فوائدها الس�نوية
ع�ىل أس�اس الفائ�دة الس�وقية أو (املتحرك�ة)
بال�دوالر والتي تؤرشها األس�واق املالية باالرتفاع
مث�ل فائ�دة (الليب�ور) وه�ي فائ�دة اإلق�راض
واالق�راض بني املصارف بالدوالر يف س�وق لندن،

وحتى إن كانت بعض القروض تحمل فائدة ثابتة
عىل القرض نفسه ولكنها تحمل (هامش مخاطر
تحوطي�ا حول الفائدة الثابتة نفس�ها) ويس�مى
ب�(االنتشار) ،ذلك لتفادي تقلبات السوق”.
الفتا ً إىل أن “األخر أي (االنتشار) سرتفع تلقائيا ً
آخذا ً باالعتبار مخاطر الفائدة املرتفعة”.
وأض�اف“ :أم�ا الش�ق الثان�ي وبك�ون البالد هي
الط�رف الدائن فإن االس�تثمار بالودائع الدوالرية
أو الس�ندات االمريكية للعراق سيتوقع أن ترتفع
عوائده�ا مس�تقبالً بارتف�اع مع�دالت الفائ�دة
االمريكي�ة بالغالب ،وتتوقف ع�ىل طبيعة الفائدة
التعاقدية ه�ل هي ثابتة ام متغ�رة؟ ،فاذا كانت
الفوائ�د ع�ىل الس�ندات الدوالرية ه�ي ذات صفة
تعاقدية ثابتة اىل حني تاريخ االس�تحقاق وتطلب
األمر تس�ييلها يف الس�وق الثانوي�ة وتحويلها إىل
النقد الس�ائل ملختل�ف األغراض فإنها س�تخصم
بالفائدة الجديدة املرتفعة للدوالر ما يعني فقدان
جزء م�ن العائ�د جراء الخص�م ونتحم�ل عندها
مخاطر ارتفاع الفائدة”.
ولف�ت إىل أن�ه “يف األح�وال كاف�ة تبق�ى إدارة
االس�تثمارات الرس�مية للبالد هي الجه�ة األكثر
اقت�دارا ً يف التح�وط الجي�د ،ذل�ك ب�إدارة مخاطر
العمل�ة االجنبية أو االحتياطيات األجنبية بالدوالر
والس�يما مخاطر س�عر الرصف وس�عر الفائدة،
وذل�ك من خ�الل التنوي�ع الجيد وتقلي�ل املخاطر
السوقية ملحفظة العراق املالية”.

الرياضي

أصفر وأمحر

اإلصابة تغيب العيب الزوراء عباس قاسم
وحيدر أمحد إىل نهاية املوسم

بغداد /متابعة الزوراء
أعل�ن نادي ال�زوراء الريايض أن الثنائي ،عباس قاس�م وحيدر أحمد ،س�يغيبان ع�ن الفريق لنهاية
املوس�م الحايل ،بعدما أجريا عملية جراحية يف العاصم�ة اللبنانية بريوت.وقال النادي يف بيان «أجرى
ثنائي خط الدفاع عباس قاسم و حيدر أحمد عملية جراحية عىل مستوى الركبة يف العاصمة اللبنانية
ب�ريوت ،تكللت بالنجاح».وأضاف «س�يواصل الالعبان مرحلة العالج والتأهي�ل يف بريوت للوصول إىل
الجاهزية قبل العودة من جديد لصفوف الفريق» .ويحتاج الالعبان لتأهيل بدني ملدة تزيد عىل شهر،
وبالتايل س�يغيبان عن املباريات الثمانية املتبقية من عمر ال�دوري املمتاز ..ويعاني الزوراء من كثرة
اإلصابات التي حرمته من أبرز العبيه ،ومنهم سعد عبد األمري ومازن فياض وزياد أحمد.
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إشادة قارية بالتنظيم املميز

منافسات بطولة آسيا بالقوس والسهم تنطلق يف حمافظة السليمانية مبشاركة سبعة عشر منتخبا
السليمانية /مؤنس عبد الله
عدسة /يارس جمال
انطلقت صباح امس الس�بت منافسات
بطولة اس�يا بالقوس والس�هم للرجال
والنس�اء ولفعاليت�ي الق�وس املرك�ب
والق�وس املح�دب ع�ىل ملع�ب ن�ادي
الس�ليمانية الري�ايض ،وبمش�اركة
س�بعة عرش منتخب�ا قاريا ه�م العراق
والس�عودية واي�ران وبنغالديش والهند
وكازاخس�تان واوزبكس�تان والكوي�ت
واالم�ارات وقط�ر وس�وريا واالردن
وفلس�طن والنيبال وباكستان واليمن،
اضافة اىل منتخب الس�ودان الذي شارك
يف املنافس�ات ضيف�ا وممثال ع�ن قارة
افريقي�ا ،إذ ان نظ�ام االتحاد االس�يوي
ينص عىل ان تك�ون البطوالت مفتوحة
للجمي�ع وبالت�ايل يح�ق ألي منتخب يف
العالم املشاركة فيها.
وح�رض افتتاح منافس�ات الي�وم االول
من بطولة اس�يا للقوس والسهم عضو
املكتب التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية
العراقي�ة الدكت�ور ه�ريده رؤوف الذي
اك�د ان رئيس اللجن�ة االوملبية الوطنية
العراقي�ة رعد حمودي وجه بمتابعة كل
التفاصي�ل التي تخص تنظي�م البطولة
القاري�ة يف محافظ�ة الس�ليمانية،
وبالفع�ل بدأ التواصل م�ع رئيس اتحاد
القوس والسهم سعد محمود املشهداني
للوقوف ع�ىل كل احتياجات االتحاد من
اجل تنظيم البطولة بشكل جيد وعكس
ابه�ى ص�ورة ع�ن ق�درة الع�راق ع�ىل
احتض�ان مختل�ف البطوالت االس�يوية
والقاري�ة والعربي�ة يف العاصم�ة بغداد
وبقية املحافظات االخرى.
واض�اف رؤوف :ان�ه تاب�ع ش�خصيا
الجوانب االداري�ة كافة املتضمنة العمل
ع�ىل اس�تحصال تأش�ريات الدخ�ول
(الفيزا) لوفود املنتخبات املشاركة بوقت
قيايس ،فضال عن امور تنظيمية تخص
تهيئة ملعب نادي السليمانية الرياضية
الذي يحتضن املنافسات االسيوية فضال
عن بقي�ة االم�ور االداري�ة التي تخص
البطولة.
ومن جانبه ،اش�اد النائ�ب االول لرئيس
االتحاد االسيوي للقوس والسهم ،جابول
غ�ازي ،بنغالدييش الجنس�ية ،بالتنظيم

الرباع علي عباس حيقق املركز
األول جملموعة  Bيف بطولة العامل

بغداد /قاسم شالكه
حقق الرباع العرايف عيل عباس املركز االول يف منافسات املجموعة  Bحيث خطف
 ١٤٣كغم ونرت  ،١٧٧جامعا بذلك  ٣٢٠كغم ضمن منافسات بطولة العالم برفع
االثقال تحت  ٢٠عاما التي تجري منافساتها يف جزيرة كريت اليونانية.
اكد ذلك امن رس االتحاد الدكتور مصطفى صالح ،حيث قال :ان املنافسات كانت
عىل اشدها واستطاع البطل عيل عباس من حسم املركز االول ملجموعة  Bبعد ان
جمع  ٣٢٠كغم وستحتسب النتائج النهائية اليوم االحد بعد انتهاء منافسات
املجموعة  Aملعرفة الرتتيب النهائي لالبطال.

املمي�ز من قب�ل القائمن ع�ىل البطولة
القارية وعرب عن س�عادته بم�ا رآه من
جهد كبري بذل م�ن قبل االتحاد العراقي
للقوس والسهم وجميع املساندين له يف
تنظيم هذه البطولة التي تقام ألول مرة
يف العراق.
ومن جهته ،اك�د رئيس االتحاد العراقي
للعب�ة س�عد محم�ود املش�هداني :ان
مشاركة سبعة عرش منتخبا يف البطولة
القارية التي تحتضن فعالياتها محافظة
الس�ليمانية برغم جائح�ة كورونا يعد
رقما قياس�يا مميزا ال سيما ان النسخة
االخ�رية م�ن املنافس�ات القاري�ة التي
اقيم�ت فعالياته�ا يف تايالن�د ش�هدت

حسني صادق :اللعب ملنتخب الركيب
نقطة حتول كبرية يف حياتي

بغداد  /نوار الركابي
اك�د الالع�ب ،حس�ن ص�ادق،
املحرتف يف ال�دوري الرويس مع
فريق كراسني كورد ،ان دعوته
لتمثيل املنتخب العراقي الوطني
س�تكون نقطة تح�ول كبرية يف
حياتي وكان بانتظارها منذ فرتة
طويلة  .وقال حسن صادق :انا
من املتابعن لعمل اتحاد الركبي
وش�اهدت مباري�ات املنتخب يف

البطول�ة العربية االخ�رية التي
اقيم�ت يف م�ر ،وكنت اتمنى
التواجد معهم .
واضاف :ان�ه يواص�ل تدريباته
اليومي�ة م�ع فري�ق كراس�ني
كورد .مش�ريا اىل تلقي�ه العديد
م�ن الع�روض االحرتافي�ة من
اندي�ة مختلف�ة ،لكن�ه رفضها
بسبب دراس�ته ومكان اقامته،
فضال عن صعوبة التنقل.

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العامة لالتح�اد العراقي للصحافة
الرياضي�ة ،الزمي�ل ج�واد الخرس�ان ،تعرض
ألزم�ة صحي�ة ح�ادة اجربت�ه ع�ىل الرقود يف
احدى مستش�فيات العاصمة بغداد ،االوساط
الرياضي�ة واالعالمية والصحفية تبتهل اىل العيل
القدير ان يمن عىل زميلنا الخرسان بالشفاء التام،
وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
*******************
عضو الهيئة العام�ة لالتحاد العراقي للصحافة
الرياضي�ة الزمي�ل ،قاس�م حس�ون الدراجي،
احتف�ل بعي�د ميالده قب�ل أيام قليل�ة ،خالص
االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح
يف حياته ومشواره املهني.

مشاركة احد عرش منتخبا قاريا فقط.
وق�ال املش�هداني :ان وف�ود املنتخبات
املش�اركة ابدت س�عادتها بتواجدها يف
محافظة الس�ليمانية ،فضال عن االمان
الذي ش�عر به اعضاء تلك الوفود س�واء
تل�ك الت�ي قدم�ت ع�ن طريق ال�رب من
العاصمة بغداد او ممن وصل عن طريق
الجو من محافظتي اربيل والسليمانية.
موضح�ا :ان وفود املنتخبات املش�اركة
أكدوا انهم سيسعون بقوة لنقل الصورة
الحقيقية ع�ن العراق اىل بلدانهم وكذلك
اىل االتحادي�ن الدويل واالس�يوي للقوس
والس�هم ،وقدرت�ه عىل تنظي�م مختلف
البط�والت الدولي�ة والقاري�ة بش�كل

ناجح.
هذا وحرض منافس�ات اليوم االول ايضا
عض�و لجنة الخ�رباء الدكتور هالل عبد
الكريم وعضو اللجنة النس�وية باللجنة
االوملبي�ة لي�ىل محم�د ،فضال ع�ن عدد
من رجاالت الصحاف�ة وممثيل القنوات
الفضائية.
وتفق�د األم�ن الع�ام للجن�ة األوملبي�ة
الوطني�ة العراقي�ة ،هيثم عب�د الحميد،
وفود املنتخبات املش�اركة يف منافس�ات
بطولة آس�يا بالقوس والس�هم للرجال
والنساء.
وثمن عبد الحمي�د خالل زيارته للوحدة
التدريبية للمنتخبات القارية ،املشاركة

الواس�عة للدول اآلس�يوية ،متمنيا ً لهم
طيب االقام�ة يف بلدهم الثان�ي العراق،
مطالب�ا ً اللجنة املنظم�ة بعكس صورة
مرشفة للعراق وهو يحتضن أول بطولة
قارية منذ سنوات.
وتمن�ى عبدالحمي�د تقدي�م أفض�ل
املس�تويات والنتائ�ج وتحقي�ق أع�ىل
األرقام يف منافسات بطولة آسيا للعبة.
وأكد عب�د الحميد دعم اللجن�ة األوملبية
الت�ام التح�اد القوس والس�هم من أجل
نج�اح منافس�ات البطول�ة االس�يوية،
وح�ث االتح�اد ع�ىل تكثي�ف الجه�ود
الالزم�ة م�ن أج�ل ان يك�ون التنظي�م
بأفضل صورة.

منتخب الصم يتفوق على مالي ويواجه
أملانيا اليوم يف منافسات املونديال

بغداد /متابعة الزوراء
جدد املنتخب الوطني لكرة القدم
لفئة الصم آماله يف البقاء ضمن دائرة
املنافسة ،لحجز تذكرة العبور للدور
املقبل من بطولة العالم املقامة حاليا
يف الربازيل ،بعد تغلبه عىل منتخب مايل
بنتيجة (.)٣-٤
وبهذا االنتصار رفع املنتخب الوطني
رصيده إىل  ٣نقاط من  ٣مباريات،
حيث سبق ان خرس أمام أمريكا
وتركيا ( )٤-١و(.)٤-٠

ويخوض املنتخب العراقي مباراته
األخرية يف املجموعة الثالثة ،اليوم
األحد ،أمام املنتخب األملاني.
ويف مباراة أخرى ،اكتسح املنتخب
املري نظريه الكوري الجنوبي
بنتيجة ( ،)٠-9لريفع من حظوظه يف
بلوغ الدور الثاني ،بعد أن رفع رصيده
إىل  ٧نقاط من انتصارين وتعادل
وخسارة وحيدة ،ليصل إىل وصافة
املجموعة بفارق نقطتن عن املتصدر
املنتخب األوكراني.

احتاد الكرة ينفي االتفاق مع األرجنتيين بيتزي لتدريب املنتخب الوطين
بغداد /امري الداغستاني
نف�ى االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم
م�ا يتداول يف وس�ائل اإلع�الم ومواقع
التواصل االجتماعي بش�أن مفاوضات
تجري مع أح�د املدرب�ن األرجنتينين
لقي�ادة املنتخ�ب الوطن�ي ،مبين�ا أن
االتحاد مازال يف طور البحث والدراسة
الس�ماء مدرب�ن ع�دة ع�ىل طاول�ة
االتحاد.
وق�ال عضو اتح�اد الكرة ف�راس بحر
العل�وم“ :ننفي وبش�كل قاطع األنباء
املتداول�ة بش�أن وج�ود مفاوض�ات
متقدم�ة تج�ري ب�ن رئي�س االتحاد
العراق�ي عدن�ان درج�ال وامل�درب
األرجنتين�ي خ�وان بيت�زي لوض�ع
اللمسات االخرية لتسليمه مهمة قيادة
املنتخب الوطني”.

وأبدى بحر العلوم “استغرابه من نرش
معلومات غري دقيقة يف مواقع عدة عن
ه�ذا املوضوع ومنها تحديد املبلغ الذي
طلب�ه بيت�زي وقدره مليون�ان ونصف
مليون دوالر مقابل املوافقة عىل تدريب
املنتخ�ب العراقي” ،مبين�ا ً أن “االتحاد
يناقش الس�ري الذاتية ألس�ماء مدربن
أجانب وتحدي�دا ً من قبل لجنة الخرباء
واالستش�ارين الختيار األنسب لقيادة
املنتخب”.
وكانت وس�ائل إع�الم ومواقع تواصل
اجتماع�ي نقل�ت أنب�اء ع�ن وج�ود
مفاوض�ات متواصل�ة ب�ن االتح�اد
العراقي لكرة القدم واملدرب األرجنتيني
خ�وان أنطونيو بيتزي عن طريق وزير
الش�باب والرياض�ة ،رئي�س االتح�اد
عدنان درجال.

موقع نادي الشرطة الرمسي يتغنى نادي الديوانية :قرار حل اهليئة اإلدارية غري
باهلداف املواس واحلارس باسل
شرعي إطالقا

بغداد /متابعة الزوراء
سيفتقد الرشطة متصدر الدوري املمتاز
خدم�ات مدافع�ه الدويل س�عد ناطق يف
املب�اراة املقبلة أمام نفط ميس�ان ،التي
س�تقام األربع�اء املقب�ل ،يف الجولة 31
بسبب تراكم البطاقات.
ون�ال ناط�ق البطاق�ة الصف�راء الثالثة
ل�ه يف مرحلة اإلياب أم�ام زاخو والنفط
وسامراء ،ل ُيحرم من اللقاء املقبل.
وع�ىل صعي�د متص�ل ،ح�ددت لجن�ة
املسابقات يف االتحاد العراقي الساعة 10
من مس�اء األربعاء املقبل موعدا إلقامة
مباراة نفط ميس�ان والرشطة يف ملعب
ميسان األوملبي.
من جانبه ،تغنى املوقع الرس�مي لنادي

الرشط�ة بأرقام حارس مرم�ى الفريق
أحمد باس�ل ،بع�د نجاح�ه يف املحافظة
عىل ش�باكه يف  17مباراة من أصل  27يف
املوسم الحايل حتى اآلن.
وأش�اد الرشطة بقدرات حارسه بعرض
فيدي�و لتصديات�ه تحت عن�وان “مغوار
أنت ،وباسل يا أحمد”.
كم�ا أش�اد الرشطة بالس�لوك األخالقي
لهدافه السوري محمود املواس يف املباراة
السابقة ،عندما امتنع عن تصويب الكرة
يف مرم�ى س�امراء ،بعد تع�رض مدافع
الخصم لشد عضيل ،ففضل إيقاف اللعب
واملطالبة بمعالجة منافسه.
ووصف الن�ادي ما فعله املواس بأنه من
“أخالق الكبار”.

بغداد  /متابعة الزوراء
وص�ف ن�ادي الديواني�ة الريايض ق�رار حل
الهيئ�ة اإلداري�ة للنادي بأن�ه “غري رشعي”،
وفيما نّ
ب�ن ان مؤتم�ر “اإلقالة” جاء وس�ط
غي�اب ممثيل فرق النادي ورابطة املش�جعن
الذين يش�كلون أغلبية الهيئة العامة للنادي،
أك�د رفضه تدخ�ل وزارة الش�باب والرياضة
يف ش�ؤون األندي�ة وإقدامه ع�ىل رفع دعوى
قضائية بذلك.
وق�ال ن�ادي الديواني�ة الريايض يف بي�ان إنه
“تفاجئن�ا بإقام�ة مؤتم�ر إنتخاب�ي باس�م
ن�ادي الديوانية الري�ايض يدعو اىل حل الهيئة
االدارية للنادي ،وبدورنا نؤكد لكم عدم علمنا
ومعرفتنا به�ذا املؤتمر غري الرشعي والذي ال
يخص نادي الديوانية الريايض”.
وأضاف البيان أن “املؤتمر شهد غياب كل فرق
النادي ملختلف األلعاب (ك�رة القدم بفئاتها،

وكرة السلة ،واملصارعة ،والتايكوندو ،وأيضا
رابطة املش�جعن الرس�مية) الذين يشكلون
أكث�ر م�ن ثلث�ي الهيئ�ة العامة وايض�ا عدم
س�لك الط�رق القانوني�ة املذك�ورة يف قانون
األندية الرياضية فيما يخص الدعوة واالعالن
وتسديد االشرتاكات الخاصة باألندية”.
وتابع الن�ادي يف بيانه “نؤك�د رفضنا لتدخل
وزارة الش�باب والرياض�ة يف ش�ؤون االندية
وه�ذا االمر يعت�رب مخالفة واضح�ة لقانون
االندي�ة الرياضي�ة ،ولذل�ك س�نقدم طعنن�ا
القانوني بهذا املؤتمر الذي جاء يف وقت حرج
جدا ً ويهدد مستقبل فريق كرة القدم الذي بدأ
مؤخرا ً بتحس�ن ملحوظ فيما يخص النتائج
واملس�توى ،وه�و أم�ام مباري�ات مصريي�ة
لضم�ان البق�اء” ،لذل�ك نؤك�د لك�م اتخاذنا
كل الط�رق القانوني�ة لضم�ان ح�ق النادي
واس�تقراره بعي�دا ً ع�ن الغاي�ات واملصال�ح

الشخصية”.
وق�دم النادي “ش�كره الجزي�ل اىل جمهورنا
ال�ويف لوقوفه وقف�ة الرجال املرشف�ة اتجاه
هك�ذا أمور تهدد مس�تقبل النادي وس�معته
الرياضية” ،داعيا ً جميع املحبن اىل “التكاتف
ودعم فريقنا الك�روي وخاصة اآلن ونحن يف
هذه األوقات الحرجة واملصريية”.
وكانت الهيئ�ة العامة لنادي الديوانية قررت،
امس الس�بت ،س�حب الثقة عن ادارة النادي
ورئيسه حسن العنكويش ،فيما انتخبت هيئة
مؤقتة إلدارة الن�ادي ،يف حن اتهم العنكويش
وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال بدعم
ه�ذه الخطوة م�ن خ�الل إرس�ال ممثل عن
الوزارة ،مبينا أن االجتماع غري قانوني بسبب
عدم اكتمال النصاب ،حيث حرض  27شخصا
فق�ط ،بينما ع�دد اعضاء الهيئ�ة العامة هو
 129عضوا.
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موناكو يشدد اخلناق على مرسيليا  ..وإنرت يقلب الطاولة على إمبولي
انت�ر موناك�و خ�ارج أرض�ه أمام
لي�ل  2-1يف الجول�ة  36م�ن الدوري
الفرنيس لكرة القدم.
وافتتح أوريلني تش�واميني التسجيل
لفريق اإلم�ارة يف الدقيقة  42ثم أدرك
اإلنكلي�زي أنخي�ل غومي�ز التع�ادل
ألصحاب األرض يف الدقيقة .69
وعاد تشواميني يف الدقيقة  75ليسجل
هدف فوز الضيوف.
وأصب�ح موناك�و ( 65نقط�ة) ع�ى
املسافة ذاتها من مرسيليا الذي يملك
فرص�ة تجاوز نقاط رفاق وس�ام بن
ي�در عندما يح�ل ضيفا ً ع�ى لوريان
الي�وم األحد.إن�ر يقل�ب الطاولة عى
إمبولي� قلب إن�ر تخلفه أمام ضيفه
إمب�ويل صفر -2ليخ�رج فائزا  4-2يف
افتتاح املرحلة السادسة والثالثني من
الدوري اإليطايل لك�رة القدم ويتصدر
مؤقت�ا املس�ابقة املحلية.ورف�ع إنر

اله�دف الرابع يف الدقيق�ة الرابعة من
الوق�ت ب�دل الضائع.وضم�ن املرحلة
ذاته�ا س�قط يوفنت�وس ع�ى أرض
جنوى بهدف�ني لواحد.ورغم مبادرته
بافتت�اح التس�جيل من�ذ الدقيقة 48
ع�ر نجم�ه األرجنتيني باول�و ديباال
فقد استقبلت ش�باك “البيانكونريي”
هدف�ني م�ن توقيع األيس�لندي ألرت
غودموندس�ون ( )87ودومينيك�و
كريش�يتو ( 90+6م�ن ركل�ة جزاء)
لينقاد لهزيمته الس�ابعة يف املسابقة
املحلية هذا املوسم.
وتجمّد رصيد “الس�يدة العجوز” عند
 69نقطة يف املركز الرابع.
يف املقاب�ل رفع جنوى ،ال�ذي يصارع
م�ن أجل تف�ادي الهب�وط إىل الدرجة
الثانية ،رصيده إىل  28نقطة يف املرتبة
التاسعة عرشة.
ليفانتي يفاجئ ريال سوسييداد

رصيده إىل  78نقطة مقابل  77لجاره
ميالن الذي يلتقي هيالس فريونا اليوم
األحد.فأج�أ إمب�ويل مضيف�ه بهدفني
مبكرين س�جلهما أندري�ا بينامونتي
( )5واأللبان�ي كريس�تيان أس�الني
( ،)28علما بأن الحكم ألغى للضيوف
هدفا أيض�ا يف الدقيقة  11بعد اللجوء
إىل تقنية الحكم املساعد “.”VAR
بيد أن إنر ر ّد باملثل يف أواخر الش�وط
األول مقلّص�ا النتيج�ة بالن�ريان
الصديق�ة ع�ن طري�ق س�يموني
رومانيويل ( 40خطأ يف مرمى فريقه)
وم�دركا التع�ادل بواس�طة هداف�ه
األرجنتيني الوتارو مارتينيز (.)45
وبقيت األفضلية إلنر يف الشوط الثاني
ونج�ح مارتيني�ز يف منح�ه التقدم يف
الدقيقة  64رافعا رصيده هذا املوس�م
إىل  19هدف�ا يف الدوري املحيل ،قبل أن
يس�جل التش�ييل ألكس�يس سانشيز

تشيلي تقدم شكوى إىل الفيفا بشأن جنسية العب إكوادوري
ق� ّدم االتحاد التش�ييل لك�رة القدم
ش�كوى إىل اإلتح�اد ال�دويل للعب�ة
ض�د اإلكوادور ،ع�ى خلفية مزاعم
حول جنس�ية م�زورة ألحد العبيها
املش�اركني يف تصفيات قارة أمريكا
الجنوبي�ة املؤهل�ة إىل كأس العال�م
 FIFAقطر .™2022
وأف�اد االتح�اد التش�ييل ّ
أن الظهري
بايرون كاس�تيو ال يحمل الجنسية
االكوادوري�ة ،بل ول�د يف كولومبيا،
ليتق�دم بش�كوى إىل فيف�ا بش�أن
“اس�تخدام ش�هادة مي�الد مزورة
وإع�الن كاذب عن العمر وجنس�ية
مزورة”.
وخ�اض كاس�تيو ( 23عام�اً)
مبارات�ي الذه�اب واإلي�اب يف
التصفي�ات أم�ام تش�ييل ،فانتهت
األوىل بالتعادل الس�لبي يف كيتو يف 5
أيلول/سبتمر  2021والثانية بفوز

اإلك�وادور 2-صف�ر يف  17ترشي�ن
الثاني/نوفمر من العام ذاته.
واحتل�ت تش�ييل املركز الس�ابع يف
املجموع�ة املش�ركة يف تصفي�ات

أم�ريكا الجنوبي�ة املؤهل�ة للعرس
الكروي يف قط�ر ،متأخرة بفارق 7
نقاط ع�ن اإلكوادور صاحبة املركز
الرابع األخ�ري املؤه�ل إىل املونديال،

لرافق الرازيل املتصدرة واألرجنتني
واألوروغواي.
يف املقابل ،تخوض البريو الخامس�ة
ملحقا ً دوليا ً مع الفائز بني اإلمارات
وأس�راليا يف  13حزيران/يوني�و
املقبل عى اس�تاد أحم�د بن عيل يف
قطر.
ويف حال قبل “الفيفا” شكوى اتحاد
تش�ييل واعلن فوز منتخبه الوطني
باملبارات�ني ،ف�إن ذلك سيس�مح له
بحجز مركز مؤهل للنهائيات ،علما ً
أن القرعة أوقعت منتخب اإلكوادور
يف املجموع�ة األوىل إىل جان�ب قط�ر
املضيفة والسنغال وهولندا.
ق�ال محام�ي االتح�اد التش�ييل
إدواردو كارليتسو لقناة “ناسيونال
دي تش�ييل” ّ
إن نظ�ريه اإلكوادوري
كان يعلم أن كاستيو يحمل شهادة
مي�الد كولومبي�ة ،وأنه ت ّم إرس�ال

أرسنال ميدد عقد مدربه اإلسباني أرتيتا

أعلن أرس�نال اإلنكليزي يف موقعه الرس�مي ع�ى اإلنرنت عن تمديد
عقد مدربه اإلسباني ميكيل أرتيتا حتى صيف .2025
أن أرتيت�ا ّ
وقع عقدا ً
وجاء يف بيان نرشه أرس�نال“ :يس�عدنا اإلعالن ّ
جديدا ً مع النادي”.

ونقل املوقع الرس�مي للنادي عن اإلسباني قوله بعد تجديد عقده
ً
مضيف�ا“ :نريد أن
“أن�ا متحمس وممتن وس�عيد ج� ًدا اليوم”.
نرتق�ي بالن�ادي إىل مس�توى أع�ى والتنافس ً
حقا م�ع الفرق
الكرى .من أجل القيام بذلك يجب أن نلعب يف دوري األبطال”.
ويأتي تجديد عقد أرتيتا يف فرة حرجة من املوسم حيث ينافس
أرس�نال ع�ى احتالل مرك�ز مؤهل ل�دوري أبطال أوروب�ا نهاية
املوسم.
ويملك أرس�نال  63نقط�ة يف املركز الرابع بف�ارق  3نقاط عن
تش�يليس الثالث ونقطتني عن توتنهام الخامس.وتوىل
صاحب ال� 40عامً �ا اإلرشاف عى الفريق
اللندني يف كانون االول/ديسمر
ً ،2019
خلف�ا ملواطن�ه أوناي
إيم�ري ال�ذي أقيل بس�بب
تردي النتائج.

أوكرانيا تستعد مللحق كأس العامل
يف سلوفينيا

قال العب خط وس�ط منتخب
أوكراني�ا ،تاراس س�تيباننكو،
إن املنتخب الوطني الذي مزقته
الح�رب “س�يلعب بأرواحن�ا
وقلوبنا” عى هامش معس�كر
تدريب�ي يقيم�ه يف س�لوفينيا
اس�تعدا ًدا لخ�وض نص�ف
نهائي املس�ار األول من امللحق
األوروب�ي املؤه�ل إىل كأس
العال�م  FIFAقط�ر ™2022
ضد اسكتلندا الشهر املقبل.
وب�دأت االس�تعدادات ه�ذا
األس�بوع يف مق�ر االتح�اد
السلوفيني لكرة القدم يف بردو
ب�ري كرانيو ع�ى بع�د حوايل
ً
كيلومرا ش�مال العاصمة
20
ليوبليانا.
جمع مدرب أوكرانيا أولكسندر
براكوف  23العب�ا من األندية
األوكراني�ة ويتوق�ع وص�ول
آخري�ن م�ن دول أوروبي�ة
أخرى.من�ذ وصولهم إىل بردو،
كان الالعب�ون يتدربون مرتني
يف الي�وم م�ا يمن�ح امل�درب
الفرص�ة الختي�ار الالعب�ني
الذين سيخوضون املباراة ضد
اسكتلندا.
وق�ال س�تيباننكو إن الح�رب
التي بدأت عندما غزت روس�يا
أوكرانيا يف  24ش�باط/فراير،
أبعدته ع�ن ملعب ك�رة القدم
وم�ن دون تدري�ب ألكث�ر من
شهر ،لكنه وزمالؤه يف الفريق
بدؤوا يستعيدون لياقتهم.
وقال الالع�ب البالغ من العمر
 32عام�ا للصحافيني قبل بدء

التدريبات“ :إنها ليس�ت مجرد
لعبة كرة ق�دم .علينا أن نلعب
بأرواحن�ا وقلوبن�ا” .نحص�ل
عى رسائل من جنودنا ولديهم
مطلب واحد فقط :الرجاء بذل
كل م�ا يف وس�عك للذه�اب إىل
كأس العالم”.
واعت�ر أن�ه إذا تأه�ل املنتخب
إىل مونديال قطر“ :فس�يكون
ذل�ك احتف�االً للدول�ة” وقال:
“بالنس�بة للبلد ،بالنسبة لهم
(الجنود) هذه لحظة أمل”.
ويخ�وض املنتخ�ب األوكراني
مباراة ودية مع نادي بوروسيا
مونشنغالدباخ األملاني يوم 11
أيار/مايو يف إطار االستعدادات
لخوض املباراة ضد اسكتلندا.
وق�ال براك�وف إن االتح�اد
األوكران�ي لكرة الق�دم يجري
مفاوض�ات بش�أن املزي�د من
املباريات الودية إلعداد املنتخب
وق�ال“ :نمل�ك تصميم�ا كبريا
للذهاب إىل قطر”.
وكان�ت املباراة ضد أس�كتلندا
مق�ررة يف  24آذار/م�ارس

املايض ،بي�د أنه تم
تأجيله�ا إىل األوّل
م�ن حزي�ران/
يوني�و بن�اء ع�ى
طل�ب أوكراني�ا عقب
الغزو الرويس لبالدها
يف ش�باط/فراير
املايض.
ويلتق�ي الفائز من
مواجه�ة أوكرانيا
واس�كتلندا ع�ى
ملع�ب “هامبدن
يف
ب�ارك”
غالس�كو ،م�ع
ويلز يف الخامس
من حزي�ران/
يف
يوني�و
كا ر د ي�ف
للحص�و ل
عى البطاقة
ا ألوروبي�ة
ا أل خ�ري ة
ا ملؤ هل�ة
للع�ر س
العاملي.

الدليل إىل فيفا.
وكتب االتحاد التش�ييل يف بيانه“ :ال
يمك�ن لعالم ك�رة الق�دم أن يغض
الطرف ع�ن الكثري من األدلة” و”ال
يمك�ن قب�ول ممارس�ة املخالفات
الجس�يمة واملتعم�دة يف تس�جيل
الالعب�ني ،خاص�ة عندم�ا يتعل�ق
األم�ر بمس�ابقة عاملي�ة .يج�ب أن
يكون اللع�ب النظيف داخل وخارج
امللعب”.
ّ
ف�إن
وبحس�ب املص�در ذات�ه،
“التحقيق�ات الت�ي أجري�ت يف
اإلك�وادور ،ومنه�ا تقري�ر للمكتب
الوطني لألحوال املدنية ،أعى سلطة
يف ه�ذا البل�د ،كش�فت ع�ن وجود
تناقض�ات يف ش�هادة املي�الد الت�ي
قدمها الالعب”.
وأضاف“ :لجنة تحقيق من االتحاد
اإلك�وادوري لك�رة الق�دم ته�دف

فاجأ ليفانتي ضيفه ريال سوسييداد
بف�وزه عليه يف اللحظ�ات األخرية من
املواجه�ة الحماس�ية بهدف�ني لواحد
يف املرحل�ة الخامس�ة والثالث�ني م�ن
منافس�ات ال�دوري اإلس�باني لك�رة
القدم.وب�ادر أصحاب األرض بافتتاح
النتيج�ة ع�ر خورخ�ي مريام�ون يف
الدقيق�ة .53إالّ ّ
أن املخ�رم دافي�د
س�يلفا من�ح الضي�وف التع�ادل يف
الدقيق�ة .66ويف األنفاس األخرية من
املواجهة أهدى غونزالو ميلريو النقاط
الثالث للفائز من عالمة الجزاء (.)90
وبذل�ك غ�ادر ليفانت�ي ق�اع الرتيب
مؤقت�ا ً إذ رف�ع رصي�ده إىل  29نقطة
يف املركز التاس�ع عرش بف�ارق نقطة
ع�ن ديبورتيف�و أالفيس ال�ذي واجه
سلتا فيغو أمس السبت يف حني تجمّد
رصيد ريال سوس�ييداد عند  56نقطة
يف املرتبة السادسة.

إعالم إلكرتوني

إىل توضي�ح املخالف�ات يف ملف�ات
الالعب�ني خلص�ت إىل أن الالعب هو
كولومبي”.
غري ّ
أن اتحاد اإلكوادور أرصّ يف بيان
عى أن كاس�تيو “مس�جل حس�ب
األص�ول م�ع الس�لطة القانوني�ة
املختص�ة” ولديه “جمي�ع الوثائق
الوطنية الصالحة”.
وبموج�ب قوان�ني “الفيف�ا” ،ال
يمكن لالعب أن يمثل دولة ال يحمل
جنسيتها.
وتزعم ش�كوى تش�ييل ّ
أن كاستيو
ولد يف مدين�ة توماك�و الكولومبية
يف  25تموز/يوليو  ،1995وليس يف
مدين�ة باالي�اس اإلكوادورية يف 10
ترشين الثاني/نوفمر .1998
بدأ كاستيو مسريته مع نادي نورتي
أم�ريكا ،قبل أن ينتقل إىل برش�لونة
غواياكيل أحد أبرز أندية البالد.

الفرنسي بوغبا قد ينتقل
إىل مانشسرت سييت

كش�ف تقرير صحفي بريطاني حقيقة اهتمام مانشسر سيتي
بالتعاق�د م�ع الفرن�يس ،ب�ول بوجبا ،العب وس�ط مانشس�ر
يونايت�د خالل الصيف املقبل ..ال�دويل الفرنيس ،ينتهي عقده مع
مانشس�ر يونايتد يف يونيو/حزي�ران املقبل ،م�ا يتيح له حرية
ً
مجانا.وزعمت تقارير مؤخرًا أن مانشس�ر سيتي
التوقيع ألي نا ٍد
يخط�ط للتعاقد مع بوجبا بمجرد إنج�از صفقة املهاجم النرويجي
ً
هاالند.ووفقا لصحيفة ذا صن الريطانية فإن ارتباط بوجبا
إيرلين�ج
بمانشس�ر س�يتي بدأ يف األس�ابيع األخ�رية ،بعد تأكي�د رحيل
فريناندينيو يف الصيف املقبل .وأشارت إىل أن مانشسر
س�يتي استفرس بالفعل عن وضع بوجبا من
وكال�ة الراحل مين�و رايوال ،أثن�اء إجراء
املفاوضات بشأن هاالند.وقالت مصادر
من داخل مانشسر سيتي عى أنباء
التعاق�د م�ع بوجب�ا“ :الصفق�ة
ليست مستبعدة داخل النادي”.

إدغار دافيدس مساعداً لفان خال

عني العب وس�ط منتخب هولندا الس�ابق ،إدغ�ار دافيدس،
مس�اعدا ً للم�درب الوطني لوي فان خال كم�ا أعلن االتحاد
الهولندي لكرة القدم.وس�يحل دافيدس بدالً من هنك فريزر
الذي سينتقل لتدريب نادي أوتريخت املوسم املقبل.
وقال فان خال يف تريحات نقلها املوقع الرس�مي لالتحاد
الهولندي“ :أنا سعيد بالتحاق إدغار دافيدس بالجهاز الفني.
س�بق أن عملنا س�ويا ً يف الس�ابق وأنا مقتنع بأنه س�يقدم
الكثري يف املركز الذي يشغله بطريقة ممتازة”.وقال دافيدس
بعد تعيينه يف منصبه الجديد“ :أنا لس�ت فخورا ً فحس�ب بل
أملك الحماس لكي أواصل مسريتي كمدرب مع مدرب يملك
سمعة كبرية هو لوي فان خال”.وسيكون دافيدس املساعد
الثاني لفان خال علما ً بأن األول هو داني بليند.

باريس سان جريمان بطالً للدوري
الفرنسي لكرة اليد
توّج باريس س�ان جريمان بلقب الدوري الفرنيس لكرة اليد
قبل خمس جوالت من نهاية املسابقة املحلية بعد فوزه عى
ضيفه مونبلييه  37-33لحساب مباريات املرحلة الخامسة
والعرشي�ن.وكان الراع محتدما بني الفريقني واملس�توى
كان متقاربا يف الشوط األول الذي انتهى بالتعادل .18-18
يف الشوط الثاني بسط الفريق البارييس سيطرته عى أطوار
املب�اراة وفرض منطق�ه حاس�مًا النتيجة النهائي�ة بفارق
أربع�ة أه�داف ،ليحقق بذلك باريس س�ان جريم�ان اللقب
الثامن تواليا والتاسع يف تاريخه.

“الفيفا” يـرد على طـلب اجلزائر

تلق�ى االتح�اد الجزائ�ري لكرة الق�دم ردا ً
من لجن�ة الح�كام يف الفيف�ا بخصوص
مب�اراة الجزائر والكامريون الحاس�مة
للتأهل إىل قطر .™2022وأكدت اللجنة
دراس�ة ما ح�دث خالل املب�اراة بملعب
مصطف�ى تش�اكر بالبلي�دة ،يف إي�اب

مللحق املؤه�ل لكأس العال�م  ™2022من طرف
ح�كام الفيديو املساعد.وأش�ارت اللجن�ة إىل ّ
أن
جميع الح�االت التي تم إرفاقه�ا يف ملف مباراة
الجزائ�ر والكامريون قد ت� ّم تحليلها بعناية من
قب�ل حكم�ي الفيدي�و اس�تنادا ً لقان�ون اللعبة
والروتوكول املتبع بتقنية الفيديو املساعد.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7711 :األحد  8أيار 2022

حكم غيابي بالقبض على صحفي روسي
بارز بتهمة نشر أخبار كاذبة

موسكو/رويرتز –ا.ف.ب:
أم�رت محكمة يف العاصمة الروس�ية موس�كو ،غيابي�اً ،باعتقال الصحفي ال�رويس البارز،
ألكس�ندر نيف�زوروف ،وهو مته�م بنرش معلوم�ات كاذبة عمّا تس�ميه موس�كو عمليتها
العس�كرية الخاصة يف أوكرانيا.وأعلنت املحكمة إن نيفزوروف ،املدرج عىل قائمة املطلوبني
الدوليني لدى روس�يا ،س� ُيحتجز ملدة ش�هرين يف حال عودته إىل البالد أو تس�ليمه لها يف أي
وقت.وكتب�ت زوجة نيف�زوروف عىل «إنس�تغرام» يف مارس/آذار أنه�ا وزوجها «موجودان
يف إرسائي�ل ،لكنهم�ا ال يعتزم�ان اإلقام�ة هناك بش�كل دائم».وفتح املحقق�ون قضية ضد
نيفزوروف يف مارس ،بتهمة نرش أخبار عر وس�ائل التواصل االجتماعي عن قصف القوات
الروس�ية عمدا ً مستش�فى للوالدة يف مدينة ماريوبول األوكرانية.ونددت أوكرانيا وحلفاؤها
الغربيون بالهجوم ،ووصفوه بأنه عمل وحي .ونفت روس�يا قصف املستش�فى ،واتهمت
كييف «باالس�تفزاز املتعمد».ووصف نيفزوروف الذي لديه أكثر من  1.8مليون مش�رتك عىل
قنات�ه يف «يوتيوب» التحقيق بأنه س�خيف ،ودعا كبري املحققني ال�روس إىل إغالق القضية.
بع�د ثمانية أيام من غ�زو أوكرانيا يف  24فراير/ش�باط ،أصدرت روس�يا قانونا ً ينص عىل
أحكام بالسجن ملدد تصل إىل  15عاما ً عىل من يدانون بنرش أخبار «كاذبة» عمدا ً عن الجيش
الرويس.

بشأن نظريات املؤامرة

مؤسس “مايكروسوفت” خيرج عن
صمته :األمر جنوني!
لندن /متابعة الزوراء:
رشك�ة
مؤس�س
وج�د
“مايكروس�وفت” بي�ل غيت�س،
نفس�ه مضط�را ً للخ�روج ع�ن
صمته بشأن إش�ارة املاليني إليه
حول العالم بأن�ه أصبح ”محورا ً
لنظريات املؤامرة”.
والقت ترصيحات غيتس انتشارا ً
عىل مواقع التواصل االجتماعي،
خالل جائح�ة فريوس “كورونا”
املس�تجد ،حيث اتهم بأنه يحاول
تعقب الناس م�ن خالل لقاحات
(كوفيد.)19-
ويف حديث مع هيئة اإلذاعة الريطانية “بي بي يس” س�خر قائالً“ :يف بعض النواحي ،يكاد
يكون عليك أن تضحك ألن األمر جنوني للغاية”.
ّ
وعق�ب قائالً“ :أعني ،هل أرغب حقا ً يف تتبع الن�اس؟ كما تعلمون ،فإني أنفق املليارات عىل
اللقاحات ،وأنا ال أكسب املال من ورائها ،واللقاحات تنقذ األرواح”.
غيتس لفت إىل أن أصحاب نظريات املؤامرة هتفوا ضده يف الشارع” ،معلّقا ً عىل هذا بقوله:
“لق�د خرجت علنا ً يف اآلونة األخرية ،ووج�دت بعض الناس يرصخون يف وجهي زاعمني أنني
أتتبعهم ،وهذا يشء مروع”.
يش�ار إىل أن بيل غيتس ّ
حذر مؤخرا ً من أن “العالم ربما لم يش�هد أسوأ ما يف جائحة فريوس
ً
ً
“كورونا” املستجد ،وأن نوعا أكثر فتكا من الفريوس قد يظهر”.
وأكد مؤس�س رشكة “مايكروس�وفت” أنه ال يريد أن يكون “كل يشء كئيباً” ،وفق تعبريه،
ّ
وحث
ولكن�ه لفت إىل أن هناك “خطرا ً بنس�بة  5باملئة” من أن الوباء يمكن أن يزداد س�وءاً،
قادة العالم عىل إنفاق املزيد لزيادة االستعداد للمخاطر التي تهدد الصحة.
سياق متصل ،قال غيتس ،املعروف بأعماله الخريية ،يف ترصيحات لصحيفة “فاينانشيال
ويف
ٍ
ّ
متغريا ً يكون أكثر قابلية
تايم�ز” الريطانية“ :ما زلنا معرّضني لخطر هذا الوباء ،الذي يولد
لالنتقال بل وأشد فتكاً”.
ودعا بيل غيتس إىل تش�كيل فريق من الخراء ،بتكلفة حواىل مليار دوالر ،س�تديره منظمة
الصحة العاملية ،الكتشاف األوبئة يف املستقبل والوقاية منها.
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8

نقيب الصحفيني العراقيني يهنئ الشعب العراقي وشعوب العامل حبلول عيد الفطر املبارك

كم�ا هنأ نقي�ب الصحفي�ني العراقيني
مؤي�د الالم�ي عم�ال الع�راق بيومه�م
العاملي.
وق�ال الالم�ي يف تهنئته  :تحي�ة لعمال
العراق والعالم بعيدهم السنوي ..تحية
للكادحني الباذل�ني الجهد والعطاء بعد
العط�اء م�ن أجل بن�اء بلده�م ولقمة
عيش نبيلة.
واض�اف الالمي  :آباؤن�ا واخوتنا عمال
الع�راق تعذبت�م وتمرمرت�م كثريا حتى
أوصلتمون�ا اىل م�ا نح�ن في�ه ،نش�عر
بالخج�ل أمامكم لكونكم ل�م تنالوا ما
تس�تحقون ،ع�ذرا ً لك�م ونتمن�ى عىل
الجميع إنصافكم.

بغداد  /الزوراء:
هنأ نقيب الصحفي�ني العراقيني رئيس
اتحاد الصحفي�ني العرب ،مؤيد الالمي،
الشعب العراقي الكريم وشعوب العالم
بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك.
وق�ال الالمي يف تغريدة ع�ىل تويرت :كل
عام وش�عبنا العراقي الكريم وش�عوب
العال�م بألف ألف خري  ،عيد فطر مبارك
وسعيد عليكم جميعا .
واضاف :ادعو الله العزيز الكريم أن يفك
عوز كل محتاج منكم ويشايف مرضاكم
ويحفظك�م وعوائلك�م وينع�م عليكم
بالخ�ري واملحبة والس�الم ،وان ينجيكم
من كل مكروه ،آمني يا رب العاملني.

“تويرت” وماسك يقلقان الناشطني العرب
لندن/متابعة الزوراء:
يصف امللياردير إيلون ماسك نفسه
بأنه «مؤيد باملطلق لحرية التعبري»،
وقد توصل الش�هر املايض إىل اتفاق
مع رشك�ة تويرت لالس�تحواذ عليها
مقاب�ل  44ملي�ار دوالر أمريكي ،ما
أثار مخاوف أمريكي�ة وأوروبية من
أن تشهد الش�بكة االجتماعية سيالً
من الرسائل البغيضة والتحريضية.
لك�ن هذه الحري�ة التي ين�ادي بها
ماس�ك يمك�ن أن تك�ون موض�ع
اختبار يف الدول العربية ،حيث يقول
منتقدون إن الحكومات االستبدادية
تس�تخدم املنصة لتعقب املعارضني
وتشويه س�معتهم ونرش معلومات
مضلل�ة.يف منطق�ة تخض�ع فيه�ا
وس�ائل اإلع�الم املحلي�ة لس�يطرة
الدولة ،يعتمد ماليني األشخاص عىل
منصات التواصل االجتماعي ملتابعة
األخب�ار والتعبري عن آرائهم .وأظهر
تطبيق�ا توي�رت وفيس�بوك قدرتهما
عىل التأثري يف أحداث الحياة الواقعية
خ�الل انتفاض�ات الربي�ع العرب�ي
ع�ام  .2011لك�ن حدث�ت ردة ع�ن
الكثري م�ن املكاس�ب الديمقراطية،
ويرج�ع الس�بب يف ذل�ك جزئي�ا ً إىل
قدرة الحكومات عىل تعقب أنش�طة

املعارض�ني ع�ىل مواق�ع التواص�ل
االجتماعي واعتقال من ينتقدها.
قال مؤلف كتاب «االستبداد الرقمي»
املرتقب يف الرشق األوس�ط واألستاذ
املس�اعد لدراس�ات الرشق األوسط
يف جامع�ة حمد ب�ن خليفة يف قطر،
مارك أوي�ن جونز ،إن بع�ض الدول
اخت�ارت موق�ع توي�رت للرتويج لها
وترهيب الناشطني .وأضاف متحدثا ً
لوكال�ة روي�رتز األس�بوع امل�ايض:
«تملّ�ك إيل�ون ماس�ك ملوق�ع تويرت
سيؤدي ببساطة إىل تفاقم املشكالت
التي نراها يف املنطقة ،وس�يزيد من
احتمالي�ة اس�تغالل توي�رت كأداة
للمراقب�ة والقم�ع» .وأوض�ح أن
«أيديولوجية (أي يشء مقبول) التي
ينتهجها ماس�ك ستصب يف مصلحة
الدول االستبدادية التي تستغل تويرت
إلنش�اء حس�ابات وهمية وترهيب
اآلخرين تحت ستار حرية التعبري».
أبرم ماس�ك صفقة ل�رشاء «تويرت»
مقابل  44مليار دوالر أمريكي يف 25
إبريل/نيسان ،وهي صفقة ستمنحه
الس�يطرة ع�ىل منص�ة التواص�ل
االجتماعي وس�تحول املجموعة من
رشكة مدرجة يف البورصة إىل رشكة
خاصة .وقال ماس�ك يف بيان يومها

إن «حري�ة التعب�ري ه�ي القاع�دة
الصلبة لعم�ل الديمقراطية ،وتويرت
ه�و الس�احة الرقمي�ة املفتوح�ة
ملناقش�ة املس�ائل الحيوية ملستقبل
اإلنسانية».ويتوقع بعض الناشطني
السياس�يني أن تكون قيادة ماس�ك
أقل اعتداالً وأنه س�يعيد الحس�ابات
املحظ�ورة ،وبينها حس�اب الرئيس
األمريك�ي الس�ابق دونال�د ترام�ب.
ه�ذا وق�د رحّ �ب ترامب باس�تحواذ

ماس�ك ع�ىل «تويرت» ،لكن�ه أكد أنه
لن يعود إىل املنصة ،ودش�ن قبل أيام
حسابا ً عىل منصته الخاصة «تروث
سوش�ال».ودعا ماس�ك إىل إج�راء
تعديالت لتسهيل استخدام الخدمة،
مثل زر التعديل والقضاء عىل «سبام
بوتس» أو برامج الرس�ائل املزعجة
الت�ي ترس�ل كمي�ات هائل�ة م�ن
التغريدات غري املرغوب فيها.
وألغ�ى موق�ع توي�رت ع�ام 2020

آالف الحس�ابات املرتبط�ة بم�رص
وهن�دوراس وإندونيس�يا واململك�ة
العربي�ة الس�عودية ورصبي�ا ،إم�ا
لتلقي توجيهات م�ن الحكومات أو
للرتوي�ج ملحت�وى مؤي�د للحكومة.
وع�ام  ،2019أك�د موق�ع تويرت أنه
حذف ما يقرب من ستة آالف حساب
لكونه�ا جزءا ً من عملي�ة معلومات
مدعومة من الدولة نشأت يف اململكة
العربية السعودية.

اغتيال تاسع صحفي يف املكسيك هذا العام

مكسيكو ستي/أ.ف.ب:
اغتيل صحفي مكس�يكي يف والية س�ينالوا
(ش�مال غ�رب) ،ه�و التاس�ع ال�ذي ُيقتل
يف الب�الد من�ذ بداية الع�ام ،وفق�ا ً للقضاء
املكسيكي ومنظمة «مراسلون بال حدود».
وكتب�ت املدعية العامة يف س�ينالوا ،س�ارة
كينيونيز ،عىل موقع تويرت« :لس�وء الحظ،
أُكد ّ
أن الجثة التي ُعثر عليها يف الطريق هي
للصحفي لويس إنريكي رامرييز راموس».
وكان قد أُعلن ،مس�اء األربعاء املايض ،عن
اختف�اء رامريي�ز ( 59عام�اً)ُ .
وع ِث�ر عىل
جثته  ،صب�اح الخميس ،ق�رب كولياكان،
عاصمة سينالوا.
وقال�ت ممثل�ة «مراس�لون بال ح�دود» يف
املكس�يك ،بالبينا فلوري�س ،لوكالة فرانس
ب�رسّ ،
إن «األم�ر يتعل�ق بالتأكي�د بعملية
ُ
اغتي�ال» ،مضيف�ة« :ع ِثر ع�ىل الجثة قرب

كولياكان ملفوفة ببالستيك».
وعمِل لوي�س إنريكي رامريي�ز يف صحيفة
«إل ديبي�ت» اليومي�ة املحلية .كما أس�س
موقع «فوينتي�س فيديدينياس» اإلخباري.
ً
ويف مقال�ه األخ�ري ،روى ّ
رج�ال أهانه يف
أن

مطع�م كان يتن�اول فيه وجب�ة طعام مع
مسؤول محي.
يف  ،2015أكد أنه ش�عر بالخطر منذ اغتيال
زميل�ه أومرتو مي�الن قبل أربع س�نوات.
وق�ال يف مقابل�ة إذاعي�ة« :أش�عر بخط�ر
وشيك من أن أكون التايل ،ألنه يف االغتياالت
األربعة األخرية هناك قواس�م مشرتكة أجد
نفيس فيها».
وس�ينالوا واح�دة من الواليات املكس�يكية
األكث�ر ترضرا ً م�ن أعمال العن�ف املرتبطة
باملخ�درات .يف هذه الوالية ،ينش�ط كارتل
س�ينالوا الش�هري ال�ذي أسس�ه خواك�ني
غوزم�ان (إل تش�ابو) الذي يق�ي حاليا ً
عقوبة بالس�جن م�دى الحي�اة يف الواليات
املتحدة.
وش�هدت مدين�ة كولي�اكان ،يف أكتوب�ر/
ترشين األول عام  ،2019اشتباكات عنيفة

ب�ني عس�كريني ومدني�ني مس�لحني ،بعد
اعتق�ال أوفيديو غوزمان ،نجل إل تش�ابو
ال�ذي أطلِق رساحه أخ�ريا ً بنا ًء ع�ىل أوامر
من الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
إلنهاء املعارك.
ُ
وقتل نحو  600شخص يف سينالوا يف ،2021
و 110منذ بداية العام الحايل.
ولويس إنريكي رامرييز هو تاسع صحفي
ُيقتل منذ بداية العام يف املكس�يك ،وهي من
أخط�ر البل�دان يف العالم ملن يم�ارس هذه
املهن�ةُ .
وقتل نح�و  150صحفي�ا ً يف البالد
ً
من�ذ الع�ام  ،2000وفقا ل� «مراس�لون بال
حدود».
وتعهد املتحدث باسم الحكومة املكسيكية،
خيس�وس رامرييز ،ع�ىل «توي�رت» بتعزيز
«اإلج�راءات األمنية للصحفي�ني .لن يكون
هناك إفالت من العقاب».

املركز الدولي للصحفيني ُيطلق “منتدى باميال هوارد لتغطية األزمات العاملية”
باريس/متابعة الزوراء:
َ
يتوان املركز
خالل ثالث�ة عقود من العمل ،ل�م
الدويل للصحفيني ومقرّه واش�نطن عن تقديم
التدريبات واملنح والزماالت آلالف الصحفيني/
ً
هادف�ا اىل تعزيز التواصل
ات م�ن حول العالم،
بينهم ،صق�ل مهاراتهم ،س� ّد الثغرات وتوفري
الدع�م ،ال س�يما م�ن خ�الل دوره األس�ايس
كحلقة وصل بني الصحافة والتكنولوجيا.
م�ع بداية تف�ي جائح�ة «كوفي�د َ ،»19
ملس
الصحفي�ون/ات يف املرك�ز ال�دويل للصحفيني
رضورة إىل تغي�ري طريق�ة تقدي�م التدريب�ات
والزم�االت وتق�رّر أن ُتقام ع�ر اإلنرتنت ً
بدال
من الحض�ور الفع�ي .وقد أتت اس�تجابتنا يف
ش�كل ملتقى املركز الدويل للصحفيني لتغطية
األزم�ة الصحية العاملية ،وال�ذي يتضمّن اليوم
خم�س صفح�ات عىل موق�ع فيس�بوك تض ّم
ح�وايل  13,000صحفي/صحفي�ة م�ن 134
دول�ة .وع�ر هذه الصفح�ات ،يتناق�ل هؤالء
الصحفيون املعلومات فيما بينهم ويش�اركون
يف الويبين�ارات الت�ي نقيمه�ا ويتواصلون من
أج�ل تغطية القص�ص املؤثرة .وهك�ذا أصبح
امللتق�ى أول مرشوع�ات املش�اركة املجتمعية
للمرك�ز ،وفاز بجائ�زة املجتمع لع�ام ،2021
التي تمنحها رابطة األخبار عر اإلنرتنت.
ورافق�ت ش�بكة الصحفي�ني الدولي�ني الت�ي
تق ّدم أب�رز اتجاهات الصحاف�ة بثماني لغات
ُ
حي�ث يُمكن ملن
املجموع�ات الخاصة باملركز،
ً
ملخصا عنه
فات�ه حضور أي ويبين�ار أن يقرأ
عر مواقعها.
يواج�ه عاملن�ا تحدي�ات كب�رية ال تتوقف عند
أي ح�دود ،م�ن بينه�ا انتش�ار املعلوم�ات
ّ
التغ�ري املناخ�ي ،زي�ادة
املضلل�ة ،امل�رض،
التس�لّط واالستبداد ،األزمات املالية ،واالختالل
التكنولوج�ي وغريه�ا .وباتت الحاج�ة ملحّ ة
إىل الصحفي�ني الذي�ن تلقوا تدريب�ات ،والذين

يدرك�ون طرق تغطي�ة هذه األح�داث الكبرية
وغ�ري املس�تقرة واملتداخلة بش�كل ف ّعال ،من
أجل إيجاد الحلول.
ويف متابعة لع�دد كبري من الرامج التي ق ّدمها
املرك�ز ال�دويل للصحفي�ني يف منطق�ة الرشق
األوسط وش�مال أفريقيا ،بينها برنامج حلول
وس�ائل التواص�ل اإلجتماعي ،واإلرش�اد الذي
ّ
يوف�ره مرك�ز التوجي�ه للمب�ادرات اإلعالميّة
الناش�ئة ،يُطل�ق املرك�ز ال�دويل للصحفي�ني
بالرشاك�ة م�ع ش�بكة الصحفي�ني الدولي�ني
التابعة له مبادرة مجتمعيّة جديدة ..املنتدى!
يض ّم منت�دى باميال ه�وارد لتغطي�ة األزمات
العاملية صحفي�ني ومدقق�ي الحقائق وخراء
من جمي�ع أنحاء العالم .وهدفنا هو تحس�ني
التغطية الصحفية ملوضوعات األزمات العاملية
رُّ
كتغ�ري املناخ والتضليل واختالل التكنولوجيا
وغريه�ا م�ن املوضوع�ات  -من خ�الل تعزيز
التواص�ل ب�ني أعض�اء املنت�دى وتزويده�م
برامج رقمية لتحس�ني تقاريرهم الصحفية،
ّ
التمكن من إجراء
وبالخرات الالزمة م�ن أجل
تغطي�ات معمّق�ة وهادف�ة للقضاي�ا العاملية
املهمة والحرجة والت�ي تحظى باهتمام محي
ً
أيضا.

ملاذا باميال هوارد؟
ال يتوان�ى املرك�ز ال�دويل للصحفي�ني عن دعم
أعضائ�ه الذين بذل�وا جهو ًدا وكرّس�وا معظم
وقتهم لخدمة الصحفي�ني حول العالم .يف هذا
اإلطار ،يرشفن�ا ويس�عدنا أن نطلق عىل هذه
ّ
تتوىل
املب�ادرة املهمّة إس�م باميال ه�وارد التي
منصب نائبة رئيس�ة املركز الدويل للصحفيني،
وه�ي داعمة قوية ومخلص�ة لعملنا منذ أكثر
من  20عامً ا.
معلومات عن هذه املجموعة
وُل�دت هذه املب�ادرة بن�ا ًء عىل نج�اح منتدى
تغطية األزمات الصحية العاملية التابع للمركز
الدويل للصحفيني .وكجزء م�ن مبادرة املنتدى
املتاحة بلغ�ات ع� ّدة ،يتعلّ�م الصحفيون/ات
معارف جديدة من خالل ندوات رقميّة تتمحور
حول القضايا الطارئ�ة والراهنة ،يق ّدمها أبرز
ّ
ويتمكن الصحفيون/
الخراء بش�كل منتظم.
ات من خالل املجموعة م�ن الوصول إىل موارد
جدي�دة ّ
توفره�ا ش�بكة الصحفي�ني الدوليني
( )IJNetلصق�ل مهاراتهم/ه�ن خ�الل
التغطي�ات الصحفي�ة وإع�داد التقارير .كذلك
يشاركون املعلومات عر املجموعة ويتعاونون
م�ع بعضهم البع�ض لرسد القص�ص العابرة

للحدود.
يف هذا الس�ياق ،أوضح مدير التحرير يف شبكة
الصحفي�ني الدولي�ني ديفني ويندلس�يتش ّ
أن
«منت�دى باميال هوارد لتغطية األزمات العاملية
يجم�ع صحفيني/ات من جمي�ع أنحاء العالم
رُّ
كتغري
لإلبالغ عن موضوعات األزمات العاملية،
املن�اخ والحرب وغريهما»ً ،
الفتا إىل ّ
أن «املنتدى
ّ
هو النس�خة العربية التي تأسس�ت لتنضم إىل
أربع منتديات بلغات أخرى».
وأعرب ويندلس�يتش عن اإلستعداد والحماس
للوص�ل ب�ني الصحفي�ني/ات الناطق�ني/ات
باللغ�ة العربية املهتم�ني/ات بهكذا مواضيع،
ّ
وأكد ّ
أنه يتطلع إىل املساعدة يف عمل املنتدى عر
توفري املوارد واإلرش�ادات الصحفي�ة الالزمة،
ً
إنطالقا من موقعه يف الشبكة وخراته.

وتق�وم ف�دوى كم�ال ،منس�قة مش�اريع
ومصمّم�ة مناه�ج تدريبي�ة باملرك�ز ال�دويل
للصحفي�ني ،ب�إدارة مجتمعنا الناط�ق باللغة
العربي�ة .وبمناس�بة إط�الق املنت�دى تق�ول:
«يواج�ه الصحفي�ون/ات الناطق�ني باللغ�ة
العربية تحديات كبرية يف إيجاد موارد وتدريبات
بلغته�م .كمدي�رة لهذه النس�خة م�ن املنتدى
س�أبذل قصارى جهدي لكي نوفر منصة آمنة
للتعاون العابر للح�دود بني أعضاء املجموعة،
وتوف�ري أدوات وم�وارد وتدريب�ات متخصصة
باللغ�ة العربي�ة وذل�ك بدعم من فري�ق املركز
والش�بكة التابعة ل�ه .كما سيس�تفيد أعضاء
املنتدى من اإلرش�اد املبارش ،وسيتعرّفون عىل
الف�رص القادم�ة ،وعىل املفاجآت واألنش�طة
الرتفيهية التي س�يتم اإلع�الن عنها تدريج ًيا».
ودع�ت ف�دوى الصحفي�ني/ات لإلنضم�ام إىل
هذه الرحلة املعرفية املشوقة.
قواعد أساسية
يُرج�ى من الصحفي�ني/ات الذين ينضمّون إىل
املجموعة:

ً
ّ
مرك� ًزا ع�ىل التغطي�ة
أوال ،إبق�اء النق�اش
الصحفية لألزمات العاملية.
ثان ًيا ،عدم القي�ام بالرتويج أو بنرش اإلعالنات
أو الرسائل العشوائية.
ً
ثالث�ا ،عدم مهاجمة أو مضايقة أحد أو القيام
بالتصيد االحتيايل.
راب ًعا ،تقديم مساهمات موضوعيّة ومهمّة.
ً
خامسا ،نرش املصادر املوثوقة فقط.
التدريبات األوىل
تبدأ رحلة منتدى باميال هوارد لتغطية األزمات
العاملية قري ًبا .ويمكن للصحفيني/ت الناطقني
باللغة العربية وغرف األخبار وداعمي وس�ائل
اإلع�الم التس�جيل للمش�اركة يف أول سلس�لة
تدريبية للمنتدى ،حول الصحافة االستقصائية
العاب�رة للحدود والتي تمت�د من  12مايو/أيار
إىل  9يونيو/حزي�ران  .2022س�يقود التدريب
خراء يف األمن الرقمي والصحافة اإلستقصائية
ملدة خمسة أسابيع ،ويغطي موضوعات مهمة
ومفيدة وهي:
*مقدم�ة إىل الصحافة االس�تقصائية العابرة
للحدود.
*أفض�ل املمارس�ات لتخطي�ط وتنفي�ذ
التحقيقات العابرة للحدود.
*تقني�ات وأدوات إلنجاز التحقيقات املفتوحة
املصدر.
*الس�المة واألمن الرقمي :كيف تحمي نفسك
ومصادرك.
*نصائح وإرشادات حول إعداد مقرتح لقصة
استقصائية عابرة للحدود.
وم�ن املق�رر أن يحص�ل املش�اركون/ات عىل
ش�هادة مش�اركة عن�د االنته�اء بنج�اح من
التدريب ملدة خمسة أسابيع.
ً
إش�ارة إىل ّ
أن ش�بكة الصحفيني الدوليني التي
س�تكون داعمة للمجموعة الجدي�دة املوجّ هة
للصحفي�ني الناطق�ني باللغ�ة العربي�ة ،ق�د

أطلقت مجموع�ة األدوات األساس�ية املتعلّقة
بإعداد التحقيقات التعاونية والتقارير العابرة
ً
وص�وال إىل
للح�دود ،والت�ي تش�مل التخطيط
ً
إضاف�ة إىل األم�ن الرقمي والس�المة
التنفي�ذ،
ّ
وخصصت ش�بكة
الجس�دية وإب�رام العقود.
ً
ً
خاص�ا بالتغطية
قس�ما
الصحفي�ني الدوليني
البيئية وقسمًا لتغطية األزمات يتضمّن موارد
يمك�ن للصحفيني اللجوء إليه�ا ملعرفة كيفية
تغطي�ة الح�روب واألزم�ات وآخره�ا الح�رب
الروس�ية ع�ىل أوكراني�ا وأزم�ة اللج�وء .كما
أطلقت ش�بكة الصحفي�ني الدوليني مجموعة
أدوات متخصص�ة ح�ول تغطي�ة األزم�ات
والرصاعات.
جولة عىل مجموعاتنا بلغات أخرى
م�ن توج�و ،يدير ك�ويس إلوم ب�االو مجتمعنا
الفرانكوفوني .وهو صحفي حائز عىل الجوائز
ومؤسس النس�خة الفرنس�ية من موقع The
 ،Confidential Reportكم�ا ي�رأس ش�بكة
الصحفيني العلميني يف أفريقيا.
ومن الرازيل ،يقود ألكساندر أوريكو مجتمعنا
الناطق باللغة الرتغالية .وهو املحرر املؤسس
مل�رشوع  Núcleo Jornalismoلصحاف�ة
البيان�ات ،كما أنه صحف�ي مخرضم يف مجال
التكنولوجي�ا ومحرر صحيف�ة الرازيل األكر
.Folha de S.Paulo
ومن باراجواي ،تدير ديزيري إسكيبل مجتمعنا
الناط�ق باللغ�ة اإلس�بانية .وق�د ش�اركت يف
تأس�يس موق�ع  ،Ciencia del Surوه�و أول
منص�ة لإلعالم العلم�ي يف بالده�ا .كما تعمل
كس�فرية ل�دى  ،SembraMediaأح�د رشكاء
شبكة املركز الدويل للصحفيني.
وم�ن نيجريي�ا ،ق�ام ب�ول أديبوج�و بتنوي�ع
وتوس�يع برامجن�ا باللغ�ة اإلنجليزي�ة ،وهو
صحفي علم�ي ورائد إعالمي مخرضم( .عن/
شبكة الصحفيني الدوليني)
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األديبة اجلزائرية آسيا رحاحلية لثقافية الزوراء :
أنا متفائلة مبستقبل القصة القصرية اجلزائرية
الزوراء  /خاص:
االديبة الجزائرية آس�يا رحاحليه :
عضو اتحاد الكتاب الجزائريني. ب�دأت الكتابة يف س�ن صغ�رة لكنهاتخصص�ت يف اإلنجليزي�ة واش�تغلت
بتدريسها ملدة  23سنة.
 نرشت يف العديد من املجالت والصحفااللكرتوني�ة  :ملتقى األدب�اء واملبدعني
الع�رب  /املثق�ف  /البعي�د  /أص�وات
الشمال .
 كرمت من صحيفة املثقف بالس�ويدلعام .2014
 شاركت يف العديد من امللتقيات األدبيةداخل الوطن .
صدر لها  4مجاميع قصصية :
 .1ليلة تكلّم فيها البحر  /عن دارالهدى
عني مليلة  / 2010الجزائر.
.2س�كوتّ ،إني أحرتق  /عن دار الهدى
عني مليلة .2012
.3اعتقن�ي م�ن ّ
جنتك  /ع�ن دارالهدى
عني مليلة .2014
.4تدق الساعة تمام الغياب  /دار الهدى
عني مليلة .2015
.5حب�ة رمل عىل ش�اطيء بعي�د  /دال
خيال للنرش و الرتجمة .2021
 .6رواية اوركس�رتا املوت  /دار الجزائر
تقرأ .2018
كما أصدرت باإلنكليزية :
 .1كت�اب ش�به م�دريس Be focused :
لطالب النهائ�ي ثانوي  /عن دار الهدى

عني مليلة .
 . 2كتاب ش�به مدريس لطالب النهائي
ثانوي  / Get ready for the Bac..عن
دار الهدى.
تحت الطبع - :سبائك التعب.
دخلنا بيدر القاصة والروائية الجزائرية
آس�يا رحاحلي�ه وخرجن�ا من�ه به�ذا
العطاء:
•كي�ف تنظري�ن إىل القص�ة القص�رة
يف الجزائ�ر ،قياس�ا بالقص�ة العربي�ة
والعاملية ؟
 القص�ة القص�رة الجزائري�ة كم�انعل�م ظهرت متأخ�رة مقارنة بالقصة
العربي�ة والعاملي�ة ،إال أنه�ا ظل�ت
لس�نوات وب�كل جه�د وص�ر ،تتلمس
الطري�ق و اعتقد أنها اس�تطاعت اليوم
أن تص�ل إىل مكان�ة مقبولة ج�دا ،رغم

أن�ي أطم�ح ألن أراها بمس�توى النص
الرسدي القصيص يف املغرب و الس�ودان
و العراق ..أنا متفائلة بمستقبل القصة
القصرة الجزائري�ة ..محبوها وكتابها
يتزايدون .ش�اركت مؤخ�را يف تأطر و
تنقيح كتاب جماعي ”،عرائس املنفى”
بمبادرة لجمعية ثقافية محليةّ ،
لكتاب
القصة املوهوبني الشباب من كل جهات
الجزائر ،وباللغتني العربية و االنجليزية،
واندهش�ت حقيق�ة للمس�توى الفن�ي
واإلبداع�ي للنص�وص املش�اركة ،كل
م�ا يحتاجه املولع�ون بكتاب�ة القصة،
املوهوب�ون طبعا ،ه�و التوجيه و النقد
ّ
البناء أعتقد.
املش�كلة أن القصة القصرة يف الجزائر
ً
كتاب�ة وغائب�ة ،أو مغيّب�ة،
ح�ارضة
اهتمام�ا ونق�دا ودراس�ة ومتابعة ..يف

الجزائ�ر ال نمل�ك مجلة ورقي�ة خاصة
بالقصة القصرة وال يويل النقاد وال دور
الن�رش اهتمام�ا باملجامي�ع القصصية
التي تطبع  ،وليس�ت هناك مس�ابقات
تعنى بالقصة القصرة من أجل تحفيز
كتابها ،كما هو موجود يف العالم العربي
وعند الغ�رب ..ومع ذلك إنن�ي متفائلة
بمستقبل القصة يف الجزائر.
•إىل أي مدى يشغلك القارئ يف كتاباتك؟
 يش�غلني إىل ح�د كب�ر ،و اش�عربالس�عادة حني أصل إيل القارئ ،س�واء
من خالل الفكرة أو األسلوب ..لست من
الذين يصيحون يف كل واد بأنهم يكتبون
ألنفس�هم وال يهمهم الق�ارئ  ..لو كنا
نكتب ألنفس�نا ما حرصنا ع�ىل الطبع
والن�رش و وص�ول مؤلفاتن�ا إىل القراء،
ّ
وإن�ي أش�اطر نجيب محف�وظ فكرته

ّأن�ه ”..إذا ل�م يص�ل الكات�ب إىل القرّاء
فه�و م�رشوع فقط”..اهت� ُم بالقارئ
أيض�ا ألنني قارئة يف املق�ام األول وقبل
أن أك�ون كاتبة ..كنت لس�نوات طويلة
قارئة نهمة ،ثم بدأت فعل القراءة بعني
النقد وهي العني نفس�ها التي أسلطها
ع�ىل نص�وص غري ح�ني أق�رأ و عىل
نصويص دائم�ا ..ربما يف لحظة الكتابة
ال يك�ون الق�ارئ ماثال يف فك�ري ،ألني
أكون منش�غلة جدا بالنص و جماليته،
لك�ن يف الوق�ت نفس�ه يك�ون يف ذهني
قارئا ما ،قارئا ذكيا ،عاشقا للغة ،ربما
يف نفس مس�توى التلق�ي والتذوّق ّ
لدي
كقارئة .يف بداية اشتغايل بالقصة قرأت
نصيحة ألح�د النقاد يقول” اكتب كأنك
تكت�ب لصديق حميم” و ه�ذا ما أفعله
حني اكتب القصة.

اكتشاف
حممد جرب حسن

منذ فرتة ال أعرف مدتها بالضبط ،اكتش�فت ا ٕن�ه عند قيامي من النوم يف
صباح كل يوم أجد بعضا ً من أغراض بيتي غر موجودة!!
ال أقول ُرسقت بل ُفقدت ،يف البداية كانت األش�ياء املفقودة بس�يطة لذلك
لم اهتم لها ،كأن تكون طبقا ً زجاجياً ،أو كوب ش�اي ،أو فرش�ة تنظيف،
أو لوح�ة فنية كانت معلقة يف غرفة االس�تقبال ول�م يتبق منها غر األثر
املطبوع عىل الحائط ،كنت اقنع نفي بأني ربما نسيت هذه املقتنيات منذ
فرتة طويلة ،أو احس�بها غر موجودة س�ابقاً ،وبهذا اإلحساس تماشيت
م�ع األمر الذي ص�ار عندي روتينياً ،كون املفقودات بس�يطة وغر غالية
الثم�ن ،لك�ن قبل ايام قليل�ة وعندما نهضت من ف�رايش صباحا ً كاملعتاد
فوجئ�ت باختفاء جهاز التلفاز الذي اش�رتيته الع�ام الفائت!! عندها دق
ناق�وس الخط�ر يف رأيس ولم اس�تطع ان اقنع نفي ب�أن ما حدث يشء
بس�يط ال يس�توجب الخوف منه أو عىل االقل عدم االهتم�ام به ،وقد زاد
ُ
وفوجئت مرة أُخرى
األمر س�وءا ً بعدها بأس�بوع عندما دخلت اىل املطبخ
باختفاء جهاز ال يمكنني السكوت عنه ..كانت الثالجة غر موجودة! هنا

أُسقط يف يدي وشعرت ان هناك شيئا خطرا ً ربما ُيحاك ضدي ويستوجب
من�ي ان أضع ح ّدا ً له ،وقب�ل ان اتحرك لفعل يشء ما ب�دأت اجهزة البيت
ومقتنياته تختفي واحدا ً بعد اآلخر مع صباح كل يوم جديد.
حاول�ت ان أُبقي هذا األمر رسّا ً وال ابوح به لزوجتي املمددة يف غرفة النوم
خوفا ً عليها كونها مريضة وكذلك خوفا ً عليها من الهلع والخوف والحزن
عىل حاجات بيتها التي تحبها وتحرص عىل االعتناء بها.
لك�ن م�ا حدث يف ه�ذا الصباح يشء آخ�ر أكثر غرابة ،فبع�د ان قمت من
ف�رايش اكتش�فت ان غرف�ة نوم�ي خالية م�ن اي يشء وكل م�ا فيها قد
اختفى! الرسير ،دوالب املالبس ،الستائر ،واملرآة ..و  ..وحتى زوجتي التي
كانت نائمة معي بنفس الرسير قد اختفت!
يا ا ٕلهي ملاذا يحدث معي هذا؟
قمت مرسعا ً وفزعا ً يف الوقت نفس�ه ألبح�ث عنها يف انحاء البيت ،وجدت
َ
يتبق منها
ان الس�قف والجدران الفاصل�ة ما بني الغرف قد اختف�ت ولم
غر جدار صغر كأنه معلق يف الهواء ،كانت زوجتي واقفة قبالته وعندما
رأتني مذهوالً ومتسمرا ً يف مكاني أشارت يل بيدها وهي تقول:
تع�ال ..تعال ي�ا زوجي العزيز ما ِب َك واقفا ً هك�ذا ..تعال انظر اىل صورتنا

الباراسيكولوجي بني العلم واخلرافة

د .حممد ضباشه

هن�اك العديد م�ن الظواه�ر الغريبة
والخارق�ة للع�ادة طل�ت برأس�ها يف
الس�نوات األخرة ونرشت يف الصحف
العربي�ة والعاملية تحت مس�مى علم
الخ�وارق أو الباراس�يكولوجي الذي
يبحت فيما وراء علم النفس ودراسة
س�لوك النفس البرشي�ة ،وحتى األن
ل�م يقدم ه�ذا العل�م تفس�را علميا
لتلك الظاهرة ألن�ه ال توجد مقاييس
لقياس�ها وتعتمد فقط ع�ىل روايات
األش�خاص طبقا لتجاربه�م الذاتية
الت�ي تعرض�وا له�ا ولم يت�م فحص
هؤالء األشخاص من الوجهة النفسية
لضم�ان توازنه�م النف�ي لقبول ما
يتحدثون به عن تلك الظواهر الخارقة
للعادة والطبيعة البرشية.
وإن كنا يف الحي�اة نعتمد عىل املنطق
واملعقول الذي يمك�ن إدراكه بالعقل
يف تفس�ر الظواه�ر الت�ي يراه�ا أو
يش�عر بها اإلنس�ان ويتم إخضاعها
للبح�ث العلم�ي ومناهج�ه املعروفة
وأدوات قياس�ه فإن العق�ل واملنطق
أيض�ا يرفض أى ظاه�رة تعتمد عىل
األقوال املرسلة التي يعجز العلم حتى
األن عىل التحقق من صدقها وتصبح
بالنسبة لنا من الخرافات واألساطر
التي ورثناها من العصور الس�ابقة ا
ويختلط فيها العلم بالخرافة.
وم�ن تل�ك الظواه�ر أن صديق�ان
اش�رتكا يف رشاء مصن�ع يف دولة من
ال�دول األجنبي�ة ولم يخ�ر أحدهما
أرست�ه وبع�د ف�رتة ت�ويف يف ح�ادث

س�يارة ول�م يخ�ر رشيك�ة زوج�ة
صديقه املتوىف بأنهم يمتلكون نصف
املصن�ع  ،ويف ليلة وحارس املصنع يف
غرفته داخل املصن�ع وبعد أن راجع
إجراءات األمن وغلق األبواب والنوافذ
أغل�ق املصب�اح الكهربائ�ى ونام يف
رسيره وبعد دقائق شعر بيد توقظه
من نومه وتقول له أنا جاك صاحب
املصنع فهم الرجل من نومه جالس�ا
يف دهش�ة لم يس�تطيع التح�رك إال
ان ج�اك قال له بل�غ زوجتى أن عقد
املصن�ع الخ�اص بى موجود أس�فل
جري�دة ىف درج املكت�ب الخ�اص بي
أس�فل بعض الجرائد وس�وف أترك
لك معطفى هذا بجوارك للتحقق من
صدق كالمي وانرصف ،ظل الحارس
يرتع�د م�ن الخ�وف ثم ق�ام وأضاء
املصب�اح ووج�د معطف ج�اك عىل
الرسير بج�واره  ،وم�رت الليلة عىل
الح�ارس وهو ينتف�ض رعبا وفزعا
منا س�مع  ،ويف صب�اح اليوم التايل
وبع�د تس�ليم مهام عمل�ه لزميل له
ذهب إىل زوجة جاك واخرها برسالة
زوجه�ا وبالفع�ل وج�دت العق�د يف
املكان الذي ذكره الحارس.
ويف رواي�ة أخ�رى بمحط�ة الس�كك
الحديدي�ة بمدين�ة ط�وخ بم�رص
روى أن أح�د الخف�ر وزميل له كانوا
مكلفني بحراس�ة ش�حنة قمح عىل
عربات قطار ينتظر كى يتحرك فجرا
اىل مدين�ة القاه�رة وكان�ت مهمته
حراسة العربات الخلفية من القطار
وكان الض�وء يعتم�د ع�ىل مصابيح

الكروس�ني فانطفأ املصب�اح فجأة
وش�اهد رجال يرتدى مالبس بيضاء
يق�ول ل�ه بل�غ عنى ه�ذه الرس�الة
لضاب�ط األم�ن أنا مصطفى الس�يد
جر من طوخ قتلنى صديق يل أسمه
عن�رت عبد املقص�ود عىل م�ن طوخ
أيض�ا ووضع رأيس ىف حفرة أس�فل
العربة األخ�رة من القط�ار فهرول
الخفر إىل الضابط وأخره بما سمع
إال أن الضابط ح�ذر الخفر من هذا
اله�راء واال س�وف يقدم�ه ملحاكمة
عس�كرية لرتك�ه نقط�ة حراس�ته
وأم�ره بالعودة ملكان�ه ،عاد الخفر
وهو مرعوب وم�رت لحظات وظهر
الرجل بدون رأس مرة أخرى فهرول
الخف�ر اىل الضاب�ط يحك�ى ل�ه ما
ش�اهده للمرة الثانية وترك سالحه
للضابط وت�رك الخدمة وانرصف اىل
منزله  ،وىف صب�اح اليوم التاىل ذهب
اىل مأم�ور املرك�ز وحكى ل�ه ما رآه
ليلة أمس أثناء حراسته  ،لم يصدق
املأمور ما س�مع  ،ت�ردد كثرا قبل
أن يبلغ النيابة الت�ي بالفعل انتقلت
واس�تخرجت رأس الرجل من املكان
ال�ذى ح�دده الخف�ر وقبض�ت عىل
القاتل الذي اعرتف بجريمته.
وهن�اك الكث�ر والكث�ر م�ن ه�ذه
الروايات التي تحدث بصفة مستمرة
ونس�مع عنها وال يمك�ن تصديقها
بمقايي�س العق�ل الب�رشي وما زال
علم الباراس�يكولوجي عل�م وليد ال
يمتلك أدوات كى يس�تطيع تفس�ر
تلك الظواهر الخارقة للعادة .

املعلقة عىل الحائط..
ثم اشارت بيدها ..أُنظر اليها كم هي جميلة..
اقرتبت من زوجتي بخطوات وئيدة ووقفت مالصقا ً لها ونظرت اىل مكان
الصورة التي اشارت اليه..
خشبي قديم ي ٔوطر فراغا ً سحيقا ً ليس له نهاية.
كان هناك فقط ا ٕطا ٌر
ٌ

رسائل حمرتقة
رياض ناصر نوري  -سورية

َ
ُ
األخرة
قرأت رسائلَكِ
ُ
والتي وجدتها هذه األيا ْم
ُ
ْ
الروح
صندوق بري ِد
ترص ُخ يف
ِ
كرسال ِة الر ِد
ُ
التي أرسلَها
حارسكِ
ُ
صاحب الجالل ِة شتا ًء ..
ً
ُ
لحضور ِه جذوة ..
حيث ل ْم أو ِق ْد
ِ
ً
ُ
حزمة من حطبْ
امتلك
ألنني ال
ثقاب ألوق َدها..
أو عو َد
ٍ
َ
كي أغني ألجلكِ أغنية السعاد ِة
التي تشتهينها .
الطريق
وكرسال ِة
ِ
َ
التي أرسلها غالمُ كِ تاج ُر الحقيق ِة
نح َو عيوني
َ التي أوشكت ْ
أن تعم َيها
ربان أسواق املدينةْ
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العامل االرجواني يف« ...نهر الرمان»

يوسف عبود جويعد
إن الروائي الحاذق الفطن الذي يعمل
ع�ىل تطوي�ر أدواته الرسدي�ة ،يكون
منش�غالً دوما ً يف إيجاد منابع جديدة
ومبتكرة وحديثة ،للحصول عىل املادة
الخام أو الفكرة التي يمكن توظيفها
ومعالجتها فنياً ،لتدخل عالم الرسد،
والروائي ش�وقي كريم حس�ن ،ومن
خ�الل روايته (نهر الرم�ان) وعنوان
فرعي (تجربة موت) ،يدعونا لندخل
مس�ارا ً رسدي�ا ً جدي�داً ،يف تجرب�ة ال
تخلو م�ن الخط�ورة ،أو املغامرة ،إذ
يدخل اىل املش�فى إلجراء أكر وأخطر
عملي�ة ،وهي عملي�ة القلب املفتوح،
والتي تش�به إىل ح�د بعيد رصاعا ً بني
املوت والحياة ،بني النجاح والفش�ل،
ومن خالل هذا املنفذ سوف نلج معه
ملتابع�ة أحداث ه�ذا الن�ص الرسدي
الروائ�ي ،وه�و تح�ت وط�أة عملية
االستسالم التام ملرشط الطبيب ،الذي
س�وف ينقل�ه اىل العال�م االرجواني،
لينفصل عن كل يشء ،ورغم صعوبة
ه�ذه اللحظ�ات الحرج�ة ،إال أن�ه
اس�تطاع (واقص�د هن�ا الروائي) أن
يقتنص مادته الخام ،ليقدمها يف هذا
العم�ل الفني ،فاإلحس�اس مختلف،
واالف�كار مختلفة ،والخ�وف والقلق
والرحيل اىل املجهول ،خالل س�اعات
العملي�ة ،تن�ذر بالعزل�ة التام�ة عن
العالم.
وهك�ذا يس�حبنا الروائ�ي اىل املنطقة
الت�ي جعله�ا ب�ؤرة األح�داث ونقطة
االنط�الق ،م�ا ال�ذي ي�دور يف رأس�ه،
كي�ف أح�س ه�ذه اللحظ�ات ،وكيف
ي�رى القائم�ني ع�ىل إج�راء ه�ذه
العملي�ة ،الطبيب ،والطبيب�ة املخدرة،
والس�يدة الت�ي تجلس ع�ىل الكريس،
االضاءة ،اللون األبيض ،رائحة االدوية
واملعقمات ،الهمس ،الجانب اآلخر من
هذا العمل الفني ،هو استحضاره رغم
الوه�ن والضع�ف واالستس�الم ،وهو
مس�تلق عىل رسير العملية ،لكم هائل
ٍ
من الحكاي�ات واالحداث ،التي تدور يف
رأس�ه يف تلك اللحظة ،ليجعل من بطل

ه�ذا النص ،مع فري�ق العمل جمهور،
وس�يكون مج�را ً يف الح�ق األح�داث،
اىل متابعة ه�ذه االح�داث والحكايات
من مس�رة عم�ره ،وه�ي تتدفق من
دهاليز الخوف اىل صالة العمليات ،من
دهاليز ذاكرت�ه ومحطات حياته أمام
مرأى هذا الفريق ،وهي عملية إبداعية
جديدة ومبتكرة ،وغ�ر تقليدية ،ألننا
تعودن�ا أن نقل املايض ه�ي عودة إليه
بشكل تام وترك بقية االحداث ،اال أننا
نج�د يف هذا العمل الفني ،اس�تحضارا ً
لهذا امل�ايض داخ�ل صال�ة العمليات،
ورؤيته من قبل فريق العمل ،بل وحتى
التفاعل معه ،ومتابعته ،وجعله جز ًءا
من عملهم:
(ارق�ص ..هي�ا أرق�ص ..أرواحنا لك
الف�دى قائدنا املمجدا ..ال س�افل عن
م�ا يطرب الناس ويثر حماس�تهم..
صفق ..غن ..ارقص ..صفق ...غن...
ارقص ...أحنة مشينه للقر ..عاشك
يدافع عن قهر محبوبته...
مش�ت الخط�وات دون ش�عور وعند
اختف�اء التلويح�ات والوج�وه جرّك
البياض إلي�ه ،كانت املخدرة تبتس�م
بلذة عاش�قة ،وكان�ت اعماقك تبكي
ّ
بلذة من اكتشف املوت فجأة !!) (ص
) 20
لغ�ة ه�ذا الن�ص ال�رسدي ،ه�ي
مجموع�ة م�ن التفاع�الت الحس�ية

والروحي�ة املتأث�رة واملؤث�رة بلحظة
االح�داث وخطورتها ،ووهن وضعف
واستسالم بطل هذا النص لرحلة بني
املوت والحي�اة ،وعالم من االرجوانية
مغل�ف بعزل�ة تام�ة ،وهك�ذا فإنها
جمعت بني الشعرية والحسية واالىس
والن�دم والخوف ،وه�و توظيف جعل
هذا النص درامي س�اخن.
لقد أتقن الروائ�ي لعبته الرسدية ،بأن
يجعل م�ن عاملني ،الح�ارض واملايض،
برؤي�ة فني�ة جدي�دة ومبتك�رة ع�ىل
م�رسح صال�ة العم�الت ليش�اهده
القارئ ،وكذلك ش�خوص الرواية ،فلم
يكن الطبيب منشغالً يف إجراء العملية
بصورتها املجردة ،بل هو منشغل بهذا
التدفق ال�ذي يندفع م�ن داخل الروح
اىل واقع الحياة ،لنتابع هذه املحطات،
حيث إن الروائي ،جعل الفصول أبواب
ندخل من خاللها اىل خضم االحداث:
(عن�د عي�ون االنته�اك ،عن�د قافل�ة
القرمز ،عند وردة الخرس ،عند رحلة
االكتش�اف ،عن�د جذور الرم�اد ،عند
ّ
مجسات امللكة ،عند مسار العتمة)
وهي محطات مختزلة متضمنة هذه
اللغة التي ذكرتها ،والتي أضفت اىل هذا
العمل الفني هالة سحرية تترسب اىل
الروح لتهيم�ن عىل الحواس ،فينتقل
اىل طفولت�ه ،اىل حياته يف الجيش ،اىل
عالقات�ه العاطفي�ة ،اىل رصاع الروح

والجس�د ،اىل رصاع االفكار ،اىل جده،
اىل أم�ه فطيم الوحي�ي وغر ذلك من
املحطات ،التي شكلت حرة وصعوبة
لدى الطبيب يف إنجاز مهمته:
(ق�ال متنه�داً -ه�و يدم�ر خرت�ي،
أحت�اج اىل تأمل ملا يح�دث ،لم ار هذه
الفوىض من قبل ،العاصفة تدفعنا اىل
نهاية محتمة ال أرغب بها ،ال أريد أن
تكون نهاية بني يدي ،وعدته أن أعود
به حياً .قال الرجل – طرقاته وعره..
عمي تحتاج من أج�ل اجتيازها دقة
وتفحص تلك األمكنة التي أراها تضج
بالعوي�ل ،لنحاول تخفي�ف وجعها).
(ص ) 90
لق�د ت�دارك الروائي بع�ض الجوانب
الفنية ،وه�و ي�دون مرسودته هذه،
إذ إن املري�ض عندما يخضع للعملية
ستنتهي مهمته يف إدارة دفة االحداث،
ل�ذا فإن�ه اوكل مهم�ة إدارة االحداث
من بع�ده اىل الطبيب ،التي س�تكون
مهمته اكتشافية ونقلها للقارئ.
وهكذا تدور أحداث الرواية ،التي تعد
واحدة م�ن الرواي�ات الن�ادرة ،كون
الروائ�ي يقدم لنا أح�داث عن إجرائه
لعملي�ة خطرة ،وينق�ل كل ما يحيط
بهذه العملية من تداعيات.
م�ن إص�دارات دار العراب –س�وريا
– دمش�ق ودار الصحيف�ة العربي�ة
–بغداد لعام 2022
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نصائح طبية...
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خدر أصابع يدك قد يقرع
ناقوس اخلطر

للرجال ..كيف تعامل خطيبتك يف فرتة اخلطوبة؟
يمتلك كل ش�اب دراية بكيفي�ة أن يتعامل
مع خطيبته قبل اإلقدام عىل فرتة الخطوبة
فهي من أهم املراحل األساس�ية التي تقوم
عليها العالقة الزوجية ،وتعمل عىل تقريب
املس�افات ب�ن الرشيك�ن وتتي�ح لهم�ا
الفرص�ة للتعرف عىل ممي�زات وعيوب كل
منهما عن قرب.
وتعت�ر بمثابة تجربة زواج مصغرة يمران
خاللها بالكثري من املواقف والصعاب التي
تخت�ر ش�خصية كل منهم�ا وطريقته يف
الترصف ومدى تقبل الطرف اآلخر لذلك.
ل�ذا فعليك أيه�ا الخاط�ب أن تأخذ يف عن
االعتبار بعض النصائح التي تساعدك عىل
معرفة كيف تتعامل مع خطيبتك”.
خطيبتك املراهقة:
 .1ال تستجب لعنادها:
تمي�ل الفتاة املراهقة يف كث�ري من األحيان
للعناد عند حدوث خالف بينكما ،والترصف
األمثل معها هو عدم االستجابة لعنادها و
محاول�ة تمال�ك أعصابك أم�ام ترصفاتها
املس�تفزة وذل�ك م�ع الحف�اظ ع�ىل ردود
أفعالك الحاسمة.
 .2كن عطوفا ً لينا ً:
تحتاج الفتاة يف هذه املرحلة للعطف واللن
والتقرب منها ومعاملتها برفق ،لذا احرص
ً
دائم�ا بجانبها وأن تطمئنها
عىل أن تكون
بشكل مستمر.
 .3تجنب إعطاءها األوامر بكثرة:
لن تحتاج الفتاة يف ه�ذه املرحلة أن تتلقى

أوامرك مثل والدها ،حاول أن تكون صديقا ً

لها وتحتويها يف كل األوقات.
 .4كن فخورا ً بها:
حاول أن تشجع خطيبتك عىل اهتماماتها
ودراستها وأن تحفزها عىل تحقيق النجاح
ألن ذلك يعزز لديها اإلحساس باملسئولية.
 .5لصديقاتها دور مهم:
ت�زداد عالقة الفتي�ات بصديقاتهن يف هذه
الف�رتة ،ل�ذا ال تج�ر خطيبت�ك ع�ىل ترك
صديق�ة ال تعجب�ك ترصفاته�ا ألنه�ا ل�ن
تس�تجيب لك ،وح�اول أنت التق�رب منها
بشكل أكر.

 .6اجعل التفاهم أسلوب حياتكما:
يس�اهم التفاه�م م�ع خطيبت�ك يف األمور
املختلف�ة للتوص�ل لنق�اط اتف�اق بينكما
ومعرفة مدى حب تقدير كل منكما لآلخر.
خطيبتك العنيدة
 .1استمع لها:
يساعدك االستماع لخطيبتك ومحاولة فهم
وجهة نظرها عىل تعزيز التواصل بينكما.
 .2احرتم رأيها:
ينعك�س اح�رتام الرجل لخطيبته بش�كل
إيجاب�ي ع�ىل عالقتهما فهو يفت�ح مجاالً
للنقاش بهدوء وتقدير الطرفن لبعضهما.

 .3التعبري عن اإلعجاب:
احرص ع�ىل إظهار إعجابك بآراء خطيبتك
والثن�اء عليه�ا حت�ى وإن لم تك�ن أفكارا ً
عبقرية.
 .4ال تغضب:
عليك أن تتح�ىل باله�دوء وضبط النفس
والسيطرة عىل غضبك أثناء الحديث معها
حي�ث إن انفعالك س�يجعل مناقش�تكما
أكث�ر تصادمي�ة ول�ن تتوص�ال لنقط�ة
اتفاق.
 .5ال تصارحها بعندها:
تجنب وص�ف خطيبتك بالعنيدة ،فقيامك

بذلك يجعلها أكثر غضبا ً واندفاعية.
 .6عر لها عن حبك:
تعبريك لخطيبتك عن حبك يخلق مساحة
من الود بينكما تسمح لكما بتقبل آرائكما
املختلفة وتجاوز املشكلة.
 .7إعادة توجيهها:
ح�اول أن توجه خطيبتك لل�رأي الصواب
وأن تلف�ت نظره�ا للجوانب الس�لبية يف
رأيه�ا ،للوصول التفاق بينكما دون جدال
طويل.
خطيبتك الخجولة:
 .1احرتم خجلها:
حاول أال تضغط عليها للقيام بأي شئ ال
ترتاح له واحرتم شخصيتها الخجولة.
 .2تعرف عىل ما يدفعها للخجل:
ح�اول تجن�ب األش�ياء الت�ي تدفعه�ا
للخجل ومساعدتها عىل تجاوز هذا األمر
وتشجيعها عىل التحدث يف أي شئ.
 .3حافظ عىل مساحتها يف العالقة:
يس�اعدك ه�ذا األمر عىل تخط�ي خجلها
بش�كل كبري ،فهي تمتل�ك عاطفة كبرية
يمكنك استغاللها بالتعامل معها بطيبة.
 .4اخرت موضوع حديثكما بعناية:
تجن�ب الحدي�ث ع�ن امل�ايض أو أي أمور
حساسة قد تزيد شعورها بالخجل.
 .5الحظ ردود أفعالها:
حاول التقرب من خطيبتك ومالحظة لغة
جس�دها للتع�رف عىل األش�ياء التي تثري
خجلها وال تفضلها.

طبيبك يف بيتك...

قاوم السرطان بـ 6أطعمة رخيصة الثمن أهمها الكزبرة والبصل
الرسطان من األم�راض الخطرية للغاية،
الت�ى ارتفع�ت مع�دالت اإلصاب�ة به�ا
بش�كل ملح�وظ ،ونقدم لك�م من خالل
ه�ذا التقرير أبرز األطعمة التي تس�اهم
يف الوقاي�ة م�ن اإلصابة ب�األورام ،وذلك
حس�بما ن�رش مؤخ�را ً بموق�ع “رعاي�ة
الصحة” األمريكى ،وهي تشمل :أطعمة
تقاوم الرسطان
.1البصل :كش�فت دراس�ة طبية أرشف
عليها باحثون من إيطاليا وس�ويرسا أن
البصل يتمتع بق�درة رائعة عىل الحد من
خطر اإلصابة بالرسطان والسيطرة عىل
األورام ،وخاصة رسطان املعدة ورسطان

الثدى.
.2الطماط�م :وهي تحت�وى عىل مركب
الليكوب�ن ،وهو من مضادات األكس�دة
القوي�ة ،وهي تحت�وى عىل م�واد رائعة
تتمت�ع بخ�واص مض�ادة للرسط�ان،
وتس�اهم يف إيق�اف العدي�د م�ن أن�واع
األورام ،وذل�ك حس�ب املعه�د األمريكي
ألبحاث الرسطان.
.3الكركم :تساهم مادة الكركمن “ -cu
 “ cuminيف تثبي�ط الخالي�ا الرسطاني�ة
وإيقاف انتش�ار األورام يف الجسم ،وذلك
حس�ب توصي�ات الجمعي�ة األمريكي�ة
للرسطان.

.4الثوم :يس�اهم تناول الث�وم يف الوقاية
م�ن رسطان�ات عدي�دة حس�ب املعه�د
الوطنى للرسطان ،وخاصة أورام الجهاز
الهضمي.
.5الزنجبيل :يساهم الزنجبيل يف تقليص
حج�م أورام الروس�تاتا بنس�بة 56%
حس�ب التج�ارب العلمي�ة الت�ى أجريت
عىل الحيوان ،وهو يتمتع بخواص رائعة
مضادة للرسطان.
.6الكزبرة :وفقا للمعهد األمريكى ألبحاث
الرسط�ان ،تس�اهم الكزب�رة يف محاربة
الرسطان ،نظ�را ً الحتوائها عىل مركبات
“ ”beta-caroteneو”.”quercetin

طريقة حتضري دجاج بالكيس مع اخلضار احلار

 فلف�ل أس�ود  :نص�ف ملعقةصغرية
 هي�ل  :نصف ملعق�ة صغرية(مطحون)
 زيت الزيتون  2 :ملعقة كبرية بابري�كا  :نص�ف ملعق�ةصغرية
 الكرك�م  :نص�ف ملعق�ةصغرية
 املاء  :نصف كوبطريقة التحضري:
ضع�ي الدجاج املقط�ع يف وعاء
الخلط.
أضيفي الجزر املقطع ،والفطر،

والبطاط�س ،والبصل الرشائح،
والفلفل الحار.
تب�ي الدج�اج والخض�ار بزيت
الزيت�ون ،والبابري�كا ،وبهارات
الدج�اج ،والكرك�م ،والهي�ل،
والفلفل األسود ،وامللح.
ضعي الدجاج والخضار يف كيس
الشواء وأغلقي الكيس واصنعي
شقا ً صغريا ً يف الكيس.
ضع�ي يف صينية الف�رن القليل
من املاء ثم ضعي الكيس وأدخي
الصينية للفرن ملدة س�اعة عىل
حرارة .200
حمري الوجه وقدميه ساخنا ً.

لطلة أبهى...

وصفات اهلنود احلمر لبشرة من دون شوائب!
ق�د تعاني البرشة مع بداية أيام
الربي�ع من الكثري من املش�اكل
كاالحم�رار وااللته�اب ..فكيف
تقومن بع�الج هذه املش�كلة؟
ه�ل بكم�ادات املاء ،العس�ل أو
غريها من الطرق التقليدية؟
انيس ه�ذه الط�رق م�ن اليوم،
ف�”سيدتي نت” تقدم لك أفضل
وصفات الهنود الحمر للتخلص
م�ن مش�اكل الب�رشة ،إلي�ك
تفاصيلها:
املكونات:
 6 .1مالع�ق م�ن الزب�دة غ�ري

قد تش�عر فجأة بألم يف رس�غك وبعد أيام س�تلحظ خ�درا يف أناملك قد يتطور
لدرجة أنك لن تستطيع أن تتناول قنينة املاء قرب فراشك لترشب صباحا.
علي�ك بالطبيب فقد تك�ون هذه عوارض مرض متالزمة النفق الر ْ
ُس�غي الذي
يتطلب مداخلة جراحية .وتبدأ األعراض بسيطة وهي ألم يف الرسغ وقد يشكو
املريض من تنمّل األصابع وضعف عضالت اليد.
وأس�وأ األع�راض تكث�ر يف اللي�ل وق�د تص�ل باملري�ض إىل صعوبة أن يمس�ك
باألشياء.
ويف غالب األحيان يكون العالج الجراحي هو الحل الذي يعطي أحسن النتائج،
وهذه أعراض متالزمة النفق الر ْ
ُس�غي وهو مرض ناجم عن انضغاط العصب
املتوسط يف النفق الرسغي لليد والذي ينتج عنه اعتالل هذا العصب.
واملصابون يش�عرون يف البداية بأمور بس�يطة ،فتصبح أش�ياء خفيفة فجأة
صعب�ة التن�اول ،ثم تتفاق�م اآلالم ،وتفقد الي�د مزي ًدا من قوته�ا ،حتى تميس
عاج�زة عن الحركة ،وهو أم�ر يثري رعب املريض فيقرر زي�ارة الطبيب ،الذي
يج�ري عليه بضع فحوص ،ثم يبلغ�ه بالنبأ الحزين كما يقول الطبيب برينارد
لوكاس “وفقا لوصف الحالة ،أعتقد أنها إصابة بمتالزمة النفق الرسغي.
وتعري�ف ذلك ،أن النفق الرس�غي هو املس�افة بن عظام الرس�غ يف األس�فل
والرباط الرسغي املحيط يف األعىل.
ويف هذا النفق يوجد عصب اليد املتوس�ط – األصفر الظاهر يف الصورة – وهو
املسؤول عن اإلحساس يف أصابعنا والقدرة عىل الحركة.
ولدى اإلصابة بمتالزمة النفق الرس�غي يحدث انضغاط يف العصب املتوس�ط.
وذلك ناجم عن تورم األنسجة بسبب اإلجهاد املفرط.ولكن يمكن للحرارة أيضا
أن تعزز التورم .ففي حال ثني اليد يزداد انضغاط العصب وتتفاقم اآلالم.
ويق�ول أخصائ�ي العظام الدكتور ل�وكاس “عند وجود إصابة بداء الس�كري
وأم�راض الكىل وعن�د احتباس الس�وائل ،يصبح املوضع ضيقا جدا بالنس�بة
للعصب.
وحت�ى لو كان�ت القناة غري ضيقة ف�إن أعماال يومية غري عادي�ة ،كالعمل يف
الحديق�ة وأعم�ال املن�زل؛ كلها يمك�ن أن تؤدي وبش�كل مفاج�ئ إىل إصابة
العصب.
وقد تكون املرحلة األوىل مزعجة جدا للمريض ،إال أن العصب يف الغالب ال يكون
مصابا بل مخدوشا بشكل بسيط  .ولكن عند بدأ الخدر والتنمل ،يصيب عضلة
اإلبهام شلل  ،و يأخذ العصب بالتلف بمرور الوقت.
ويف املداخل�ة الجراحي�ة يفصل الطبيب الرباط الرس�غي املوج�ود فوق النفق
الرس�غي ،وذلك إلزالة الضيق وتحرير العصب ثانية ،وبعدها قد تستمر بعض
آالم اللي�ل ،ث�م تبدأ بالتحس�ن بعد العملية مب�ارشة وبعد عدة أس�ابيع يمكن
للمريض أن يستخدم يده للقيام بكل يشء.

دراسات حديثة...

املطبخ ...

املقادير:
 الدجاج  :دجاجة (وزن 1200غم  /مقطعة)
 الجزر  2 :حب�ة (كبري الحجم /مقطع)
 الفط�ر  :ك�وب (مقط�عأنصاف)
 الفلفل الحار  :قرن (مفروم) البص�ل  1 :حبة (كبري الحجم /مفروم رشائح)
 البطاط�س  2 :حب�ة (كب�ريةالحجم  /مقطعة)
 ملح  :ملعقة صغرية -بهار دجاج  :ملعقة صغرية
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اململحة.
 2 .2ملعق�ة كب�رية من ش�مع
العسل.
 5 .3مالعق من التوت الري.
 3 .4مالعق قرنفل.
الطريقة:
.1قوم�ي بإذابة الزبدة وش�مع
العس�ل يف أوان�ي منفصل�ة ثم
ادمجيهم معا ً.
.2أضيفي إليهم التوت والقرنفل
وقلبيهم جيدا ً.
.3اترك�ي املزي�ج حت�ى ي�رد
تماما ً.

.4ابدئ�ي بوضع�ه ع�ىل أماكن
الحك�ة لتالحظ�ي اختف�اء
االحمرار بالتدريج.
.5فالتوت يحتوي عىل مضادات
طبيعية لاللتهاب�ات ،فلقد كان
يس�تخدم قديم�ا ً عن�د الهن�ود
الحمر لعالج حكة البرشة.
.6كم�ا ّ
أن القرنفل يحتوي عىل
االوجين�ول والزي�ت العط�ري
الق�وى ال�ذي لديه الق�درة عىل
تخدير النهايات العصبية والتي
تؤدي بدورها إىل تقليل التهابات
البرشة واحمرارها.

دراسة تكشف :بعض مصابي كورونا كربوا  20عاماً !
م�ع انتش�ار جائح�ة كورون�ا يف
العال�م ،أصب�ح م�ن املع�روف أن
الف�ريوس التاج�ي ال يمك�ن أن
يس�بب مش�اكل صحي�ة فوري�ة
فحس�ب ،ب�ل ي�رتك أيض�ا بعض
األش�خاص يعانون من مش�اكل
صحي�ة لف�رتات طويل�ة -وه�ي
حالة تعرف باس�م “كوفيد طويل
األجل”.
ويف هذا الش�أن ،نقل عن دراس�ة
حديث�ة أن املرىض الذي�ن نقلوا إىل
املستش�فيات وتغلبوا عىل عدوى
كوفي�د  19الش�ديدة ،يعانون من
ضعف إدراك�ي وكأنهم كروا 20
عاما ً.
كم�ا تش�ري الدراس�ة أن امل�رىض
الذي�ن تغلبوا عىل ع�دوى كورونا
الشديدة يعانون من نفس الضعف
اإلدراكي الذي يمر به األش�خاص

عموما بن سن  50و.70
ووفقا إلحدى الدراسات يف اململكة
املتحدة ،ش�عر حوايل ثلث املرىض
الذي�ن عان�وا من أع�راض كوفيد
 19بعد دخولهم املستش�فى أنهم
تعافوا تماما بعد عام ،فيما كشف

الخراء أن بعض املرىض عانوا من
تدهور إدراكي طويل األمد.
م�ن جانبه ،ق�ال ديفي�د مينون،
األستاذ بجامعة كامريدج وكبري
مؤلفي الدراسة ،إن درجة الضعف
مرتبطة بش�دة امل�رض ،موضحا ً

“كوفي�د  19يس�بب مش�اكل يف
مجموع�ة متنوع�ة م�ن أعض�اء
الجسم ،بما يف ذلك الدماغ والصحة
العقلية والنفسية أيضا ً”.
وتابع “إذا كان بإمكانك الحصول
عىل لقاح ،وكل جرعاتك ،فسيكون
لدي�ك مرض أق�ل خط�ورة .لذلك
ستكون كل هذه املشاكل أقل”.
كما ق�ال إن “األبحاث يف التدهور
املعريف لدى مرىض كوفيد  19قد ال
يساعدهم فقط ولكن أيضا يساعد
أولئ�ك الذي�ن عانوا من مش�اكل
مماثلة بعد أمراض أخرى” ،مبينا ً
أن التجارب التي س�يتم إجراؤها
ستسمح بفهم اآلليات األساسية
وإنت�اج عالج�ات فعال�ة ملن�ع
حدوثها وربما معالجتها الحقا.
يش�ار إىل أن هن�اك مجموع�ة
متزايدة من األدلة عىل أن كوفيد-

 19يس�بب مش�اكل صحي�ة
معرفي�ة وعقلي�ة دائمة ،حيث ال
يزال املرىض الذين تعافوا يعانون
م�ن األع�راض بع�د أش�هر م�ن
اإلصابة.
وق�ال العلم�اء إن األع�راض
الت�ي أبلغ�وا عنها تش�مل التعب
و”ضب�اب الدماغ” ومش�اكل يف
الذاك�رة ،واضطراب�ات الن�وم،
والقلق.
كم�ا وج�دت دراس�ة س�ابقة يف
بريطانيا أن ح�وايل واحد من كل
سبعة أفراد أفادوا بوجود أعراض
تش�مل صعوبات إدراكية بعد 12
أسبوعا من االختبار اإليجابي.
وأف�اد م�ا يص�ل إىل ثالث�ة أرباع
امل�رىض يف املستش�فى بأنهم ما
زال�وا يعان�ون م�ن مش�اكل يف
اإلدراك بعد ستة أشهر.

احذر وامتنع من أخطاء شائعة...

أي نوع من اخلبز هو األسوأ على صحتك إذا كنت تعاني من ارتفاع السكر ؟
تتس�بب العديد م�ن العوامل يف زيادة مس�توى
الس�كر يف ال�دم ،مث�ل :س�وء خي�ارات الطعام
وال�رشاب ،وقل�ة ممارس�ة األنش�طة البدنية،
وم�رض ارتفاع الس�كر يف ال�دم ،وال�ذي إذا لم
يعالَ�ج ،فمن املمك�ن أن ي�ؤدي إىل مضاعفات
تؤثر ع�ىل الصحة العام�ة ،كالعين�ن ،والكىل،
واألعص�اب والقل�ب .ل�ذا من امله�م العمل عىل
خف�ض مس�توى الس�كر يف ال�دم ملس�تويات
معتدلة.
وعىل الرغم من أهمية الكربوهيدرات للجس�م،
إال أنه يجب االهتمام بنوع الخبز الذي نتناوله،
ال س�يما ح�ن يتعل�ق األمر بخفض مس�توى
السكر يف الدم.
توجد أنواع متعددة من الخبز ،لكن أسوأ األنواع
وفقا ل�� (ليزا يون�ج) مؤلفة كت�اب (Finally
 ) Full, Finally Slimوالت�ي ت�ؤدي الرتف�اع
الس�كر يف ال�دم ،الخب�ز املصنوع م�ن الحبوب
املك�ررة الخالي�ة من األلي�اف ،وه�ي الحبوب
املعالج�ة ،حيث تم�ت إزالة القش�ور والنخالة
وجن�ن القم�ح .وتق�ول يون�ج“ :يج�ب ع�ىل
األش�خاص املصابن بمرض ارتفاع الس�كر يف
الدم ،أن يتناولوا الخبز الذي يحتوي عىل نس�بة
عالي�ة من األلي�اف ،والتي تعمل عىل اس�تقرار
نس�بة الس�كر .أم�ا الخب�ز الذي يحت�وي عىل

الس�كر فمن املمكن أن يؤدي إىل ارتفاع السكر
يف الدم”.
هن�اك نوعان م�ن الكربوهي�درات ،البس�يطة
واملركب�ة .فالكربوهي�درات البس�يطة ،تل�ك
الس�كريات ،مثل الفركت�وز ،والجلوكوز ،وهي
ذات تركيب�ات كيميائية ،تتكون من س�كريات
أحادي�ة أو ثنائية .أما الكربوهي�درات املعقدة،
فتل�ك الت�ي تحت�وي ع�ىل سالس�ل طويلة من
الس�كريات ،ويكون التأثري املب�ارش لتناول تلك
األنواع عىل مس�توى الس�كر يف ال�دم أقل ،لكن
االرتفاع سيحصل تدريجيا ً.
وحن يتعلق األمر بالتحكم بمس�تويات السكر
يف ال�دم ،فيج�ب األخذ بعن االعتبار ما ُيس�مى
باملؤرش السكري الجاليسيمي ،وهو عبارة عن
مؤرش يصنف األغذية بأرقام من  0وحتى 100
وذل�ك وفق�ا ً ملدى تأث�ري هذه األغذي�ة عىل رفع
مس�تويات الس�كر يف الدم خالل س�اعتن من
تناولها.
 األطعمة ذات املؤرش السكري (الجاليسيمي)املرتف�ع ،يت�م هضمه�ا وامتصاصه�ا برسعة
وبالتايل يكون تأثريها عىل رفع مستوى السكر
يف الدم أعىل.
 األطعمة ذات املؤرش السكري (الجاليسيمي)املنخفض ،يت�م هضمها وامتصاصها ببطء لذا

يكون تأثريها عىل رفع مس�توى السكر يف الدم
أقل.
ووفق�ا ً لجامعة هارف�ارد ،ف�إن األطعمة ذات
املؤرش الجالسيمي املرتفع ،مثل :الخبز األبيض،
يتم هضمه رسيعاً ،ويتس�بب يف حدوث تقلبات
رسيعة يف مستوى السكر يف الدم.
ويمك�ن أن ت�ؤدي األطعم�ة ذات امل�ؤرش

الجالس�يمي املرتفع إىل خط�ر اإلصابة بمرض
الس�كري النوع الثاني ،وأمراض القلب ،وزيادة
الوزن.
لذلك تقرتح يونج باستبدال الخبز الذي يحتوي
ع�ىل الحب�وب املك�ررة ،مث�ل :الخب�ز األبيض،
بخب�ز الحب�وب الكامل�ة ،مثل :القم�ح الكامل
والشوفان.

مرفأ

العدد 7711 :األحد  8أيار 2022

أبـــــــراج

No: 7711 Sun 8 May 2022

www.alzawraapaper.com

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

س��كاني الده��ر م��ن ف��ركاك ب��س م��ر
وش��هد ماش��فت م��ن دني��اي ب��س م��ر
رم��ش الع��ن افرش��ه بس��اط ب��س م��ر
ت��رد ال��روح م��ن تس��أل علي�������������ه
---اس��ف كلب��ي حم��ل ضيم��ك وهمل��ك
وهم�����ل��ك
انس��اك
اص��درت
ق��رار
بع��د ميفي��د الدمع��ك وهم���������ل��ك
جن��ت دمع��ة وبجيت��ك ه��اي هي�����ه

ربما تضط�ر اليوم إىل تعديل بعض األمور -كطريقة
تفك�ريك -م�ن أجل التواص�ل مع طبيع�ة املواقف من
حولك .خذ حذرك فعىل الرغم من أن لديك رغبة ش�ديدة يف
املجازفة واملغامرة والقيام بعمل جديد ،إال أن لديك ش�عورا
ً
أيضا بالحرص والثبات ،فاستمع لهذا الشعور ،وال تندفع.

الثور
خط�ط اليوم ملا تس�تطيع القيام به فعلي�ا ،واعلم أن
هناك بعض الظروف التي قد تعرض طريقك ،فاليوم يف
الغالب مرهق ،لذا ال تحمل نفسك فوق طاقتها ،ربما تعتقد
أنك فهمت كل األمور وخططت بطريقة صحيحة ،ولكن رسعان
ما تجد ما يعطلك عن هذا .ننصحك بالهدوء واالسرخاء ،فربما
تكون منفعال ولكن الغضب واالنفعال ال يحالن األمور.

من الفيسبوك

acebook

الجوزاء
ه�ذا ه�و الوق�ت املناس�ب للتفك�ري بحكم�ة
وجدية .لو كنت قد حلمت يوما باإلقامة يف مكان
ما ،فأنت س�عيد الحظ ،فاليوم يدفعك لرغبة ملحة
ً
متيقظا
لالنتق�ال من املكان الذي تعيش في�ه اآلن .كن
ً
دوم�ا فربم�ا يك�ون لهذا االنتق�ال نتائج ع�ىل موقفك
املهني وعىل حياة أرستك.

حدث يف مثل هذا اليوم

السرطان
ً
متيقظا وح�اول أن تتحم�ل ما قد يح�دث لك،
ك�ن
فالي�وم غري مناس�ب للتعام�ل مع بعض املش�اكل يف
الحياة اليومية – كإصالح بعض األغراض ،املشاكل املادية،
وحت�ي بعض األم�ور الصحية الصغرية .ننصح�ك باالهتمام
باألمور الصغرية ،فستستغرق وقتا أقل مما تتوقعه.

األسد
ربما تقيض وقتا لطيفا اليوم مع مجموعة من
األصدقاء األعزاء عىل قلبك .ال تخف من املجهول
واندمج مع األصدقاء فهم يستطيعون أن يفهموك
ويس�توعبوا احتياجات�ك .عليك أن تعل�م أن الحوار هو
أفضل وسيلة لتخطي أي مشكلة.

العذراء
ربما تع�ود اليوم بعض األم�ور التي تجاهلتها
فيما س�بق يف عالقتك مع ش�خص ما لتطاردك.
ال تقلق من هذه األمور فربما يس�اعدك ش�خص ما
ع�ىل اجتيازها يف هذا الوقت .اليوم أنت يف أفضل حاالتك
العاطفي�ة .األم�ور ق�د وصل�ت منتهاها فك�ن جاه ًزا
لذلك.

الميزان

ال تتعج�ب الي�وم إذا وج�دت أن صن�دوق ال�وارد مليئ�ا
بالخطابات والرس�ائل أو إذا نظرت يف هاتفك ووجدت أكثر
من  10مكاملات فائتة .ال تقلق فاألصدقاء أو األقارب يحملون
لك أخبارا س�ارة جدا ومعلومات يف غاية األهمية .قد تدفعك رس�الة
م�ن هذه الرس�ائل إىل القيام ببع�ض الزيارات املفاجئة ألش�خاص
تحبه�م جدا .عىل الرغم من االرتباك الذي تش�عر به اليوم إال أن كل
ما تتعلمه سيكون له مردود إيجابي ومثري.

العقرب
تعرف اليوم طريقا جديدا أو وسيلة جديدة تزيد
بها دخلك .تع�رف اليوم معلومات جديدة ولكنك
تجد صعوبها يف اس�تيعابها بالكامل اليوم ،لذا دون
ما تريده يف مفكرتك حتى يمكن إعادة النظر فيها فيما
بعد .استغل وقتك يف املساء يف ممارسة رياضة امليش.

القوس
لي�ك رغب�ة يف تجديد عالقت�ك العاطفية اليوم.
ق�د يكون الحبيب يف مكان م�ا بعيد عنك أو ربما
يك�ون يف رحل�ة تس�تغرق أيام�ا ،لذلك ق�د تفكر يف
االتص�ال به هاتفيا أو يف إرس�ال رس�الة لتجديد الحب
بينكما .ال داع للش�عور باإلحباط .اش�غل وقتك بقراءة
رواية أو مشاهدة فيلم.

الجدي
التحدث مع ش�خص ما تثق فيه اليوم قد يتيح
لك فرص عمل جديدة .تفكر اليوم يف تغيري حياتك
املهني�ة .هذه الف�رص تحتاج إىل مزي�د من الحرص
واالنتب�اه ألنك ل�م تفكر فيها م�ن قبل .األم�ور هادئة
فليس هناك أي داع للشعور بالتوتر أو القلق.

الدلو
استغل الطاقة الس�لبية اليوم يف تحريك بعض
العقبات والحواجز التي تعرقل طريقك .ال تقلق
من النتائج مهما كانت األجواء مضطربة من حولك.
ابحث ع�ن األمل والحب والحيوية .هناك قوى خارجية
يف العمل تشجعك عىل البحث عن الحرية.

الحوت
األمور جيدة لديك ،لكن عليك استغالل هذا اليوم
للقيام بااللتزامات املتوقفة منذ أسبوع أو أكثر.
يف ف�رة ما بعد الظهر قد يحدث يشء أمامك يفقدك
أعصابك ،لكن لن يبقى مزاجك هكذا ،فسيبدأ بالتحسن
من جديد يف املساء لبسبب سماع بعض األخبار التي قد
ً
العاطفية.
تصلك وتخص أمورك املالية أو

 - 1879املخ�رع األمريك�ي
«جورج سيلدين» يتقدم بطلب
للحصول عىل براءة اخراع أول
سيارة تسري بالبنزين.
 - 1896اغتي�ال مبارك الصباح
ألخيه الحاكم محمد بن صباح
الصب�اح ،واس�تيالء مب�ارك
الصباح عىل الكويت.
 - 1914تأس�يس رشك�ة أفالم
باراماونت لإلنتاج السينمائي.
 - 1918نيكاراغوا تعلن الحرب
عىل النمس�ا واملجر وأملانيا أبان
الحرب العاملية األوىل.
 - 1921إلغاء عقوبة اإلعدام يف
السويد.
 - 1936فرنس�ا تص�در ق�رارًا

تعت�ر في�ه اللغ�ة العربية لغة
أجنبية يف الجزائر.
 - 1937تأس�يس ن�ادي الوداد
الريايض يف املغرب.
 - 1945وق�وع مج�ازر كبرية
يف الجزائ�ر راح ضحيتها حوايل
 45000قتي�ل وذلك بعد خروج
الجزائري�ني يف مظاه�رات
يطالبون فيها فرنس�ا بالوفاء
بعهده�ا املتمث�ل يف إعطائه�م
االس�تقالل عند نهاي�ة الحرب
العاملي�ة الثانية وه�و ما عرف
باسم مجازر  8ماي .1945
 - 1951إق�رار عودة اليابان إىل
األوملبياد.
 - 1967تقدي�م املالك�م محمد

ع�ي كالي للمحاكم�ة بتهم�ة
الته�رب م�ن أداء الخدم�ة
العسكرية يف الجيش األمريكي
ال�ذي كان يخ�وض حر ًب�ا يف
فيتنام.
 - 1976انتخ�اب إلي�اس
ً
رئيس�ا للجمهوري�ة
رسكي�س
ً
خلفا للرئيس سليمان
اللبنانية
فرنجية وذلك قبل أربع ش�هور
من نهاية واليته عىل أن يتسلم
الرئاس�ة بع�د نهاي�ة والي�ة
الرئيس فرنجيّة.
- 1984الزعي�م الليب�ي معم�ر
القذايف يتعرض ملحاولة اغتيال
فاشله.
 - 2008الرملان الرويس يوافق

ع�ىل تعي�ني الرئي�س األس�بق
ً
رئيسا للوزراء.
فالديمري بوتني
- 2018ف�وز تحال�ف مهات�ري
محم�د يف االنتخاب�ات العام�ة
يف ماليزي�ا بأغلبي�ة  125مقعد
ليصبح رئيس�ا ً لل�وزراء للمرة
الثانية.
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ُيعلن انسحاب بالده من االتفاق
الن�ووي املُرم مع إي�ران مُ ُ
نذ 2
نيسان .2015
 - 2021مقت�ل  68وإصاب�ة
 165أغلبهم من الطالبات دون
سن الثامنة عرشة يف تفجريات
مدرس�ة طالب�ات يف كاب�ل
بأفغانستان.

اختبارات شخصية...

اختبار البوصلة الشخصية
وطريقة إجرائه

عائلة من التاريخ...

“عائلة روتشيلد” تحكم اقتصاد العالم وتصنع الحروب والسالم
أنبي�اء امل�ال والس�ندات ..إن�ه
لق�ب يطلق ع�ىل اغن�ى عائلة
عرفها التاريخ ،وتمتلك وحدها
حالي�ا نصف ث�روة العالم ،بما
يع�ادل ( )500تريلي�ون دوالر
والريليون ه�و مليون املليون.
إنه�ا عائل�ة ( )Rothschildأو
(روثتش�ايلد) ،وهى من أصول
أملاني�ة تمل�ك (البن�ك ال�دويل)
بالوراث�ة أب�ا ً عن ج�د ،تتحكم
ىف س�عر الذه�ب بالعالم ،اليوم
تخف�ض س�عره ،وغ�دا ً ترفعه
بضغط�ة زر ،والبنك الدويل هو
اآلم�ر الناهي للبن�وك املركزية
بالعالم ،والذي هو حق موروث
لعائلة (روثتشايلد).
ويلقب املرصفيون هذه العائلة
بلقب (موني ماسر) أو (أنبياء
املال والسندات) .وافراد العائلة
سعادتهم ىف الحروب ألنها تزيد
م�ن ثروته�م ،و يخاف�ون من
السالم الذى يش�كل لهم ركودا
مالي�ا! ويعي�ش اف�راد العائلة
بجزي�رة مجهول�ة ،وكث�ري من
الباحثني حاولوا الوصول لرأس
ه�رم العائل�ة او كبريه�ا لكن
بالنهاي�ة يصل�ون اىل طري�ق
مس�دود ! لكن هذا الغموض لم
يمنع الصحفيني والباحثني وراء
األرسار ع�ن تلقف وتتبع ارسار
ه�ذه العائل�ة ،وتوصل بعضهم
وفقا ملا قاله موقع شارل ايوب
اىل بعض املعلومات عن العائلة،

منه�ا ان أقرب رئي�س أمريكي
لهم هو بوش األب ،وأكثر دولة
تزعجهم (الصني).
املؤس�س له�ذه العائل�ة
ه�واألب
االخطبوطي�ة
”ماجرياش�يل روتش�يلد” ،وقد
كان تاجر عمالت قديمة ونادرة
 ،كان لديه  5أبناء قام بنرشهم
يف بع�ض اهم ال�دول االوروبية
أملاني�ا كان�ت م�ن نصي�ب
(أتسليم) والنمس�ا من نصيب
(س�املون) وحاز (نات�ان) عىل
بريطانيا و(جيمز) عىل فرنسا
واالبن كارل كان الفاتيكان من
نصيبه ،قام بإنش�اء مؤسس�ة
مالي�ة لكل فرد منه�م ،ووضع

كلمات متقاطعة

له�م قوان�ني خاص�ة ال يج�ب
مخالفته�ا وه�ي الرجال يجب
فق�ط أن يتزوج�و م�ن نس�اء
يهوديات أثري�اء بينما الفتيات
بيس�تطيعون الزواج من اثرياء
حتى ل�و كان�و غري يه�ود هنا
يظه�ر لك�م املكر والخ�داع الن
الثروة تبقى عن�د الذكور فقط
لذلك منع الرجال من الزواج من
غري اليهود وبذلك تظل الثروة ىف
يد اليهود لوحدهم .
وه�ذه العائلة هى الت�ى تمتلك
معظ�م بن�وك العال�م وتمتل�ك
محطة ال��( ،)CNNكما تمتلك
هوليود ع�ر ملكيته�ا لألقمار
الصناعية ،او ح�ق رشاء البث،

بجان�ب امتالكه�ا ل�رشكات
األدوي�ة ،وثل�ث امل�اء الع�ذب
بالك�رة األرضي�ة برق�م ثاب�ت
وليس عن نسبة متغريه .ألنهم
عىل يق�ني أن املي�اه بانخفاض
وتبخري وقريبا ً سيملكونه! وهم
ق�ادة املاس�ونية ()illimunati
أو (املتنورين) الذين يتوسطون
بني رؤس�اء الدول العظمى ذلك
المتالكه�م ورقة ال�دوالر ،وهم
من ربطوا سعر الرميل (نفط)
بالدوالر وهم من يزودون وثائق
(ويكيليك�س) .ال يظه�رون
عىل اإلع�الم ،يلقبهم األمريكان
بعائلة الغموض ألنهم فعالً رس
مصدر تدفق األموال بالعالم .

أفقي
.1مدين�ة روس�ية تعرض�ت
لكارث�ة نووية  -حيوان صغري
يتحم�ل العط�ش أكث�ر م�ن
الجمل.
.2ل�ه عالق�ة ب�رأس الدول�ة -
مكان ذو سقف خفيف التقاء
الشمس.
.3دول�ة يف وس�ط آس�يا فيها
أطول س�د يف العالم وأكثر من
 80%من سكانها مسلمون.
.4اختالط األمر يف موضزع ما.
.5خصلة حس�نة  -توجد عادة
يف بن�اء الجام�ع والجامع�ة
وأحيانا الرملان.
.6توقف يف امليناء  -مادة تدخل
يف بياض األبنية.
.7تجدها يف البحر وقد تحتوي
عىل ما يتخذ كمجوهرات.
.8ارتف�اع يف جان�ب الطريق -
غشيم  -عبودية.
.9ذو مكان�ة خاص�ة وذات
احرام  -متشابهان.
.10مكان مفتوح يحوي حياة
برية  -قرص للمعلومات.

رأيس
.1عسكري يف سلك تنظيم
حركة السيارات يف املدينة.
نس�ائية
.2ش�خصية
إجرامي�ة يف الس�ينما
املرصي�ة  -ياس�ني  -م�ن
الخروف.
.3مدين�ة م�ن مدينت�ني
يابانيت�ني الق�ت عليه�ا
أمريكا قنبلة نووية.
.4اس�لوب أو أداة لتحقيق
غ�رض م�ا  -بداي�ة ضوء
النهار.
.5كتاب صغ�ري (مبعثرة)
 كثري  -خاص بي..6م�ا يتس�ابق علي�ه
العامل�ون يف صناع�ة
اإلعالم.
.7معاتبة  -اقعد.
.8حاسة من الحواس غري
العادية يف معرفة ما خلف
األشياء الظاهرة.
.9للس�ؤال  -مس�حوق
متفج�ر اس�تخدمه يف
األصل الصينيون.
 .10ذات حرك�ة خفيف�ة
وجم�ال  -فع�ل بمعن�ى
تجعله قويا.

يمك�ن اس�تخدام اختبار البوصلة الش�خصية م�ن اجل معرف�ة حقيقة
الصف�ات الخاص�ة وخفاياه�ا ،وه�و اختب�ار ابتكرت�ه االختصاصيتان
النفس�يتان ديان ترينر وثيلما غريكو .ويقوم عىل تقس�يم الش�خصيات
إىل اربعة اتجاهات ،جنوبية وش�مالية ورشقية وغربية ،وهذا كل ما يجب
معرفته عن اختبار البوصلة الشخصية.
هل أنت شمايل أكثر أم جنوبي ؟ شمايل أ .جنوبي ب
ملعرف�ة االجابة عىل هذا الس�ؤال يجب الرد عىل عدد من االس�ئلة اوالً .ويف
هذه الحالة يتم تدوين االجابة أ او باء ،ج او دال عىل روقة.
 1أ  -واثق من نفسه ب  -غري واثق
 2أ  -معتمد عىل نفسه ب  -متعاون
 3أ  -رسيع الحركة ب  -بطيئ
 4أ  -مستقل ب  -تابع
 5أ  -عنيد ب  -دبلومايس
 6أ  -رصيح ب  -مناور
 7أ  -تنافيس ب  -مضحي
 8أ  -قوي اإلرادة ب  -مستسلم
 9أ  -قائد ب  -تابع
 10أ  -انطوائي ب – منفتح
هل أنت رشقي أكثر أم غربي ؟ رشقي ج .غربي د
 1ج -منظ�م د -فوض�وي
 2ج  -اجتماعي د  -انطوائي
 3ج – يقوم بمهمة واحدة د – يقوم بمهمات عدة
 4ج  -هادئ د  -متحمس
 5ج  -منطقي د  -انفعايل
 6ج  -متحفظ د  -رصيح
 7ج  -مخطط د  -عفوي
 8ج  -واضح د  -موارب
 9ج  -مثايل د  -متحرر
 10ج  -تقليدي د – معارص
ويف الختام يجري تحديد االجابة التي تم اختيارها اكثر من غريها وبالتايل
معرفة نوع الشخصية.
تقسم الشخصيات بحس�ب اختبار بوصلة الشخصية اىل اربعة اتجاهات
بحسب رسعة الغضب ثم الهدوء من بعده.
الشخصية الجنوبية
يتس�م صاحب هذه الش�خصية بأنه ليس رسيع الغضب وانه من السهل
جعله يش�عر بالرىض ويس�تعيد ه�دوءه .كما انه يمتل�ك بعض الصفات
االخ�رى ومنها بطء الحرك�ة والحرص عىل االبتعاد ع�ن التوتر والضغط
النفيس واالس�رخاء .لكنه يمي�ل يف املقابل اىل بن�اء العالقات االجتماعية
ويحس�ن االس�تماع اىل آراء اآلخري�ن .كم�ا ان�ه يتعاطف معه�م ويظهر
الكثري من املرونة اثن�اء التحدث اليهم ويبتعد قدر االمكان عن الصدامات
والخالفات .وهو ايضا ً متفهم وصبور وكريم.
الشخصية الشمالية
من ابرز ما يميز هذه الشخصية امليل اىل الغضب والهدوء برسعة قياسية.
فصاحبه�ا انفعايل لكنه يتس�م بطيب�ة القلب ايضاَ .ولهذا من الس�هل ان
يبتس�م بعد الش�عور بالتوت�ر .كما انه مت�رسع ويفض�ل اداء املهمات يف
وقت قص�ري .ولهذا م�ن املمكن ان يرتك�ب االخطاء احياناً .كذلك يتس�م
بتفضي�ل الوحدة ع�ىل االزدح�ام االجتماعي وبالثقة بالنف�س واالنطالق
واالستقاللية.
الشخصية الرشقية
بحس�ب اختبار البوصلة الش�خصية تتص�ف الش�خصية الرشقية بندرة
الش�عور بالغض�ب .لك�ن يف حال حدث هذا ليس من الس�هل ان يس�تعيد
صاحبه�ا الهدوء بس�هولة ويف وقت قصري .ويف موازاة ذلك يتس�م بتوخي
الدقة يف اداء املهمات وبعدم قبول االخطاء س�واء كانت صغرية ام كبرية.
وهو ايضا ً يحب االهتمام بالتفاصيل واستخدام طريق العقل واملنطق من
اج�ل تحليل الظروف واملواقف والقضاي�ا .كذلك يتميز بالجدية يف التعامل
مع االمور وبامليل اىل الرتيب والنظام مع الحرص عىل تحمل املس�ؤوليات
ايا ً تكن نتيجة االعمال التي يؤدونها.
الشخصية الغربية
اكثر ما يميز صاحب الشخصية الغربية هو رسعة االنفعال وعدم القدرة
ع�ىل اس�تعادة حال�ة الهدوء برسع�ة بعد ذلك .وه�و يح�ب املغامرة وان
كانت غري محس�وبة النتائج .كما انه اجتماعي ويميل اىل بناء الكثري من
الصداقات ويتمتع بالقدرة عىل القيام بأكثر من مهمة يف وقت واحد .ومن
صفاته ايضا ً االستعداد غالبا ً للتضحية من اجل مصلحة اآلخرين.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة
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عـين على العالم

“تويرت” يعمل على ميزة جديدة
لألشخاص الذين يرغبون يف نشر
حمتوى طويل
أطرب الفنان كاظم الساهر جمهور اإلمارات،
خالل حفله الذي أقيم ضمن احتفاالت العاصمة
اإلماراتية أبوظبي بعيد الفطر املبارك ..وتألق
الساهر خالل الحفل الذي نظمته مجموعة (إم
بي يس) اإلعالمية ،الذي استمر حتى بعد منتصف
الليل ،بقاعة «االتحاد أرينا» بأبوظبي ،وسط
حضور كبري لجمهور من مختلف الجنسيات
الخليجية والعربية ..وقدم مجموعة من أشهر
أغنياته ،ومنها «عربت الشط» و«كوني امرأة
خطرة» و«أحبيني بال عقد» و«يجي الليل»،
و«كله كذب هذا الزعل» و«دلوعتي» ..وأبدى
ألكثـر من عقد مـن الزمان ،اشـتهر
موقـع تويـرت بكونه نظامً ا أساسـ ًيا
للتدويـن املصغر مع حـد محدود من
األحـرف ،حيث بـدأت بــ ً 140
حرفا
وبعد بضع سنوات ضاعفتها إىل 280
ً
حرفـا ،ومـع ذلـك  ،قد تتغـري األمور
قري ًبـا بمجرد ظهور ميزة جديدة قيد
التطوير يطلق عليها اسـم تويرت ra
ً
تغيـريا جذر ًيا
 ،ticleمـا يشـري إىل أن
قد يأتـي عـىل تويـرت قري ًبا.ووجدت
جـني مانشـون وونج ،باحثـة أمنية
معروفة ،ميـزة جديدة ُتعرف باسـم
 ،Twitter Articleوكما يوحي االسم،
سـتدعم امليـزة القادمـة املنشـورات
الطويلـة ،تمامً ـا مثل املقـاالت التي
تقرأهـا عـىل اإلنرتنـت ،ومـع ذلك ال
نعـرف عـدد الكلمـات املسـموح به
ملقالـة تويـرت حتـى اآلن.وستسـمح
امليـزة للمسـتخدمني بإضافة رؤوس
وتنسـيق نـص ،وعـالوة عـىل ذلـك ،

سـيتمكن املسـتخدمون ً
أيضـا مـن
إضافة الصور وملفات  GIFومقاطع
الفيديـو والتغريدات بـني مقاالتهم ،
ولكـن هناك ح ًدا لذلـك ؛ يمكنك فقط
إضافـة فيديـو واحـد و  ، GIFوأربع
صـور كحد أقىص يف مقال عىل تويرت،
ً
وأيضـا  ،هناك “وضـع الرتكيز” الذي
يخفـي األرشطـة الجانبية ويوسـع
امللحـن إىل مـلء الشاشـة.ويبدو أن
ميزة تويـرت الجديدة مسـتوحاة من
 ، Facebook Notesوهـي ميزة ميتة
اآلن تدعـم املنشـورات الطويلـة عىل
 ،Facebookوقد شاركت  Wongبعض
لقطـات الشاشـة لقائمـة وخيارات
البـوب حيـث يشـار إىل امليزة باسـم
.Notesلكـن ال نعـرف متـى سـتتاح
هـذه امليـزة ،ولكن قد يتم إسـقاطها
أوالً ملختربي اإلصدار التجريبي وربما
يتم طرحها بعد ذلك لجمهور أوسـع
يف إصدار مستقر.

“ميتا” جتمد طلبات التوظيف يف
بعض املناصب العليا

قررت رشكة  ،Metaالرشكة األم ملوقع  ،Facebookتجميد التوظيف
يف بعض املناصب العليا ،يف الوقت الذي يحذر فيه مؤسس املوقع من
تباطـؤ نمو اإليرادات.ووفقا للرشكة ،سـيتم إبطاء عملية التوظيف
أو توقيفها مؤقتا بشـكل كامل ملعظم املناصب املتوسـطة أو العليا،
مؤكـدة أنـه ليس لديهـا أي خطـط حاليـة لترسيـح العمال.وقال
متحدث باسـم  Metaلصحيفة “ :The Postنقـوم بانتظام بإعادة
تقييم خط املواهب لدينا وفقا الحتياجات أعمالنا ويف ضوء إرشادات
النفقـات املقدمة لفرتة األرباح هذه ،فإننا نبطئ نموها وفقا لذلك..
ومع ذلك ،سـنواصل تنمية قوتنا العاملة لضمان الرتكيز عىل التأثري
طويـل املدى”.وأكـد ممثلو  Metaوقـف التوظيف بعد أسـابيع من
إعطـاء املديرين التنفيذيني توقعات اإليـرادات للربع الحايل والتي لم
ترق إىل مستوى توقعات “وول سرتيت” .ويف حال صمدت التوقعات،
فإنها سـتعرض  Metaلخطـر نرش أول انخفـاض يف اإليرادات ربع
السنوية يف السجل عند ظهور نتائج التقارير التالية.ويف الربع األول
من العام ،نمت عائدات  Metaبنسبة  7٪فقط لتصل إىل  27.9مليار
دوالر ،وهو أبطأ معدل توسع منذ طرح الرشكة لالكتتاب العام.

بدءاً من 2023

مسح بيومتري بدل كلمة المرور للدخول
لمنصات “جوجل وأبل ومايكروسوفت”

أعلنـت رشكات “جوجـل” و”أبـل”
و”مايكروسـوفت قيامهـا بجهـد
مشـرتك لدعم تسـجيل الدخـول دون
االضطرار السـتخدام “كلمـة مرور”
عىل جميـع منصات األجهزة املحمولة
وسـطح املكتـب واملتصفـح ،التـي
تتحكـم فيهـا ،وذلك بـد ًءا مـن العام
املقبـل  ،2023وفقـا لتقريـر البيـان
االماراتيـة .وجـاء إعـالن الـرشكات
ً
تزامنا مع االحتفال
األمريكية الثـالث
باليـوم العاملي لكلمة املرور ،املوافق 5
مايو من كل عام ،وفق “سـبوتنيك””.
وتعني هذه الخطوة أن املصادقة بدون
كلمة مرور ستصل إىل جميع منصات
األجهـزة الرئيسـية يف املسـتقبل غري
البعيد ،وهي أنظمة تشغيل “أندرويد”
و”آي أو إس” لألجهـزة املحمولـة،
ومتصفحـات اإلنرتنت “غوغل كروم”
و”إيـدج” و”سـافاري” ،باإلضافة إىل
بيئات سطح مكتب “ويندوز” و”ماك
أو إس” ،وفقـا ملوقـع “ذا فـريج”.
وسـيكون البديـل للدخـول إىل كل تلك

األنظمة األساسـية هو معيار يسمى
“فيدو” ،الذي يستخدم مبادئ تشفري
املفتاح العام ،من أجل تمكني املصادقة
بـدون كلمة مرور ،واملصادقة متعددة
العوامـل يف مجموعة من السـياقات..
وسـتتيح عمليـة تسـجيل الدخـول
بـدون كلمـة مـرور للمسـتخدمني
اختيـار هواتفهـم كجهـاز مصادقة
رئيـيس للتطبيقـات ومواقـع الويـب
والخدمـات الرقميـة األخـرى ،كمـا
أوضحت رشكـة “غوغل” يف منشـور
لهـا ،أمـس الخميس.والغـرض مـن
جهـود “جوجل” و”مايكروسـوفت”
و”أبل” املشرتكة هو السماح بتسجيل
الدخول بـدون كلمة مرور “من طرف
إىل طـرف” للتطبيقـات واملواقـع
اإللكرتونيـة ،وليـس فقـط يف مراحل
معينـة ،إذ سـيحتاج املسـتخدمون
فقـط إىل اسـتخدام عمليـات املسـح
البيومرتية (مثل الوجه أو اإلصبع) ،أو
رقم التعريف الشخيص للجهاز “”Pin
لتسجيل الدخول يف كل خطوة.

الساهر دهشته من طلب الجمهور تقديم
أغنيات القصائد الصعبة ،ومنها «مدرسة الحب»
التي تفاعل معها الحضور بشدة وردد كلماتها
معه ،و«الحياة» التي قدمها وسط تفاعل كبري
وتصفيق حاد من الحضور.
وكعادة حفالته ،تلقى الساهر عدة باقات
ورود من جمهوره ،تعبريا ً عن تقديرهم لفنه
وشخصه ،وسعادتهم لحضور حفالته ..وتميز
الحفل بالتنظيم الشديد ،حيث حرص املنظمون
عىل خروجه يف أفضل صورة ،إلسعاد جمهور
أبوظبي ..وشاركت يف الحفل املغنية املرصية

شريين عبدالوهاب ،التي أطلت عىل املرسح
بعباءة سوداء ،وقدمت مجموعة من أشهر
أغنياتها ،ومن بينها «أنا يف الغرام» و«آه يا ليل»
و«الراية البيضاء» و«عىل بايل».
وتفاعل الجمهور مع شريين التي قدمت أغنيتها
الحزينة «منك لله» التي تعرب عن ألم الفراق،
خصوصاً بعدما الحظوا تأثرها الشديد بكلمات
األغنية وظهور الدموع يف عينيها ..وفاجأت
شريين جمهور الحفل بتقديم أغنية كوكب
الرشق أم كلثوم (إنت عمري) وسط تفاعل كبري
من الجمهور.

“من أول دقيقة” إلليسا وسعد
جملرد حتقق  3ماليني مشاهدة

يف أول جتربة له ..سيف
نبيل ممثل للمرة األوىل

منذ إعالنها يف إطاللة تلفزيونية عن استعدادها لطرح دويتو
غنائي يجمعها بنجم عربي ،حتى بات جمهورها يف حالة من
الرتقب ملعرفة هوية النجم وطبيعة االغنية ..تصدرت إليسا،
املنصات ومواقع التواصل بعد طرحها «من أول دقيقة»
مع الفنان املغربي سعد ملجرد ..األغنية التي حملت توقيع
الشاعر أمري طعيمة ،وألحان رامي جمال ،وتوزيع أحمد
إبراهيم وإخراج كريم بنيس ،حققتا رقاما قياسة
منذ تحميلها عرب القناة الخاصة باليسا عرب يوتيوب
بواسطة رشكة «وتري» .بعد  15ساعة من طرح
الكليب عىل «يوتيوب» ،حققت  2.5مليون مشاهدة،
كما تصدر الكليب قائمة األكثر مشاهدة عرب يوتيوب
يف الدول العربية اآلتية :لبنان ،الجزائر ،البحرين،
مرص ،العراق ،االردن ،الكويت ،ليبيا ،املغرب ،تونس،
سلطنة عمان ،قطر ،السعودية ،االمارات ،وايضا
العديد من الدول األوروبية مثل السويد ،بلجيكا،
اسبانيا ،فرنسا ،ايطاليا ،هولندا باالضافة إىل
كندا خارج أوروبا .أما عرب «تويرت» فبمجرد
أن أعلنت إليسا عن طرح العمل حتى تصدر
هاشتاغ عنوان األغنية «منا ول دقيقة»
األكثر تداوال وما زال حتى اليوم ،وانهالت
التعليقات املهنئة من النجوم والنجمات مثل
هيفاء وهبي وأصالة نرصي وجمهورها
وصناع العمل.

يدخل النجم سيف نبيل عالم الدراما من بابه العريض مع
املنتج جمال سنان  ،Eagle Films /يف أول
تجربة تمثيلية له ،بعد النجاح الساحق
الذي حققه يف عالم الغناء ..تجربة
جديدة ستكون تحديا ً مختلفا ً يجمع
الرشكة بسيف ،ليقدما مادة درامية
اجتماعية تقوم عىل الرتاجيدي
واألكشن ،بدأ التحضري لها قبل
أشهر ،لتنطلق عمليات التصوير
قريبا ً جداً.سيف واملنتج جمال
سنان التقيا مرارا ً بني بريوت
ودبي ،وقد تم االتفاق بينها
وبدأت التحضريات الجدية
املسلسل.وستعلن
لتنفيذ
الرشكة قريبا ً عن بعض
الكبرية
املفاجآت
ّ
تخص العمل
التي
املرتقب.

جنوى كرم تشعل
أجواء اسطنبول
أحيت شمس األغنية اللبنانية نجوى
كرم حفالً ناجحا ً ضخما ً حرضه
حوايل  ٣000شخص يف إسطنبول عىل
مرسح ،HaliçkongreMerkerzi
الذي ُيعد من أكرب وأهم املسارح يف
تركيا ،وبالتايل تكون الفنانة نجوى
ّ
تدشن هذا
كرم أول نجمة لبنانية
املرسح ..قدم اإلعالمي زكريا فحام
الفنانة نجوى كرم عىل طريقته
بارتجاله قصيدة ترحيبية ،أبرز ما
جاء فيها« :هيي بنت الكرم الله بحبها
وهيي بتحب كل الناس.»...بعدها
اعتلت املرسح عند الساعة الثانية عرشة
تقريباً ،رحَّ بت بالجمهور وتمنت له عيد
فطر سعيد قائلة« :ان شاء الله كل عيد
وكل الكون بيحمل معه صحة وسالم».
وتفاعل الجمهور معها وردد جميع
أغانيها القديمة والجديدة ،وتصدر وسم
 NajwaKaramInIstanboul#يف عدة بلدان
منها لبنان وسوريا واألردن والعراق واملغرب
قبيل حفلها ،واستقبلت الفانز بعد انتهاء
الحفل اللتقاط الصور التذكارية.

تغريدات

هادي جلو

سهير القيسي

قــد تتحــول البصــرة اىل مــالذ آمــن ملعظم
العراقيــني يف حــال حتول جفــاف األنهار اىل
واقــع وفقدنا حصصنا املائيــة ..البصرة تقع
على البحر وهناك فرصة لنصب حمطات حتلية
املياه ..سيناريو لعلنا ال نصل إليه.
يف احليــاة ننوي أن نتعلــم دومنا أمل لكن مع
ذلك األمل يعلمك شــيئا جديــدا إحرص على
اجللوس إليــه لتعرف الرســالة منه ثم دعه
يرحل  ..تشافى  ..تشافى .

يف عيد الفطر ..
سالما يا عراق
سعد حمسن خليل
انتهى عيد الفطر املبارك وانتهت معه حالوة ايامه الجميلة ايام االبتسامة
املرشقة يف وجه اطفال العراق ،فأينما تجولت يف شوارع بغداد ترى البسمة
املرشقة يف وجوه املواطنيني وهم فرحون بهذا العيد ،وأكاد اجزم ان هذا العيد
يختلف يف ايامه عن كل ايام االعياد السابقة ،فاملواطن ازال عن نفسه حاجز
الخوف الذي الزمه لسنيني بعد ان شعر باالمان وبدأ يستنشق هوا ًء اكثر عذوبة
من الهواء امللوث الذي الزم ايامه السابقة حتى باتت شوارع بغداد مزدحمة
عىل مدار ساعات اليوم وخاصة ليال ،مما يعطي انطباعا بأن الوضع عاد
طبيعيا يف بغداد  ..وبغداد التي تحمل ارثا جميال باتت اكثر زهوا وجماال ..
بغداد التي تغنى بها الشعراء لبست اليوم بدلة عرس جديد مزدانة بااللوان
حتى باتت اكثر نضارة من ملبسها السابق  ..بغداد اليوم ورغم بهرجة
مباهج الحياة الجديدة بات املواطن يعيش فيها الحياة عىل بساطتها ،وباتت
العائلة تعود اىل سابق عهدها يتحىل اهلها بالبساطة وااللفة واملحبة داخل
املنطقة الواحدة ،عادت الحياة من جديد واصبحت اكثر رومانسية ،فلم يعد
البغدادي يشعر بمضايقة اثناء تجوله لزيارة اماكن اللهو والتسلية بعد ان
فرضت االجهزة االمنية االجواء االمنية املناسبة ملحاسبة املسيئني ،عاد االطفال
يشعرون بالفرح وهم يتجولون يف اماكن اللهو وااللعاب ،حتى الشوارع ورغم
ازدحامها بالسيارات باتت اكثر تنظيما بعد ان تواجد رجال املرور لساعات
متأخرة من الليل ،وحتى املطاعم املنترشة يف كل حي من احياء بغداد تراها
مكتظة باملواطنيني مما يعطي انطباعا من الراحة باستثناء بعض الحاالت
التي خلت منها بغداد ،وهي عدم وجود صاالت العرض السينمائي مثلما كانت
موجودة يف بغداد ايام زمان وهو عتب نوجهه اىل وزارة الثقافة التي لم تو ِل هذا
الجانب اي اهتمام ،ومنها ايضا صاالت العرض املرسحي التي اهملت واصبحت
اليوم مخازن للخردة بعد ان كانت من اكثر اماكن الرتفيه التي ترتادها االرسة
العراقية ،اين ذهبت سينما النرص وغرناطة والخيام وسمري اميس وبابل؟!..
أتمنى عىل الوزارة تنفيذ برنامج لبناء دور سينما حديثة او تقديم تسهيالت
للمستثمرين إلعادة هذه املرافق اىل سابق عملها بعد ان كانت من اهم مواقع
الرتفيه للمواطن العراقي الذي يحاول ان يختزل الزمن للتمتع ولو بجزء يسري
من الراحة النفسية له ،وان اليلجأ للسفر اىل خارج البالد لتحقيق حلمه يف
الراحة واالستجمام خاصة ايام العطل الرسمية واالعياد التي عادت لها
نضارتها وجماليتها بعد استقرار الوضع االمني وعودة الروح يف البالد.

بعد انفصاهلا عن زوجها أبو هشيمة

يامسني صربي تعود إىل الدراما بعد غياب
عامني

رصّ حت املمثلة
املرصية ،ياسمني
عن
صربي،
عودتها إىل العمل
الدرامي وذلك
بعد غياب ملدة
عامني منذ آخر
عمل لها ،فيما
أكدت ياسمني
صحة
صربي
األنباء املنترشة
حول انفصالها
عن زوجها أحمد
هشيمة،
أبو
قائلة «إن كل يشء
قسمة ونصيب».
وقالت صربي خالل
ترصيحات صحفية
لها إنها «تعاقدت
عىل بطولة مسلسل
جديد يتكون من 15
حلقة ويحمل اسم
«الشادر» ،وتق ّدم فيه
ألول مرة دور بنت شعبية،
وهو من إخراج سامح عبد العزيز.
ً
أيضا عن تعاقدها عىل
وكشفت
البطولة النسائية أمام النجم أحمد عز
يف فيلم «صقر املحروسة» الذي ينتمي
اىل األعمال التاريخية ،وهو من تأليف
محمود حمدان وإخراج أحمد عالء،
ومن املقرر أن يبدأ تصويره خالل شهر
تموز (يوليو) املقبل.يشار إىل أن آخر
أعمال شاركت بها ياسمني صربي،
كان مسلسل «فرصة تانية» ،يف املوسم
الرمضاني ما قبل املايض والذي كانت

فيه بدور «ملك» ،ومن إخراج مرقس
عادل .وكانت ياسمني صربي أكدت
صحة األنباء املنترشة حول انفصالها
عن زوجها أحمد أبو هشيمة ،قائلة
«إن كل يشء قسمة ونصيب».وقالت
صربي لصحف مرصية أن االنفصال
قد تم بهدوء تام ،وتكن كل االحرتام
والتقدير لطليقها أحمد أبو هشيمة.
ويعد هذا الترصيح مشاب ًها للمصادر
املقربة من أبو هشيمة والتي تشري
إىل الكالم ذاته بشأن انفصالهما بعي ًدا
عن املشاكل.كما نرشت ياسمني
صربي مقولة باللغة اإلنجليزية عرب
«الستوري» بحسابها يف إنستغرام،
جاء فيها ّ
«إنني أصبح أجمل نسخة من
نفيس مع كل يوم جديد» .يف أول تعليق
له بعد تداول أخبار انفصاله عن الفنانة
ياسمني صربي ،وحذفها صورهما
من عىل حساباتها بمواقع التواصل
االجتماعي وإلغاء متابعته ،كتب رجل

األعمال املرصي أحمد أبو هشيمة
عىل حسابه الخاص بـ»إنستغرام»،
قائال« :أنا ال أخرس أب ًدا ..إما أن أربح
أو أن أتعلم».وجاء هذا االنفصال بعد
عامني من زواج ياسمني صربي وأحمد
أبو هشيمة ،فيما لم تتضح أسباب
الطالق لغاية اللحظة ،وسط حالة
ترقب من الجمهور ملعرفة السبب
الحقيقي النفصالهما.وكان الثنائي
قد ألغيا متابعة بعضهما ،كما حذفا
صورهما ً
أيضا ،عرب حساباتهما عىل
موقع إنستغرام.جدير بالذكر أن رجل
األعمال أحمد أبو هشيمة ،عقد قرانه
عىل الفنانة ياسمني صربي ،يف أبريل
 ،2020يف أجواء أرسية بحضور أفراد
العائلتني بسبب القيود التي فرضتها
جائحة كورونا آنذاك.فيما كان آخر
ظهور للثنائي م ًعا بعد أن وثقا أجواء
حفل اإلفطار الرمضاني الذي أقاماه
داخل منزلهما الفخم قبل أيام قليلة.

بلقيس فتحي وجناح بطعم مصري

أحيت الفنانة اإلماراتية ،بلقيس فتحي ،أوىل حفالت عيد الفطر
تحت شعار كامل العدد داخل أحد الفنادق الكربى بمحيط
وسط البلد يف القاهرة ..بلقيس قدمت عددا كبريا من أغانيها

وسط تفاعل كبري ،وذلك بعد ما طلب منها الجمهور أكثر من
مرة غناء أكثر من أغنية ..الحفل بدأ بتقديمها أغنية «العيد
جاء» ثم قدمت «دودووم وياخالة وجبار وصابرة ودبلومايس
وانتهي ودبلومايس» ،وختمت الحفلة بأغنية «الغزالة رايقة».
وقد طرحت أخريا ً أغنية «العيد جاء» بمناسبة حلول عيد
الفطر ،وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة وتصدرت تريند
اليوتيوب يف أكثر من دولة عربية خالل األسبوع املايض ،وهي
األغنية التي تعاونت فيها مع امللحن أحمد العتباني والشاعر
محمد البوغة واملوزع املوسيقي جيزو وقدمتها باللهجة
العربية الفصحىُ ،
وصوّرت ىف جورجيا مع املخرج دان حداد.
ُيذكر أن بلقيس فتحي قدمت يف موسم الصيف املايض أوىل
أغانيها باللهجة املرصية «دبلومايس» وحققت من خاللها
نجاحا ً مع الجمهور املرصي ما دفعها إىل تقديم أغنية ثانية
ُ
باللهجة املرصية ُصوّرت منذ شهرين يف القاهرة،
وستطرَح
قريباً ،حيث تعاونت فيها مع الشاعر وامللحن عزيز الشافعي
واملوزع املوسيقي أحمد عادل.

