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بغداد/ الزوراء: 
أدانت وزارة الخارجية الحادث اإلرهابّي الذي 
اس�تهدف إح�دى محطات رف�ع املياه غرب 
سيناء يف مرص.وذكر بيان لوزارة الخارجية 
تلقت�ه “ ال�زوراء”: أن “الحكوم�ة العراقية 
تع�رب عن إدانتها واس�تنكارها الش�ديدين 
للح�ادث اإلرهاب�ّي ال�ذي اس�تهدف إح�دى 
محطات رفع املياه غرب سيناء يف جمهوريَّة 
م�رص العربيَّة، والذي أودى بحي�اة عدٍد من 

أفراد القّوات املُسلّحة املرِصّية بينهم مدنيني 
وجرح آخرين”.واكد “موقف العراق الرافض 
لإلرهاب بكلِّ أش�كاله وُصَوره، ووقوفه مع 
املُجتَمع ال�دويلّ يف مواجه�ة اإلرهاب، ودعم 
ة الرامية إىل القضاء عىل  جميع الجهود الخيِّ
التطرُِّف والعنف”.واضاف “ُنشاِطر أشقاءنا 
املرصيِّني حكومًة وش�عباً ألم الحزن يف هذه 
م تعازينا القلبّي�ة الصادقة،  األوقات، وُنق�دِّ

وخالص ُموَاساتنا”.

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة، امس 
نها م�ن ضبط ح�االت هدٍر  االح�د، تمكُّ
للمال العام يف ُمحافظة ميسان، ُمبيِّنًة أنَّ 
قيمة الهدر بلغت )125,000,000,000( 
ملي�ار دينار.وذكرت دائ�رة التحقيقات 

بالهيئ�ة يف بي�ان ورد ل� “ال�زوراء”: أنَّه 
“ت�مَّ ضب�ط مخالف�ات يف بي�ع عقارين 
عائدين للدول�ة بثمٍن أقلَّ من )%5( من 
�ا أدَّى إىل إلحاق  ثمنهم�ا الحقيق�ي؛ ممَّ

غبٍن فاحٍش وهدٍر يف املال العام”.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة األنواء الجوية حالة الطقس 
يف الب�اد لألي�ام املقبل�ة، فيم�ا توقعت 
ارتفاع�اً يف درج�ات الح�رارة ب�دءاً من 
الي�وم االثنني.وذكر بيان للهيئة، تلقت “ 
الزوراء” نس�خة منه: أن “طقس الباد 

الي�وم االثنني س�يكون صحواً مع بعض 
الغيوم يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، 
فيما س�يكون طقس املنطقة الشمالية 
صحواً اىل غائم جزئي، ودرجات الحرارة 

ترتفع قلياً بعموم الباد”.

الرياض/ الزوراء:
كشف الديوان امللكي السعودي، امس األحد، 
تط�ورات الحالة الصحية للعاهل الس�عودي 
امللك س�لمان بن عبد العزيز.وقال الديوان يف 
بيان، إن “امللك س�لمان بن عبد العزيز أجرى 
منظ�ارا للقول�ون يف مستش�فى امللك فيصل 
التخصيص ب جدة، وكانت نتيجة الفحوصات 
سليمة”.وأش�ار إىل أن “الفري�ق الطبي قرر 
اإلبقاء عىل العاهل الس�عودي يف املستش�فى 
لبعض الوقت للراح�ة”.وكان الديوان امللكي 
السعودي أصدر بيانا أعلن فيه دخول العاهل 
السعودي، امللك سلمان بن عبد العزيز، مساء 
ي�وم الس�بت، إىل املستش�فى إلج�راء بعض 
الفحوص�ات الطبية.وبحس�ب وكالة األنباء 

الس�عودية “واس”، قال بيان الديوان امللكي: 
“دخل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 
بن عبد العزيز، مس�اء الس�بت، مستش�فى 
املل�ك فيصل التخصيص بج�دة إلجراء بعض 

الفحوصات الطبية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، امس االحد، مشاركة أكثر 
م�ن 12 ال�ف طالب يف الدراس�ات 
العليا باالمتحانات النهائية ضمن 
الفصل الدرايس الثان�ي من العام 
الدرايس 2022/2021.وذكر بيان 
لل�وزارة: أن “الجامعات العراقية 
أجرت االمتحانات النهائية لطلبة 
بلغ�ت  الذي�ن  العلي�ا  الدراس�ات 
أعداده�م 12691 طالبا، املتعلقة 
ب��1976 برنامج�ا موزع�ا ع�ىل 
شهادات الدبلوم العايل واملاجستي 
البي�ان  والدكتوراه”.وأض�اف 
أن “االمتحان�ات ستس�تمر مل�دة 
أسبوعني يف أكثر من ثاثني جامعة 
وف�ق توقيتات التقوي�م الجامعي 
 2022/2021 ال�درايس  للع�ام 
املخول�ة  الصاحي�ات  ض�وء  ويف 

للجامعات ومجالسها”.

بيوت/ الزوراء:
ش�هد لبنان، ام�س األح�د، انطاق 
املرحلة الثانية من عملية التصويت 
باالنتخاب�ات النيابي�ة لغي املقيمني 
عىل أراضيه، حيث شهد يوم 6 مايو 
الج�اري املرحل�ة األوىل الت�ي ضمت 
املقيمني يف ال�دول العربية.ويحق ل� 
194348 مغرتبا يف 48 دولة التصويت 
اللبناني�ة،  النيابي�ة  االنتخاب�ات  يف 

وه�ي ال�دول الت�ي تعتم�د، األح�د، 
كإجازة رسمية أس�بوعية، وفتحت 
صناديق االقرتاع عند الثامنة صباحا 
بتوقيت بيوت أمام اللبنانيني يف 16 
دول�ة أوروبية وإفريقية .وبحس�ب 
“الوكالة الوطني�ة لإلعام”، ينتخب 
يف جمهورية روس�يا االتحادية 323 
يف مرك�ز اق�رتاع واحد وقل�م اقرتاع 
واحد، ويف تركيا يقرتع 999 شخصا، 

 696 روماني�ا  ل�دى  س�جل  بينم�ا 
ناخبا، أم�ا يف قربص فيت�وزع 840 
عىل قلمي اق�رتاع يف مركزي اقرتاع، 
ويف اإلم�ارات يبلغ عدده�م 25066 
االنتخابية  العملي�ة  ناخبا.وتنته�ي 
صباح اليوم االثن�ني بتوقيت بيوت 
يف  االق�رتاع  صنادي�ق  إقف�ال  م�ع 
الواليات املتحدة.وحددت الس�لطات 
اللبناني�ة يوم 15 مايو 2022 موعدا 

إلجراء االنتخابات النيابية، وذلك بعد 
تأكي�د رئي�س الجمهورية، ميش�ال 
عون، ع�ىل رضورة إقامته�ا يف هذا 
املوعد، وعدم وج�ود مربر لتأجيلها.

وكان مجل�س الن�واب اللبنان�ي قد 
ص�ادق، نهاية أكتوب�ر املايض، عىل 
إجراء االنتخابات الترشيعية، يف 27 
م�ارس 2022، لك�ن الرئي�س عون 
رفض التوقيع عىل ه�ذه املصادقة.

وينتظر أن ينتخ�ب املجلس الجديد 
رئيس�ا جديدا للباد، خلفا مليش�ال 
ع�ون، ال�ذي يش�غل ه�ذا املنصب، 
من�ذ عام 2016، بعد ش�غوره لنحو 
29 ش�هرا وتنته�ي والي�ة ع�ون يف 
املقبل.وتقسم مقاعد  أكتوبر  نهاية 
ب�ني  بالتس�اوي  النياب�ي  املجل�س 
وبالتناسب  واملس�يحيني،  املسلمني 

بني املذاهب.

بغداد/مصطفى العتابي:
أب�دى مركز اإلع�ام الرقمي DMC، ام�س األحد، 
اس�تغرابه من قيام حس�ابات بعض السياس�يني 
واملؤسس�ات بإغاق ميزة تعليق املستخدمني عىل 
املنشورات يف حساباتهم وصفحاتهم عىل منصتي 
توي�رت وفيس�بوك.وذكر املرك�ز يف بي�اٍن ورد ل�� 

»الزوراء«: ان »مواق�ع التواصل االجتماعي تقوم 
عىل أسس االتصال ومبادئ الحوار التي تتجسد من 
خال التعليقات والتفاعل عىل املنشورات، كما إن 
الحس�ابات العامة للسياسيني العراقيني هي حق 
عام للجمهور، وبالتايل فإن حرمانهم من التعليق 
او إبداء اآلراء هو انتهاك ملبادئ الديمقراطية التي 

تقوم ع�ىل الرأي وال�رأي االخر«.وتاب�ع البيان ان 
»الثقافة الرقمية الحقيقية تقف بالضد من منهج 
إغاق ميزة التعليق عىل حساباتهم«، الفًتا اىل »ان 
إغاق هذه املي�زة يؤس�س ل�”دكتاتورية جديدة 
» تتف�رد بالرأي الواحد وال تس�تمع لل�رأي االخر، 
وتحرم صاحب املنشور من االطاع عىل آراء مهمة 

قد تفوق يف قيمتها املنشورات«.وأضاف أن »الكثي 
م�ن التعليقات تحمل يف طياتها آراء عميقة وفيها 
دالالت او مناش�دات معينة؛ وعليه فإن إلغاء هذه 
املي�زة يعني رسي�ان رأي واحد وع�دم تقبل فكرة 

االطاع عىل رأي آخر مغاير«.

موسكو/ متابعة الزوراء:
يواص�ل الجي�ش الرويس للي�وم ال�74 
تنفي�ذ عمليت�ه الخاص�ة يف أوكراني�ا، 
العس�كرية  الق�درات  تدم�ي  به�دف 
األوكرانية وتحرير أرايض إقليم دونباس 
وحماية س�كانه.وأعلنت وزارة الدفاع 
الروس�ية أن قواتها الجوية استهدفت 

130 منشأة عس�كرية أوكرانية خال 
اللي�ل، فيم�ا دم�رت ق�وات املدفعي�ة 
والصواريخ منصت�ني إلطاق صواريخ 
»إس-300«.وقال املتحدث باسم الدفاع 
الروسية، إيغور كوناشينكوف، يف إفادة 
صباحية إن »بني األهداف التي قصفها 
الط�يان ال�رويس ثاثة مراك�ز قيادة، 

و123 منطق�ة تمركز لألفراد واملعدات 
للمدفعي�ة،  وبطاريت�ني  العس�كرية، 
الصواري�خ  ألس�لحة  ومس�تودعني 
واملدفعي�ة والذخية«.وأضاف املتحدث 
أن�ه »قت�ل ج�راء الرضب�ات م�ا يصل 
إىل 420 عن�رصا م�ن ق�وات القوميني 
املتطرف�ني، كما تم تعطي�ل 55 قطعة 

من املعدات العس�كرية«.وخال الليل، 
دم�رت صواري�خ عالية الدق�ة أطلقت 
من الجو موقع قي�ادة لواء ميكانيكي 
يف مقاطعة خاركوف ومركز االتصاالت 
بمطار عس�كري يف مقاطعة أوديس�ا.

وأصابت القوات الصاروخية واملدفعية 
و32  للقي�ادة،  موقع�ا   56 الروس�ية 

موقعا إلط�اق ن�يان املدفعية، و415 
واملع�دات  الق�وات  لتمرك�ز  منطق�ة 
العس�كرية األوكراني�ة، باإلضاف�ة إىل 
منصت�ي إطاق ملنظوم�ات الصواريخ 
املض�ادة للطائ�رات م�ن ط�راز »إس-

300« يف مقاطعة خاركوف.

اإلعالم الرقمي يقرتح ثالث نقاط حول إغالق ميزة التعليق يف صفحات التواصل للسياسيني

موسكو تعلن استهداف 130 منشأة عسكرية أوكرانية وتدمري منظوميت صواريخ »إس - 300«

كشف عن »دكتاتورية جديدة« ميارسها البعض يف العراق

بعد 74 يوما على العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا 

بغداد/ متابعة الزوراء:
م�ا زال العراق متأخ�راً يف التعايف من 
جائح�ة كورونا ال�ذي احت�ل املرتبة 
دول�ة   121 أص�ل  م�ن  عاملي�ا   99
مدرج�ة بالج�دول يف أحدث نس�خة 
من م�ؤرش نيكاي الش�هري الخاص 
برصد مس�تويات التعايف من جائحة 
كوفيد- 19 لش�هر ايار الحايل 2022.

ووفق�ا للج�دول فإن العراق تش�ارك 
باملركز 99 مع دولتي التفيا وناميبيا 
بحصولهم�ا ع�ىل مع�دل 53.5 م�ن 
مئة.وعاملي�ا تش�اركت كل م�ن قطر 
واالم�ارات العربي�ة املتح�دة املرك�ز 

االول والثان�ي ع�ىل الت�وايل بالنقاط 
نفس�ها 87 م�ن مئ�ة يف التع�ايف من 
الجائح�ة، وج�اءت بعدهم�ا كل من 
كمبوديا وروان�دا وبنغاديش ونيبال 
وجمهورية الدومينيكان فيما تذيلت 
االخ�ية  باملرتب�ة  الجدي�دة  غيني�ا 
تس�بقها دول�ة بن�ني .وبمع�دل مرة 
ش�هرياً، يقوم مؤرش ني�كاي للتعايف 
من كوفيد بتصنيف معظم دول العالم 
عىل أساس معايي عدة تشمل إجمايل 
أع�داد املطعمني واإلصاب�ات الجديدة 
والوفيات واإلج�راءات الوقائية وغي 

ذلك.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
اتف�ق مجل�س املفوضية الوطني�ة العليا 
لانتخاب�ات مع البعث�ة األممية للدعم يف 
ليبي�ا، امس األح�د، عىل تعزي�ز جاهزية 
املفوضية لتنفيذ عملية انتخابية ترتقي إىل 
مس�تويات عالية من املبادئ واملمارسات 
الدولي�ة وتب�ادل املعلوم�ات الفني�ة ذات 
االنتخابي�ة  العملي�ات  بتنفي�ذ  العاق�ة 
املس�تقبلية.جاء ذل�ك خال لق�اء جمع 
رئي�س مجلس املفوضي�ة الوطنية العليا 
لانتخاب�ات عماد الس�ايح، امس األحد، 
مع املستش�ار الخاص لألمني العام لألمم 
املتحدة ستيفاني ويليامز، بحضور عضو 
مجلس املفوضية عبد الحكيم الش�عاب، 
وذلك بمقر املفوضي�ة يف طرابلس.ووفقاً 

ملوق�ع املفوضي�ة الرس�مي، فق�د ناقش 
اللق�اء “الدعم الفني واالستش�اري الذي 
تقدمه بعثة األمم املتح�دة للدعم يف ليبيا 
وبرنام�ج األمم املتحدة اإلنمائي يف الباد، 
للمفوضي�ة، الرام�ي إىل تعزيز جاهزيتها 
نحو تنفي�ذ عملي�ة انتخابي�ة ترتقي إىل 
مس�تويات عالية من املبادئ واملمارسات 
الدولية”. كما اس�تعرض اللقاء “الوضع 
الراهن املتعلق بتوافق األطراف السياسية 
ع�ىل إج�راء عملي�ة انتخابي�ة يف األج�ل 
القص�ي، ومدى انعكاس�ه ع�ىل جاهزية 
املفوضية، وقدرتها عىل االس�تجابة لتلك 
التوافق�ات خال الفرتة املقبلة”.وأس�فر 
اللق�اء عن “اتف�اق عىل اس�تمرار تقديم 
ال�ازم للحف�اظ ع�ىل جاهزي�ة  الدع�م 

املفوضية، واإلبقاء ع�ىل التواصل الوثيق 
ب�ني املفوضية وبعثة األمم املتحدة بهدف 
تبادل املعلومات الفنية ذات العاقة بتنفيذ 
العمليات االنتخابية املس�تقبلية”. وفشل 
الليبي�ون يف تنظي�م انتخاب�ات برملاني�ة 
ورئاسية كانت مقررة يوم 24 ديسمرب/

كان�ون األول العام املايض بس�بب خاف 
عىل القوان�ني املنظمة له�ا. ومن املنتظر 
أن تس�تأنف لجن�ة دس�تورية مش�كلة 
باملناصف�ة بني مجلس الن�واب واملجلس 
األع�ىل للدول�ة جلس�اتها برعاي�ة أممية 
واس�تضافة مرصية منتصف مايو/أيار 
الحايل، من أجل بحث مسألة التوافق عىل 
أطر دس�تورية تنظم االنتخابات املؤخرة 

ألجل غي مسمى.

الكتلة اإليزيدية لـ          : أوضاع النازحني يف املخيمات يرثى هلا وعلى احلكومة وضع برنامج إلعادتهم
أكدت أن البيئة يف سنجار تفتقر إىل األمن واخلدمات الالزمة

الزوراء/ حسني فالح:
انتقدت الكتلة االيزيدية يف مجلس النواب 
إهم�ال الحكوم�ة االتحادي�ة للعائات 
النازحة يف املخيمات، وفيما اش�ارت اىل 

ان وضعه�م يرثى له يف ظل غياب الدعم 
واالهتمام، اكدت ان بيئة قضاء سنجار 
تفتق�ر اىل االمن والخدمات االساس�ية 
الرضوري�ة، داعية الحكوم�ة اىل وضع 

برنام�ج إلعادته�م اىل مناطقهم.وقال 
رئيس الكتلة االيزيدية يف مجلس النواب، 
محما خلي�ل، يف حديث ل�”الزوراء”: ان 
اوضاع النازحني من اهايل سنجار وهم 

م�ن االقلية الديني�ة يرثى له�ا. مؤكدا: 
انه من املعيب ع�ىل الحكومة االتحادية 
ان نص�ف نازح�ي الع�راق جله�م م�ن 
االقلية الدينية.واضاف: ان هناك اهماال 

وتقص�يا من قبل الحكوم�ة االتحادية 
واملنظم�ات الدولية بس�بب ع�دم توفر 

اللوجستيات املتمكنة للعيش الكريم.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس األحد، املوقف الوبائي 
العراق. يف  كورونا  لجائحة  اليومي  والتلقيحي 
إنها  »الزوراء«:  ل�  ورد  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
تماثل  مقابل  جديدة،  إصابة  حالة   92 سجلت 
146 حالة شفاء، من دون تسجيل أي حالة وفاة 
يف العراق اخر 24  ساعة لليوم الثاني عىل التوايل. 
وأشارت إىل تلقي 5045 شخصاً للقاح الجائحة 
يف عموم الباد. وسجلت الوزارة اول امس صفر 

وفيات و55 إصابة و129 حالة شفاء.

الصحة: املوقف الوبائي 
يف العراق صفر وفيات

العراق يدين احلادث اإلرهابي يف 
إحدى حمطات رفع املياه غرب سيناء

النزاهـة تكشف هدرا للمال العام 
بقيمـة 125 مليار دينار يف ميسان

طقس العراق..ارتفاع يف درجات 
احلرارة بدءا من اليوم

امللك سلمان يدخل املستشفى 
والديوان امللكي السعودي يصدر بيانا

أكثر من 12 ألف طالب يؤدون االمتحانات النهائية يف الدراسات العليا

العراق باملرتبة 99 عاملياً يف 
التعايف من كورونا

ليبيا: تأكيد أممي على تعزيز ودعم مفوضية االنتخابات

املنتخبات املشاركة يف بطولة بغداد السالم للجودو تصل اليوم

األخريةعلماء يكتشفون »جباال من السكر « يف قاع احمليطات مل يكونوا يعلمون بها 

ص 6

الربملان ميدد الفصل التشريعي وحيدد  
موعداً للجلسات املقبلة

بغداد/ مصطفى فليح:
ق�رر مجل�س الن�واب تمدي�د الفص�ل 
الترشيع�ي األول، فيما حدد موعداً لعقد 
جلساته، وجدول أعمالها.وقالت الدائرة 
اإلعامي�ة للمجل�س يف بي�ان تلق�ت » 
الزوراء« نسخة منه: إن »رئيس مجلس 
الن�واب ونائب�ه األول والنائ�ب الثان�ي 
للرئيس عق�دوا اجتماع�اً، امس األحد، 
للتباحث ح�ول أهم املواضي�ع املتعلقة 
بأعم�ال وعق�د جلس�ات املجلس خال 
املقبلة«.وتقرَّر خ�ال االجتماع،  الفرتة 
وفق البيان، »تمدي�د الفصل الترشيعي 
األول/ الس�نة الترشيعية األوىل/ الدورة 

االنتخابي�ة الخامس�ة، ش�هرا واح�دا؛ 
اس�تناداً إىل أح�كام امل�ادة )58/ثانياً( 
من الدس�تور، وذلك الستكمال عدٍد من 
واالس�تحقاقات  وامله�ام  الترشيع�ات 
الدس�تورية«.واضاف: كم�ا تقرر أيضاً 
»عقد جلسات للمجلس يف هذا األسبوع 
يوم�ي األربعاء والخمي�س املوافق 11-
12 أي�ار، وس�يتضمن ج�دول األعم�ال 
الق�راءة األوىل لقانون تجري�م التطبيع 
مع الكي�ان الصهيوني، والتصويت عىل 
قان�ون الدع�م الط�ارئ لألم�ن الغذائي 
والتنمية، فضاً عن اس�تكمال تش�كيل 

اللجان النيابية«.

لبنان.. انطالق املرحلة الثانية من االنتخابات النيابية للمقيمني يف اخلارج

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، امس األحد، يف 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت األسعار يف اقليم كردستان.وقال مصدر إن 
بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح امس 147750 ديناراً عراقياً مقابل 
100 دوالر أمريكي، فيما سجلت األسعار صباح يوم السبت 147800 دينار عراقي مقابل 100 
دوالر امريكي.وأشار املصدر اىٕل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصيفة باالٔسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الرشاء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 

دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 147600 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

الدوالر ينخفض نسبيا يف بغداد ويستقر 
يف كردستان

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   
تفاصيل ص 4   



أكدت أن البيئة يف سنجار تفتقر إىل األمن واخلدمات الالزمة

كشف عن “دكتاتورية جديدة “ ميارسها البعض يف العراق

الكتلة اإليزيدية لـ          : أوضاع النازحني يف املخيمات يرثى هلا 
وعلى احلكومة وضع برنامج إلعادتهم

اإلعالم الرقمي يقرتح ثالث نقاط حول إغالق ميزة التعليق يف صفحات التواصل للسياسيني

موسكو تعلن استهداف 130 منشأة عسكرية أوكرانية وتدمري منظوميت صواريخ “إس - 300”
بعد 74 يوما على العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا 

الناتو: احلرب الروسية - األوكرانية 
مل تؤثر على عملنا يف العراق

القضاء يبحث املوقف القانوني بالتعامل 
مع قضايا أحد أطرافها مواطن بريطاني

طقس العراق.. ارتفاع يف درجات 
احلرارة بدءا من اليوم

جلنة مناهضة التعذيب يف جنيف تشيد 
بتقرير العراق الثاني 

العراق يشارك يف املؤمتر واملعرض الدولي 
للتعليم بالرياض

الزوراء/ حسني فالح:
مجلس  يف  االيزيدية  الكتلة  انتقدت 
االتحادية  الحكومة  إهمال  النواب 
للعائالت النازحة يف املخيمات، وفيما 
يف  له  يرثى  وضعهم  ان  اىل  اشارت 
ظل غياب الدعم واالهتمام، اكدت ان 
االمن  اىل  تفتقر  سنجار  قضاء  بيئة 
الرضورية،  االساسية  والخدمات 
برنامج  وضع  اىل  الحكومة  داعية 

إلعادتهم اىل مناطقهم.
يف  االيزيدية  الكتلة  رئيس  وقال 
مجلس النواب، محما خليل، يف حديث 
لـ”الزوراء”: ان اوضاع النازحني من 
اهايل سنجار وهم من االقلية الدينية 
يرثى لها. مؤكدا: انه من املعيب عىل 
الحكومة االتحادية ان نصف نازحي 

العراق جلهم من االقلية الدينية.
وتقصريا  اهماال  هناك  ان  واضاف: 
االتحادية  الحكومة  قبل  من 
واملنظمات الدولية بسبب عدم توفر 
اللوجستيات املتمكنة للعيش الكريم، 
طاردة  بيئة  املخيمات  اماكن  ان  إذ 
يعيشون  وهم  للعيش  مالئمة  وغري 
قبل  انه  مبينا:  النفايات.  مكب  بني 
مأساوي  مشهد  هناك  كان  ايام 
املخيمات  احدى  يف  حريق  باندالع 
26 عاما،  وراح ضحيته شاب بعمر 
واكثر من مرة يسقط ضحايا بسبب 

حمايتهم  الحكومة  استطاعة  عدم 
وعودتهم اىل مناطقهم.

وتابع: طالبنا مرارا بأن يعامل هؤالء 
الضحايا معاملة الشهداء. مؤكدا: ان 
ويف  النازحني،  للعوائل  اهماال  هناك 
املقابل هناك اهتمام بعوائل داعش. 
ومىض بالقول: نتمنى عىل الحكومة 
واالمم  واملهجرين  الهجرة  ووزارة 
النازحني.  املتحدة ان يهتموا بعوائل 

وعامليا  دوليا  معروف  انه  موضحا: 
لعودة  مالئمة  البيئة  تكون  بأن 
االمن  توفري  خالل  من  النازحني 
عن  واالبتعاد  والتعويض  واالمان 

الرصاعات السياسية.
يف  النازحني  بيئة  ان  اىل:  واشار 
االمن  وجود  وعدم  طاردة  سنجار 
ماء  من  مفقودة  والخدمات 
وكهرباء ومدارس والصحة، كما ان 

البيوت مدمرة وهناك رصاع  اغلبية 
وهناك  دويل،  اقليمي  محيل  سيايس 
قوات من خارج العراق وحدود غري 
من  اكثر  طالبنا  مؤكدا:  منضبطة. 
برنامج  بوضع  الوزراء  رئيس  مرة 
متهيئة  بيئة  لتوفري  كامل  شامل 

لعودة النازحني.
منسق  ذكر  سابق،  وقت  ويف 
اقليم  حكومة  يف  الدولية  التوصيات 

نحو  أن  زيباري،  ديندار  كردستان، 
مليون الجئ ونازح يعيشون يف اقليم 

كوردستان.
وقال زيباري، يف كلمة ألقاها يف مقر 
خالل  جنيف  بمدينة  املتحدة  االمم 
العراق  جمهورية  تقرير  مناقشات 
مناهضة  باتفاقية  الخاص  الثاني 
املعاملة  التعذيب وغريه من رضوب 
الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
كبري  عدد  “مازال  انه  املهينة:  أو 
يف  يعيشون  والالجئني  النازحني  من 
االقليم ويقدر بحدود 926018 نازحاً 
والنازحني  كوردستان،  يف  والجئاً 
سوريا،  الجئا  و241937   664237
و8479 الجئا تركيا، و10548 الجئا 
إيرانيا، و736 الجئا فلسطينيا، و81 

الجئاً من جنسيات مختلفة. 
اقليم  “حكومة  أن  اىل  واشار 
كردستان أنشأت )39( مخيماً، )9( 
وتكفلت  للنازحني،  و)30(  لالجئني 
احتياجاتهم  من   )75%( بتأمني 
الجانب  تضمنت  املخيمات  داخل 
“وبعد  مبينا  والصحي”.  الرتبوي 
فرق   )6( شّكلت  كورونا  جانحة 
ان  كما  املخيمات،  يف  للتطعيم 
)%63.5( من النازحني و)87.9%( 
القطاعات  يف  يعملون  الالجئني  من 

املختلفة يف االقليم”.

بغداد/مصطفى العتابي:
األحد،  امس   ،DMC الرقمي  اإلعالم  أبدى مركز 
استغرابه من قيام حسابات بعض السياسيني 
املستخدمني  تعليق  ميزة  بإغالق  واملؤسسات 
عىل  وصفحاتهم  حساباتهم  يف  املنشورات  عىل 

منصتي تويرت وفيسبوك.
وذكر املركز يف بياٍن ورد لـ “الزوراء”: ان “مواقع 
االتصال  أسس  عىل  تقوم  االجتماعي  التواصل 
ومبادئ الحوار التي تتجسد من خالل التعليقات 
الحسابات  إن  كما  املنشورات،  عىل  والتفاعل 
عام  حق  هي  العراقيني  للسياسيني  العامة 
للجمهور، وبالتايل فإن حرمانهم من التعليق او 
إبداء اآلراء هو انتهاك ملبادئ الديمقراطية التي 

تقوم عىل الرأي والرأي االخر”.

الحقيقية  الرقمية  “الثقافة  ان  البيان  وتابع 
تقف بالضد من منهج إغالق ميزة التعليق عىل 
امليزة  هذه  إغالق  “ان  اىل  الفًتا  حساباتهم”، 
بالرأي  تتفرد   “ جديدة  لـ”دكتاتورية  يؤسس 
الواحد وال تستمع للرأي االخر، وتحرم صاحب 
املنشور من االطالع عىل آراء مهمة قد تفوق يف 

قيمتها املنشورات”.
يف  تحمل  التعليقات  من  “الكثري  أن  وأضاف 
مناشدات  او  دالالت  وفيها  آراء عميقة  طياتها 
معينة؛ وعليه فإن إلغاء هذه امليزة يعني رسيان 
رأي واحد وعدم تقبل فكرة االطالع عىل رأي آخر 

مغاير”.
العلمية  الدراسات  “بعض  ان  اىل  املركز  وأشار 
من  الحد  يف  جدوى  اكثر  نهج  اتباع  عىل  حّثت 

طياتها  يف  تحمل  التي  او  السيئة  التعليقات 
اصحاب  تحذير  خالل  من  وذلك  الكراهية،  لغة 
من  منعهم  بإمكانية  التعليقات  من  النوع  هذا 
الصفحة  هذه  عرب  بآرائهم  االدالء  او  التعليق 
الحد  يف  التحذيرات  هذه  اسهمت  حيث  تلك،  او 
من  للكثري  الصحيحة  غري  السلوكيات  من 

املستخدمني”.
باملوضوع،  تتعلق  نقاط  “ثالث  اىل  املركز  ونوه 
تحمل  التعليقات  تكون  ان  رضورة  هو  االوىل 
الشتائم  عن  تبتعد  وان  املسؤولية  من  قدًرا 
التعليق  الن  اخالقية؛  غري  مفردات  واستخدام 
يف حد ذاته يكشف عن مستوى صاحبه الثقايف 
التعليقات  من  النوع  هذا  ان  كما  واالخالقي؛ 
املعلقني  الحساب وال  لن يستفيد منها صاحب 

االخرين”.
ان  املركز  بنّي  الثانية؛  النقطة  وبخصوص 
“اغالق التعليقات قد تكون بدون علم املسؤول 
او صاحب الحساب، حيث يمكن ان يكون قرارا 
فرديا ملرشف الصفحة او الحساب لعدم قدرته 
او  بها  ُتكتب  التي  الطريقة  او  اآلراء  تقبل  عىل 

التعامل معها”.
تتمثل  الثالثة  “النقطة  بيانه:  املركز  وختم 
مميزات  مجموعة  وفرّت  قد  املنصات  ان  يف 
الكلمات  بعض  كتابة  لتقييد  استخدامها  يمكن 
واملصطلحات والرموز التعبريية يف التعليقات، وبذلك 
الحد من ظهور بعض منها يف حساب ُمعني  يمكن 
تحديد  يمكن  كما  نهائيا،  التعليقات  غلق  من  بدالً 

التعليقات لفئة محددة من املتابعني او املعجبني”.

موسكو/ متابعة الزوراء:
يواصل الجيش الرويس لليوم الـ74 
تنفيذ عمليته الخاصة يف أوكرانيا، 
العسكرية  القدرات  تدمري  بهدف 
إقليم  أرايض  وتحرير  األوكرانية 

دونباس وحماية سكانه.
أن  الروسية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
 130 استهدفت  الجوية  قواتها 
خالل  أوكرانية  عسكرية  منشأة 
املدفعية  قوات  دمرت  فيما  الليل، 
إلطالق  منصتني  والصواريخ 

صواريخ “إس300-”.
الدفاع  باسم  املتحدث  وقال 
يف  كوناشينكوف،  إيغور  الروسية، 
األهداف  “بني  إن  صباحية  إفادة 
الرويس  الطريان  قصفها  التي 
قيادة، و123 منطقة  ثالثة مراكز 
تمركز لألفراد واملعدات العسكرية، 
وبطاريتني للمدفعية، ومستودعني 
واملدفعية  الصواريخ  ألسلحة 

والذخرية”.
جراء  “قتل  أنه  املتحدث  وأضاف 
420 عنرصا  الرضبات ما يصل إىل 
من قوات القوميني املتطرفني، كما 
املعدات  من  قطعة   55 تعطيل  تم 

العسكرية”.
وخالل الليل، دمرت صواريخ عالية 
موقع  الجو  من  أطلقت  الدقة 

مقاطعة  يف  ميكانيكي  لواء  قيادة 
خاركوف ومركز االتصاالت بمطار 

عسكري يف مقاطعة أوديسا.
الصاروخية  القوات  وأصابت 
موقعا   56 الروسية  واملدفعية 
للقيادة، و32 موقعا إلطالق نريان 
لتمركز  منطقة  و415  املدفعية، 
العسكرية  واملعدات  القوات 
منصتي  إىل  باإلضافة  األوكرانية، 
الصواريخ  ملنظومات  إطالق 
املضادة للطائرات من طراز “إس-

300” يف مقاطعة خاركوف.
وبذلك بلغ إجمال ما تم تدمريه منذ 
الخاصة  العسكرية  العملية  بداية 
156 طائرة، و116 مروحية، و765 
طائرة بدون طيار، و297 منظومة 
للطائرات،  مضادة  صواريخ 
و2927 دبابة مدرعة أخرى، و335 
قطعة  و1393  صواريخ،  راجمة 
ومدافع  امليدانية  املدفعية  من 
مركبة   2746 إىل  إضافة  الهاون، 

عسكرية خاصة.
جنوب  القتال  يتواصل  فيما 
وزارة  أعلنت  أوكرانيا،  ورشق 
أنها  االحد،  امس  الروسية،  الدفاع 
أوكرانية  حربية  سفينة  دمرت 
رضبة  يف  )جنوباً(  أوديسا  قرب 

صاروخية أثناء الليل.

الجوية  دفاعاتها  أن  أضافت  كما 
أسقطت قاذفتي قنابل أوكرانيتني 
من طراز سوخوي سو24- وطائرة 
هليكوبرت فوق جزيرة سنيك، التي 
تعرف بالثعبان أو األفعى، يف البحر 

األسود.
ميخايلو  أعلن  جهته،  من 

مكتب  رئيس  مستشار  بودولياك، 
عىل  بتغريدة  أوكرانيا،  رئيس 
تويرت، أن أوديسا تتعرض لرضبات 
صاروخية “هائلة” من قبل القوات 
الروسية، إال أنه لم يعط مزيدا من 

التفاصيل.
يشار إىل أن جزيرة الثعبان الصغرية 

البحر  يف  اسرتاتيجية  منطقة  تعد 
تهديدات  بتشكيل  تسمح  األسود، 
الوقت  يف  ومكشوفة  خطرية 
نفسه، إذ يوفر موقعها الذي تبلغ 
منصة  قليلة،  هكتارات  مساحته 
إطالق خطرية يف كل مكان حولها.

وتقع عىل مسافة نحو 50 كلم من 

األنهار  أحد  الدانوب،  نهر  مصب 
والطريق  أوروبا  يف  الرئيسية 
مسافة  وعىل  املهم،  التجاري 
حوايل 100 كلم من مدينة أوديسا، 
وتسمح نظريا برضب كل الساحل 

األوكراني.
رمزا  أصبحت  الجزيرة  وكانت 

اليوم  منذ  األوكرانية  للمقاومة 
الروسية  العسكرية  للعملية  األول 
التي انطلقت يف 24 فرباير املايض، 
لالستيالء  الروس  هاجمها  إذ 

عليها.
عرب  لتواصل  تسجيل  انترش  فيما 
أجهزة الالسلكي عىل نطاق واسع، 
الحدود  حرس  أحد  فيه  يسمع 
األوكرانيني يف جزيرة الثعبان يقول 
الروسية  ردا عىل سفينة موسكفا 
التي كانت تحضهم عىل االستسالم 

“اذهبي إىل الجحيم!”.
شهدت  املاضية  األيام  أن  يذكر 
تصاعداً يف القتال الرويس األوكراني 
حيث  السواء،  عىل  وجنوباً  رشقاً 
أقىص  تحقيق  إىل  الطرفان  يسعى 
املكاسب السيما قبيل يوم التاسع 
مهماً  تاريخاً  يعد  الذي  مايو،  من 
بالنسبة للروس، بحسب العديد من 
انتصار  ذكرى  يمثل  إذ  املراقبني، 
بالدهم عىل أملانيا النازية يف الحرب 

العاملية الثانية.
الدفاع  مقر  أعلن  ذلك،  غضون  يف 
دونيتسك  لجمهورية  اإلقليمي 
مجموع  أن  األحد،  امس  الشعبية، 
من  إجالؤهم  تم  شخصا   182
أرايض مصنع “أزوفستال”، املعقل 
املتطرفني  القوميني  لقوات  األخري 

األوكرانيني يف ماريوبول.
وقال مقر الدفاع اإلقليمي يف بيان 
له: “إجماال، تم إجالء 182 شخصا 
يف  آزوفستال  مصنع  أرايض  من 
السن  كبار  فيهم  بمن  ماريوبول، 
نقل  وتم  واألطفال..  والنساء 
قرية  إىل  املحررين  املدنيني  جميع 
بيزيمينوية، حيث تم توفري السكن 

والطعام والرعاية الطبية لهم”.
وأضاف البيان أن املدنيني الذين تم 
إجالؤهم والذين يرغبون يف املغادرة 
سيطرة  تحت  الواقعة  املناطق  إىل 
سلطات كييف، تم تسليمهم ملمثيل 
الدولية  واللجنة  املتحدة  األمم 

للصليب األحمر.
مركز  رئيس  قال  سابق،  وقت  يف 
ميخائيل  الرويس،  الدفاع  مراقبة 
جهود  بفضل  إنه  ميزينتسيف، 
املتحدة  األمم  وبمشاركة  روسيا 
األحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة 
تسنى إنقاذ 51 شخصا، بينهم 11 
طفال، خالل عملية إنسانية إلجالء 
 3 دامت  “أزوفستال”  من  املدنيني 

أيام، وانتهت السبت.
الحكومة  أعلنت  جانبها،  من 
إجالء  عن  السبت،  األوكرانية، 
واملسنني  واألطفال  النساء  جميع 

من مصنع “آزوفستال”.

بغداد/ الزوراء:
العراق  يف  الناتو  حلف  بعثة  أكدت 
مواصلة عملها وتقديم الدعم للقوات 

العراقية.
مستشار  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
األعرجي،  قاسم  القومي،  األمن 
بمكتبه، امس األحد، قائد بعثة الناتو 
لوسغارد،  مايكل  الفريق  العراق،  يف 
فن  التيثية  البعثة  سفرية  بحضور 
عمل  مهام  انتهاء  بمناسبة  اش، 
بيان  بحسب  العراق  يف  البعثة  قائد 

ملستشارية االمن القومي العراقي. 
قوله:  األعرجي  عن  البيان  ونقل 

التعاون  عىل  حريص  “العراق  إن 
التي  الجهات  وكل  الناتو  حلف  مع 
ساعدته يف حربه ضد داعش”، مجددا 
العراق بحل املشكالت  “تأكيد موقف 
والجلوس  أوكرانيا  يف  الحرب  وإنهاء 
العالم  لتجنيب  الحوار،  طاولة  عىل 

ويالت الحروب”. 
الناتو  بعثة  قائد  أشار  جانبه،  من 
األوكرانية  األزمة  أن  إىل  العراق  يف 
البعثة  عمل  عىل  تؤثر  لم  الروسية 
البعثة  “أن  مؤكدا  للعراق،  ودعمها 
مستمرة بتقديم الدعم للعراق” وفقا 

للبيان.

بغداد/ الزوراء: 
بالتعامل  القانوني  املوقف  الربيطاني،  السفري  مع  االعىل  القضاء  مجلس  بحث 
مع قضايا احد اطرافها مواطن بريطاني. وذكر بيان للمجلس تلقت “ الزوراء” 
نسخة منه: ان “رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان، استقبل السفري 
الربيطاني مارك برايسون”.واضاف ان “زيدان بحث مع السفري املوقف القانوني 

يف التعامل مع القضايا التي يكون احد طرفيها من مواطني اململكة املتحدة”.

بغداد/ الزوراء: 
البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت  أعلنت هيئة األنواء الجوية حالة الطقس يف 

ارتفاعاً يف درجات الحرارة بدءاً من اليوم االثنني.
وذكر بيان للهيئة، تلقت “ الزوراء” نسخة منه: أن “طقس البالد اليوم االثنني 
سيكون صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، فيما سيكون 
طقس املنطقة الشمالية صحواً اىل غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً 

بعموم البالد”.
وأضاف البيان أن “الطقس ليوم غد الثالثاء سيكون صحواً مع غبار خفيف يف 
املنطقتني الوسطى والشمالية، فيما سيكون طقس املنطقة الجنوبية صحواً 

اىل غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً بعموم البالد”.
وتابع أن “طقس يوم األربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف يف 
املنطقتني الوسطى والجنوبية، ويف املنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً 

اىل غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض قليالً بعموم البالد”.
ولفت اىل أن “طقس يوم الخميس املقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم يف 
املنطقتني الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس املنطقة الشمالية صحواً 

اىل غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسرتتفع قليالً بعموم البالد”.

بغداد/نينا:
مناهضة  لجنة  اشادت 
بتقرير  جنيف  يف  التعذيب 
العراق الثاني املعني باتفاقية 
والذي  التعذيب،  مناهضة 
26- يومّي  ُمناقشته  تمت 
قرص  يف   ،2022/04/27
املفوضية  مقر  يف  ولسن، 
يف  اإلنسان  لحقوق  السامية 

جنيف.
وزارة  باسم  املُتحدث  وقال 
الصحاف:  أحمد  الخارجيَّة 
التعذيب  مناهضة  لجنة  ان 
الثاني  العراق  بتقرير  اشادت 
مناهضة  باتفاقية  املعني 
التعذيب، والذي تمت ُمناقشته 
يومّي 2022/04/27-26، يف 
قرص ولسن، يف مقر املفوضية 

يف  اإلنسان  لحقوق  السامية 
جنيف.

وأشاد خرباء اللجنة بالتدريب 
املؤسسات  تقدمه  الذي 
كليات  يف  العراقيَّة  الحكومّية 
وقدموا  والجيش،  الرشطة 
التزام  بمتابعة  تتعلق  أسئلة 
العراق ببنود االتفاقية الدوليَّة 

املعنية بمناهضة التعذيب.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة التعليم العايل مشاركة وزيرها نبيل 
عبد الصاحب يف فعاليات املؤتمر واملعرض الدويل 
للتعليم الذي يقام يف اململكة العربية السعودية.

ان  الزوراء”   “ تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
“وزير التعليم العايل والبحث العلمي نبيل كاظم 
يف  املشارك  العراقي  الوفد  ترأس  الصاحب  عبد 
الذي  للتعليم  الدويل  واملعرض  املؤتمر  فعاليات 
يقام يف اململكة العربية السعودية”.واضافت ان 
“الوفد الذي ضم عددا من رؤساء جامعات بغداد 

واملستنرصية والكوفة شارك يف حوارات املؤتمر 
 )2022 آيار   11  -  8( للفرتة  ينظم  الذي  الدويل 
بهدف استعراض فرص التطوير واالستثمار يف 
التحديات  مواجهة  يف  املمكنة  والحلول  التعليم 

عىل وفق املعايري واملؤرشات الدولية”.
وتابعت ان “املؤتمر الذي عقد بعنوان )التعليم 
والتحديات(  الفرص  األزمات:  مواجهة  يف 
أكاديميني  وخرباء  التعليم  وزراء  حضور  شهد 
وأكثر من مئتني واثنتني وستني جامعة عاملية 

وعربية”.
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هل يلجأ الرئيس الرتكي إىل تكتيكات خمادعة؟

تبون ومؤسسة اجليش يستسيغان توظيف ورقة الغاز يف الرد على إسبانيا
رسائل متضاربة من اجلزائر إىل إسبانيا: الغاز مستمر.. الغاز ميكن أن يقطع

الجزائر/متابعة الزوراء:

ال تتوقف الجزائر عن إرس�ال إشارات 

متناقضة إىل إسبانيا بشأن االستمرار 

يف ضخ الغاز إليها أو وقفه بس�بب ما 

تق�ول الجزائ�ر إنه توريد م�ن مدريد 

لفائدة طرف ثال�ث، وهو املغرب. ويف 

ما يتعه�د الرئي�س عبداملجي�د تبون 

بأن الغاز سيس�تمر ولن يتوقف يأتي 

السفري الجزائري يف إيطاليا عبدالكريم 

ظواهرية ليقول إن بالده تفكر بجدية 

يف قطع الغاز عن إسبانيا.

ويقول خرباء يف الطاقة إن الجزائر ال 

تقدر عىل وقف إمداداتها إىل إس�بانيا 

العتب�ارات منه�ا أن العائ�دات املالية 

ملحة بالنس�بة إليها، وكذلك ألن هذه 

الخط�وة إذا تم�ت فإنه�ا س�ترضب 

مصداقية الجزائر يف الس�وق العاملية 

كط�رف مس�ؤول، ويمك�ن أن تث�ري 

تجاهه�ا غض�ب أوروبا الت�ي تبحث 

عن بدائل لتعويض الغاز الرويس ولن 

تقبل ب�أن يعمد أحد حلفائها إىل لعبة 

بهذا الش�كل ب�أن يخل�ط االلتزامات 

بعي�دة املدى يف قضايا الطاقة بموقف 

سيايس عريض كان يمكن أن يتم حله 

عرب القنوات الدبلوماسية.

تب�ون  الرئي�س  أن  الواض�ح  وم�ن 

ومؤسسة الجيش قد استساغا ورقة 

الغاز لل�رد عىل موقف إس�بانيا، كما 

استس�اغا املواق�ف املتضارب�ة الت�ي 

لن تؤثر خارجيا ملعرفة إس�بانيا بأن 

التهدي�دات الجزائري�ة ليس�ت أكث�ر 

م�ن مج�رد كالم، لكنها تؤث�ر داخليا 

وتظهر النظام بمؤسستيه السياسية 

والعس�كرية يف صورة الطرف القوي 

يتعل�ق  م�ا  كل  يف  يه�ادن  ال  ال�ذي 

باملغرب.

ويش�ري مراقب�ون جزائري�ون إىل أن 

النظ�ام يري�د اإليحاء لجمه�وره بأن 

لديه خي�ارا للرد يس�تخدمه وقت ما 

يش�اء، لكن من دون خسائر طاملا أن 

األمر لم يغادر مربع الترصيحات.

وج�ددت الجزائ�ر تهديداته�ا بقطع 

إم�دادات الغ�از عن إس�بانيا، يف حال 

إخالله�ا ببن�ود االتف�اق امل�ربم ب�ن 

الطرفن، الس�يما فيما يتعلق بتوريد 

اإلنت�اج إىل ط�رف ثالث، يف إش�ارة إىل 

املغ�رب، وحمل مكان التهديد إش�ارة 

إىل أن الجزائ�ر تل�وح بورق�ة القطع 

مج�ددا، باالس�تقواء باالتف�اق املربم 

بينه�ا وب�ن إيطاليا خالل األس�ابيع 

حظ�وظ  يضع�ف  وال�ذي  األخ�رية، 

مدريد يف التح�ول إىل قطب أوروبي يف 

استقبال الطاقة وتصديرها.

وكش�ف س�فري الجزائ�ر يف روم�ا، يف 

األنب�اء  إىل وكال�ة  ب�ه  أدىل  ترصي�ح 

اإليطالية، أن بالده مس�تعدة ملراجعة 

اتفاق إمداد إسبانيا بالغاز، وبرر ذلك 

بفرضية عدم احرتام مدريد للبند الذي 

يرفض توجيه املنتوج إىل طرف ثالث، 

وذلك يف إشارة إىل قرار مدريد القايض 

بتزوي�د املغرب بكميات م�ن الغاز يف 

توريد عكيس عرب األنبوب املغاربي.

ورغم أن إسبانيا تؤكد أن الغاز املوجه 

إىل املغرب هو من السوق العاملية، وأن 

ذل�ك ضمن بدائ�ل الرب�اط للتعويض 

عن إم�دادات الغاز من الجزائر، إال أن 

الجزائر ترص عىل أن الغاز الذي يذهب 

إىل املغرب هو غازها، يف خطوة يعتقد 

املراقبون أن اله�دف منها خلق مناخ 

جديد من التوتر م�ع املغرب بالدرجة 

األوىل بالرغ�م م�ن أن األخ�ري يقاب�ل 

باإلهم�ال  الجزائري�ة  الترصيح�ات 

التام.

وذك�ر الس�فري الجزائ�ري يف إيطاليا 

أن “الجزائر مس�تعدة لقطع إمدادات 

الغ�از الطبيعي عن إس�بانيا، يف حال 

ل�م تح�رتم اململك�ة االتفاقي�ات بن 

البلدين”، وتتحجج الجزائر يف ذلك بأن 

االتفاق املربم مع إسبانيا يتضمن بندا 

بعدم توريد اإلنتاج إىل طرف ثالث.

وأعاد السفري التذكري بالبيان الرسمي 

ال�ذي أصدرت�ه الحكوم�ة الجزائرية 

حول إمكاني�ة وقف اإلمداد إذا لم يتم 

الوفاء م�ن ط�رف إس�بانيا بتصدير 

الغاز مجددا إىل أطراف أخرى.

وتعت�رب الجزائر من أك�رب املوردين إىل 

إس�بانيا بالغاز منذ سنوات، ويرتبط 

البلدان باتفاقيات متجددة ازدادت قوة 

يف أعقاب نش�وب األزم�ة األوكرانية، 

لكن األزمة التي تخي�م عىل العالقات 

الجزائري�ة – املغربي�ة، ألقت بظاللها 

عىل امللف، خاصة بعد التحول املسجل 

يف الدبلوماسية اإلسبانية يف ما يتعلق 

بالنزاع يف الصحراء.

وكان�ت مدري�د ق�د دعم�ت املقاربة 

املغربي�ة يف حل القضي�ة املذكورة ما 

اعتربت�ه الجزائر انقالب�ا مفاجئا عىل 

الحي�اد التاريخي ملدري�د. وعلق عليه 

الرئيس تب�ون بالقول إنه “تنصل من 

املسؤولية التاريخية واألخالقية تجاه 

القانون الدويل، عىل اعتبار أن إسبانيا 

هي التي كانت تحتل اإلقليم”.

وق�دم تب�ون، يف ترصيح�ه لوس�ائل 

إع�الم محلي�ة، تطمين�ات لإلس�بان 

حول التزام بالده بالعالقات الطبيعية 

ب�ن الطرف�ن، بم�ا يف ذل�ك التموين 

بالغاز، وشدد عىل أن الخالف قائم مع 

الحكومة وليس مع الشعب اإلسباني، 

لكن الرسائل الواردة من دوائر رسمية 

أخرى كالحكومة ورشكة سوناطراك 

وأخ�ريا الس�فري الجزائ�ري يف روما، 

تعط�ي االنطب�اع ب�أن األم�ر يخضع 

العتبارات مختلفة.

وقال الدبلومايس الجزائري “لقد غري 

رئي�س الحكوم�ة اإلس�بانية املوقف 

التقليدي إلسبانيا بشأن الصحراء، ال 

نع�رف ملاذا ولكن يمكنن�ا تخيل ذلك، 

أري�د أن أقول إنه ليس لدينا مش�اكل 

مع الشعب اإلسباني”.

وحم�ل ترصي�ح الس�فري ظواهري�ة 

رس�الة تنطوي عىل استقواء الجزائر 

باالتف�اق الضخم ال�ذي أبرمته بالده 

األس�ابيع  خ�الل  اإليطالي�ن  م�ع 

ع�ن  س�يعوضها  وال�ذي  املاضي�ة، 

عائدات أّي مراجعة أو قطع اإلمدادات 

عن إسبانيا.

وكان األنب�وب املغارب�ي ال�ذي توقف 

العم�ل به، بع�د عدم تجدي�د الجزائر 

للعقد مع املغرب مطلع شهر نوفمرب 

القادم، يضخ حوايل تسعة مالين مرت 

مكعب يوميا، وهو ما اعترب مساس�ا 

املطلوب�ة يف  اإلس�بانية  بالحاجي�ات 

ظل األزمة األوكرانية وفصل الش�تاء، 

قب�ل أن تقدم الجزائر ضمانات ملدريد 

بضخ الكمي�ات املطلوبة عرب األنبوب 

لكمي�ات  توس�يعه  إث�ر  املتوس�طي 

إضافية واس�تغالل ناق�الت النفط يف 

عملية التموين.

ويب�دو أن إس�بانيا الت�ي دخل�ت يف 

الجزائ�ر،  م�ع  دبلوماس�ية  أزم�ة 

تبح�ث ع�ن بدائ�ل أخ�رى لتوف�ري 

حاجياتها م�ن الغاز، حيث رصحت 

النائب�ة الثالث�ة لرئي�س الحكوم�ة 

اإلس�بانية ووزي�رة التح�ول البيئي 

تريي�زا ريبريا رودريغي�ز بأن بالدها 

“ال تخ�ى توقف إمدادات الغاز من 

الجزائر، وأن إس�بانيا تود أن تكون 

لديه�ا عالقات أفضل م�ن العالقات 

الحالية.. لس�نا خائفن من انقطاع 

الغ�از م�ن الجزائر، لكنن�ا بالتأكيد 

نأمل أن تتحسن األمور”.

وتريد إيطاليا االس�تفادة من الخالف 

القائ�م ب�ن الطرف�ن، حي�ث ذّكرت 

وكالة األنباء اإليطالي�ة، ببيان وزارة 

نهاي�ة  الص�ادر  الجزائ�ري  الطاق�ة 

ش�هر أبريل املايض، والذي أّكدت فيه 

ب�أن “أّي كمي�ة من الغ�از الجزائري 

املصدرة م�ن إس�بانيا إىل جهات غري 

تلك املش�ار إليه�ا يف العقود س�تعترب 

خرقا لاللتزام�ات التعاقدية، وبالتايل 

أح�ادي  إنه�اء  إىل  ت�ؤدي  أن  يمك�ن 

الجانب لالتفاقيات السابقة”.

مانيال / أ ف ب:
 ُنرش أكثر من س�تن ألفا من عنارص األمن، 
ام�س  األح�د، يف الفيليب�ن لحماي�ة مراكز 
االقرتاع عش�ية االنتخابات الرئاسية، بعدما 
أعلن�ت الرشط�ة مقت�ل أربعة أش�خاص يف 

أعمال عنف.
وتعترب االنتخابات فرتة متقلبة تقليديا يف بلد 
تتس�م ثقافته السياس�ية بالعنف وتتساهل 
قوانينه مع اس�تخدام السالح. لكن الرشطة 

أكدت أن هذا املوسم كان سلمًيا نسبًيا.
وق�ال املتح�دث باس�م الرشط�ة الربيغادير 
ألب�ا إن أربع�ة أش�خاص  جن�رال رودري�ك 
قتلوا واصيب اربعة آخرون بجروح الس�بت 
يف اش�تباك بأس�لحة ناري�ة ب�ن مؤيدي�ن 
مس�لحن لرئيس البلدية وخصومهم يف بلدة 
ماغس�ينغال يف مقاطع�ة إيلوك�وس س�ور 

الشمالية، يف أحد أسوأ الحوادث.
كذل�ك اعتقلت الرشط�ة يف مقاطع�ة نويفا 
إيسيخا الش�مالية أكثر من عرشين شخصا 
وصادرت أس�لحة، بينها خمس�ة رشاشات 
م�ن ط�راز إم16- وبندقي�ة م�ن عي�ار 12، 
و15 مسدًس�ا، يف أعقاب تب�ادل إلطالق النار 
بن حراس ش�خصين الثنن من املرش�حن 

ملنصب رئيس بلدية جنرال تينيو.
وأك�د ألب�ا أن خمس�ة أش�خاص جرح�وا يف 
الح�ادث ال�ذي أدى أيض�اً إىل إصاب�ة خمس 

سيارات رباعية الدفع بالرصاص.
ويتنافس املرش�حون يف االنتخابات عىل أكثر 
م�ن 18 ألف منصب، م�ن الرئيس إىل أعضاء 

املجالس البلدية.
ويب�دو نج�ل الدكتات�ور الس�ابق فردينان�د 
مارك�وس املرش�ح األوف�ر حظ�اً للف�وز يف 
االنتخابات الرئاس�ية بأغلبية ساحقة، مما 

يعيد عائلته إىل قمة السلطة السياسية.
غري أن احتم�ال وصول فردينان�د ماركوس 
االبن إىل السلطة أثار قلق مجموعات حقوقية 
ومسؤويل الكنيس�ة الكاثوليكية ومعارضن 
بالديموقراطي�ة  التزام�ه  يف  يش�ككون 

ويخشون أن يحكم بقبضة شديدة.
وانترش أفراد من الرشطة والقوات املس�لحة 
وخفر السواحل يف أنحاء األرخبيل للمساعدة 
عىل تأمن مراكز وبطاقات االقرتاع ومرافقة 
مسؤويل االنتخابات وحراسة نقاط التفتيش. 
وقال مس�ؤولون إنه تم نرش ح�وايل 48 ألف 

جندي و16 ألف رشطي.
املس�لحة  الق�وات  باس�م  املتح�دث  وق�ال 

الكولونيل رامون زاغاال “بناء عىل تخطيطنا 
)...( نحن واثقون من أننا سنجري انتخابات 

آمنة ومنظمة”.
16 “حادث�ة مرتبط�ة  ألب�ا بوق�وع  وأف�اد 
كان�ون  م�ن  التاس�ع  من�ذ  باالنتخاب�ات” 
الثاني/يناير، بينه�ا أربع حوادث إطالق نار 
و”اعتقال غ�ري قانوني لفرتة وجيزة”، وهي 
أرقام متدنية مقارنة مع 133 حادثة ُسّجلت 
خالل االنتخابات الرئاس�ية يف 2016 وستن 
حادث�ة يف انتخاب�ات التجدي�د النصفي عام 

.2019
وع�زت املتحدثة باس�م الرشط�ة الكولونيل 
ج�ان فاخ�اردو تدن�ي الح�وادث األمنية إىل 
االنتش�ار األمن�ي الكثيف وعملي�ات الجيش 
والرشطة ضد “األس�لحة النارية الس�ائبة”، 

والجماعات املسلحة الخاصة.
وحظرت مفوضية االنتخابات حمل الس�الح 
خ�الل ف�رتة االنتخاب�ات التي تس�تمر حتى 

الثامن من حزيران/يونيو.
يعت�رب خ�رباء أن انتش�ار وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي س�هل اإلب�الغ ع�ن الح�وادث، 
السياس�ية  للعائ�الت  املتزاي�دة  والهيمن�ة 
أخمدت املنافس�ة االنتخابية، ما س�اعد عىل 

تهدئة العنف االنتخابي.
وش�هد الع�ام 2009 أكث�ر ح�وادث العن�ف 
الس�يايس دموية يف البالد، فُقتل 58 شخًصا 
عندما هاجم مسلحون يعتقد أنهم من أتباع 
أحد أمراء الحرب املحلين يف جنوب الفيليبن 
مجموعة من الن�اس ملنع منافس من تقديم 

ترشيحه لالنتخابات.
واعُت�رب الهج�وم األكثر دموي�ة عىل اإلطالق 
ض�د إعالمي�ن إذ كان من ب�ن الضحايا 32 

صحافياً قتلوا أثناء تغطيتهم الحدث.
ويف 2010، زاد إدخ�ال التصويت اإللكرتوني 
من صعوبة التالعب باألصوات الذي ش�هدته 

االنتخابات الفيليبينية تاريخًيا.
لك�ن ماركوس اإلب�ن، ال يزال يش�دد عىل أن 
تعرضه للخداع ما ح�ال دون تحقيقه الفوز 
بمنصب نائب الرئيس عام 2016، محذراً من 
حدوث تزوي�ر انتخابي، وح�ث مؤيديه عىل 

توخي الحذر.
وقال ماركوس االبن ملئات اآلالف من أنصاره 
خ�الل تجمع�ه االنتخاب�ي األخ�ري الس�بت 
“سنفوز طاملا بقيتم مستيقظن االثنن لكي 
ال تحصل مأس�اة أخرى”. وأض�اف “تحدث 
أشياء كثرية غري مرغوب فيها إذا لم نتنّبه.”

إسطنبول/متابعة الزوراء:
 تتحرك األحزاب التي انش�قت عن 
ح�زب العدال�ة والتنمي�ة الحاكم 
يف تركيا م�ن أجل كس�ب أنصاره 
الربملاني�ة  لالنتخاب�ات  تحس�با 
والرئاس�ية املقررة للع�ام القادم، 
وهو م�ا م�ن ش�أنه أن يؤثر عىل 
ش�عبية الحزب وش�عبية رئيس�ه 

رجب طيب أردوغان.
وق�ال متابع�ون للش�أن الرتك�ي 
إن أح�زاب رئيس الوزراء الس�ابق 
)املس�تقبل(،  أوغل�و  داود  أحم�د 
وع�ي باباج�ان وزي�ر االقتص�اد 
األس�بق وكب�ري مف�اويض مل�ف 
انضمام ب�الده لالتح�اد األوروبي 
أخ�رى  ومجموع�ات  )ديف�ا(، 
العدال�ة والتنمية  منس�حبة م�ن 
سياس�ية  جبه�ة  لبن�اء  تس�تعد 
استعدادا لالنتخابات، وإنها تركز 
عىل التحرك الستقطاب الغاضبن 
م�ن سياس�ات أردوغ�ان، خاصة 
عمل�ت  املعارض�ة  األس�ماء  أن 
يف مواق�ع حكومي�ة ذات أهمي�ة 
الحزب  وتمتل�ك مصداقية داخ�ل 

ويف الشارع.
وفيم�ا يع�ود الفض�ل لباباج�ان 
االقتصادي�ة  التجرب�ة  نج�اح  يف 
الرتكي�ة التي يباهي بها أردوغان، 
ف�إن أحم�د داود أوغل�و كان أحد 
مهن�ديس التجربة الرتكي�ة، وهو 
صاح�ب نظرية تصفري املش�اكل 
االقتصادي  للنج�اح  التي مه�دت 
أردوغ�ان  يتخ�ىل عنه�ا  أن  قب�ل 
وي�ورط تركيا يف ح�روب وأزمات 
كثرية، فضال عن الرئيس الس�ابق 
عبدالله غول الذي يحظى بشعبية 
كب�رية يف الب�الد بس�بب أس�لوبه 
اله�ادئ يف إدارة األزمات بعيدا عن 

الشعبوية.
وأش�ار املتابع�ون إىل أن القيادات 
املنش�قة عن الحزب ما تزال لديها 
داخل�ه، وه�ي  متين�ة  صداق�ات 
تس�تثمر يف عملي�ة االس�تقطاب 
املشاكل الكبرية داخل الحزب الذي 
فقد آليات�ه القديمة وصار يحتكم 
إىل رضا القي�ادة والوالء ألردوغان 

وفقدت مؤسساته تأثريها.
االقتصادي�ة  األزم�ات  أن  كم�ا 
واالجتماعية يف البالد جعلت الكثري 
م�ن منتس�بي الح�زب وأنص�اره 
غاضب�ن عىل سياس�ات أردوغان 
التي س�تجعل الح�زب يخرس كل 
ما حققه يف س�نوات طويلة، وهم 
يبحث�ون عن أحزاب نظيفة بعيدة 
عن الفس�اد واملحس�وبية وقادرة 
ع�ىل الوف�اء للش�عارات القديمة 
لح�زب العدالة والتنمي�ة وهويته 

املحافظة.
تحال�ف  أن  املراقب�ون  ويعتق�د 
األح�زاب الجدي�دة املنبثق�ة ع�ن 
العدال�ة والتنمي�ة )تحالف األمة( 
س�يكون قادرا عىل دخول الربملان 
ومنافس�ة الح�زب األم خاصة إذا 
مضت يف مس�ارها الح�ايل القائم 
عىل التحالف م�ع أحزاب علمانية 
مناوئة لسياس�ات أردوغان. كما 
أن هذا التحالف سيكون قادرا عىل 
التأثري يف ش�عبية أردوغان خاصة 
إذا استمر يف دعم مرشح املعارضة 

كمال كيليجدار أوغلو .
وقال أحم�د داود أوغلو إن تحالًفا 
منفص�اًل ب�ن أح�زاب املس�تقبل 
الديمقراطي�ة  وديف�ا  والس�عادة 
والتق�دم، والت�ي تنبع م�ن نفس 
س�يكون  السياس�ية،  األرضي�ة 
مفيًدا من أجل الحصول عىل املزيد 

من النواب يف الربملان الرتكي.
ورأى رئيس الوزراء الرتكي السابق، 
أّن�ه س�يكون م�ن املفي�د لح�زب 
املس�تقبل، أن ينض�م حزب�ا ديف�ا 
بزعامة باباجان والسعادة بقيادة 
تمي�ل كارام�وال أوغل�و إىل حزب�ه 
به�دف تش�كيل تحال�ف منفص�ل 
االنتخاب�ات  يف  الدخ�ول  وحت�ى 

بقائمة مشرتكة.
وتاب�ع يف ترصيح�ات تلفزيوني�ة 
“س�يكون م�ن املفي�د ج�ًدا له�ذه 
األح�زاب الثالث�ة أن تتبن�ى موقًفا 
مش�رتًكا يمن�ح الثق�ة )يف وج�ود 
بديل( ألولئ�ك الذين صوتوا لصالح 

حزب العدالة والتنمية.”
وذك�ر داود أوغلو أن “تحالف األمة 
قام بأش�ياء مهمة لكنه لم يستمر 
بعد االنتخابات البلدية. يجب إعادة 
النظ�ر يف الهياكل امله�م أن تحصل 

املعارضة عىل أكرب عدد من النواب 
يف الربملان.”

وإذا دخل�ت هذه األح�زاب الربملان 
بش�كل منفرد فستكون لها فرص 
مح�دودة يف الوص�ول إىل عتبة 7 يف 
املئة لدخول الربملان ، لكن ُمجتمعة 
ُيمكنها أن تجمع النسبة املطلوبة.

وم�ا يث�ري مخ�اوف أردوغ�ان أن 
ينج�ح ه�ذا التحال�ف الثالث�ي يف 
تحويل جزء من الجمهور املحافظ 
للح�زب إىل داع�م لزعي�م الح�زب 
الجمه�وري كيليج�دار أوغلو الذي 
سيكون األقرب إىل تقديمه كمرشح 
للمعارضة بما فيها املعارضة التي 

خرجت من رحم العدالة والتنمية.
وقبل أيام، تحدثت مصادر صحفية 
ع�ن أن س�تة م�ن ق�ادة أح�زاب 
املعارضة الرتكية لم يختلفوا حيال 

ترشيح كيليجدار أوغلو.
“جمهوريت”،  صحيفة  وبحس�ب 
فإّن�ه ال اع�رتاض بن الق�ادة عىل 
أوغل�و، زعيم  ترش�يح كيليج�دار 
أكرب أحزاب املعارضة يف البالد. لكن 
محلل�ن سياس�ين يعتق�دون أن 
زعيم الحزب الجمهوري س�بق أن 
واجه أردوغ�ان وخرس أمامه، وأن 
األولوي�ة يجي�ب أن تك�ون لرئيس 
بلدية إس�طنبول أك�رم إمام أوغلو 
)51 عاًم�ا(، الذي س�بق أن تحدى 
أردوغ�ان وه�زم مرش�ح حزبه يف 
أكرب املدن التي كانت حاضنة دائمة 

للعدالة والتنمية.
ويقول عنه أستاذ العلوم السياسية 
يف جامعة كوتش بإسطنبول جارك 
أوغلو “مشهور، ش�اب، نشيط”. 
التعام�ل م�ع  “يمكن�ه  وأض�اف 
أردوغان، وسيبدو أردوغان قديًما 

يف مواجهته”.

نشر اآلالف من عناصر األمن عشية 
حتالف األحزاب املنش��قة عن العدالة والتنمية يهدد االنتخابات الرئاسية يف الفيليبني

شعبية أردوغان

تونس/ أ ف ب: 
تظاه�ر مئات من انصار الرئيس التونيس، قيس 
س�عّيد، ال�ذي يحتك�ر الس�لطات يف الب�الد منذ 
25 تمّوز/يولي�و الفائ�ت ودعوه إىل “محاس�بة 
قضائي�ة” لألح�زاب السياس�ية الت�ي كان�ت يف 

الحكم خالل السنوات العرش الفائتة.
وردد املتظاه�رون يف ش�ارع الحبي�ب بورقيب�ة 
بالعاصم�ة ام�س االح�د  ش�عارات م�ن بينه�ا 
“محاس�بة قضائية” و”ال صلح وال مس�اومة” 

و”عىل السلطة القضائية تحّمل مسؤولياتها”.
كما رفعوا علم البالد وصورا للرئيس قيس سعّيد 
والفت�ات كتب�وا عليها “ه�ذه مرحل�ة تاريخية، 
طريق التصحيح” و”الجمهورية الثالثة” و”كلّنا 

قيس سعّيد”.
وأعل�ن س�عّيد يف 25 تموز/يوليو الفائت تجميد 
أعمال الربملان واقال�ة رئيس الحكومة واحتكار 

السلطات يف البالد.
وق�د حّل الحق�ا الربملان ووض�ع برنامجا زمنيا 
سياسيا بدأ منتصف كانون الثاني/يناير الفائت 
باستش�ارة الكرتونية وطنية وينتهي باستفتاء 
ش�عبي عىل الدس�تور يف تموز/يوليو املقبل عىل 
أن تنظم انتخابات ترشيعية نهاية العام الحايل.

ويعت�رب حزب النهض�ة ذو املرجعية االس�المية 
وأكرب األحزاب السياس�ية الت�ي كانت متواجدة 
يف أغلب ف�رتات الحكم من�ذ 2011 يف تونس، ما 
قام ب�ه س�عّيد “انقالبا عىل الدس�تور” ويتقدم 

املتح�دث  لقراراته.وق�ال  املعارض�ن  صف�وف 
باسم “تنسيقية تحالف احرار” )منظمة( احمد 
الهّمامي لفرانس برس إن “الشعب كره األحزاب 
الت�ي كانت س�ببا يف عرشي�ة س�وداء يف تونس 
واملحاس�بة ه�ي اس�اس بن�اء الدول�ة الجديدة 
وندع�و كل القوى يف الب�الد الترسيع يف موضوع 
املحاس�بة”.كما أعل�ن س�عّيد نهاي�ة األس�بوع 
الفائت حوارا وطنيا يضم أربع منظمات تونسية 
ه�ي “االتح�اد الع�ام التونيس للش�غل” واتحاد 
التقليدي�ة”  والصناع�ات  والتج�ارة  الصناع�ة 
و”الرابطة التونسية لحقوق االنسان” و”رابطة 
املحامن” مس�تثنيا منه كل من عارض قراراته 

وبخاصة حزب النهضة.

ويف ش�باط/فرباير، ح�ّل س�عّيد أيًض�ا املجلس 
األع�ىل للقضاء ال�ذي حلت مكان�ه هيئة موقتة 
اخت�ار أعضاءه�ا، وهو إجراء وصف�ه منتقدوه 
بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن 

استقالل القضاء.
فضال عن ذلك قام بادخ�ال تعديالت عىل قانون 
الهيئة العليا املس�تقلة لالنتخابات ومنح لنفسه 
صالحيات أوس�ع تخول له تعين رئيسها وعدد 

من اعضاءها.
إضاف�ة إىل املأزق الس�يايس، تش�هد تونس أزمة 
اجتماعي�ة اقتصادي�ة وتج�ري مفاوضات مع 
صن�دوق النق�د ال�دويل ع�ىل أمل الحص�ول عىل 

قرض جديد.

تظاهرة داعمة للرئيس التونسي تدعوه إىل حماسبة األحزاب السياسية
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصحة، ام�س األحد، عن اطالق 

مرشوع لتوفري نظام رعاية طبية يف العراق.
وذكر بيان للوزارة تلقت�ه »الزوراء« أن »هيئة 
الضمان الصحي يف الوزارة عقدت ورشة عمل 
تحت شعار )طب األرسة حجر أساس الرعاية 
دائ�رة  بالتع�اون م�ع  املتكامل�ة(،  الصحي�ة 
الصح�ة العام�ة«، مبيناً أن »امل�رشوع برعاية 

رشكة فايزر«.
ت بمشاركة املجلسني  وأوضح أن »الورش�ة تمَّ
الطبي�ة  لالختصاص�ات  والعرب�ي  العراق�ي 
وجمعية أطب�اء األرسة العراقية ونقابة أطباء 
الع�راق ومنظم�ة الصحة العاملي�ة، فضالً عن 

مشاركة 150 مسؤوالً«.
وأضاف أنَّ »امل�رشوع يتوافق مع رؤية العراق 
2030 الت�ي تهدف لتحس�ني ج�ودة الخدمات 
الصحية من خالل دعم وزارة الصحة باستمرار 
جهوده�ا الحثيث�ة لتطوي�ر النظ�ام الصحي 
وبنيت�ه التحتية وتحقيق رؤي�ة العراق بتوفري 
نظ�ام رعاي�ة صحية فعال وش�امل من خالل 
توف�ري األدوية واملس�تلزمات الطبي�ة الحديثة 

وتطوير املالكات الصحية عىل تطبيق املرشوع 
كخطوة إلصالح النظام الصحي يف العراق«.

م�ن جانب�ه، قال املتح�دث الرس�مي للضمان 
الصح�ي ايهاب عبد الكري�م: إن »هذا التعاون 
ينب�ع م�ن الت�زام رشكة فاي�زر تج�اه وزارة 

الصح�ة العراقي�ة لتقدي�م الدع�م لل�وزارة يف 
مجاالت التدريب والتطوير ومن ضمنها تعزيز 

املهارات يف مجال الضمان الصحي«.
فيم�ا اك�د ممثل رشك�ة فايزر مدي�ر مبيعات 
القطاع العام عبدالله العبادة: ان »هذه الورشة 

تش�كل البداي�ة ملجموعة أخرى من الورش�ات 
ستعقد مس�تقبالً لتغطية كل جوانب مرشوع 

الضمان الصحي للجهات املعنية بالقانون«.
وأضاف »س�نعمل كذل�ك عىل تناق�ل الخربات 
واالس�تفادة من تجارب ال�دول املجاورة حيث 
س�نوظف التجرب�ة العاملية املمت�دة عىل مدار 
أكثر من 170 س�نة عاملياً، حيث س�يتم تقديم 
الدوائي�ة  ابت�كارات كث�رية يف املس�تحرضات 
والحيوي�ة والت�ي أس�همت بتعزي�ز القط�اع 
الصحي ح�ول العالم وتحس�ني صحة وجودة 

حياة املرىض«.
وتاب�ع: »نتطل�ع إلف�ادة امل�رىض يف العراق يف 
رحلته�م الي�وم لتفعي�ل دور ط�ب األرسة يف 
م�رشوع الضم�ان الصح�ي عرب وض�ع هذه 

االبتكارات يف متناول أيديهم«.
ولفت اىل أن »فايزر تؤكد إيمانها بمس�ؤوليتها 
االجتماعي�ة تج�اه الع�راق وتتطل�ع ملواصلة 
دعمه�ا للم�رىض ع�رب ضم�ان وص�ول أجود 
أن�واع اللقاحات واألدوية والعالج�ات املبتكرة 
التي تس�تهدف األمراض الرسطانية واملناعية 

والنادرة بهدف االرتقاء بصحة اإلنسان«.

بغداد/الزوراء:

أعلن�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة، 

نه�ا من ضبط  امس االح�د، تمكُّ

حاالت هدٍر للمال العام يف ُمحافظة 

ميس�ان، ُمبيِّن�ًة أنَّ قيم�ة الهدر 

 )125,000,000,000( بلغ�ت 

دائ�رة  دينار.وذك�رت  ملي�ار 

التحقيقات بالهيئ�ة يف بيان ورد 

ل�� »ال�زوراء«، أنَّ�ه »ت�مَّ ضب�ط 

مخالفات يف بيع عقارين عائدين 

للدول�ة بثم�ٍن أقلَّ م�ن )5%( من 

�ا أدَّى إىل  ثمنهم�ا الحقيق�ي؛ ممَّ

إلح�اق غب�ٍن فاح�ٍش وه�دٍر يف 

إنَّ  الدائرة  العام«.وأضاف�ت  املال 

»القيمة التقديريَّة للعقارين تبلغ 

ما يقارب )130,000,000,000( 

ملي�ار دين�اٍر، وإنَّ الغب�ن ال�ذي 

لح�ق بامل�ال الع�ام ج�رَّاء بي�ع 

مس�احتهما  البالغ�ة  العقاري�ن 

)55( دون�م، العائدي�ن إىل وزارة 

املاليَّ�ة – دائ�رة عق�ارات الدولة 

ُيقدَُّر ب�� )125,000,000,000( 

مليار دينار«، ُمشريًة إىل »حدوث 

والقوان�ني  اإلج�راءات  ُمخالف�ة 

أم�وال  �ة ببي�ع وإيج�ار  الخاصَّ

الدولة، فضالً عن ُمخالفاٍت أخرى 

تس�جيلهما«. عمليَّ��ة  رافق�ت 

ق�ام  »الفري�ق  أنَّ  وأوضح�ت 

بجم�ع املعلومات ع�ن العقارين 

م�ن الجهات الت�ي انتق�ل إليها، 

وتصوير موقعهم�ا وتحديدهما، 

كما ق�ام بضبط أوليَّات املوضوع 

ة  واملخاطب�ات واملوافقات الخاصَّ

بإج�راءات البي�ع كافة«.واش�ار 

البيان اىل ان�ه »تمَّ تنظيم محرض 

ضب�ٍط أص�ويلٍّ بالعمليَّ�ة، الت�ي 

�رٍة قضائيَّ�ٍة،  �َذت وفق�اً ملُذكَّ ُنفِّ

وعرض�ه ع�ىل ق�ايض محكم�ة 

ة بنظر  تحقي�ق ميس�ان املُختصَّ

قضايا النزاهة؛ التخاذ اإلجراءات 

املناس�بة«.وأعلنت  القانونيَّ��ة 

هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة، امس 

األحد، تمكنها من ضبط خروقاٍت 

قانونيَّ�ٍة بأحد العق�ود املرُبمة يف 

مديريَّ�ة بلديَّ�ة كركوك، الخاص 

بتأجري متن�زه كركوك الجنوبي.

وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان ورد ل� 

التحقيقات  أن »دائرة  »الزوراء«، 

يف الهيئ�ة، ويف مع�رض حديثه�ا 

َذت  عن عمليَّ�ة الضبط، الت�ي ُنفِّ

رٍة قضائيَّ�ٍة، أفادت  بناًء عىل ُمذكَّ

بقي�ام فريٍق من مكت�ب تحقيق 

الهيئة يف كركوك بإجراء عمليات 

التحري والتدقيق لعدٍد من العقود 

املربمة يف مديريَّة بلديَّة املحافظة، 

نه من ضبط خروقاٍت  دة تمكُّ ُمؤكِّ

قانونيَّ�ٍة يف عق�د تأج�ري متن�زه 

كرك�وك الجنوب�ي 1 و2 إىل أح�د 

املُس�تثمرين ببدل إيجار س�نويٍّ 

ق�دُرُه )224,375,000( مليون 

دين�ار، فض�اًل عن ضب�ط مدير 

املتنزه«.وتابعت أنَّ »التحقيقات 

الفري�ق  أجراه�ا  الت�ي  األوليَّ�ة 

أخ�لَّ  املُس�تثمر  أنَّ  إىل  ل�ت  توصَّ

بالعق�د بإقدام�ه عىل اس�تغالل 

املتن�زه م�ن خالل وض�ع ألعاٍب 

وإنش�اء قاعٍة للُمناسبات تقوم 

للُمواطن�ني  خدم�اٍت  بتقدي�م 

مقابل مبالغ ماليٍَّة دون أن يلتزم 

ته  بدفع بدالت اإليج�ار التي بذمَّ

إىل الدولة واالس�تمرار باستغالل 

إىل  الفت�ًة  وج�ه«،  دون  املتن�زة 

أنَّ »تل�ك املبال�غ ُتق�دَُّر بملي�ار 

تس�ديدها  ع�ن  امتن�ع  دين�اٍر، 

ع�ىل الرغم من مطالب�ة ُمديريَّة 

بلديَّة كرك�وك بدفع ما عليه من 

مبالغ مستحقة«وأكدت »تنظيم 

مح�رض ضبٍط أص�ويلٍّ، وعرضه 

رفقة املُتَّه�م وأوليَّات العقد عىل 

ق�ايض محكمة تحقي�ق كركوك 

املُختصِّ بالنظر بقضايا النزاهة؛ 

ال�ذي ق�رَّر إط�الق رساح املُتَّهم 

استناداً ألحكام املادة )334( من 

العقوب�ات بكفالٍة ماليٍة  قانون 

قدرها خمسة ماليني دينار«.

النجف/الزوراء:
كش�فت محافظة النجف األرشف، امس األحد، 
أن م�رشوع تدوي�ر النفاي�ات واع�د ويفتق�ر 
اىل الج�دوى االقتصادي�ة، فيم�ا أش�ارت اىل أن 
امل�رشوع تم عرض�ه كفرصة اس�تثمارية وفق 

مواصفات عاملية.
لش�ؤون  النج�ف  محاف�ظ  مستش�ار  وق�ال 
األعم�ار عب�اس العلياوي يف ترصي�ح صحفي: 

إن »م�رشوع تدوير النفايات لم ي�َر النور رغم 
عرض�ه ع�دة مرات كفرص�ة اس�تثمارية كون 
ال�رشكات التي قدمت عروضه�ا للتنفيذ ومنها 
الرشك�ة الربيطاني�ة الت�ي وجدت ان انش�اءه 

اليحقق اي جدوى اقتصادية«.
وأضاف، أن »هناك عدة أسباب يف عملية التدوير 
الت�ي تحت�اج اىل ف�رز النفايات وه�ذا بطبيعة 
الحال يحتاج اىل أي�دي عاملة وجهد، فضالً عن 

غي�اب ثقافة التدوير ل�دى املواطنني«، مبيناً أن 
»مواطن�ي عدد من الدول يمتلك�ون ثقافة فرز 
النفاي�ات يف حني، أن أغل�ب العراقيني يقومون 
بدم�ج النفاي�ات وه�و أح�د املعوق�ات إلنجاح 

عملية التدوير«. 
وتابع العلياوي، أن »من هم األسباب التي أدت اىل 
عدم تنفيذ املرشوع هو أن املستثمر ال يستطيع 
تحديد األس�عار وبالتايل ربم�ا اليحقق املرشوع 

اي ج�دوى اقتصادية«، مش�رياً إىل أن »املرشوع 
يمر بعدة مراحل بإنتاج الطاقة الكهربائية عن 

طريق املواد العضوية بعد تخمريها«.
يذكر، أن كمية النفايات التي تطرحها محافظة 
النجف من النفايات الصلبة  تصل اىل 1200 طن 
يومياً وهي نفايات مطروحة من ستة قطاعات 
تابع�ة ملديري�ة البلدي�ة تغطي من الس�كان ما 

يصل اىل 800 ألف نسمة

الصحة تطلق مشروعاً لتوفري نظام رعاية طبّية يف العراق
لتحسني جودة اخلدمات الصحية

ضبطت خروقاٍت قانونيَّة بأحد العقود املربمة يف بلديَّة كركوك

النزاهـة تكـشف هـدراً للـمال العام بقـيمـة 125 مليار دينار يف ميسان

النجف :مشروع تدوير النفايات مل يَر النور رغم عرضه كفرصة استثمارية

بغداد/الزوراء:
أك�دت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، امس 
األحد، تحقيق نس�ب إنجاز متقدمة بمرشوع 
معالج�ة ملوح�ة ح�وض الف�رات والتصحر 
بثالث محافظات، فيما كش�فت عن تفاصيل 
اجتماعاتها م�ع ع�دة وزارات ملتابعته.وقال 
املتحدث باس�م األمانة العام�ة، حيدر مجيد، 
العام�ة  »األمان�ة  إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
عقدت ع�دة اجتماعات مع وزارات التخطيط 
والزراعة واملوارد املائية ونخبة من األكاديميني 
واملختصني يف الجامعات من أجل وضع حلول 
ملعالجة ملوحة حوض نه�ر الفرات وظاهرة 
التصح�ر بمحافظات الديواني�ة واملثنى وذي 
ق�ار، وت�م خالله�ا ت�داول األف�كار وإحال�ة 

التوصيات اىل مجلس الوزراء«.
وأض�اف مجي�د أن »مجل�س ال�وزراء أصدر 
قراراً لدعم هذا العم�ل وتم تخصيص األموال 
إىل وزارت�ي الزراعة وامل�وارد املائية«، الفتاً إىل 
أن »الوزارتني بارشتا بالتنفيذ وحققتا نس�ب 
إنج�از متقدمة بم�رشوع معالج�ة التصحر 
وتحوي�ل املناط�ق الصحراوية اىل مس�احات 

خرضاء«.
ويف وقت سابق، أطلقت األمانة العامة ملجلس 
الوزراء مبادرة زراعة مليون ش�جرة يف عموم 
املحافظات.ونقل�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س 
ال�وزراء يف بي�ان تلقته »ال�زوراء« عن األمني 
العام حمي�د الغزي تأكيده خالل مش�اركته 
يف املبادرة أنها ستس�هم يف الح�د من ظاهرة 
التصح�ر وتحاف�ظ ع�ىل البيئ�ة والتغ�ريات 
الحكومي�ة  »املؤسس�ات  داعي�اً  املناخي�ة«، 
والتعليمي�ة والرتبوية كاف�ة، إىل دعم املبادرة 
واإلس�هام الفاعل فيها، عرب زراعة األش�جار 

والشتالت يف الدوائر والجامعات واملدارس«.
من جانبه، أوضح املدير العام لدائرة املنظمات 
غ�ري الحكومي�ة، أرشف عبد الكري�م الدهان 
أن »املب�ادرة تتضم�ن زراعة أش�جار مثمرة 
وشتالت متنوعة من الورود، لتحقيق التنمية 
املستدامة الشاملة، فضالً عن زيادة املساحات 
الُخرض يف العاصمة بغداد واملحافظات، وذلك 
ضمن خط�ة عمل وطني�ة توعوي�ة، لغرض 
دعم قطاع البيئة واإلس�هام يف تعزيز املبادرة 

الوطنية لدعم البيئة وتقليل االنبعاثات«.

بغداد/الزوراء:
تظاه�ر العرشات من اس�اتذة الجامعات 
واملعاهد و موظفي جامعات السليمانية 
وإدارة گرميان، امس األحد، احتجاجا عىل 
تأخ�ري رصف رواتب ش�هر آذار املنرصم، 
يف وقت ش�هدت محافظتا دياىل وكركوك 
املعاه�د  لخريج�ي  تظاهرت�ني  انط�الق 
التقنية ومتدربني يف رشكة نفط الشمال.
بقط�ع  الس�ليمانية  متظاه�رو  وق�ام 
الطريق الذي يربط محافظة الس�ليمانية 
بمحافظ�ة كركوك احتجاج�ا عىل تأخري 
رصف رواتب شهر آذار املنرصم.وتظاهر 
اس�اتذة و موظفي جامعة گرميان أمام 
املعه�د التقن�ي يف مدين�ة كالر مطالب�ني 
برصف رواتبهم الشهرية والزام الحكومة 
ب�رصف رواتبه�م كل 30 يوما مع رصف 
الع�الوات والرتفيعات.يذك�ر أن حكوم�ة 
اإلقليم بارشت بتوزيع رواتب ش�هر آذار 
منذ أكثر من أسبوعني اال ان بعض الدوائر 
الس�ليمانية  الحكومي�ة يف  واملؤسس�ات 
وحلبج�ة وإدارة كرمي�ان ل�م يتس�لموا 
رواتبهم بسبب عدم توفر السيولة املالية 
يف البنوك واملص�ارف الحكومية.وقد أعلن 
مص�در مطل�ع يف وزارة املالية،اول امس، 

عن موعد إطالق تموي�ل رواتب الوزارات 
والجه�ات غ�ري املرتبط�ة بوزارة لش�هر 
نيس�ان/ ابري�ل امل�ايض .وق�ال املصدر، 
إن دائ�رة املحاس�بة اس�تأنفت إجراءات 
تموي�ل روات�ب موظف�ي الدول�ة لكاف�ة 
الوزارات لش�هر نيس�ان املايض .واضاف 
البيان انه م�ن املقرر ان يبدأ التوزيع يوم 
الثالث�اء املواف�ق العارش من ش�هر ايار، 
مبينا أن بداية األس�بوع الحايل ستش�هد 
توزي�ع روات�ب املديري�ات والدوائ�ر التي 
لم تتس�لم رواتبها لش�هر آذار قبل عطلة 
العي�د اعتب�ارا من ي�وم األحد.وعن كمية 
الراتب التي س�توزع فقد أك�د املصدر أن 
الرواتب ستوزع بصورة كاملة وبدون أي 
اس�تقطاع.ويف دياىل اغلق خريجو املعاهد 
التقني�ة يف دي�اىل بواب�ة مبن�ى مديري�ة 
الرتبية وس�ط بعقوب�ة، مطالب�ني مدير 
الرتبية بكتابهم الذي تم توقيعه منذ سنة 
لس�نة2019 ول�م يظهر اي اس�م منهم.
واىل كرك�وك، حيث تظاه�ر العرشات من 
املتدربني يف رشكة نفط الشمال امام مبنى 
محافظ�ة كرك�وك للمطالب�ة بتعيينه�م 
بالرشكة اسوة باملتدربني برشكات النفط 

يف البرصة وذي قار.

حتقيق نسب إجناز مبشروع معاجلة ملوحة 
الفرات والتصحر يف 3 حمافظات

انطالق أربع تظاهرات يف إقليم كردستان 
ودياىل وكركوك

اعالن
اىل الرشي�ك )محمد عباس عبد رايض( اقتىض حضورك 
اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف النجف وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك)رضغام ياس�ني 
كاظم حس�ني( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )1/589( املقاطع�ة 3 )ح�ي الزه�راء( حدود 
بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخل العراق وش�هر 
واحد خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
اىل الرشيك )حس�ن ج�واد زغري( اقت�ىض حضورك 
اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك)أش�واق صاحب 
عبود( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
)3/56250( املقاطع�ة 4 )حي النداء( حدود بلدية 
النج�ف ولغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشي�ك )محم�د عب�اس عب�د رايض( 
اقتىض حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف 
االرشف  لغرض إصدار إجازة البناء للرشيك 
)رضغام ياس�ني كاظم حس�ني( للقطعة 
املرقم�ة )1/589( يف النج�ف حي الزهراء               
مقاطع�ة 3 خ�الل ع�رشة أي�ام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك.

اعالن
اىل الرشي�ك )عيل كريم كاظ�م( اقتىض حضورك اىل 
صندوق االس�كان الكائ�ن يف النجف وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشيكك)أم�ري فاهم 
عبود( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
)3/58979( املقاطع�ة 4 )حي النداء( حدود بلدية 
النج�ف ولغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.
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إعالن

اىل الرشيك )عيل كريم كاظم( اقتىض حضورك 

اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف االرشف لغ�رض 

إصدار إجازة البناء للرشيك )أمري فاهم عبود( 

للقطع�ة املرقمة )3/58979( يف النجف حي 

النداء مقاطع�ة 4 خالل عرشة أيام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك.

جمهورية العر اق                                              العدد: 460/ب/2021
مجلس القضاء األعىل                                           التاريخ:2022/5/8

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة الشطرة 

إعالن
عطفاً عىل قرار محكمتنا ستبيع هذه املحكمة يف املزاد العلني العقار تسلسل 

والعائد للرشكاء / محمد حسني مجيل والرشكاء واملكتسب الدرجة القطعية فعىل الراغبني يف 
الرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل  مدة )30(  يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف 
املحلي�ة  مس�تصحبني معهم  هوية األحوال املدنية وش�هادة  الجنس�ية العراقية  وتأمينات 
قانونية  بنسبة 1% من القيمة املقدرة للعقار عند وضع اليد إن لم يكن من الرشكاء ويتحمل 

املشرتي أجور اإلعالن والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبد الله

االوصاف:-
دار س�كن مفرز اىل قس�مني االول غري مش�غول والثاني مش�غول من احد الرشكاء ويقع يف 

مدينة الشطرة – محلة الشوييل.
القيمة املقدرة / )160,080,000(  مائة وس�تون مليون وثمانون الف دينار.

الشاغل  / 

إعالن
اىل الرشيك )س�يف س�الم مهدي( اقتىض 
حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة الحري لغرض 
إص�دار إج�ازة البناء للرشي�ك )عيل مالح 
عبد الحسن( للقطعة املرقمة )1208/1( 
يف النج�ف حي الح�رية مقاطعة 33 خالل 
عرشة أيام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون 

حضورك.

بغداد/الزوراء:

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، امس األحد، عن اس�تحداث 
خط�ني جديدي�ن لنقل الطاق�ة يف محافظ�ة النجف.

وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »ال�زوراء« أن »وزي�ر 
الكهرب�اء عادل كري�م، زار مركز الس�يطرة الوطني 
التاب�ع لدائ�رة التش�غيل والتحكم، ل�إرشاف ميدانياً 
ع�ىل عم�ل وإدارة املنظوم�ة الوطنية«.واش�ار اىل أن 
»الوزير، اطلع عىل حجم الطاقات التوليدية ومستوى 
االتاح�ات املتحققة، بضمنها كمي�ة الطاقة  املجهزة 
لعم�وم املحافظات مقارنة بالعام الس�ابق، كتجهيز 
محافظ�ة األنب�ار وبالتحديد أقضي�ة )حديثة ، قائم، 
راوه ، هي�ت( بع�د إع�ادة خ�ط حديثة غ�رب بغداد 
)400 ك.ڤ( إىل العم�ل، ومثيلته�ا محافظ�ة النجف 
االرشف بع�د اس�تحداث خط�ي )قادس�ية -  نج�ف 
400 ك.ڤ( و )نج�ف -  خريات غازي�ة 400 ك.ڤ(«.

واض�اف، ان »كري�م، ناق�ش م�ع مرافقي�ه اهمي�ة 
املواكب�ة الفنية بني ارتفاع االحم�ال وكفاءة خطوط 
النق�ل، واوعز ب�رضورة انجاز املحط�ات التحويلية، 
وحماية خط�وط النقل بمناوالت الذبذبة، مع مراعاة 
الصعود بأحمال املحطات الكهرومائية بعد رفع ضخ 
املي�اه، وإنج�از خط�وط ) جنوب بغداد - واس�ط (، 
واكمال الصيانات، واعتم�اد العدالة يف توزيع الطاقة 
املُنَتجة«. وأش�اد وزي�ر الكهرب�اء، »بال�دور الفاع�ل 
لدائرة التش�غيل والتحك�م، وأوىص باس�تبدال نظام 
الس�يطرة االلكرتوني بمعدات جدي�دة متطورة تقنياً 
ملواكبة التحديثات التكنولوجية، بالتزامن مع تطوير 
مالكاته�ا ع�رب دورات تدريبية عالية املس�توى لرفع 
كفاءتهم وخرباتهم« .وأك�د »رضورة التوزيع العادل 
لحص�ص املحافظ�ات من الطاق�ة ومراع�اة مراقبة 
ع�دم التج�اوز بالحصة املق�ررة ع�ىل باقي حصص 
املحافظ�ات، يف ح�ني ان ال�وزارة تراعي زي�ادة دعم 
املحافظات بالطاقة بضوء الزيادة املتحققة للطاقات 
االنتاجية«.كما واوىص »بالتأكيد عىل استمرار العمل 
باالس�تثناءات الكاملة للمستشفيات واملراكز الطبية 

ومشاريع املياه ومحطات الترصيف«.

الكهرباء تعلن استحداث 
خطني جديدين لنقل 

الطاقة يف النجف

حيقق لك اإلنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

لالستفسار : 07810090003

إعالنك في 



بغداد/ الزوراء:
العام�ة لصناعة  الرشك�ة  أحص�ت 
يف  الطبي�ة  واملس�تلزمات  األدوي�ة 
س�امراء، امس األحد، عدد العاملني 
وزارة  خاطب�ت  وفيم�ا  فيه�ا، 
ورف�ع  أس�عارها  لدع�م  الصح�ة 
حج�م التعاق�دات الس�نوية معها، 
كشفت عن حجم التعاقدات ونسبة 
الفروق�ات ب�ني أس�عار منتجاته�ا 

واملنتوجات األجنبية.
وق�ال مدي�ر الرشكة، خال�د محيي 
إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  عل�وان، 
»غالبية منتجات الرشكة إضافة إىل 
امل�واد األولية هي ذات ج�ودة عالية 
وم�ن مناش�ئ أوروبي�ة رصين�ة«، 
الفتاً إىل أن »العالج العراقي الخاص 
املنتوج  بأدوي�ة س�امراء يضاه�ي 

األجنب�ي م�ن ناحي�ة الج�ودة«.
وأضاف علوان أن »األس�عار املحلية 
تحتاج إىل دعم حكومي ال س�يما يف 
ه�ذه املرحلة الت�ي تش�هد ارتفاعاً 
بأسعار املواد األولية وأسعار رصف 
ال�دوالر«، مبيناً أن »أس�عار الرشكة 
قليل�ة ج�داً إذا م�ا قورنت بأس�عار 
املنتوج�ات األجنبي�ة والت�ي يص�ل 
الف�رق عنها أحياناً إىل 300 – %400 

باملئة«.
تلب�ي  ال  »األس�عار  ب�أن  ون�وه 
طموح�ات الرشك�ة، حي�ث بقي�ت 
تراوح يف مكانها يف وقت شهدت فيه 
املواد األولية واملستحرضات ارتفاعاً 
بنس�بة 100% وبعضه�اً إىل %200، 
فضالً عن صعود الدوالر أمام الدينار 

العراق�ي«، مؤك�داً أن »جميع هذه 
العوامل أث�رت يف منتوجات الرشكة 
وزارة  م�ع  تعاقداته�ا  حج�م  ويف 

الصحة«.
ولفت إىل أن »األسعار تحددها وزارة 
الصحة، والرشكة بحاجة إىل دعمها 
لزيادة حج�م التعاق�دات إضافة إىل 
دعم األس�عار كون الرشك�ة ملزمة 
ومكبل�ة باألس�عار الت�ي وضعته�ا 
الوزارة«، مضيفاً أن »حجم تعاقدات 
الرشكة م�ع وزارة الصح�ة يرتاوح 
م�ن 5 إىل 8 ملي�ارات دينار س�نوياً 
وهو ال يلبي الطموحات وال يتناسب 
مع التخصيصات املمنوحة إىل وزارة 
الصحة لرشاء املواد واملس�تحرضات 

الطبية«.
حج�م  »رف�ع  أمل�ه  ع�ن  وأع�رب 
التعاقدات مع وزارة الصحة يف سبيل 
تغطي�ة مصاريف الرشك�ة ورواتب 
العاملني فيها«، الفتاً إىل أن »الرشكة 
فاتحت وزارة الصحة وأرس�لت كتباً 

وأج�رت  ومناش�دات  ومخاطب�ات 
ف�رق  وش�كلت  ميداني�ة  زي�ارات 
عم�ل مش�رتكة بش�أن رف�ع حجم 
التعاق�دات، فض�اًل ع�ن تأكي�د أن 
الرشكة تحتاج إىل دعم حكومي من 

قبل الحكومة املركزية«.
وأش�ار إىل أن »وزارة الصحة قدمت 
للنظ�ر يف موض�وع حج�م  وع�وداً 
التعاقدات، إضافة إىل إعادة النظر يف 
موضوع تقويم املصانع، إذ ال يمكن 
أن تقارن رشكة حكومية مثل أدوية 
س�امراء تعد أكرب رشك�ة يف الرشق 
األوس�ط ويصل تعداد العاملني فيها 
إىل 6 آالف عامل بالتقويم واألس�عار 
أنفسهما مع مصنع أهيل ال يتجاوز 
عدد العاملني فيه 20 – 25 عامالً«.

وش�دد عىل أن »املصنع الحكومي له 
خصوصية كون الدولة أنش�أت هذا 
ال�رصح العظيم يف األس�اس لخدمة 
املواطن ووضع أسعار تناسب الفرد 

العراقي«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، ام�س األحد، 
ع�ن تفاهم�ات م�ع الجان�ب اإليراني 
لرف�ع إطالق�ات الغاز الالزم لتش�غيل 
املحط�ات العراقية من 8 إىل 30 مليون 

مرت مكعب يوميا. 
وقال املتحدث الرس�مي باسم الوزارة، 
أحم�د م�وىس، يف ترصي�ح صحف�ي: 
إن “هن�اك اتفاقات س�ابقة مع إيران 
لتوري�د الغاز بنس�ب مختلف�ة صيفا 
وش�تاء ت�رتاوح ب�ني 50 � 70 مليون 
م�رت مكع�ب يوميا م�ن أجل تش�غيل 

املحطات”. 
وأوض�ح أن “امل�دة املاضي�ة ش�هدت 
تفاوتا يف إطالق�ات الغاز، إذ انحرست 
وانخفضت إىل مستويات كبرية وصلت 
بني 5 � 8 ماليني مرت مكعب يوميا، ما 
انعكس عىل تجهيز الطاقة الكهربائية 
وجع�ل املنظومة يف حالة حرجة وتحٍد 
كبري بس�بب توق�ف بع�ض الوحدات 

التوليدية وزيادة األحمال”. 
وأش�ار العب�ادي إىل أن “التفاهم�ات 
م�ع الجان�ب اإليراني وف�ق املعطيات 
الحكومي�ة وتوجيهات رئيس الوزراء، 
أثم�رت عن رفع النس�بة من 8 ماليني 
إىل 30 ملي�ون مرت مكع�ب يوميا، عىل 
الرغم من أن هذه الكمية ال تسد حاجة 
العراق بتوفري الطاق�ة الكهربائية مع 

دخول أحمال ذروة الصيف الحايل”.  
ولف�ت إىل أن “املفاوض�ات م�ا زال�ت 
مس�تمرة مع الجان�ب اإليراني، إذ زار 
وفد حكومي العاصمة طهران مؤخرا 

من أج�ل رفع مع�دالت الغ�از لصالح 
الكهرب�اء، إىل جانب االتف�اق عىل آلية 
لدفع املس�تحقات بعد موافقة رئيس 
تس�ديدها  يج�ري  أن  ع�ىل  ال�وزراء 
يف غض�ون 3 أع�وام م�ن أج�ل رف�ع 

اإلطالقات”. 
 وب�نينّ أن “الحكوم�ة عملت أيضا عىل 
تحقي�ق التكامل بني ال�وزارات لتوفري 
احتياج�ات ال�وزارة، منه�ا التوجه إىل 
وزارة النف�ط إلع�داد خط�ة وقودي�ة 
متكامل�ة تش�مل تأهيل حق�ول الغاز 
وشبكة األنابيب وإنشاء املصايف، لكنها 

بحاجة إىل سقف زمني إلنجازها”. 
 وتاب�ع أن “ج�زءا من الغ�از الوطني 
يس�تخدم حالي�ا يف تش�غيل املحطات 
يف املنطق�ة الجنوبي�ة، بينم�ا ما زالت 
الوس�طى  املنطقت�ني  يف  املحط�ات 
والش�مالية بحاجة إىل الغ�از والوقود 

املورد”. 
من جانب اخر، أص�در وزير الكهرباء 
عادل كريم، امس األحد، توجيها يخص 
املناطق الطرفية واملجزأة زراعياً، فيما 
شدد عىل رضورة اعتبار مواطني هذه 
املناطق مستهلكني نظاميني تلبى لهم 

متطلباتهم الخدمية.
وقال�ت وزارة الكهرب�اء يف بيان تلقته 
“ال�زوراء”: ان “وزي�ر الكهرباء عادل 
كريم زار أمس السبت، مركز السيطرة 
التابع للرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء 
بغ�داد، ملتابعة عم�ل ش�بكة التوزيع 
ضمن فروعها الثالث )الكرخ ، الرصافة 
، والصدر(، وكان يف اس�تقبالهم مدير 
عام الرشكة حسني عطا دهش ومدير 
فرع توزي�ع كهرب�اء الرصافة ومدير 

التشغيل والسيطرة”.
اىل  اس�تمع  “الوزي�ر  ان  واضاف�ت 

رشح موجز عن اهم ما ش�هده قطاع 
التوزيع خالل 2022-2021، متضمناً 
تطوي�ر الش�بكة م�ن خ�الل نص�ب 
)الكيوس�كات(،  الصندوقية  املحطات 
ليصل عددها إىل 675 محطة يف عموم 
محط�ة   42 واس�تحداث  العاصم�ة، 
رسيعة النص�ب )E-House( ، وزيادة 
حجم الشبكة من )2200( اىل )2681( 
مغذي بإمكانية ترصيف تصل من )19 
- 22 ساعة( ، مع إكمال ربط محطتي 
جميل�ة والحس�ينية لزي�ادة املرون�ة 
بترصي�ف األحمال ملناط�ق الرصافة، 

خصوص�اً مناط�ق رشق القن�اة”.
وتابع�ت انه “تمت مناقش�ة موضوع 
إنش�اء  لصال�ح  االرايض  تخصي�ص 
محط�ات التوزي�ع بن�اًء ع�ىل توجيه 
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
خ�الل زيارت�ه اىل مق�ر ال�وزارة، عرب 
التنس�يق مع الدوائر البلدية ودواوين 
بغ�داد،  يف  خصوص�اً  املحافظ�ات 
يف  املفتوح�ة  املس�احات  واس�تغالل 
منطق�ة  يف   ) واالخط�ل  الرحب�ي   (
االعظمي�ة، لخدم�ة اه�ايل االعظمي�ة 

وصليخ”.
واوىص كري�م “بجملة من التوجيهات 
املب�ارشة املتضمنة تحقي�ق اإلتاحات 
الالزم�ة لتنعك�س إيجاب�اً ع�ىل ع�دد 
س�اعات التجهي�ز، وإيج�اد حالة من 
التنس�يق بني دوائ�ر التوزي�ع والنقل 
ألجل ترصي�ف اكرب لألحم�ال، عىل ان 
تتزامن م�ع تطوير ش�بكات التوزيع 
لتتالءم مع تزايد الطلب عىل الطاقة”.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
أعلنت الحكومة العراقية اعتمادها عىل 
أملانيا وأسرتاليا السترياد القمح، بسبب 
انخفاض الخزين االس�رتاتيجي للبالد، 
وه�و ما ولنّ�د مخاوف م�ن أزمة تطول 

القط�اع الغذائ�ي يف الب�الد. 
وكش�فت بيانات رس�مية عراقية، عن 
أن الخزي�ن االس�رتاتيجي للع�راق من 
الحنطة “القمح” ال يس�د حاجة البالد 
لش�هر واحد، مما ين�ذر بحصول أزمة 

خانقة خالل األيام املقبلة.
وحذر تقرير لدي�وان الرقابة املالية من 
أن الخزي�ن االس�رتاتيجي للع�راق من 
القمح يف مخازن الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب لغاي�ة نهاي�ة ش�هر م�ارس 
امل�ايض، بل�غ 373 أل�ف ط�ن، موزعة 
بواق�ع 269 أل�ف طن حنط�ة محلية، 

و104 آالف طن حنطة مستوردة.
وأوضح التقرير أن الخطة التس�ويقية 
ملحص�ول القمح للعام الح�ايل أظهرت 
أن الحاجة الشهرية من القمح للحصة 
الواح�دة م�ن البطاق�ة التموينية تبلغ 
بح�دود 450 أل�ف ط�ن، أي أن الخزين 

ال يس�د حاجة شهر واحد من االحتياج 
الفعيل.

ويف ه�ذا الش�أن، ق�ال املتحدث باس�م 
إن  حن�ون:  محم�د  التج�ارة،  وزارة 

“حديث ديوان الرقاب�ة املالية عن عدم 
وجود خزي�ن كاٍف كان صحيحا، ففي 
الش�هر الثاني والثالث من العام الحايل 
كان خزين التجارة 300 ألف طن، لكن 

ال�وزارة كانت لديها خط�ة واضحة يف 
مواجه�ة ه�ذا االنخف�اض”.

وأض�اف حنون، يف ترصيح ل�”س�كاي 
نيوز عربي�ة”: أن هذه “األزمة )ارتفاع 

األسعار وقلة مخزون القمح يف املخازن 
العاملي�ة( تم تداركه�ا رسيعا من خالل 
إج�راءات فني�ة وإدارية، عرب اس�ترياد 
250 أل�ف طن م�ن القمح املس�توردة 
األملاني�ة واألس�رتالية بع�د أن تعاقدت 
وزارة التجارة مع هذه املنش�آت، وعرب 
رشكات عاملي�ة بعق�ود رسيع�ة ج�دا 
ووصل�ت خ�الل 30 يوم�ا إىل مخ�ازن 
الب�الد، فضال عن املوس�م التس�ويقي 
الذي ب�دأ يحقق نجاح�ات، ولدينا اآلن 
خط�ة لتوريد 3 ماليني طن عرب مقرتح 

قانون األمن الغذائي”.  
وأكد املسؤول العراقي أن “القمح يصلنا 
بكمي�ات كبرية، فالع�راق يعتمد منذ 4 
س�نوات عىل الحنطة املحلية املتس�لمة 
من الفالحني واملزارعني بش�كل واسع، 
ويجري اآلن استقبال كميات كبرية من 
الحنطة وفق ما مرس�وم ضمن الخطة 

الزراعية وخطة وزارة التجارة”.
يذك�ر أن تقري�را عاملي�ا كان قد صننّف 
العراق كواحد من البلدان ذات املخزون 
املتدن�ي للقمح، وس�ط ارتفاع أس�عار 

تلك املادة عامليا.
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الكهرباء تعلن عن تفاهمات مع اجلانب اإليراني لرفع إطالقات الغاز

العراق  يعتمد على أملانيا وأسرتاليا السترياد القمح 

أصدرت توجيها خيص املناطق الطرفية واجملزأة زراعيًا

 بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، منخفضا، 
وجاءت مؤرشات التداول لس�وق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االس�هم املتداول�ة )3.673.545.342( س�هما، بينما بلغت قيمة 

االسهم )3.987.154.214( دينارا. 
واغلق مؤرش االس�عار ISX 60 يف جلس�ة امس ع�ىل )589.6841( نقطة 

منخفضا عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )590.48( نقطة.
وتم تداول اس�هم )30( رشكة من اصل )103( رشكة مدرجة يف الس�وق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )15( رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق )835( 
ألف س�هم بقيم�ة بلغت مليار دين�ار من خالل تنفيذ صفق�ة واحدة عىل 

اسهم رشكة واحدة.
بينم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 
)29( مليون سهم بقيمة بلغت )160( مليون دينار من خالل تنفيذ )80( 

صفقة عىل اسهم ست رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
واالي�داع املرك�زي منذ ع�ام 2009، ويس�عى إلط�الق نظام الت�داول عرب 
االنرتنيت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، وم�درج فيه 105 رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات 
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة والت�أمني واالس�تثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت الحواالت الخارجية من الدوالر االمريكي بشكل كبري عىل حساب 
املبيع�ات النقدي�ة يف اول افتتاح له بع�د عطلة العيد مل�زاد البنك املركزي 

امس االحد.
وذك�ر مصدر أن البن�ك املركزي العراق�ي باع خالل م�زاده، امس، لبيع 
ورشاء ال�دوالر االمريك�ي، 191 مليوناً و771 الف�ًا و630 دوالراً أمريكياً 

غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأض�اف أن اكث�ر من 89% من ه�ذه املبيعات ذهبت لتعزي�ز االرصدة يف 
الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، حيث بلغت 172 مليوناً و271 الفاً 
و630 دوالراً، فيما ذهبت البقية عىل شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 

مليوناً و500 الف دوالر.
وأش�ار املص�در اىٕل ان 29 مرصفا ق�ام بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف 
الخ�ارج، و13 مرصف�اً لتلبية الطلب�ات النقدية، إضاف�ة اىل 138 رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مدير دائ�رة بلدية جبة بمحافظ�ة االنبار، قط�ري العبيدي، امس 
االحد، عن انش�اء ثاني منتجع س�ياحي يف االنبار بعد املدينة الس�ياحية 

يف الحبانية .
وقال العبيدي يف ترصيح صحفي: ان ” حكومة االنبار املحلية اعدت خطة 
تضمن انشاء ثاني منتجع سياحي يف االنبار بعد منتجع املدينة السياحية 
يف الحباني�ة رشقي مدينة الرمادي يف خط�وة تهدف اىل جذب الزائرين اىل 
املحافظ�ة بع�د النجاح الذي تحقق يف اقبال الزائري�ن عىل منتجع املدينة 
الس�ياحية يف الحباني�ة، فضال عن زي�ارة الش�الالت الصناعية يف ناحية 

البغدادي بقضاء هيت غربي االنبار “.
واض�اف ان” خط�ة الحكوم�ة املحلية ته�دف اىل تحويل بح�رية الثرثار 
شمايل مدينة الرمادي اىل منتجع س�ياحي الستقبال الزائرين حيث يبلغ 
ط�ول البالج 45 كم، يف حني يبلغ بالج املدينة الس�ياحية 5 كم فقط مما 

يؤهلها لتكون واجهة سياحية مهمة يف املحافظة”.
واوضح ان” حكومة االنبار املحلية اعدت خطة إلكس�اء كل الطرق التي 
ترب�ط بحرية الثرثار ش�مايل مدينة الرمادي وص�وال اىل املناطق الغربية، 
فضال عن انش�اء شبكة طرق تربط بحرية الثرثار ببقية املحافظة ضمن 
س�عي الجهات املعنية النهوض بالواقع الس�ياحي وجذب السياح، إذ ان 
االج�واء مالئمة لل�رشوع بهذا املرشوع الذي يس�هم يف انتع�اش الواقع 

االقتصادي للمحافظة وتشغيل االيدي العامة “.
يش�ار اىل ان املدينة الس�ياحية يف الحبانية تعد املنتجع السياحي الوحيد 
يف محافظة االنبار، حيث اس�تقبلت خالل عطلة العيد نحو 15 الف زائر، 

بحسب مديرها العام مؤيد سليمان املشوح الجمييل. 

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت أس�عار الذهب »االجنبي والعراق�ي« يف األس�واق املحلية، امس 

االحد.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت صباح امس، س�عر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي بلغ 386 الف دينار، وسعر رشاء بلغ 382 الفاً، 

وهي نفس االسعار التي سجلتها االسواق يوم امس السبت.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقراراً أيضاً عند 346 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 342 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 385 الف دينار و395 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البي�ع مثقال الذهب العراقي ب�ني 345 ألفاً و 355 الف دينار.. ويس�اوي 

املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

اخنفاض مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

مزاد العملة يبيع أكثر من 191 
مليون دوالر

تراجع صادرات العراق النفطية إىل 
أمريكا خالل أسبوع

خبري يقرتح على احلكومة مشروعا ملواجهة 
التصحر مبردودات اقتصادية

األنبار تعد خطة إلنشاء ثاني 
منتجع سياحي فيها

استقرار أسعار الذهب يف حمال الصاغة

أدوية سامراء: حجم تعاقداتنا مع وزارة الصحة 
بلغ 8 مليارات سنويًا

لفتت إىل أن العالج العراقي يضاهي األجنيب من ناحية اجلودة

بغداد/ الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس األحد، أن صادرات العراق 
النفطي�ة اىل أمري�كا تراجعت خالل األس�بوع املايض لتصل اىل متوس�ط 

181 الف برميل يوميا.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر اطلع�ت »الزوراء«: ان »متوس�ط االس�تريادات 
االمريكي�ة من النفط الخام خالل االس�بوع املايض من ثماني دول بلغت 
5.308 مالي�ني برميل يوميا مرتفعة بمق�دار 135 الف برميل باليوم عن 

األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.173 ماليني برميل يوميا«.
واضاف�ت ان »الصادرات العراق النفطية ألمري�كا بلغت معدل 181 ألف 
برميل يوميا االس�بوع املايض، منخفضا عن االس�بوع الذي سبقه الذي 

بلغت فيه الصادرات النفطية ألمريكا معدل 242 الف برميل يوميا ».
واش�ارت اىل ان »اكث�ر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األس�بوع املايض 
ج�اءت من كندا وبمعدل بلغ 3.492 ماليني برميل يوميا، تلتها املكس�يك 
بمع�دل 569 الف برميل يوميا، وبلغت االيرادات النفطية من الس�عودية 
بمع�دل 554 الف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 313 الف برميل 

يوميا«.
ووفق�ا لإلدارة فإن »كمية االس�تريادات األمريكية م�ن النفط الخام من 
الربازي�ل بلغت بمع�دل 90 الف برميل يوميا، ومن االك�وادور بمعدل 66 
الف برميل يوميا، ومن نيجرييا بمعدل 43 الف برميل يوميا، فيما لم يتم 

استرياد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا«.

بغداد/ الزوراء:
اق�رتح الخب�ري االقتصادي، ضياء محس�ن، امس االح�د، ‘حياء مرشوع 
توزي�ع قط�ع األرايض الزراعي�ة لخريج�ي كلي�ات ومعاه�د الزراع�ة 
الس�تغاللها بزراع�ة املحاصيل والبس�تنة والث�روة الحيواني�ة يف احزمة 
بغ�داد واملحافظ�ات، مبينا ان احياء املرشوع س�يكون له عدة إيجابيات 
منها املس�اهمة يف القضاء عىل التصحر فضال عن مردوداته االقتصادية 
وامتصاصه للبطالة .وقال محسن يف ترصيح صحي: ان ”ظاهرة التصحر 
والتغ�ري املناخي أصبحت ظاه�رة مقلقة من خالل اس�تمرار العواصف 
الرتابية يف عموم محافظات العراق خاصة الوسطى والجنوبية”. مبينا ان 
“من االس�باب الرئيسية للظاهرة هو استمرار تجريف البساتني وعزوف 
الفالحني عن زراعة أراضيهم الزراعية وتحويلها اىل ارض سكنية خاصة 
يف احزم�ة بغ�داد واملحافظ�ات ” .وأضاف ان ” الحكوم�ة يجب ان تبدي 
اهتمام�ا كبريا لهذا امللف للتقليل م�ن معاناة املجتمع من اثار العواصف 
الرتابية ”. داعيا ” الحكومة اىل إعادة احياء مرشوع توزيع قطع األرايض 
الزراعية لخريجي كليات ومعاهد الزراعة الس�تغاللها بزراعة املحاصيل 
والبستنة والثروة الحيوانية يف احزمة بغداد واملحافظات” .وأشار محسن 
اىل ان ”احي�اء امل�رشوع س�يكون ل�ه م�ردودات عديدة منها املس�اهمة 
يف القض�اء ع�ىل التصحر فضال ع�ن مردوداته االقتصادي�ة وامتصاصه 
للبطال�ة، مع توفري األرايض وتجهيز الطلبة بالس�لف املالية والتجهيزات 
الالزمة إلنجاح املش�اريع، فضال عن استخدام وس�ائل ري حديثة بعيدة 

عن الهدر الجائر«.
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قانوني:سحب الثقة عن إدارة نادي 
الديوانية غري شرعي

بغداد/ متابعة الزوراء
اكشد املتخصشص بالقضايا الرياضية العراقية، املحامي طارق الشرع، ان اجتماع الهيئة العامة 
لنشادي الديوانيشة الذي افىض اىل سشحب الثقة عن حسشن العنكويش »غري رشعشي وال قانوني« 
لوجود اربع نقاط جوهرية مخالفة للقانون 18 لسشنة 1988.وقشال الرع إن »الهيئة االدارية 
برئاسة حسن العنكويش ما زالت محتفظة برعيتها وعملها يف النادي«.ولفت اىل أنه »ال يحق 
للهيئة العامة حل الهيئة االدارية وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة الن املادة 14 من قانون االندية 18 
قد تم حذفها بالتعديالت التي اجريت عىل القانون بالرقم 37 لسشنة 1988، حيث اصبح للهيئة 

التنفيذية يف اللجنة االوملبية الحق الحرصي بحل الهيئات وتعين هيئات مؤقتة«.

أصفر وأمحر

نائب رئيس االحتاد الدولي للقوس والسهم حيضر منافسات بطولة آسيا يف السليمانية 

إدارة الزوراء: مباراة اعتزال الالعب حبر العلوم : طاقم تدرييب إيراني سيقود منتخبنا النسوي
حيدر صباح ستكون أمام زاخو

بغداد/ متابعة الزوراء
يسشتعد القشوة الجويشة ملواجهة 
أمانة بغشداد، اليشوم االثنن، عىل 
ملعشب أمانشة بغشداد، يف مبشاراة 
مشن   26 الجولشة  مشن  مؤجلشة 

الدوري املمتاز.
ويسشعى القشوة الجويشة لتعزيز 
املاضية عىل  بالجولشة  انتصشاره 
الطلبة )1-2(، ملواصلة العروض 
القويشة واالقشراب مشن مراكشز 

املقدمة.
ويمتلشك القوة الجويشة مباريات 
مؤجلشة أخشرى أمشام الكهربشاء 
حشال  ويف  والنجشف،  والرطشة 

الظفر بنقاطهم سيقفز لوصافة 
الرتيب.

فيما يحاول أمانة بغداد استغالل 
ملباغتشة خصمشه  عامشل األرض 
وتحقيق نتيجشة إيجابية والبقاء 

يف املناطق الدافئة يف البطولة.
وكان أصحشاب األرض قد اكتفوا 
بنقطة وحيدة يف مبشاراة الجولة 
املاضيشة بعد التعشادل أمام نفط 

ميسان سلبيا دون أهداف.
املركشز  الجويشة  القشوة  ويحتشل 
الرابشع برصيشد 51 نقطشة، فيما 
يأتي أمانة بغداد بالرتيب الرابع 

عر برصيد 34 نقطة.

القوة اجلوية يواجه أمانة 
بغداد اليوم يف لقاء مؤجل

السليمانية / الزوراء 
عدسة/ يارس جمال

حشر نائب رئيس االتحشاد الدويل للقوس 
والسشهم، الكوري الجنوبي، توماس هان، 
منافسشات بطولشة آسشيا باللعبشة للرجال 
يف  فعالياتهشا  تتواصشل  والتشي  والنسشاء 
محافظشة السشليمانية بمششاركة سشبعة 

عر منتخباً قارياً.
وأكد هان، الذي وصل محافظة السليمانية 
بكردسشتان العشراق ظهر امشس األحد، إنه 
سشعيد جشداً للنجشاح الكبري الذي تششهده 
البطولة اآلسيوية والتي تعد من البطوالت 
والالعبشات،  الالعبشن  لتصنيشف  الدوليشة 
مششيداً بالوقشت ذاتشه بالجهشود الكبشرية 
التي بذلت مشن قبل إتحشاد اللعبة العراقي 
واللجشان املنبثقشة عنشه والتي أسشهمت يف 
عكس صشورة مميزة عشن رياضة القوس 
والسهم العراقية، وأثبتت القدرات العراقية 
البطشوالت  الكبشرية السشتضافة مختلشف 

الدولية والقارية.
وثّمن هشان خطوة االتحاد العراقي بتحّمل 
منتخبشات  ملششاركة   الكاملشة  النفقشات 

أوزبكستان والنيبال وبنغالديش وسوريا، 
ومنتخب فلسطن الذي يشارك للمرة األوىل 

يف هكذا بطولة قارية.
وأششاد نائب رئيس االتحشاد الدويل بالعمل 
االحرايف  التحاد القوس والسشهم العراقي 
التحضشري  لتفصيشالت  متابعتشه  مؤكشداً 
والتنظيشم عشن طريشق مقاطشع فديويشة 
وصلتشه مبشارشة من رئيس االتحاد سشعد 

املشهداني.
وأعرب هشان عن سشعادته الكبشرية حيال 
االششادات الكبرية التي سشمعها من وفود 
املنتخبشات املششاركة يف البطولشة القارية، 
مبدياً تقديره العايل باملششاركة القياسشية 
للمنتخبشات اآلسشيوية يف بطولشة القشارة 

باللعبة والتي بلغت سبعة عر منتخباً  
هشذا وتتواصشل لليشوم الثاني عشىل التوايل 
منافسات بطولة آسشيا للرجال والنساء و 
لفعاليتي القشوس املحدب والقوس املركب 
بمششاركة أكثشر مشن مئشة العشب والعبة 
يمثلون سشبعة عر منتخبا، حيث أقيمت 
التصفيات األولية لفعاليتي القوس املركب، 

واملحدب أيضاً، ولكال الجنسن.

الجديشر بالذكشر ان املنتخبشات املششاركة 
يف بطولشة اسشيا هي العشراق والسشعودية 

وايشران وبنغالديش والهند وكازاخسشتان 
واوزبكسشتان والكويت واالمشارات وقطر 

والنيبشال  وفلسشطن  واالردن  وسشوريا 
وباكستان واليمن والسودان.

بغداد/ احمد الداغستاني
اعلشن االتحشاد العراقي لكشرة القدم ان 
طاقماً تدريبيا إيرانياً سشيقود منتخب 
نسشاء العشراق يف بطولشة غرب آسشيا، 
املقرر اقامتها منتصف ششهر حزيران 

املقبل يف السعودية.
وقال رئيس اللجنتن النسوية واالمنية 
يف االتحشاد العراقي، فراس بحر العلوم: 
يشاري  ششهناز  االيرانيشة  املدربشة  ان 
والطاقم املسشاعد لها سشيصلون اليوم 

االثنشن اىل العاصمشة بغداد بعشد اتمام 
الحجوزات، وذلك لتقديم الجهاز الفني 

االيراني رسميا لوسائل االعالم.
وبشن: ان املدربشة االيرانيشة وكادرهشا 
املسشاعد سشيختربون عشدداً كبشرياً من 
الالعبشات بغيشة التوصشل اىل تششكيلة 
املنتخب الوطني التي ستمثل العراق يف 

اقرب استحقاق اسيوي.
االتحشاد سشيقيم معسشكرا  ان  واكشد: 
تدريبيشا للمنتخشب النسشوي يف بغشداد 
قبل انطالق بطولة غرب اسشيا للوقوف 
عىل جاهزيشة الالعبات. مششريا اىل: ان 
“املدربشة االيرانية تعد من خرية مدربي 
ايران، وهي مكسشب للمنتخب العراقي 
النسشوي، السشيما انها قشادت منتخب 
ايران النسشوي االول وتحمل من الفكر 
التدريبشي الكثري الذي يسشهم يف تطوير 

كرتنا للمرحلة املقبلة.

  بغداد/ متابعة الزوراء
أكد نادي الزوراء أن مواجهة زاخو ضمن الجولة 
31 من الدوري  املمتاز، سيسشبقها إقامة مباراة 

اعتزال نجم الفريق السابق حيدر صباح.
وقال عبد الرحمن رششيد، عضشو الهيئة اإلدارية 
لنشادي الشزوراء: “سشتقام مباراة اسشتعراضية 

بمناسشبة اعتزال حيدر صباح، تثمينا ملسشريته 
الحافلة باإلنجازات واأللقاب مع الفريق”.

وزاد “املبشاراة االسشتعراضية ستسشبق مواجهة 
الشزوراء وضيفه زاخشو، التي سشتقام الخميس 
املقبل، وتم نقل املباراة من ملعب الششعب الدويل 

مللعب الزوراء الجديد”.
وأوضشح “مبشاراة زاخشو املقبلة ستششهد عودة 
سشعد عبد األمري ومهدي كامل بعد غيابهما عن 
املبشاراة املاضية بداعي اإلصابشة لألول واإليقاف 

للثاني”.
وواصل:”هشداف الفريق لهواري طويل إىل جانب 
العشب الوسشط محمشد صالشح، سشيغيبان عشن 
مواجهة زاخو بسبب اإلصابة يف املباراة السابقة 

أمام الكرخ”.
يذكشر أن فريق الزوراء يحتل الرتيب الخامس يف 

الدوري املمتاز برصيد 51 نقطة.

املنتخبات املشاركة يف بطولة بغداد السالم للجودو تصل اليوم
تدريبات مشرتكة ملنتخبنا مع شقيقه التونسي

بغداد/ اللجنة اإلعالمية للبطولة
مشن املؤمشل ان تصشل اليشوم االثنن إىل 
العاصمة بغداد تباعشا وفود املنتخبات 
املشاركة يف بطولة بغداد السالم الدولية 
للجودو بنسشختها األوىل التي سشتقام 
يومي الحادي عشر والثاني عر من 
الشهر الحايل وتحتضنها قاعة الشعب 

املغلقة.
وسشتتوافد املنتخبشات املششاركة عشىل 
مطار بغداد الشدويل بدءا من فجر اليوم 
اإلثنن ولغاية مسشاء اليوم نفسشه، يف 
وقشت أنجز إتحاد الجودو جميع األمور 
اإلدارية املتعلقة باسشتحصال سشمات 
دخشول الوفشود إىل العشراق، إضافشة إىل 
تهيئة اسشتقباال رسشميا يليق بالوفود 
يف املطار، فضشال عن تأمن نقل الوفود 
إىل مقر سكناها يف فندق املنصور ميليا 

وسط العاصمة بغداد.
ورشع إتحشاد الجشودو، فشور املبارشة، 
باإلعشداد لتهيئشة مسشتلزمات إنجشاح 
البطولة، بتششكيل لجنة عليا ترأسشها 
سمري املوسشوي، وضمت يف عضويتها 
نائشب رئيشس اإلتحشاد الدكتشور عدي 
الربيعي واالمن املايل عيل نظار رشيف 
وامشن الرس حسشن مطشرود، وانبثق 
عن اللجنة العليا تششكيل لجان فرعية 
عديدة، أبرزها اللجنة اإلعالمية برئاسة 
مديشر املكتشب اإلعالمشي لالتحشاد عيل 
البهاديل، إضافة إىل لجان خاصة أخرى 
تعنشى باالسشتقبال والنقشل واملراسشم 

واإلطعام.
رئيشس  بغشداد  العاصمشة  إىل  ووصشل 
اللجنة الفنية يف اإلتحاد العربي للجودو 
رئيشس اللجنشة الفنيشة لبطولشة بغداد 
السشالم الدوليشة، الليبي نبيشل دراويل، 
وأجشرى الدراويل فور وصوله سلسشلة 
اجتماعات مشع اللجنشة العليا لالطالع 
عشن كثشب عشىل التحضشريات الفنيشة 
الالعبن  املتعلقة بأوزان  واللوجسشتية 
وجاهزية القاعة إلحتضان املنافسشات 
وتأمن إنسيابية إجراء القرعة، إضافة 

إىل توزيع الحكام إلدارة النزاالت.

وقد أبشدى الدراويل إرتياحشه التام بعد 
التأكد مشن إنجاز جميع األمور بافضل 
صشورة ممكنشة نتيجشة التعشاون الال 
محشدود والتنسشيق العايل بشن اللجنة 
العليا وبقية اللجان السشاندة، مبديا يف 
الوقشت نفسشه تفاؤله بتنظيم نسشخة 
الكبشرية  املكانشة  تحاكشي  اسشتثنائية 
التشي يتمتع بهشا العراق عشىل مختلف 

األصعدة.
وستششهد بطولة بغداد السالم الدولية 
األوىل مششاركة غري مسبوقة ملنتخبات 

عديدة لها باع طويل يف رياضة الجودو، 
وهو ما سيصب حتما بصالح منتخبنا 
الشذي سشيجني الكثري جشراء اإلحتكاك 
والتنافشس مشع أبطشال اللعبشة الذيشن 
سشبق لهم ان حققشوا اإلنجشازات عىل 

الصعيدين العاملي والقاري.
وسيشارك يف البطولة تسعة منتخبات 
هشي: إيران، املغشرب، تونشس، بلجيكا، 
الكويشت،  األردن، سشوريا، فلسشطن، 

إضافة إىل البلد املضيف العراق. 
وإيمانشا مشن إتحشاد الجشودو بالشدور 

اإليجابشي الشذي يلعبه اإلعشالم بوصفه 
رشيشكا أساسشيا يف إنجشاح أي حفشل 
ريشايض وطني، ارتشأى اإلتحاد اإلتفاق 
مع رشكة عشتار لإلنتاج والتويق التي 
بدورهشا منحت حقوق النقشل بصورة 
الرابعشة  للقنشاة  ومبشارشة  حرصيشة 

الرياضية.
وسيشكل النقل املبارش للبطولة مصدر 
سشعادة للمنتخبشات املششاركة كونشه 
سشيتيح ملحبي تلك املنتخبات مشاهدة 
أبطالهشم وما سشيقدموه مشن عروض 

عرب شاشات التلفاز.
وواصشل منتخبنشا الوطنشي تدريباتشه 
املششركة لليوم الثالث عشىل التوايل مع 
نظريه التونشي يف كلية الربية البدنية 
وعلوم الرياضة استعدادا للمشاركة يف 

البطولة.
ويندرج معسكر املنتخب التوني ضمن 
للبطولة وتنفيذا لربوتوكول  االستعداد 
التعشاون الذي تشم توقيعه خالل الفرة 
املاضية بن الب لديشن ويتضمن تبادل 

الخربات واملعسكرات التدريبية.

إعالمنا الرياضي
مسشؤول الششعبة الرياضية يف القناة االخبارية 
بششبكة االعالم العراقي، الزميل اوس محمود، 
اكشد تماثشل والدته مشن االزمة الصحيشة التي 
تعرضت لها قبل مدة زمنية ليست بالقصرية ، 
خالص االمنيات لوالدة زميلنا بالشفاء التام وان 

يلبسها رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 ************************

عضو الهيئة العامشة  لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل قاسشم ششالكه، احتفل بعيد 
ميالده قبل أيام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا 
النجشاح يف حياتشه  املديشد ومواصلشة  بالعمشر 

ومشواره املهني.

بغداد/ زيد الزيدي
عدسة/ عمار الشمري

حصد فريق الحدود للمصارعة الرومانية تحت ٢3 عاماً املركز االول يف بطولة اندية 
العراق ، والتي احتضنتها قاعة االتحاد العراقي للمصارعة يف العاصمة بغداد، وتمكن 
ابطال الحدود من الظفر بكأس املركز االول بعد جمعهم )٢٠٥( نقطة، وحصولهم 
عىل )1٠ ( اوسمة، حيث كانت حصة الذهب منها )4 ( ومثلها فضة مقابل وسامن 
نحاسين.. وجاء فريق الرطة يف املركز الثاني ونال فريق الجيش املركز الثالث بينما 
الفريق  ان  اىل  الجدير باإلشارة  الثالث مكرر..  املركز  الكركوكيل يف  الثورة  حل فريق 

يقوده املدرب الدويل جمال نارص، ويرف عليه عضو الهيئة اإلدارية عماد وطن .

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية
العراق  ناشئي  منتخب  حقق 
عاملياً  الخامس  املركز  بالتايكواندو 
من بن )63( دولة، يف أول مشاركة 
بفعالية  العالم  ببطولة  له  رسمية 
اختتمت  والتي  لألشبال  البومي 
أعلن  الجنوبية..  كوريا  يف  أحداثها 
للعبة  العراقي  االتحاد  رئيس  ذلك 

الدكتور إبراهيم البهاديل.
مؤكداً: ان املنجز األخري جاء إتساقاً 
اللجنة  رئيس  تبّناه  الذي  الدعم  مع 

يف  للعبة  حمودي  رعد  األوملبية 
االتحادات  لجميع  رعايته  إطار 

الرياضية.
وختم البهاديل حديثه قائال:ً ان ثالثة 
الناشئن تّوجوا  العبن من منتخب 
بالذهب العاملي، وهم كل من محمد 
فائز،  ليث  ومهيمن  الله،  عبد  عيل 
قدموا  حيث  مهدي  ليث  ومحمد 
تؤكد  مبهرة  ونتائج  مستويات 
ولزمالئهم،  لهم،  الواعد  املستقبل 
بإرشاف املدرب الوطني عمر حميد.

احلدود يتوج بلقب بطولة أندية 
العراق للمصارعة لفئة األومليب

منتخب ناشئي التايكواندو حيقق املركز 
اخلامس عاملياً بفعالية البومسي



تعّث�ر ليفربول يف الس�باق املحت�دم عىل لقب 
ال�دوري اإلنكليزي لكرة الق�دم بتعادله 1-1 
أمام ضيفه توتنهام ضمن منافسات املرحلة 
السادس�ة والثالث�ن، مهدًي�ا خدم�ة ثمينة 
ملانشس�ر س�يتي قب�ل ث�الث مباري�ات من 

النهاية.
وبات يف رصيد ليفربول 83 نقطة يف الصدارة 
بفارق األهداف عن سيتي الذي سيستعيدها 
يف ح�ال ف�وزه أو حت�ى تعادل�ه م�ع ضيفه 

نيوكاسل أمس األحد.
وتقدم توتنهام عرب الكوري الجنوبي س�ون 
هيونغ-م�ن )56( فيم�ا أح�رز الكولومبي 
لويس دياز هدف التع�ادل ألصحاب األرضز. 

 )74(
ويف ح�ال خ�روج س�يتي بالنق�اط الث�الث، 
س�يقطع ش�وًطا كبريًا نحو التتوي�ج بلقبه 
الراب�ع يف ال�دوري يف آخر خمس�ة مواس�م، 
ويح�رم ليفرب�ول م�ن التتوي�ج بالرباعي�ة 
بع�د أن وصل إىل نهائ�ي دوري أبطال أوروبا 
ملواجهة ري�ال مدريد اإلس�باني وبلغ نهائي 
الكأس حيث سيواجه تشيليس السبت املقبل 

وتوج سابًقا بكأس الرابطة.
ويف الرصاع عىل مراكز دوري األبطال، بات يف 
رصي�د توتنهام 62 نقطة يف املركز الخامس، 
متخلًفا بنقطة عن أرسنال الرابع الذي يحتل 
آخ�ر املراكز املؤهلة واس�تقبل لي�دز يونايتد 
أم�س األح�د وخم�س نق�اط عن تش�يليس 

الثالث.
وتعرض مانشس�ر يونايت�د لهزيمة مدوية 
أم�ام مضيفه برايتون صفر4- يف الجولة 36 

من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
مويس�يس  اإلك�وادوري  م�ن  كل  وس�جل 
كايس�يدو )15( واإلس�باني مارك كوكورييا 
 )57( غ�روس  باس�كال  واألملان�ي   )49(
والبلجيك�ي لياندرو تروس�ارد )60( رباعية 

برايتون.

وأنه�ت ه�ذه الهزيم�ة الثقيلة رس�مياً آمال 
“الش�ياطن الحمر” بإمكاني�ة تحقيق آخر 

املراكز املؤهلة إىل دوري أبطال أوروبا.
وتجّم�د رصي�د اليونايت�د عن�د 58 نقطة يف 
املرك�ز الس�ادس، علًما أنه يتبق�ى له مباراة 

واحدة فقط.
وسيتوىل الهولندي إريك تن هاغ مدرب أياكس 
أمسردام الحايل اإلرشاف عىل الفريق املوسم 
املقبل خلًف�ا للمؤقت األملاني رال�ف رانغنيك 
وس�ط ش�كوك حول مصري النج�م الربتغايل 

كريستيانو رونالدو.
يف املقاب�ل يتموقع برايتون يف املركز التاس�ع 

ب�47 نقطة.
برشلونة يعود بفوز مثني من األندلس

حق�ق برش�لونة ف�وزاً ثمين�اً ع�ىل مضيفه 
ري�ال بيتيس 1-2 يف الجول�ة 35 من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وافتت�ح العائد من اإلصابة أنس�و فاتي باب 
التس�جيل لربش�لونة يف الدقيقة 76 ثم أدرك 
الالع�ب الس�ابق للبالوغران�ا م�ارك بارت�را 

التعادل للفريق األندليس يف الدقيقة 79.
ومنح ج�وردي ألب�ا نقاط املواجه�ة لكتيبة 
تش�ايف بتس�جيله ه�دف الف�وز يف الدقيق�ة 

.90+4
ويحت�ل برش�لونة، الذي ضمن املش�اركة يف 
دوري أبط�ال أوروبا املوس�م الق�ادم، املركز 
الثان�ي برصي�د 69 نقط�ة فيما يأت�ي ريال 

بيتيس يف املركز الخامس برصيد 58 نقطة.
نانت يتّوج بلقب كأس فرنسا

ت�ّوج نات بلق�ب كأس فرنس�ا لك�رة القدم 
بف�وزه ع�ىل ني�س به�دف دون رد يف نهائي 

املسابقة املحلية عىل “استاد دو فرانس”.
ويدين فريق “الكان�اري” إىل قائده لودوفيك 
ب�الس الذي س�جل الهدف الوحي�د من ركلة 

جزاء يف الدقيقة 47.
وه�و اللقب الراب�ع لنانت بعد أع�وام 1979 
و1999 و2000 واألّول بش�كل ع�ام من�ذ أن 
توج بلقب�ه الثامن يف ال�دوري الفرنيس عام 
2001. وقد س�مح له هذا الفوز بحجز مقعد 
يف مسابقة الدوري األوروبي “يوروبا ليغ” يف 

املوسم املقبل.
وأقيمت النس�خة 105 من املس�ابقة بقيادة 

الحكمة ستيفاني فرابارت.
وبل�غ نان�ت املب�اراة النهائي�ة بعدما أقىص 
موناكو من نص�ف النهائي بركالت الرجيح 
2-4 إث�ر تعادلهم�ا 2-2، فيم�ا وص�ل نيس 
للمباراة النهائية بفوزه عىل فريق فريس�اي 

-2صفر يف املربع الذهبي.
بورتو يظفر بلقب الدوري للمرة 30 

أحرز بورتو لقب الدوري الربتغايل لكرة القدم 
للم�رة الثالث�ن يف تاريخه بف�وزه املتأخر يف 
لش�بونة عىل مضيفه وغريمه اللدود بنفيكا 
-1صفر، وذلك ضمن منافس�ات املرحلة 33 
قبل األخرية.ويدين بورتو بفوزه إىل النيجريي 
زاي�دو س�انويس صاح�ب اله�دف الوحيد يف 

الدقائق القاتلة .)90+4(
ورفع بورتو رصيده يف الصدارة إىل 88 نقطة، 
متقدماً بفارق 9 نقاط عن س�بورتينغ، و17 

نقطة عن بنفيكا الثالث.
التسيو يتفوق على سامبدوريا

انت�رص التس�يو ع�ىل س�امبدوريا بهدف�ن 
ملع�ب  ع�ىل  املُق�ام  اللق�اء  يف  نظيف�ن، 
“األوملبيك�و”، ضم�ن لق�اءات الجولة ال�36 

من منافسات الدوري اإليطايل.
أح�رز ثنائية الضي�وف باتريكي�و جابارون 
ولويس ألبريتو يف )ق41 وق59( عىل الرتيب.
ورفع التس�يو رصيده إىل 62 نقطة يف املركز 
الخامس، متفوقا بفارق 3 نقاط عن صاحب 
املركز الس�ادس، روما، مع مباراة أقل، بينما 
تجم�د رصيد س�امبدوريا عن�د 33 نقطة يف 
املركز ال��16.وال تزال منافس�ة الدوري عىل 
صفي�ح س�اخن بن كب�ريي مدين�ة ميالنو، 
“النريات�زوري”  وميالن.ويتص�در  اإلن�ر 
الرتي�ب برصي�د 78 نقط�ة، بف�ارق نقطة 
واح�دة عن “الروس�ونريي” مع مب�اراة أقل 
لألخ�ري، بينما يأت�ي نابويل يف املرك�ز الثالث 

برصيد 73 نقطة.
ماينتس يفوز على هريتا برلني

تغل�ب فري�ق ماينت�س ع�ىل هريت�ا برل�ن 
بنتيج�ة )1-2(، يف اللق�اء املُق�ام عىل امللعب 

األوملبي بربلن، ضم�ن لقاءات الجولة ال�33 
من منافس�ات ال�دوري األملاني لك�رة القدم 

“البوندسليجا”.
وتقدم الضيوف عن طريق س�يلفان فيدمري 
يف الدقيقة 25، وعادل أصحاب األرض الكفة 
ع�ن طري�ق ركل�ة ج�زاء نفذها دايف س�يلك 
)45(، واقتن�ص ماينت�س االنتص�ار بهدف 

حمل توقيع ستيفان بيل )81(.
ورفع ماينتس رصيده إىل 45 نقطة يف املركز 
التاس�ع، بينما تجمد رصيد هريتا برلن عند 

33 نقطة يف املركز ال�15.
غامريو يقود سرتاسبورغ هلزم بريست

ف�از سراس�بورغ ع�ىل مضيف�ه بريس�ت 
-1صف�ر يف الجولة 36 م�ن الدوري الفرنيس 
لك�رة القدم.وس�جل كيف�ن غام�ريو هدف 

املباراة الوحيد يف الدقيقة 72.
ويقدم سراسبورغ مستويات رائعة بجمعه 
ل��60 نقطة م�ن 16 ف�وزاً و12 تع�ادالً و8 

هزائم.
ونج�ح هجوم سراس�بورغ يف تس�جيل 59 

هدفاً فيما استقبلت شباكه 39 هدفاً.
شالكه يعود إىل دوري األضواء

عاد شالكه العريق إىل دوري األضواء بعد عام 
من س�قوطه إىل الدرجة الثاني�ة عقب فوزه 
عىل ضيفه س�ان باويل 2-3 ضمن منافسات 

املرحلة 33 قبل األخرية.
ونجح شالكه يف قلب الطاولة عىل سان باويل 
بعدما تأخر بهدف�ن نظيفن بعد 17 دقيقة 
م�ن صافرة البداي�ة، ليعّوض بط�ل أملانيا 7 
م�رات آخره�ا ع�ام 1958، ويتق�دم 2-3 يف 
الشوط الثاني الذي شهد طرد العبن للفريق 
الضيف.وع�ّزز ش�الكه مرك�زه يف الص�دارة 
برصي�د 62 نقط�ة، متقدماً بف�ارق 5 نقاط 
ع�ن أندي�ة هامب�ورغ ودارمش�تاد وف�ريدر 
بريمن التي تتنافس عىل املركز الثاني املؤهل 

مبارشة إىل مصاف النخبة.

أثن�ى، تش�ايف هرناندي�ز، املدير 
الفني لربش�لونة، عق�ب الفوز 
بشق األنفس عىل ريال بيتيس يف 
عقر داره )2-1( يف الجولة ال�35 
لليجا، عىل “العقلية التي تغريت” 

للفريق.
وحس�م البارس�ا مقع�ده رس�ميا 
يف دوري األبط�ال يف املوس�م املقب�ل 
بفوزه القاتل عىل ريال بيتيس )1-2( 
يف عقر داره، بهدف سجله ألبا يف الوقت 

املحتسب بدال من الضائع.
عق�ب  ترصيح�ات  يف  تش�ايف  وأش�ار 
املب�اراة التي أقيمت عىل ملعب )بينيتو 
فياماري�ن( “ربم�ا يف نوفمرب/ 

ترشي�ن الثان�ي أو ديس�مرب/ كان�ون األول كن�ا 
لنتعادل يف أي مباراة، ونراجع للخلف، ولكن اآلن 

نحن نتقدم لألمام”.
كما ش�دد مدرب البارسا عىل تحسن أداء الفريق، 
رغم أن�ه لم ينجح يف املنافس�ة ع�ىل اللقب حتى 

النهاية.
وأوضح: “فزنا عىل أصح�اب املراكز العرش األوىل 
يف ال�دور الثاني، نافس�نا بقوة، وتحس�ن أداؤنا، 
أعتق�د أن األمر واض�ح للجميع، رغم الخس�ارة 
أم�ام قادش ثم رايو فايكان�و، نجحنا يف أن نعود 
للمنافس�ة، ولعبنا بش�كل جيد، أو س�يئ، أو أقل 
من الجيد، ولكننا نافس�نا، وأصبحت لدينا روحا 

انتصارية، لم نحصل عىل أي هدايا من أحد”.
وحول املباراة، التي حس�مها البارس�ا يف الدقيقة 

األخرية بهدف قاتل من جوردي ألبا، أش�ار إىل أن 
الفري�ق ال يزال “يفتقد للس�يطرة عىل املباريات، 
بيتي�س يجي�د التح�والت الهجومي�ة الرسيع�ة، 
ولكننا فش�لنا يف هذا األمر، بالطب�ع ما زال علينا 

التحسن يف بعض الجوانب”.
كم�ا أثنى أس�طورة النادي س�ابقا ع�ىل الالعب 
الواعد أنس�و فاتي، الذي دخل يف الش�وط الثاني، 
ورسعان ما س�جل هدف التقدم األول، حيث قال 
عنه إنه “يعرف طريق املرمى، هناك العبن نجوم، 

وأنسو أحدهم، الفريق يشعر بوجوده دائما”.
ولم ينس تش�ايف الثنائ عىل زميليه الس�ابقن يف 
الفري�ق وقائ�دي البارس�ا، رسجيو بوس�كيتس 
وج�وردي ألبا، مؤكدا أنه�م “متفانن ويربهنون 

عىل ذلك يف كل يوم”.

7الرياضي
البطوالت األوروبية لكرة القدم

توتنهام يفرض التعادل على ليفربول وبورتو بطال للدوري الربتغالي للمرة )30(

إعالم إلكرتوني

تشايف: عقلية برشلونة تغريت

مفكرة الزوراء

ت�ويّف الع�ب املنتخب القط�ري الس�ابق عادل امل�ال إثر أزمة 
قلبية.

ونع�ى االتحاد القط�ري لكرة الق�دم يف بيان ل�ه عرب توير 
الراحل متقّدما ألهله وذويه ببالغ التعازي: “بقلوب مطمئنة 
بقضاء الله وقدره ينعى االتح�اد القطري لكرة القدم عادل 
املال العب منتخبنا الس�ابق ال�ذي وافته املنية إثر أزمة قلبية 
ويتقدم إىل أهله وذويه ببالغ التعازي س�ائلن املوىل عز وجل 
أن يتغمده بواس�ع رحمته ويلهم أهله الصرب والس�لوان. إنا 

لله وإنا إليه راجعون”.

كش�ف تقري�ر صحف�ي ع�ن رس ظهور 
شائعات مؤخرًا حول مستقبل الفرنيس 
كليان مبابي، نجم باريس سان جريمان.
وينته�ي عقد مبابي مع س�ان جريمان 
يف صي�ف 2022.وت�ردد أن مبابي وافق 
عىل التجديد بعدما عرض عليه باريس 
راتبا س�نويا 50 مليون يورو، إضافة 
إىل مكاف�أة والء بقيم�ة 100 ملي�ون 
ي�ورو، ضمن عق�د يمت�د لعامن مع 
خيار التجديد لع�ام إضايف.لكن فايزة 
العم�اري والدة مبابي نفت تماما تلك 
األنب�اء، وأكدت عدم وج�ود أي اتفاق 
مع إدارة بي إس جي أو أي ناد آخر يف 
الوقت الحايل.وكتب فابريزيو رومانو، 
خب�ري انتق�االت الالعب�ن واملدرب�ن يف 
أوروبا، عىل حس�ابه يف توي�ر: “لم يتخذ 
كيليان مبابي أي قرار بشأن مستقبله. إنه 
يفك�ر يف األمر مع عائلت�ه، لكن ال يوجد أي 
اتف�اق تم التوقي�ع عليه”.واختتم: “ما حدث 
مؤخ�رًا أن س�ان جريمان ق�دم عرًضا محس�ًنا 
ملبابي، ولهذا الس�بب ظهرت ش�ائعات جديدة حول 
مس�تقبل الالع�ب الفرنيس، لكن ري�ال مدريد ما يزال 

واثًقا من حسم الصفقة”.

أعرب، يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن رضاه 
عىل املس�توى الذي قدمه فريق�ه يف التعادل أمام 
ضيفه توتنهام هوتس�بري بنتيج�ة )1-1(، عىل 
ملع�ب آنفيل�د، يف قمة مباري�ات الجولة رقم 36 

من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ورف�ع ليفربول رصي�ده إىل 83 نقطة لريتقي إىل 
صدارة الربيمريليج بفارق األهداف عن مانشسر 
س�يتي، الذي لعب مباراة أقل، كما رفع توتنهام 

رصيده إىل 62 نقطة يف املركز الخامس.
وقال كل�وب يف ترصيحات عقب املباراة لش�بكة 
“بي تي س�بورت”: “أنا س�عيد للغاية باملستوى 
وفخور بالعقلية التي أظهرناها أمام فريق جيد 

للغاية ويملك خطة واضحة”.

وأضاف: “بعض األمور اليوم كانت عىل مستوى 
مختل�ف، الضغط العكيس كان مذه�اًل، ولكنهم 
س�جلوا هدًف�ا وكان علينا الحف�اظ عىل الهدوء 

وزيادة الضغط، كان تحديا هائال، ولكن قمنا 
بذلك وسجلنا هدف التعادل”.

وتابع: “بالطبع هذه ليس�ت النتيجة التي 
نريدها، ولكن قدمنا املستوى الذي نريده، 
من الصعب اللعب أمام فريق يملك العبن 
ومدرب�ا من الطراز العامل�ي، كان أمامهم 
أس�بوع للتحض�ري له�ذا اللق�اء، بينم�ا 

تحصلنا نحن عىل 3 أيام”.
مباري�ات  “هن�اك  وأت�م: 

لنخوضه�ا، وعلين�ا 
م�ا  مواصل�ة 

نقوم به”.

حصل السويرسي، جاني إنفانتينو، 
الساعي لوالية ثالثة أخرية عىل رأس 
االتح�اد ال�دويل لكرة الق�دم )فيفا( 
ع�ىل دعم االتح�اد اآلس�يوي للعبة، 
قبل نحو س�بعة أشهر من الجمعية 
العمومية الناخبة مطلع عام 2023.

ورّحب البحريني سلمان بن إبراهيم 
آل خليف�ة رئيس االتحاد اآلس�يوي 
التنفي�ذي  املكت�ب  اجتم�اع  خ�الل 
العاصم�ة  يف  الق�اري  االتح�اد  يف 
برش�يح  دوش�انبي  الطاجيكي�ة 
إنفانتين�و “االتحاد اآلس�يوي لكرة 
الق�دم وأرسة كرة القدم اآلس�يوية 
يرّحبان برش�يح الرئيس إنفانتينو 
م�ن أجل إع�ادة انتخاب�ه، وأنا أؤكد 
أننا س�نقف معه بش�كل متضامن، 
خصوًصا وأنه عمل عىل توفري قيادة 
ملهمة لك�رة القدم يف العالم، ونحن 
ممتن�ون له عىل دعمه الكبري ألرسة 

كرة القدم اآلسيوية”.
وكان آل خليفة ق�د واجه إنفانتينو 

الرئيس  منص�ب  ع�ىل 
يف 2016، عندم�ا تب�ّوأ 
اإليطايل   � السويرسي 
وأعيد  املنص�ب،  ه�ذا 
بالتزكي�ة  انتخاب�ه 
م�ن  جدي�دة  لوالي�ة 
أربعة أعوام يف 2019.

وأعل�ن إنفانتين�و )52 
آذار/م�ارس  يف  عام�اً( 
املايض نيته الرش�ح لوالية 
أرب�ع  مل�دة  أخ�رية  ثالث�ة 
س�نوات. ول�م ي�ربز حتى 
الس�اعة أي منافس قوي 

إلزاحته عن منصبه.

الياف�ع اإلس�باني الصاع�د بق�ّوة  أق�ىص 
كارل�وس أل�كاراث، املصنف تاس�ًعا عاملًيا، 
نظ�ريه الرصبي نوف�اك دجوكوفيتش األول 
م�ن ال�دور نص�ف النهائ�ي ل�دورة مدريد 
للماسرز لأللف نقطة عىل املالعب الرابية يف 
مباراة ماراثونية استمرت ثالث ساعات و35 

دقيقة 7-6 )7-5( و5-7 و7-6 .)7-5( 
وأط�اح أل�كاراث ال�ذي كان ضم�ن املصنفن 
العرشة األوائل قبل بلوغه عامه التاس�ع عرش 
الخميس، بمواطنه اإلسباني رافاييل نادال من 
ربع النهائ�ي وبات أصغر الع�ب عىل اإلطالق 

يبلغ دور األربعة يف مدريد.
ويلتقي اإلس�باني يف النهائي األملاني ألكسندر 
زفريي�ف الثالث وحامل اللق�ب بعدما تخّطى 
عقب�ة اليونان�ي س�تيفانوس تسيتس�يباس 
الخام�س بمجموعت�ن لواح�دة بواق�ع 6-4 

و6-3 و6-2.
وب�ات ألكاراث أول العب عىل اإلطالق يس�قط 
ن�ادال ودجوكوفيت�ش يف مبارات�ن توالًيا عىل 

املالع�ب الرابي�ة، وأول مراهق يس�قطهما يف 
مبارات�ن توالًيا يف أي بطول�ة أو دورة وأصغر 
العب يفوز عىل مصن�ف أّول يف العالم منذ 17 
عاًما منذ أن حقق ذلك نادال ضد الس�ويرسي 

روجر فيدرر يف 2005 يف روالن غاروس.
وكانت هذه املواجهة األوىل التي تجمع ألكاراث 
مع دجوكوفيتش بعد أن حقق فوزه األول عىل 
نادال يف ثالث مواجهة بينهما بعد خسارتن يف 

ال�دور الثاني من مدريد الع�ام املايض ونصف 
نهائي إنديان ويلز يف آذار/مارس.

وس�يأمل أل�كاراث يف تحقي�ق لقب�ه الثاني يف 
املاس�رز بعد ميام�ي والرابع ه�ذا العام بعد 
برش�لونة وريو دي جين�ريو أيًضا، والخامس 

يف مسريته.
وحققت التونسية أنس جابر، املصنفة عارشة 
عاملًي�ا، اللقب األك�رب يف مس�ريتها االحرافية 
بتتويجه�ا ب�دورة مدريد لأللف ع�ىل املالعب 
الرابي�ة بفوزه�ا يف النهائ�ي ع�ىل األمريكية 
جيسيكا بيغوال الرابعة عرشة 5-7، صفر6-، 

.6-2
وهذا اللقب الثاني لجابر يف مسريتها بعد دورة 
برمنغهام اإلنكليزية العام املايض عىل املالعب 
العش�بية عندم�ا أصبح�ت أول العب�ة عربية 

تحقق لقًبا ضمن دورات رابطة املحرفات.
ولم يس�بق لجاب�ر )27 عاًما( قب�ل مدريد أن 
بلغ�ت نهائي إح�دى دورات األلف ونجحت يف 

أول محاولة بتحقيق اللقب.

وفاة العب املنتخب القطري 
السابق عادل املال

سر الشائعات حول 
مستقبل مبابي

كلوب يشعر بالفخر رغم التعادل أمام توتنهام

االحتاد اآلسيوي يدعم 
إنفانتينو لوالية 

جديدة على رأس فيفا

ألكاراث ُيقصي دجوكوفيتش وأنس جابر حترز لقب مدريد وتدخل التاريخ 
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لندن/بي. بي. يس:
استخدم موقع فيسبوك عمدا نظام حظر أدى 
إىل وقف صفحات خدمات الطوارئ األسرتالية 
الع�ام امل�ايض كتكتي�ك تف�اويض، كم�ا يزعم 

مبلغون عن املخالفات.
وتحرك�ت الش�بكة االجتماعي�ة لحظر جميع 
املناف�ذ اإلخباري�ة يف أس�رتاليا بس�بب خ�اف 
ح�ول مرشوع قانون أس�رتايل كان من ش�أنه 
أن يجع�ل رشكات التكنولوجيا العماقة تدفع 
رسوما مقابل محتوى األخبار الذي تقدمه عىل 

منصاتها.
لك�ن خدم�ات مكافح�ة الحرائ�ق والخدمات 
الصحي�ة الحكومي�ة تعرض�ت للحظ�ر أيضا، 
خ�ال موس�م الحرائق وخال ط�رح لقاحات 

كورونا عىل املرىض يف أسرتاليا.
وتقول فيس�بوك إن حظ�ر الصفحات األخرى 

كان خطأً بسيطا.
مدعوم�ون  س�ابقون،  موظف�ون  ويق�ول 
م�ن الجمعي�ة الخريي�ة ملس�اعدة املبلغني عن 
املخالف�ات، إن الرشك�ة »أغلق�ت ع�ن عم�د« 
الصفح�ات األس�رتالية يف وقت ح�رج من أجل 

الضغط عىل الحكومة األسرتالية.

وقال أح�د املوظفني الذين عمل�وا يف املرشوع، 
يف التقاري�ر املقدمة إىل الس�لطات األس�رتالية 
واألمريكية، والذي أوردته صحيفة وول سرتيت 
جورنال أوالً: »كان من الواضح أن هذا لم يكن 
امتثاال للقانون، لكنه كان رضبة للمؤسس�ات 

املدنية وخدمات الطوارئ يف أسرتاليا«.
واندلع هذا الخاف الشديد يف فرباير/شباط من 
الع�ام املايض، عندم�ا كان املرشعون يف خضم 
التصويت عىل مرشوع قانون تاريخي كان من 
ش�أنه أن ُيجرب ش�بكات التواص�ل االجتماعي 
ع�ىل دفع مقابل مادي للمؤسس�ات اإلخبارية 

مقابل املحتوى الذي تنرشه عىل منصاتها.
ويف الي�وم الت�ايل للتصوي�ت األول عىل مرشوع 
القانون، حذف موقع فيسوك جميع صفحات 
األخب�ار يف أس�رتاليا - والعديد م�ن الصفحات 

األخرى التي لم يكن لها عاقة باألخبار.
ويف غضون أيام، أبرم�ت الحكومة صفقة مع 

رشكة التكنولوجيا العماقة وُرفع الحظر.
وبحس�ب م�ا ورد، ُتظهر الوثائ�ق التي قدمها 
وول  صحيف�ة  إىل  املخالف�ات  ع�ن  املبلغ�ون 
سرتيت جورنال أن الرشكة لم تستخدم قاعدة 
بياناتها القديمة للمؤسسات اإلخبارية، لكنها 

قام�ت ب�دالً من ذلك ببن�اء خوارزمي�ة جديدة 
»بدائي�ة« م�ن ش�أنها أن ُتصن�ف أي صفحة 
تن�رش محتوى إخباري بنس�بة 60 يف املئة عىل 

أنها مزود لألخبار.
كما ورد أن وثائ�ق التخطيط الداخلية أظهرت 
أنه كان هناك تخطيط مسبق لحذف الصفحات 
قبل عملية االستئناف عىل األخطاء - وهو أمر 

قال املخربون إنه ليس عملية عادية.
الرس�ائل  املوظف�ون مخ�اوف بش�أن  وأث�ار 
الداخلية، كما تظهر الوثائق أنهم قلقون بشأن 
»ال�رر الذي يلحقه ذلك بس�معة فيس�بوك« 

ويحثون عىل إجراء إصاح »استباقي«.
ورًدا عىل منشور آخر حول مخاوف املوظفني، 
كتب مدي�ر اإلنتاج بالرشك�ة: »يجب أن تكون 

التوجيهات من فريق السياس�ة والقانون أكثر 
ش�موالً وتنقيحا م�ع حصولنا ع�ىل مزيد من 

املعلومات«.
وتشري وثائق وول سرتيت جورنال أيضا إىل أن 
فيس�وك كانت تبذل جهدا الستبعاد الصفحات 
الحكومي�ة، وأنه قد تم إلغ�اء حظر الصفحات 

يف غضون أيام.
وبع�د أن واف�ق املس�ؤولون األس�رتاليون عىل 
تغي�ري القان�ون إلعف�اء فيس�بوك فعلي�ا من 
االضط�رار إىل التفاوض مع نارشين أفراد، هنأ 
كبار مسؤويل الرشكة املوظفني، حسبما ذكرت 

صحيفة وول سرتيت جورنال.
وقال مؤس�س فيس�بوك، مارك زوكربريج، إن 
ه�ذه هي »أفضل نتيجة ممكنة يف أس�رتاليا«، 
بينم�ا أش�ادت كب�رية املس�ؤولني التنفيذي�ني 

شرييل ساندبرغ ب� »دقة التنفيذ«.
وتنفي رشكة ميتا، وهي الرشكة األم لفيسبوك، 
األس�اس ال�ذي ُبنيت عليه مزاع�م املبلغني عن 

املخالفات.
وأص�درت الرشكة بيان�ا قالت في�ه: »الوثائق 
املعني�ة ُتظه�ر بوض�وح أنن�ا نعتزم اس�تثناء 
صفح�ات الحكومة األس�رتالية م�ن القيود يف 

محاول�ة لتقلي�ل تأثري ه�ذا الترشي�ع املضلل 
والضار«.

وأضاف�ت: »عندما لم نتمكن م�ن القيام بذلك 
عىل النحو املنش�ود بس�بب خطأ فني، اعتذرنا 
وعملنا عىل تصحيحه. وأي إشارة ملا هو خاف 

ذلك خاطئة بشكل قاطع وواضح«.
وقال�ت الرئيس�ة التنفيذية للجمعي�ة الخريية 
ملس�اعدة املبلغ�ني ع�ن املخالفات، ليب�ي ليو، 
إن فيس�بوك »تتمت�ع بس�لطة هائل�ة« ع�ىل 

املعلومات.
ويف هذه الحالة، استخدمت الرشكة تلك القوة 
بطريق�ة تهدد الس�امة العامة خال موس�م 
الحرائ�ق ويف خض�م وباء عامل�ي، عىل حد قول 

ليو.
وكانت الرشاكة بني الجمعية الخريية ملساعدة 
املبلغني عن املخالفات وصحيفة وول س�رتيت 
جورن�ال وراء الكش�ف أيض�ا عن فرانس�يس 
هوغن، املبلغة عن املخالفات التي قدمت وثائق 
داخلي�ة حول مجموعة واس�عة م�ن القضايا 
العام املايض، والتي شهدت استجواب فيسبوك 
- وهوغ�ن - من قبل املنظمني والسياس�يني يف 

جميع أنحاء العالم. 
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تضامن واسع مع صحفي عماني حتت شعار »نريد إعالما حرا وقويا«

للضغط على احلكومة يف قانون الرسم املالي على احملتوى

هل تعمد فيسبوك حظر أخبار حيوية يف أسرتاليا؟

صحفيون ومغردون عمانيون ينتقدون التضييق على حرية الصحافة والتعبري يف البالد

منتدى اإلعالميني الفلسطينيني يستنكر محلة التحريض على الكاتب خالد بركات

مدريد/ أ.ف.ب: 
جّددت الرباط التزامها بإعادة القارصين 
املغارب�ة غ�ري املصحوب�ني بذويه�م من 
إسبانيا، تبعا لاتفاق املشرتك املوقع بني 
البلدين يف وقت س�ابق، بالنظ�ر إىل تزايد 
أع�داد ه�ذه الفئ�ة م�ن املهاجري�ن غري 

الرشعي�ني بالق�ارة األوروبي�ة.
ويف هذا اإلطار، أش�ارت صحف إس�بانية 
إىل أن مدري�د والرباط اتفقت�ا عىل تعزيز 
اآلليات العملياتية املتعلقة بالهجرة، عىل 
ضوء االجتماع املنعقد بالرباط، الجمعة، 
للمجموع�ة املش�رتكة الدائم�ة املغربي�ة 

اإلسبانية حول الهجرة.
وم�ن ضم�ن املواضي�ع األساس�ية التي 
ناقشها االجتماع سالف الذكر البحث عن 
ط�رق مبتك�رة لتعزيز التعاون املش�رتك 
ب�ني إس�بانيا واملغرب للحد م�ن موجات 
الهجرة غري النظامية، بما يش�مل هجرة 

القارصين غري املصحوبني بذويهم.
وأكدت وكالة األنباء اإلس�بانية “إيفي”، 
يف ه�ذا الس�ياق، أن الس�لطات املغربي�ة 
أنق�ذت أزي�د م�ن 14236 مهاج�را م�ن 
البحر األبيض املتوس�ط فقط خال العام 

الف�ارط، و97 مهاجرا خ�ال الربع األول 
من السنة الجارية.

وأش�ار املص�در اإلس�باني إىل أن اململكة 
املغربي�ة ق�د أجهض�ت 63121 محاولة 
للهجرة غ�ري النظامية يف كل أرجاء الباد 
ع�ام 2021، و14746 محاول�ة أخرى يف 

الربع األول من العام الجاري.
وكش�فت إحصائيات أوروبية عن ارتفاع 
أعداد القارصين غري املصحوبني بذويهم 
الذين تقدموا بطلبات لجوء إىل دول االتحاد 
األوروبي خ�ال 2021، ضمنهم مغاربة؛ 
وذل�ك بزي�ادة مئوي�ة تبل�غ 72 يف املائة 

بسبب األوضاع الداخلية بأفغانستان.
وأف�ادت البيان�ات ذاته�ا، الت�ي أورده�ا 
مكتب اإلحصاء األوروبي )أوروس�تات(، 
بأن عدد القارصين املغاربة الذين تقدموا 
بطلبات اللجوء وصل إىل 250 ش�خصا يف 
املوسم املايض؛ بينما ارتفع هذا الرقم لدى 
أفغانستان التي بلغ عدد قارصيها الذين 

طلبوا اللجوء 12 ألفا و270 شخصا.
وأورد “أوروس�تات” أن ع�دد القارصين 
غ�ري املصحوب�ني بذويهم الذي�ن تقدموا 
بطلبات اللجوء قد وصل إىل 23 ألفا و255 

فردا خال الس�نة املنرصمة، أغلبهم من 
الذك�ور )93 يف املائ�ة(. وتش�كل الفئ�ة 
العمرية املرتاوح�ة أعمارها بني 16 و17 
س�نة ما يق�رب 68 يف املائة م�ن طلبات 

اللجوء.
وطالبت مدريد جميع الهيئات القضائية 

والس�لطات القنصلية املغربي�ة، يف وقت 
س�ابق، بالعم�ل ع�ىل إحص�اء األطف�ال 
املغارب�ة القارصين املعروف�ني اختصارا 
املوجودي�ن ضم�ن   ”MENA“ بتس�مية
ترابها، بما فيه�ا مراكز اإليواء يف كل من 

سبتة ومليلية املحتلتني.

مسقط/ متابعة الزوراء:
 تص�در هاش�تاغ #متضامن_مع_

مواق�ع  الصحايف_املختار_الهنائ�ي 
س�لطنة  يف  االجتماع�ي  التواص�ل 
عم�ان، بعد رف�ع دع�وى قضائية 

ضده.
وقالت حسابات عمانية إن محكمة 
مس�قط االبتدائي�ة ستش�هد خال 
ش�هر يونيو الق�ادم أوىل جلس�ات 
محاكم�ة الصح�ايف وذل�ك بس�بب 
نرشه تغريدة يوم التاسع من مارس 
2022 عن قضية فساد مايل وإداري 
يف إح�دى ال�وزارات العمانية، وهي 
قضية أدانت فيها محكمة مس�قط 
8 متهم�ني باالخت�اس والتزوي�ر. 
وقد ذكر الهنائ�ي يف تغريدته كذلك 
منع وزارة اإلعام الصحف من نرش 

املوضوع.
قان�ون  امل�ادة 249 م�ن  وحس�ب 
)العقوب�ات(،  العمان�ي  الج�زاء 
يعاقب القانون بالس�جن من شهر 
إىل س�نتني وغرامة مالي�ة بني 100 
ريال عمان�ي )260 دوالرا( و1000 
ري�ال عماني )2600 دوالر( كل من 
ن�رش تحقيق�ا أو وثيق�ة علنا دون 
إذن من االدعاء العماني أو املحكمة 
املختصة.وُيشار إىل أن املادة 80 من 
النظ�ام األس�ايس للدولة تتيح نرش 
األح�كام طاملا كان�ت نهائية، حتى 

إن كانت املحاكمات رسية.
ومغ�ردون  صحافي�ون  وانتق�د 
حري�ة  ع�ىل  التضيي�ق  عماني�ون 
الصحافة والتعبري يف الباد. ويقول 
معلق�ون إن التعتيم عىل األخبار لم 
يعد مجديا يف العرص الحايل، بل عىل 
العكس يفتح الباب واس�عا لألخبار 
وتكري�س  والش�ائعات  املضلل�ة 
الفوىض يف غي�اب املعلومة املوثوقة 
يف اإلعام املحيل الغائب عن الشارع 

العماني.
ألداء  املنتق�دة  األص�وات  وتعال�ت 
أن  درج�ة  إىل  العمان�ي  اإلع�ام 
البع�ض اعت�رب أن اإلع�ام يتحم�ل 
جزءا م�ن غضب واحتق�ان الناس 

يف بعض القضايا التي تش�غل الرأي 
اإلجاب�ة  ينتظ�رون  حي�ث  الع�ام، 
عن استفس�اراتهم أو إثارتها أمام 
املس�ؤولني، فيما يتجاهلها اإلعام 

ويصمت عنها.
متضامن_مع_الصحايف_املخت�ار_

الهنائ�ي ألن ن�رش قضايا الفس�اد 
واملفسدين مطلب جميع املواطنني. 
نريد من املحكمة واالدعاء العام أن 
يس�مح بن�رش تفاصي�ل كل قضية 
بها فس�اد مع صورهم وأحكامهم 
ووظائفه�م وأال ُيس�تثنى م�ن هذا 
األم�ر أي أحد مهم�ا كانت رتبته أو 
مكانت�ه ألن مكانة #ُعمان أكرب من 

الجميع.

الصحفي�ني  جمعي�ة  وتس�تضيف 
العماني�ني مؤتم�ر االتح�اد ال�دويل 
للصحفي�ني “الكونغرس” يف دورته 
ال��31 خ�ال الف�رتة م�ن الحادي 
والثاث�ني م�ن ماي�و إىل الثالث من 
يونيو 2022. ومن املتوقع أن يشهد 
املؤتمر حضور م�ا ال يقل عن 300 
صحف�ي وصحفي�ة م�ن مختل�ف 

أنحاء العالم.
فيم�ا اعترب س�الم عمر الهاش�مي 
أن�ه ال غرابة أن يت�م وضع تصنيف 
حرية الصحافة يف الس�لطنة يف ذيل 
القائمة “يف ظل ما نراه من تضييق 

عىل الصحفيني واإلعام”.
وتاب�ع ”ولك�ن ال نعتق�د أن ذل�ك 
يتم�اىش م�ع رؤي�ة ُعم�ان 2040 
وخطاب�ات الس�لطان حفظ�ه الله 
التي ش�دد فيها عىل حري�ة التعبري 

وأهمية الرشاكة يف الرقابة”.
“مراس�لون  منظم�ة  وتضامن�ت 
با ح�دود” م�ع الهنائ�ي وطالبت 

بإسقاط الدعوى املرفوعة ضده.
وأعل�ن املحام�ي العمان�ي س�عود 
ع�ن  للدف�اع  اس�تعداده  املع�ويل 

الصحايف الهنائي أمام املحاكم. 
أرى أن�ه من امله�م أن يعاد النظر يف 
بعض م�واد قانون الن�رش وجرائم 
أن  أرى  كم�ا  املعلوم�ات،  تقني�ة 
اس�تبدال العقوبة املالي�ة بالعقوبة 

حت�ى  وأس�لم  أج�دى  الس�جنية 
للمخالف نفس�ه فبعض العقوبات 
تصل مدتها إىل ثاث س�نوات حبس 
عىل وف�ق تهمة مازالت مثار خاف 
عند فقهاء القانون كمادة املساس 

بالنظام العام.
وكان الصحف�ي العمان�ي الهنائي 
غرد بمناس�بة اليوم العاملي لحرية 
الصحافة قب�ل أيام بقول�ه “يف كل 
البل�دان هن�اك عاق�ة وطي�دة بني 
حرية الصحافة وبني الفساد، كلما 
ارتفعت حرية الصحافة قل الفساد، 
والعكس صحيح، ارتفاع الفساد يف 

الدول يقتل حرية الصحافة”.
بينما اكتفى الكاتب زكريا املحرمي 
بالق�ول ”ال أقول س�وى: هناك من 
يعمل عىل اإلساءة إىل عهد السلطان 
هيثم”.وأصبح العمانيون يطالبون 
بإع�ام حر وقوي ومنافس لدحض 
وتأث�رت  والش�ائعات.  األكاذي�ب 
العمان�ي س�لبا  عاق�ة الجمه�ور 
بصحافة باده مع غياب املعلومات 
التي يبحث عنه�ا ويحتاجها، لذلك 
ل�م تع�د املص�در األول يف اس�تقاء 
املعلوم�ات، ولج�أ إىل االعتم�اد عىل 
مواقع التواص�ل األمر الذي يعرضه 
إىل كّم هائل من املعلومات الخاطئة، 
ومنه�ا م�ا ه�و موج�ه إىل أغراض 

محددة.

غزة/متابعة الزوراء:
ع�رّب منت�دى اإلعامي�ني الفلس�طينيني عن 
التحري�ض  حمل�ة  م�ن  البال�غ  »اس�تيائه 
الصهيوني�ة ع�ىل الكاتب الفلس�طيني خالد 
بركات، يف محاولة يائس�ة وبائس�ة إلرهاب 
الرواي�ة  وحج�ب  الفلس�طيني،  الص�وت 

الفلسطينية عن أنظار املجتمع الدويل«.
وكانت صحيفة »ناش�ونال بوست« الكندية 
ق�د نرشت صورة الكاتب الفلس�طيني، خالد 
أس�بوع،  قب�ل  األوىل  صفحته�ا  يف  ب�ركات، 
لخال�د  املث�رية  »القضي�ة  بعن�وان  مرفق�ة 
بركات«، واتهمته حركات صهيونّية ويمينّية 
مؤيدة لاحت�ال اإلرسائييل بأّنه »ش�خصّية 
فلس�طينية خط�رية، تعم�ل ض�د إرسائي�ل، 

وُمعادية للسامية«.

ونقل كات�ب املقال، الصحف�ي تريي غافني، 
يف  الصهيون�ي  للوب�ي  بتأيي�ده  املع�روف 
أمريكا الش�مالية، وعدائه الش�ديد للمقاومة 
الفلسطينية، ترصيحات عن السفري اإلرسائييل 
يف أوتاوا، رونني هوفمان، يحّذر فيها من دور 
بركات وما تقوم به شبكة »صامدون للدفاع 

عن األرسى الفلسطينيني«.
وق�ال الكات�ب إن�ه أج�رى مح�اوالت ع�دة 
للحص�ول ع�ىل ترصيح�ات من ب�ركات قبل 
أس�ابيع من نرش املقال، قب�ل أن ُيقابل طلبه 

بالرفض.
وأعلن�ت ُمنّظمة »بن�اي بري�ث« الصهيونّية 
أنها »ستتابع حملتها عىل بركات التي بدأتها 
من�ذ عام�ني«، مطالبًة الحكوم�ة الكندية، يف 
ترصيح رس�مي ص�در عنها، برتحيل�ه فوراً. 

وقالت يف بيانها: »منحنا الحكومة كل فرصة 
للقي�ام باليشء الصحيح، ول�م يعد يف إمكاننا 
البقاء صامت�ني. إّن تجاهل الحكومة املتهور 
له�ذه املس�ألة ُيقوّض بش�دة ادعاءه�ا أنها 

ملتزمة بمكافحة معاداة السامية«.
الفلس�طينيني  اإلعامي�ني  منت�دى  وأعل�ن 
تضامن�ه م�ع ب�ركات، وحذر »م�ن خطورة 
املس�اس به بأي ص�ورة من الص�ور«، وأكد 
أن »كل مح�اوالت اإلرهاب الفكري واملعنوي 
أوهى من أن تنال من إرادة وعزيمة فرس�ان 
اإلع�ام الفلس�طيني ع�ىل مواصل�ة دورهم 
الوطني وواجبهم املهني بفضح الوجه القبيح 

لاحتال اإلرسائييل املعادي لإلنسانية«.
وطال�ب املنت�دى ب�رورة مس�اندة بركات 
الس�ماح  علي�ه، و«ع�دم  الحمل�ة  يف وج�ه 

لاحت�ال  واملؤي�دة  الصهيوني�ة  للح�ركات 
اإلرسائي�يل باالس�تفراد ب�ه«، وح�ث »أحرار 
العالم واملتضامنني مع القضية الفلسطينية 
ع�ىل الوق�وف إىل جانب ب�ركات، وفضح كل 
محاوالت اإلرهاب الفكري واملعنوي املمارس 
ضده، وال سيما أنها تنطوي عىل تنكر واضح 
وقم�ع كب�ري لحرية ال�رأي والتعب�ري وحرية 
الفكر باعتبارهما حقوقاً أصيلة وفق مبادئ 
حقوق اإلنس�ان والقوانني واألعراف الدولية 

واإلنسانية«.
يذك�ر أن محامي�ي بركات يخوض�ون حالياً 
معرك�ة قضائي�ة يف أملاني�ا، حي�ث يس�عون 
إللغاء حظر دخول مدته أربع س�نوات ُفرض 
علي�ه قبل عام�ني بعد اعتقال�ه يف برلني عام 

2019 وترحيله الحقاً.

وكاالت /برلني: 
أعلنت الس�فارة الروس�ية يف أملانيا ع�ن إحباط »هجوم إرهاب�ي باملتفجرات« ضد صحفيني 

روس يف برلني.
وقال متحدث باس�م رشط�ة برلني إنه تم إتاف أداة ُعثر عليها يف مبنى س�كني يضم وكالة 

أنباء روسية يف منطقة شتغليتز يف برلني.
وأضاف أن محققني جنائيني وممثيل ادعاء يدرسون اآلن مدى خطورة األداة والغرض منها، 

مشريا إىل أنه سيجري إعان املزيد من التفاصيل عن الواقعة الحقاً.

القاهرة/متابعة الزوراء:
وّث�ق املرصد العربي لحرية اإلع�ام 45 انتهاكاً لحرية اإلعام يف مرص، خال إبريل/نيس�ان 
املايض، عىل رأس�ها حجب املواقع والصفحات ب�13 انتهاكاً، ثم انتهاكات النيابات واملحاكم 
ب�12 انتهاكاً، فالقرارات اإلدارية التعس�فية ب�9 انتهاكات، يليها الحبس واالحتجاز املؤقت 
ب�5 انتهاكات، وانتهاكات الس�جون ب�4 انتهاكات، وأخ�رياً منع النرش والتغطية بانتهاكني 

اثنني. وبلغ إجمايل عدد الصحفيني والصحفيات يف السجون حتى نهاية إبريل 66.
وأش�ار املرصد إىل »استمرار الس�لطات يف قمع واستهداف حرية الصحافة، رغم صدور عفو 
رئايس تضّمن اإلفراج عن 7 صحفيني، إال أن الش�هر نفس�ه ش�هد مطاردة وحبس عدد من 
الصحفي�ني والصحفي�ات، وحجب املزيد من املواق�ع، وإيقاف 8 موظفني يف ماس�بريو عن 
العم�ل، باإلضافة إىل انتهاكات ارتكبتها إدارات الس�جون، مثل منع دخ�ول الدواء واإلهمال 

الطبي بحق بعض الصحفيني«.
وأفرجت الس�لطات، خال الش�هر نفس�ه، ع�ن عامر عب�د املنعم وهاني جريش�ة وعصام 
عابدي�ن، باإلضافة إىل أحمد أبو خليل ومحمد صاح وحس�ام مؤنس وعبده فايد، ما أعطى 
انطباعاً بأن الس�لطات تتجه لحلحلة ملف الس�جون ومعتقيل الرأي، لكن تم حبس واحتجز 

4 صحفيني آخرين خال إبريل.
إذ ألق�ت ق�وات األمن القبض ع�ىل املذيعة هالة فهم�ي والصحفية صفاء الش�وربجي، بعد 
اعرتاضهم�ا عىل س�يطرة املخابرات عىل مبنى ماس�بريو وترسيح املوظف�ني، كما احتجزت 

مؤقتاً الصحفي أحمد الباهي ومحمد فوزي.
كما ألقت قوات األمن القبض عىل 3 من صّناع املحتوى، بعدما نرشوا مقاطع فيديو متنوعة 
عرب قناة عىل تطبيق »تيك توك« تحمل اسم »ظرفاء الغابة«. ووّجهت لهم نيابة أمن الدولة 

تهمة نرش أخبار كاذبة، النتقادهم غاء األسعار يف مقاطع غنائية ساخرة.
كما وثق املرصد استمرار املاحقة القضائية لرئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون يف كلية اإلعام 
يف جامعة القاهرة، أيمن منصور ندا. إذ نظرت املحكمة، يف 28 إبريل، قضية جديدة له تحمل 
رقم 16036 لس�نة 2021 جنح التجمع األول، واملقيدة برقم 18 لس�نة 2021 حرص تحقيق 
نيابة اس�تئناف القاهرة. وتنظر املحكمة االدعاء املدني املُقام من كرم جرب، املكلف برئاس�ة 
املجل�س األعىل لتنظيم اإلعام، عىل خلفية اتهامات ضد ندا بس�ّبه علناً، والطاع فريق دفاع 

ندا عىل أوراق القضية، ولم يصدر حكم للعلن حتى نهاية الشهر.
وكان ن�دا قد نرش مجموعة مقاالت تناولت س�يطرة الس�لطات املرصية ع�ىل اإلعام بكافة 
أش�كاله يف مرص، وانتقد إعاميني ومس�ؤولني بعينهم، وهو ما أدى إىل التنكيل به منذ أكثر 
من عام. إذ سجن 3 أشهر يف العام املايض، قبل اإلفراج عنه بسبب ظروفه الصحية. ثم ُحكم 
علي�ه، يف 31 مارس/آذار، بالحبس مل�دة عام مع إيقاف التنفيذ وغرام�ة مائة ألف جنيه، يف 

القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس.

إحباط هجوم إرهابي ضد 
صحفيني روس يف برلني

45 انتهاكاً حلرية الصحافة يف 
مصر خالل إبريل

بشأن نظريات املؤامرة
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اإلعالم اإلسباني يرصد االلتزامات املتجددة للمغرب بشأن اهلجرة غري النظامية



الزوراء / خاص:
القاص والناقد اليمين علي امحد عبد قاسم :
- عضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيني. 

- عضو األندية االدبية كنادي القصة اليمني 
“ إملق�ه” وغريه�ا م�ن املنتدي�ات .

واملج�ات  اليمني�ة  الصح�ف  يف  يكت�ب   -
والدوريات  وكتب يف الصحف العربية. 

أهم اإلصدارات 
- محاورة النص األدبي صدر عن دار النابغة 

جمهورية مرص 2016 .
- ب�رق األماني “ مجموع�ة قصصية يف فن 
الومضة “ صدر عن دار ديوان العرب للنرش 

والتوزيع جمهورية مرص 2018.
- تناهيد الغيوم مجموعة ش�عرية يف ش�عر 

الهايكو عن مكتبة عزيز صنعاء 2019 .
- القص�ة القصرية ج�دا يف اليم�ن “ ارتباك 
البداي�ات ومرحل�ة النض�ح “ نهاي�ة ع�ام 

 2020
- حداثة النص األدبي”.  

قراءات يف النص القصري جدا” صدر عن دار 
ديوان العرب 2022 .

الكتب املشرتكة 
- دراس�ات يف األعم�ال الش�عرية الكامل�ة 
للدكت�ور املقالح ص�در عن االمان�ة العامة 

التحاد األدباء والكتاب اليمنيني 2014 .
- كت�ب كن�وز الومضة ص�در يف جمهورية 
مرص كتاب مش�رتك الكثر م�ن 165 قاصا 

عربيا وأكثر.

- عالم الهايكو مجموعة ش�عرية يف ش�عر 
الهايكو. 

- “ س�نابل م�ن ح�ر”  كت�اب يف القص�ة 
القص�رية ج�دا صدر ع�ن الرابط�ة اليمنية 
للقص�ة ألكث�ر من القص�رية ج�دا صدر يف 

الحزائر عن اكثر من 145 قاصا عربيا .
- الرواية اليمنية ما بني  التحديث والتجريب 
صدر عن نادي القصة اليمني “ إملقة” وطبع 

يف جمهورية مرص العربية.
دخلنا بيدر القاص والناقد اليمني عيل أحمد 

عبد قاسم وخرجنا منه بهذا العطاء:
* هل تجد أن هناك عاقة بني القص القصري 

ج�داً واإليق�اع الرسي�ع للزم�ن املع�ارص؟

 -

نعم وبكل تأكيد جاءت القصة القصرية جدا 
لتتواكب مع رسعة العرص وحركته الرسيعة 
يف جمي�ع املجاالت االقتصادية والسياس�ية 
واالجتماعي�ة وج�اء الن�ص القص�ري ج�دا 
ليعط�ي املتلق�ي جرع�ة مكثفة بعي�دا عن 
اإلس�هاب والتطوي�ل اململ فجمل�ة وجما 
مرك�زة قد ت�ؤدي ماتؤدي�ه رواي�ة او فيلم 
طويل وبشكل مختزل بعيدا عن التفاصيل.

* املش�هد ال�رسدي العربي م�ازال متمركزا 
عىل ومركزا عىل الرواية والقصة القص�رية؟

- أظن أن القصة القصرية جدا بلغت مرحلة 
النضج بعد عام 2010 وماسبقها من مراحل 
تع�د مراحل تأس�يس، فا ي�زال جمهورها 

محدودا وال ي�زال العارفون بتقاناتها قائل 
وإن ساهمت ش�بكات التواصل االجتماعي 
بش�كل كبري يف انتش�ارها والتطف�ل عليها 
فما ضري أن يظل توزيع كتبها واإلقبال عىل 
إصداراته�ا ويعود ذلك لألس�باب التالية من 

وجهة نظري: 
- املؤسس�ة النقدي�ة ل�م تعط ه�ذا الجنس 
حقه من الدراس�ات العلمية واملنهجية إال يف 
الن�ادر القليل خاصة أن ه�ذا الجنس فرض 
نفس�ه بني جنيس الرواية والقصة القصرية 
بعد ج�دل نقدي كب�ري وظ�ل متذبذبا حتى 

فرتة قريبة.
- دور النرش تروج لألعمال الرسدية املعروفة 

اكثر من النص القصري جدا .
- متلق�ي القص�ة القص�رية ج�دا وكاتبها 
مح�دودان مل�ا يتمي�ز ب�ه ه�ذا الجنس من 
ممي�زات متم�ردة ع�ن األجن�اس الرسدية 

األخرى.
* النقد يهدف إلضاءة العمل اإلبداعي، كيف 
تنظر للعاقة القائمة بني املش�هد القصيص 

والنقد ؟
- العاق�ة ما بني القص�ة والنقد يف كثري من 
األحي�ان عاق�ة متآلفة فالنق�د كما ذكرت 
يض�ئ العم�ل القص�يص ويصوب مس�اره 
وين�ري درب�ه ويقي�م الكثري م�ن االعوجاج 
ويش�يد باألعمال الرصين�ة والنقد الحارس 

األم�ني ع�ىل املش�هد اإلبداعي ول�واله لكان 
املش�هد مفتوحا لكل من ه�ب ودب، والنقد 
ال�ذي أقصده النق�د املمتلك ألدوات�ه واملدرك 
ملايق�وم به هو من يأخذ بي�د املبدع ويضعه 
يف املكان الذي يليق باملبدع وليس الذي يهدم 

أكثر مما يبني.
قد تخل�ق عاقة غري متوائمة م�ا بني النقد 
واملبدع املبت�دئ الذي ال يمتلك الش�جاعة يف 
تقبل النقد وذلك الكاتب أيا كان يتطور ولن 

يضيف جديدا .
فمن ألف اس�تهدف بالنقد وذلك االستهداف 

لصال�ح املنج�ز ولي�س ض�ده .
* يف ظ�ل الخ�راب ال�ذي يعم العال�م هل ما 

زالت القصة تحقق الحضور املطلوب لها ؟
� يف ظ�ل الخراب يتق�دم األدب برغم ضعف 
املج�االت األخرى ف�أدب الخ�راب أو الحرب 
صور الت�رشد ورس�م الطفل تح�ت الركام 
ورسم الطفل الغارق يف البحر الباحث الفار 
م�ن املوت إىل م�وت آخر، بل صور اإلنس�ان 
الجائ�ع والطفل واألم يف املخيم تحت ش�دة  

الصقيع يلتحفون الرد .
تحدث األدب عن األزمات والخدمات املتعلقة 
باإلنس�ان والت�ي تفتعلها السياس�ة ويظل 
اإلنس�ان البس�يط وق�ود الخ�راب ويدف�ع 
رضيب�ة الخراب واالحرتاب ويفتقر ألبس�ط 

مقومات الحياة.
ل�م ترتك القصة القصرية جدا ال ش�اردة وال 
واردة تتعل�ق باله�م اإلنس�اني إال وتحدثت 

عنها بأسلوب واخز الذع .
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ثقافية

قصة قصرية 

علي حسني اخلباز
قبل اإلفصاح أين يكون الش�عر ؟  س�ؤال يأخذني  إىل 
مدي�ات ربما هي أوس�ع من تجربتي، ه�ل هو تعبري 
عن الذات أو ما تتحسس�ه  وما تتأثر به من مش�اعر 
وانفع�االت تكون أك�ر من الذات نفس�ها، إذا تحدثنا 
عن الوعي يعني بقينا  يف أسلوبية ، الشكل واملضمون  
ومدارك  الجمال والفن وأعراف  الكتابة، وأطر  الرؤية 
وحت�ى يف حال�ة  التم�رد عىل األع�راف النصي�ة التي 
تنق�ل لنا الصورة الش�عرية نبق�ى يف حيثيات املنطق  
ومعقولي�ة  الن�ص الذي ينس�جم  مع الواق�ع ، أنا ال 
اقص�د  املنهج الرم�زي أو الرسيايل إنم�ا أذهب اىل ما 
ذهب اليه  الشاعر محمد طاهر  الصفار  يف مجموعته 
الش�عرية ) أفي�اء  ع�ىل حاف�ة التيه ( قب�ل اإلفصاح  
تكون هناك  فس�حة من التص�ورات  الذهنية ، تكثف 
لن�ا  املعن�ى  باتجاه التجربة  الش�عورية لكل ش�اعر  
والش�اعر الصفار  قدم عوامله الش�عرية  عر مكامن 
داللية  مكتنزة بأفق  مقدرته عىل  التحكم  بصياغات  
ذهنية تس�تند  ع�ىل تجلي�ات  التن�اص..  ان يتنفس 
النص  برئة تلك التناصات  ومنها القرآنية   والتي هي 
أهم  مصادر  استلهام  الصورة الذهنية عنده ،ألهمية 
ما يف الق�رآن من دالالت عميقة ، ومضامني  س�امية  

تنوع  التناص  بني أشاري  ولفظي وإيحائي وداليل،
) منف�ًى خطان�ا /  إليه  هاجرت م�دن / بها ارتدتنا 
س�هادا /  وانتف�ى الوس�ن / منذ أنتقتنا  عىل  س�بع 
عج�اٍف  رؤى س�نابا  م�ات يف أزمانه�ا  الزم�ن ( 

ص163.

أوال  نبح�ث ع�ن تأويل  التناص وبواطن�ه  وتصوراته  
الذهنية  املثرية للدهش�ة، وللواقع القرآني بهذا الشكل 

صورة التأويل  الذهني ما قبل التناص  وصورة  التأويل 
الذهن�ي  ما بعد تغيري الش�كل  ومعنى  انتقاء  املفردة  
املع�ززة باملعنى  ليجمع  املتلقي  تلك املفردات  ويكون  

منها التصور ..
التاب�وت /  الكهف / كلبهم الذي يقعي / دم الوصيد 
/ الس�فينة  املخروق�ة / دم الغ�ام ( مف�ردات له�ا 
مرجعي�ة يف ذهني�ة  املتلق�ي ، لكن�ه  يعم�ل  لتجاوز  
س�كون تلك املرجعيات يف رأس املتلقي ، قدرة إبداعية  
تح�ول تلك  املحتويات  إىل مجاز  إبداعي  يتجاوز تلك 
البن�ى  املرصوص�ة  يف ذهنيته اىل مضمون  آخر  يعر  
عن حيثيات  املتخيل  الشعري  ومثل هذه   الخصوبة  
الفكري�ة يف ايج�اد  مضمون آخر  يع�ر  عن حيثيات  

املتخيل  الشعري  ويف استثمار  الصورة  تعني  وجود 
ث�راء مخيلة ، الس�تثمارها  يف غواي�ة املعنى ، بمعنى 
إنش�اء الفك�رة  واملعن�ى  يف صي�غ التن�اص ، إعادة  
قراءة  من مرجعية  قرآنية  منقاة  األسماء واألحداث  
الس�تخدامات  مجدية  لغاية  خلق  التؤم املضموني،  
)فتح�رُق زيتوناً بظ�لِّ حمامٍة فعاد م�ن الطوفان / 
ما اس�توقدت  س�بأ /  وصخرة قابيل  برأيس غرابها  
إىل الرقص�ة األوىل  ي�راوده الخط�أ / س�ألقي عصاي  
اآلن  /تلق�ف رغب�ة ع�ىل كأس س�م  اللي�ل خمٌر بها 
رق�أ( ص96، والتناص يبعد الش�اعر  ع�ن املبارشة ، 
مرتبط�ة بمدلول  ذهني  يحق�ق لها التفرد من خال 
حسن تركيبه واس�تجاءه للمعاني وطريقة اعدادها 

، بالش�كل الجم�ايل  واإلبداعي  الذي يجع�ل  التناص 
مبتكرا  يف نس�يج  جديد ، وكأنه يقدم خلطة سحرية  
م�ن مف�ردات  التن�اص  لو تأملن�ا يف  مف�ردات هذا 
االستش�هاد ) طوفان / س�بأ / قابيل / غراب / الق 
عص�اي /  تلقف ( وهذا خروج من منطق  الفكرة إىل  
مخزونه املعريف يبني تصورات  تتجسد  عر توظيفها  
بمعنى اقرب الشاعر هو قارئ ظل يختزن  يف ذاكرته  
األفكار  التي تتوافق  مع ثقافته والتي يس�تحرضها  
يف كل ق�راءة  محاوال  تس�خريها  يف انفت�اح  الداللة  
ينقل متلقيه من زمن  آلخر  ومن مكان  آلخر  س�عيا 
الس�تثمار  لهفته  عر تلك  الروافد الداللية ، ) فأودع 
فيه�ا الله / ج�ودي  نوحه / وقال  ب�أن األرض  تبدأ 
من هنا ( ص67  ، واستثمر  الشاعر الصفار التناص 
لانفت�اح ع�ىل التأري�خ  واملعروف ان إنت�اج  األفكار  
املرس�خة  يف ذهنية املتلقي  يف ارتباطات  جديدة  هو 
جه�د  وفكر إبداعي ، وكانه  ع�ر  التناص  يتمحص 
ذهني�ة  متلقيه  أو ليّفعل  املع�ريف  لصالح  القصيدة  
فيس�تحرض  التناص  الذي  اس�تعمله  الش�اعر لبث 
رؤيته  وقد يكون  التناص  الش�عري  مع شخصيات  
ورم�وز دينية  وخاصة نجد  ذكر أه�ل  البيت عليهم 
الس�ام ، وذك�ر واقعة  الطفوف  له�ا تناصات كثرية 
ومتنوع�ة  وه�ذا يقربن�ا ملفه�وم  القص�د التعب�ري  
والجم�ايل  والفكري  واملح�ور الذهني ) محمد معنى  
الله صفوة  أرضه /  بسمت تجىل يف ذرى  أنبيائه ..... 
لق�د جاَء من أنقى األديم بمك�ة فجاد عليها من أديم 
س�مائه ( ص9  نجد الشاعر  الصفار مشبع بالرتاث  
وخاص�ة امل�وروث  الدين�ي والروحي ليعي�د التأريخ 
بمحموالته... كسرية ذاتية  ملسرية الحدث  التأريخي 

وال يمك�ن  االستش�هاد  ع�ر مقط�ع  أو مقطع�ني  
ففيه�ا ) يقني / نبوءة / أي�ة قرآنية / صفوة / نبوة 
/ دع�اء / مك�ة / دماء  فعل أمر )أنذر ( / الرس�الة 
/ الكس�اء(  تل�ك دفق�ات ش�عورية  أكث�ر مما  هي 
مفردات  تش�كلت يف وعي  الشاعر ، موضوع  الرموز 
التأريخية  املقدس�ة   لشخصية الحسني عليه السام  
أكس�بته القدرة عىل التماهي م�ع روح  الواقعة  مع 
جوهره�ا  الفك�ري لتتح�ول  املواقف وبه�اء الرموز 
عن�ده اىل ق�راءة ذهني�ة ،)  وبها أختزل�ت  األرض  يف 
يوم س�ماوي /  وميزت الحياة  من الردى / أرسجت 
بوصل�ة الطفوف إىل طقوس العش�ِق تب�ذُر يف املآقْي 
َمرَق�دا ( والطف�وف بما تحمل من جواذب ش�عورية  
ومعاني متوهجة  تكس�ب  التناص  قوة  تمثل صور 
التحرر واملقاومة ورفض  العبودية  وس�لطات الجور  
لتحم�ل  إش�عاع  الث�ورة  يف كل جي�ل، واقع�ة الطف  
مثال حي من امثلة  الرفض ونرصة الحق ، والحسني 
رمز تاريخ�ي  قدم معنى  جديد للعالم انه كان يفهم 
االستش�هاد  انكس�ارا والتضحية خس�ارة  وهزيمة  
يقول احد النقاد  الحسني رمز  يتقد من كل الجهات، 
وه�ذا معنى الخلق واالبداع  ومعنى التصوير  الذهني 
ان كان حيس أو وجداني ،بما يثريه من دالالت  تحول 
التعبري  التقريري  املبارش  اىل تعبري إيحائي، أرى  تميز  
الش�اعر  الصف�ار  بأنه اس�تطاع  أن يرس�خ  ذهنية 
الص�ورة دون ان  يغلفها بغموض  وإنما بدالالت  اىل 
الجمال  أقرب، عر تو س�يع  متعلقات   النص ورسم 
الصورة بانزياحات، متصلة  فيما بعضها مما يسبب  
يل معاناة  االستش�هاد  بجملة  وانما البد ان استشهد 

بوحدات  فاعلة من كل نص.

اشتياق موفق خليل
مثل االرشعة املمزقة وس�ط جنون العواصف 

يف بحر هائج ..
يغمرن�ي الح�زن فتتغ�ذى عروق�ي بأوج�اع 

النوارس املهاجرة اىل صحارى التيه 
مثل حل�م اليتامى ترتقب عودة ابيهم س�اعة 

الغروب املرتعة باليتم
حزي�ن مثل انتظ�ار غادر س�اعة الفجر دون 

وداع 
يا لحزن هذه الروح االيزيدية الطافحة باملحبة 

والنقاء 
يا للعنة الزمن عندما ترسق البسمة من شفاه 

االطفال يف ساعة نحس 
وي�ا للغ�در امل�كان عندم�ا يعلن ال�راءة من 

بصمات ابنائه االوفياء 
أنرش حزني عىل أجنحة النوارس املهاجرة

حزي�ن أن�ا مث�ل ح�زن الصبايا عندم�ا تذبح 

امنياتهن تحت قسوة الفراق 
مثل حكمة الش�يوخ يرسقها صعلوك ليعلقها 

عىل بوابات املوانئ الرخيصة 
مثل ج�رح العراق وهو ين�زف دون ان يلتفت 

اليه أحد 
 أتشبث بالصر وأعرف أن الصر مهزوم أمام 

صر العراق 
في�ا لحزن�ي ال�ذي أدمن�ُت عليه ، وي�ا لحزن 

العراق الذي يتنقل يف دمي
***         ***          ***

أناش�يدها  وللن�وارس   ، مواس�مه  للح�زن 
الحزينة 

ويل أغنية الوفاء سأبقى أرددها كلما اجتاحني 
الحزن 

س�أنثر أغنيتي عىل ش�واطئ املحب�ة ، وأزرع 
ألحاني عىل ضفاف الحزن

بانتظار هزيمة الظام ، وانبثاق فجر جديد
ووالدة زمن مغسول بفيض الوفاء

  مجال نوري
ل�م تكن نظرات�ه الوقح�ة تخلو من 
اىل  يتطل�ع  وه�و  االف�رتاس  رغب�ة 
والدت�ي مع أنها كانت تس�بل ثوبها 
الفضفاض عىل كل مفاتنها وكنت يف 
كل م�رة يمر بها من أمام بيتنا ازداد 
سخطا عليه ويف أحامي كنت أمسك 
بخناقه وأوس�عه رضب�ا اىل أن يرفع 
عقريته مس�تنجدا بالناس ثم أتركه 
ملطخا بع�اره وجبن�ه.. ولكنه كان 
مراوغ�ا ومتواطئا مع الش�يطان يف 
جوالته وصوالته التي كان يستهدف 
إرادته�م  ليس�لبهم  الفق�راء  فيه�ا 
ويش�ل قدراته�م.. وم�ع أن الوق�ت 
كان يم�ر برسع�ة إال أن�ه اس�تطاع 
أن يحكم بقبضت�ه عىل زمام األمور 
وأن يل�وي أعناق أحامنا املحتش�دة 
يف قلوبن�ا الضام�رة.. ويف كل صباح 
كن�ا نفاج�أ برحي�ل عائلة س�أمت 
العي�ش يف القري�ة، لي�س خوفاً منه 
حس�ب بل من زبانيته الذين عاثوا يف 
األرض فس�اداً وظلماً ول�م يكن أبي 
ليمل�ك تلك الدراهم املع�دودة ليؤجر 
س�يارة تقلنا مع ما تبقى من أثاثنا 
الش�حيح.. وهكذا بقين�ا نتضور أملاً 
ونحن نشاهده يقهقه بَعد ُكِل جولٍة 
رعناء يقتل فيها وينتهك بها عذريه 
فتاة.. ويف ظه�رية ذلك اليوم ألقائظ 
جم�ع أه�ل القري�ة وألق�ى عليه�م 
خطب�ًة عصم�اء بني فيه�ا فضائله 
يف  املبارك�ة  وجه�ودِه  ومحاس�نه 

الِحفاظ ع�ىل القرية وإنماء ثرواتها 
الزراعي�ة والحيوانية، وأك�د لهم أنُه 
ق�د تدب�ر أمر األمط�ار هذه الس�نة 
وس�تهطل بغزاره ليصب�ح الحاصل 
وفرياً وأس�تمع الن�اس عىل مضِض 
وهم يلوكون أوجاعه�م متأملني ان 
تنخسف األرض بخطواتِه الطائشة، 
وقب�ل أن ينه�ي كامُه أندف�ع كلُب 
ِمن خل�ِف أالكمه باتجاه�ه.. أطلق 
زبانيت�ُه الرص�اص ولك�ن الكلَب لم 
يرتاج�ع وكأن�ُه كان يحم�ُل غي�َظ 
القبيلة بأرسه�ا، بينما بدأنا نصفق 
مهلل�ني ومش�جعني إي�اه يف حركتِه 
ألرشيقة وهو يتخللهم ليتوقف عنده 
وم�ن ثم ليجهز عليه بعضة حديديٍة 
أطب�ق فيه�ا عىل س�اقِه ول�م يفُلت 
ِمنها إال بأرب�ِع رصاصاِت أفرِغت يف 
جس�ده، نقل�وُه عىل جن�اِح الرسعِة 
إىل املستش�فى وهناك ل�م يحفل به 
املمرض، فضمد جرحه وطمأنُه بأن 
الكلب ليَس مسعوراً.. يف اليوم الثاني 
نحرت الذبائح ووزع اللحم ألول مرٍة  
ع�ىل أبن�اِء القرية احتف�اًء بخاص 
س�يدهم م�ن عض�ة الكل�ب.. بع�د 
ذل�ك أصبحنا نمأل الس�احات بنزقنا 
ونح�ن نعدو خلف الك�رة ندحرجها 
ونركلها ونهزم الفريق املقابل ..كان 
الفرح خرافيا بعد أن توقفت جوالته 
وغارات�ه عىل البيوت وامل�زارع ..ويف 
الليل أوقدن�ا النار وتحلقن�ا حولها، 
كنا نشعر وكأننا نخرج من قضبان 

قفص حديدي محكم.. نمت األخبار 
إىل مسامعنا بعد أن ابتهج بها آباؤنا 
وأمهاتن�ا، فلق�د تأك�د للجمي�ع أن 
الكلب الذي عض سيدنا كان مسعورا 
وأن الفرصة قد فاتته ولم يعد العاج 
ينف�ع.. وتهامس بع�ض زبانيته بل 
افش�وا برس طامل�ا حاول�وا كتمانه، 
رس تشظت أصداؤه وتناثرت اخباره 
الت�ي رشع  القري�ة  بيوت�ات  يف كل 
ساكنوها يقرتبون من بيت سيدهم 
ال�ذي عكف من�ذ زمن ع�ىل مازمة 
غرفته واالكتف�اء بنباح جرو صغري 
كان يصدر م�ن حنجرته املتقرحة.. 
وكان فضولن�ا اك�ر ونحن نس�ابق 
الجميع يف حركتن�ا الدائبة لاقرتاب 
من غرفته رغم تحذيرات أتباعه وهم 
يش�هرون أس�لحتهم الفتاكة يف كل 
االتجاهات ولم يس�عهم بعد املغيب 
أن ي�روا جرمي الصغري وأنا أتس�لل 
بمه�ارة وخب�ث نحو مخب�أه املزين 
بأث�اث فخم وثري�ات فارهة هطلت 
من س�قف مصقول لت�يء غرفته 
الواس�عة باالن�وار.. وش�اهدت من 
مكاني نساًء يهرعن ورجاالً ينرون 
يف خدمته وتلبيه طلباته وبني لحظه 
وأخ�رى كنت اس�مع ص�وت نباحه 
ول�م أغادر إىل أن أصبحُت بمواجهته 
وشاهدته وكأنه يس�عل لكن صوت 
س�عاله كان نباح�اً متواص�ًا.. ويف 
لجة انش�غالهم به وبسورات غضبه 
املصحوب�ة بالنباح انطلقت أس�ابق 

الري�ح نحو بيوتاتن�ا املقرورة تحت 
جنح الرد والظ�ام، وعندما اقرتبت 
رصخت بأعىل صوتي_ س�يدنا ينبح 
يا قوم.. سيدنا ينبح ويف صباح اليوم 
الثاني ومع أشعه الشمس املبتسمة 
وجدتني أقود حش�دا م�ن أصدقائي 
األطفال باتجاه القرص وعند البوابة 
توقفنا ونحن نصيح بأعىل أصواتنا_ 
أخرج يا كلب.. ومع أن آباءنا حاولوا 
زجرنا ولكننا لم نرتدع.. كنا نتناسل 
م�ن االزق�ه كلما مزقوا لنا حش�دا.. 
خرج رجاله بأس�لحتهم واطلقو ا يف 
الفضاء ع�دة إطاق�ات ليفرقوننا..
صحي�ح أن بعضنا قد تراجع ولكننا 
رسعان ما تماسكنا واقرتبنا يتقدمنا 
الهتاف امل�دوي_ أخرج يا كلب.. بعد 

لحظ�ات وجدنا س�يدنا وه�و يتوكأ 
ع�ىل عص�ا وحامل�ا رأين�اه أدركن�ا 
انه س�يلقي ع�ىل مس�امعنا خطبة 
أخ�رى إال ان�ه لم يكن يمل�ك غري أن 
ينبح بصوت واه�ن يف حني ارتفعت 
أصواتنا تعلن_ أخرج يا كلب.. أعقب 
ذلك حركه فاعله تفش�ت يف الحش�د 
الذي س�ارع بقذف الحج�ارة بينما 
اندفع يرك�ض وهو يله�ث متفاديا 
ع�رشات األحجار الت�ي انهالت عليه 
من كل ص�وب.. عثر أخريا وس�قط 
عىل األرض مطوقا بأذرعنا الغاضبة 
وهي تس�ومُه عذاب الحجارة بينما 
خفت نباحُه الذي س�معناه بوضوح 
وهو يرتدد عىل مس�امعنا.._عو عو 

عو عو .
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يش�كو كثري من الرجال ع�دم احرتام 
زوجاتهم له�م أو رجال غري متزوجني 
اح�رتام  ع�دم  م�ن  أيض�اً  يش�كون 
صديقاتهم أو زميالتهم لهم يف العمل.. 
هذا يعترب م�ن األمور الس�اخنة فيما 
يتعل�ق بالعالق�ة ب�ني الرج�ل واملرأة، 
أس�اس  ه�و  االح�رتام  إن  يق�ال  إذ 
استمرارية أو فشل العالقات الزوجية 
أو العاطفي�ة، فليس كافي�اً أن يتوفر 
الح�ب ويغي�ب االح�رتام، ألن االثن�ني 
يكمالن بعضهما والدليل عىل ذلك املثل 
القائل: »إذا س�قطت س�تارة االحرتام 

فإن الحب يهرب من النافذة«.
الربازي�ي  »بوتيكاري�و«  معه�د  ق�ال 
إن�ه  املوض�ة  وش�ؤون  للتجمي�ل 
س�يخصص مبلغ�ا م�ن امل�ال يكف�ي 
إلنش�اء ثالثة معاهد كب�رية يف مدينة 
تس�مى  الربازيلي�ة  باول�و«  »س�او 
»معاهد االحرتام بني الجنسني«، وذلك 
مساهمة منها يف تقليص العدد املرعب 
م�ن ح�االت الط�الق املتعلق�ة بغياب 
االح�رتام، وكذلك تبيان الح�االت التي 
تفق�د فيها املرأة احرتامها للرجل، ذلك 
ألن الرج�ل هو الطرف ال�ذي يمكن أن 
يبني أساساً قوياً لالحرتام مع الجنس 
اآلخ�ر، إن كان�ت زوج�ة أو صديق�ة 
أو زميل�ة عم�ل. وأش�ار املعه�د إىل أن 
هناك أعداداً كبرية من الجنس�ني ممن 
ال يعرف�ون قواع�د االح�رتام املتب�ادل 

وبشكل خاص الرجال.

أصدر املعهد ما أطلق عليه اسم »تعميم 
ع�ن الح�االت التي تفق�د فيه�ا املرأة 
احرتامه�ا للرج�ل«، وذلك بع�د يومني 
فقط من إدخال وزارة الرتبية والتعليم 
الربازيلي�ة م�ادة جدي�دة للتدريس يف 
امل�دارس االبتدائي�ة الربازيلي�ة ح�ول 
»أصول االح�رتام«، وبخاص�ة احرتام 
الصغ�ري س�ناً لألك�رب س�ناً. وأضاف 
خ�رباء املعه�د الذين وضع�وا التعميم 
بأنه�م يري�دون املس�اهمة يف غ�رس 
مب�ادئ جي�دة يف املجتم�ع ع�رب هذه 

املبادرة، وبخاصة من أجل املساهمة يف 
تخفيض نسبة الطالق بسبب االفتقار 

لالحرتام املتبادل بني الرجل واملرأة.
م�ا الح�االت الت�ي تفق�د فيه�ا املرأة 

احرتامها للرجل؟
هذا التعميم أو الدليل يكش�ف عن أهم 
الح�االت واألكثر ش�يوعاً ب�ني الناس. 

فما هي هذه الحاالت؟
عندم�ا يك�ون الرج�ل ش�كاكاً باملرأة 

بشكل مفرط.
عندما يحاول أن يحميها بشكل مبالغ 

بش�خصية  تتمت�ع  ال  وكأنه�ا  في�ه، 
مستقلة.

تقاعس�ه ع�ن أداء واجبات�ه تجاهها 
كرجل، نق�ص الش�هامة والبخل عىل 

سبيل املثال.
م�ن  يخ�اف  بأن�ه  يش�عرها  عندم�ا 

الحقيقة ويخاف مواجهتها.
عندما يتظاهر بأنه الضحية يف الكثري 
من املواقف مع املرأة، علماً بأن العكس 

هو الصحيح.
الدائم�ة  االنتق�ادات  يوج�ه  عندم�ا 

والس�لبية له�ا، فهن�اك نوع�ان م�ن 
تن�دم  لجعله�ا  انتقاده�ا  االنتق�اد، 
وانتقاد آخر لجعلها تشعر بأنها دائماً 

عىل خطأ.
عدم االتفاق عىل االحرتام املتبادل منذ 
بداي�ة العالقة الزوجي�ة إن كان هناك 

زواج.
عندما يبالغ يف إظهار الحب لها أو عدم 
االهتم�ام به�ا مطلق�اً، كال النقيضني 

غري مرغوب فيهما.
عندم�ا يظهر اهتماماً زائ�داً عن الحد 
بامل�رأة وتكتش�ف ه�ي بأن ذل�ك كان 
فقط م�ن أجل الحصول ع�ىل العالقة 

الحميمة.
عندما تكتشف املرأة خيانته لها.

عندما يتوس�ل إليها الرج�ل كثرياً من 
أجل املمارسة الحميمة.

تحفظات
ردود أفع�ال النس�اء اللوات�ي أُجري�ت 
عليه�ن ه�ذه الدراس�ة ع�رب مواق�ع 
وبخاص�ة  االجتماع�ي،  التواص�ل 
الفيس�بوك م�ن جمي�ع الجنس�يات. 
هذه الحاالت كان�ت إيجابية من حيث 
املوافقة عىل معظمها واالعرتاف بأنها 
تعت�رب أه�م الحاالت الت�ي تجعل املرأة 
تفقد احرتامها للرجل. أما الرجال فقد 
أبدوا تحفظات عىل معظمها بقولهم إن 
هناك بعضاً منها ربما يقوم بها الرجل 
ليس م�ن قبيل الضعف، ب�ل لالعتقاد 

بأن ذلك يريض املرأة عاطفياً. 

كش�فت عامل�ة األحياء الروس�ية، 
خط�ر  ع�ن  مالتس�يفا،  إيرين�ا 
اس�تخدام بدائل السكر الصناعية، 
ألنها يمك�ن أن ت�ؤدي إىل اإلصابة 
بالنوع الثاني من مرض السكري.

الجس�م  أن  إىل  الخب�رية  وتش�ري 
يتفاعل مع األطعمة املحتوية عىل 
بدائل الس�كر، تمام�ا كما يتفاعل 
مع الس�كر الحقيقي، حيث قالت: 
مس�تقبالت  الجس�م  يف  “توج�د 
للحل�وى لي�س فق�ط يف تجوي�ف 
الفم، بل ويف مناطق أخرى بداخله 
لذل�ك عندم�ا تدخ�ل ه�ذه امل�واد 

املحلية إىل الجسم مع الطعام، فإن 
هذه املستقبالت تتفاعل معها كما 

مع الغلوكوز”.
ووفق�ا له�ا، يف ه�ذه الحال�ة يبدأ 
البنكري�اس يف إنت�اج األنس�ولني، 
حتى يف حالة عدم وجود الغلوكوز، 
ف�ال يمي�ز الدم�اغ ب�ني الغلوكوز 
الحقيقي وبني امل�ادة البديلة التي 
تص�ل إىل الدم�ن لذل�ك م�ن أج�ل 
تنظيم مس�توى الغلوكوز يف الدم، 
يوجه الدم�اغ البنكري�اس لتقليل 
مستوى الغلوكوز باألنسولني، عىل 

الرغم من عدم وجوده يف الطعام.

كمي�ة  زي�ادة  أن  إىل  لفت�ت  و 
األنس�ولني يف الجس�م، يمك�ن أن 
يؤدي إىل اضطراب عمليات التمثيل 
الغذائ�ي، و تحف�ز بدائ�ل الس�كر 
إنتاج كمية كبرية من األنس�ولني، 
م�ا ق�د ي�ؤدي إىل تط�ور مقاومة 
األنس�ولني، وبالت�ايل إىل اإلصاب�ة 
بالنوع الثاني من مرض السكري.

محب�ي  الخب�رية  نصح�ت  و 
الحلوي�ات، الذين ق�رروا تخفيض 
كمية الس�كر يف نظامه�م الغذائي 
تن�اول الفواك�ه والثم�ار بدال من 

بدائل السكر الصناعية.
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متى تفقد املرأة احرتامها للرجل؟

لطلة أبهى...حنو مستقبل أفضل ... هلما
جهزي قدمك الرتداء األحذية 

املفتوحة يف الصيف

احذر وامتنع من أخطاء شائعة...

صحتك بالدنيا ...

املطبخ ...

ما عدد الساعات األمثل للنوم لصحة الدماغ؟

إحذر من  تناول بدائل السكر متن الباقالء بالدجاج

كش�ف علماء يف جامعة كامربيدج 
أن كث�رة أو قل�ة الن�وم يمك�ن أن 
العملي�ات  يف  مش�اكل  إىل  ت�ؤدي 
الذهنية عىل املدى الطويل، وبالتايل 
فإن اإلنسان يف منتصف العمر وما 
يلي�ه من مراح�ل يحت�اج إىل النوم 

حوايل 7 ساعات يوميا.
وقالت الكاتبة س�ارة نابتون: “إن 
األديب اإلنجليزي ويليم شكس�بري 
كان يق�ول إن الن�وم ه�و الع�الج 
املري�ح للعام�ل املتع�ب، والش�ايف 
للعقل املج�روح”، وف�ق )الجزيرة 

نت).
جامع�ة  يف  الباحث�ون  وتوص�ل 

كامربي�دج إىل أن الجرعة املناس�بة 
من الن�وم هي 7 س�اعات بالتمام 
والكم�ال، بالنس�بة مل�ن يري�دون 
الحفاظ عىل وظائ�ف الدماغ بداية 
من منتص�ف العمر ويف حالة النوم 
لع�دد س�اعات أقل أو أط�ول، فإن 
اإلنسان يصبح أكثر عرضة لتدهور 

القدرات الذهنية.
وجاءت هذه النتائج بعد أن فحص 
الباحثون بيانات نحو نصف مليون 
بال�غ بريطاني، ت�رتاوح أعمارهم 
يف  ش�اركوا  عام�ا،  و73   38 ب�ني 
الربيطان�ي،  “بيوبن�ك”  م�روع 
وهي دراس�ة راقبت أنم�اط النوم 

والحالة الذهنية والصحية بش�كل 
عام إىل جانب األداء املعريف.

وتوصل الباحثون إىل أن املعاناة من 
نقص الن�وم أو اإلكث�ار منه كذلك 
ترتب�ط بب�طء عملية االس�تيعاب 
الذهني، وضع�ف الرتكيز البرصي 
والذاك�رة، وتده�ور مه�ارات حل 

املشكالت.
كما توصلت هذه الدراس�ة إىل أن 7 
ساعات هو الرقم السحري للتمتع 
بصح�ة ذهني�ة جي�دة، حي�ث إن 
م�ن ينام�ون أقل أو أكث�ر من هذه 
املدة يعانون م�ن التوتر واالكتئاب 

واملشاكل الصحية.

املقادير
- دجاجة مقطعة إىل نصفني

- نص�ف كيلوغ�رام م�ن الباق�الء 
املجمدة منزوعة القرة

- باقتان من الشبث
- رش�ة من كّل من: الفلفل األسود، 
وال�كاري،  والقرف�ة،  واله�ال، 

والكركم
- ليمون ناشف، وبعض ورق الغار

- ملح حسب الحاجة
- حب�ة متوس�طة ومفرومة ناعماً 

من البصل
- فصان من الثوم

إىل جوان�ح م�ن  - حب�ة مقطع�ة 
البصل

- زيت نباتي
 الخطوات الالزمة: 

- تحمي�ص الدجاج�ة يف القليل من 
الزيت

- إضاف�ة البهارات الناعم�ة إليها، 
وورق الغ�ار، والليم�ون الناش�ف، 

والبصل، والثوم، وامللح
- االس�تمرار يف التقليب حتى يجف 

ماء الدجاجة املتكون
- إضاف�ة لرت ونصف من املاء املغي 

إىل الدجاجة، وتركها حتى تنضج
- نقع األرز باملاء ملدة نصف ساعة، 

ثّم تصفيته
- تحمي�ص الباق�الء يف القلي�ل من 

الزيت

- تس�خني القليل من الزيت يف قدر، 
وإضاف�ة البصل�ة املفروم�ة إلي�ه، 

وتحميصها جّيداً
- إضافة القليل من الشبث املفروم، 
وقلبه لبعض الوقت ثّم إضافة األرز

وقل�ب  الدج�اج،  م�رق  إضاف�ة   -
املكوّن�ات جّي�داً م�ع إضافة رش�ة 

كركم، والقليل من امللح
- ت�رك املزيج ع�ىل النار حتى يجف 
امل�اء عن�ه، ويصبح عىل مس�توى 

األرز
الش�بث،  كمي�ة  باق�ي  إضاف�ة   -
والباقالء، وحرك املكوّنات جّيداً، ثّم 
تغطية القدر، وتركه ينضج عىل نار 

هادئة

طبيبك يف بيتك...

نصائح طبية...

فوائد إضافة برش قشر الليمون إىل أطباقكم

يف ظل اجلو الرتابي.. نصائح ملرضى اجليوب األنفية وحساسية الصدر

يتمتع الليمون بالكثري من الخصائص 
املفي�دة للصح�ة، إال أن هذا ال يقترص 
ع�ىل الل�ب والعص�ري ب�ل م�ن املمكن 
تحقيق الفائدة أيضاً من خالل اضافة 
القليل من قر هذه الخضار إىل بعض 

األطباق.
 C فهذا القر يحتوي ع�ىل الفيتامني
والفالفونويدات التي تساهم يف تقوية 
جه�از املناعة. كم�ا أن تناول�ه يحفز 
عملية امل�رور املعوي ويس�هل عملية 
الهض�م. ويعود ه�ذا إىل غناه باأللياف 

القابلة للذوبان.
ويمكن االعتم�اد عليه ايض�اً لحماية 
صحة القلب واألوعي�ة الدموية والحد 
م�ن ارتف�اع ضغط ال�دم بحس�ب ما 
أش�ارت دراس�ة ن�رت نتائجه�ا يف 
Journal Of Nutrition and Metab-

.olism
الف�م  حماي�ة  الق�ر  ه�ذا  ويمك�ن 
واألس�نان من تأث�ري البكترييا الضارة 

ووقاية الكبد من االلتهابات.
كذلك أش�ارت دراس�ة أخ�رى ظهرت 

 Journal of نتائجه�ا ع�ىل صفح�ات
Clinical Biochemistry and Nutri-

tion إىل أن تن�اول هذا القر يس�اهم 
او  الكورتي�زول  مس�توى  خف�ض  يف 
الهرم�ون ال�ذي يع�زز عملي�ة تراكم 

الدهون يف الجسم.
وم�ن أجل االس�تفادة من�ه بالطريقة 
األفضل ينص�ح بحفظ حبات الليمون 
يف الثالجة قبل برشها. لكن يجب عدم 
تناول�ه يف ح�ال املعاناة م�ن حرقة أو 

قرحة املعدة.

من الطبيعي أال تكون أرجلنا جاهزة ومستعدة للظهور بها بالصيف، خاصة باألحذية 
املفتوح�ة، وذل�ك بعد الف�رتة الطويلة الت�ي تكوني ترت�دي فيها الج�وارب واألحذية 
السميكة.و من الطبيعي أن يرتاجع نظام العناية بالقدمني خالل فصل الشتاء، عندما 
تك�ون قدميك مخفية تحت الجوارب واألحذية الطويلة والنعال ولكن حان الوقت اآلن 
لبعض االس�تعدادات الصيفية إذا لم يكن لديك أي مش�اكل صحية أساسية، يمكن أن 
يكون تحضري قدميك أمراً بس�يطاً.فيما يي خمس خطوات س�هلة يمكنك اتخاذها يف 

املنزل لالستعداد لفصل الصيف:
1. النقع

ق�د يكون نقع قدمي�ك يف املاء الدافئ مل�دة 20-10 دقيقة أمراً مريح�اً ومفيداً ، حيث 
يعم�ل عىل تليني أي برة صلبة وجافة قد تك�ون تراكمت عىل أصابع قدميك وكعبك 
خالل فصل الش�تاء.. وستس�اعد هذه املمارس�ة عىل تعزيز الدورة الدموية وترطيب 

الجلد وتهدئة عضالت قدميك وأسفل ساقيك بعد فرتات طويلة من امليش أو الوقوف.
2. التقر

يمكن إضافة ملح إبسوم، وهو مقر طبيعي يتكون من املغنيسيوم والكربيتات ، إىل 
حمام قدمك للحاالت الخفيفة من الجلد الجاف أو التش�قق استخدمي حجر الخفاف 
لف�رك أي مناطق بها ق�رة صلبة؛ يمكن أن تصنع املعجزات ع�ىل البقع العنيدة من 
الجل�د الجاف والكعب املتش�قق.تأكد من ع�دم املبالغة يف القيام بذل�ك - ال ينبغي أن 
يك�ون هذا مؤملاً كأي يشء، كوني لطيفة وتوقف�ي يف حالة حدوث أي احمرار، و دلي 
قدمي�ك بتدليكه�ا بلطف، حيث إن هناك عدد ال يحىص من الكريمات يف الس�وق - من 
تلك التي تعتمد عىل زبدة الشيا إىل مستخلص اللوز والزيوت األساسية واألوكالبتوس، 

من بني املكونات األخرى.
واختاري نوعاً ال يحتوي عىل موادكاشطة جداً عىل برتك، وله رائحة لطيفة تساعدك 

عىل االسرتخاء، و اتركيه لبضع دقائق بعد التدليك، ثم اشطف وجفف قدميك جيداً.
3. الرتطيب

وبطبيع�ة الحال، يجب أن يكون الجلد املوجود عىل أقدامنا أقوى من باقي أجس�امنا، 
لذلك فمن الصواب أن تدلي قدميك باس�تخدام كري�م محدد للقدم، و غالباً ما تحتوي 
كريمات القدم عىل مكونات مثل اليوريا ، والتي تعترب جيدة بشكل خاص يف استهداف 
البرة الجافة واملتش�ققة.. وإذا احتاجت قدميك إىل زي�ادة يف الرطوبة، ضعي طبقة 

سميكة من كريم القدم الجيد أيضاً قبل النوم.
4. العناية بأظافر القدم

يمك�ن أن تك�ون أظافر القدم الغ�ارزة يف الجل�د والتهابات األظاف�ر الفطرية قبيحة 
املظهر وهي س�بب رئييس للقلق مع اقرتاب موس�م الصندل، وبعد االستحمام تأكدي 
من جفاف أظافرك تماماً، حاويل أن تميش حايف القدمني يف املنزل للسماح لها بالتهوية 
بش�كل طبيعي، و سيساعد قص أظافرك بشكل مستقيم وليس قصرياً جداً عىل منع 

غرز أظافر األصابع.
5. الحماية من الشمس

 )SPF( أخ�رياً ، عندم�ا تظهر الش�مس، تأكدي م�ن أن عام�ل الحماية من الش�مس
الخ�اص ب�ك يمتد إىل أطراف أصابع قدميك - دون أن تن�ى باطن قدميك أيضاً، حيث 
إن ب�رة قدميك حساس�ة لحروق الش�مس تماماً مثل باقي برت�ك.يف حني أن هذه 
األفكار ستساعد قدميك عىل أن تبدو جاهزة لفصل الصيف، فمن األفضل دائماً زيارة 
أخصائ�ي جلدية ملنح قدمي�ك فحصاً دقيق�اً أو احجزي موعداً للتأك�د من أن قدميك 

جاهزة للصيف.

يشهد طقس البالد عواصف ترابية تستدعي 
من الجميع اتخاذ أساليب الحيطة والحذر، 
لتجن�ب األرضار املحتملة التي قد تس�ببها 
يعان�ون  م�ن  وخاص�ة  الجس�م،  لصح�ة 
مش�كالت ضيق تنفس وحساس�ية الصدر 

واألنف.
التأث�ريات الصحي�ة للعواص�ف الرملي�ة ال 
تقت�رص األرضار الصحي�ة الت�ي ُتس�ببها 
العواص�ف الرملي�ة أثن�اء حدوثه�ا وبع�د 
انتهائه�ا عىل الفئات املذكورة آنفاً، بل يمتد 
تأثريها ليطال األشخاص األصحاء املعافني 
أيض�اً، ومن هذه املش�اكل الصحي�ة األكثر 

شيوعاً:
- سيالن يف األنف.

- سعال.
- صدور صوت صفري عند التنفس.

- تهيج ُيصيب العينني.
- صداع.

- اضطرابات يف النوم.
تدخل جس�يمات الرم�ل أو الغب�ار الكبرية 
ع�ادًة يف العين�ني واألن�ف والحلق مس�ببًة 
اإلصاب�ة بااللتهاب والتهيج، وهو ما ُيفّس 
الس�بب وراء ح�دوث س�عال واحتق�ان يف 
األنف واحمرار ح�ول العينني، باإلضافة إىل 
أن الجزيئ�ات الصغرية م�ن األتربة والغبار 
التي يتم استنشاقها تدخل إىل داخل الجهاز 
التنف�يس لتس�تقر يف الرئت�ني، مم�ا يؤدي 
إىل التع�ّرض ملش�اكل يف التنف�س أو أل�م يف 

الصدر.
تؤدي العواصف الرملية إىل مفاقمة األعراض 
الصحي�ة االعتيادي�ة بالنس�بة للمصاب�ني 
بالحساس�ية أو األمراض التنفس�ية، حيث 
قد يعاني املصاب بالحساس�ية من س�يالن 

األن�ف ودم�وع يف  أو حك�ة يف  انس�داد  أو 
العين�ني والته�اب يف الحل�ق، أم�ا املص�اب 
بالربو فقد يالحظ حدوث س�عال أو صدور 
صوت صفري عند التنفس أش�د أو أكثر من 
املعتاد أو الش�عور بضيق يف الصدر أو ضيق 
يف التنف�س.. تج�در اإلش�ارة إىل أن تفاق�م 
األعراض الصحية ُيحتمل أن يؤدي لإلصابة 

بنوبة ربو.
ُتصي�ب األع�راض الصحي�ة التي تس�ببها 
العواص�ف الرملية معظمن�ا لفرتة قصرية 
رسع�ان م�ا ت�زول بعده�ا، ولك�ن يف حال 
اس�تمرارها أو تفاقمه�ا، فيتوج�ب طل�ب 
املساعدة الطبية. ويف حال املعاناة من حالة 
طبية حدثت اإلصابة بها مس�بقاً، فيتوجب 
زي�ارة الطبي�ب املعالج به�دف وضع خطة 
إلدارة الحالة الصحية تس�اعد عىل التعامل 
م�ع أي تغ�ريات صحي�ة يف ح�ال ح�دوث 

عاصفة رملية.
نصائ�ح صحية ُمفيدة ملواجه�ة العواصف 

الرملية
ثّمة العديد من الخطوات واالحتياطات التي 
يمك�ن اتخاذها للح�ّد من ف�رص التعرّض 

للعواصف الرملية، وُيذكر منها:
- البق�اء يف أماكن داخلية مغلقة، إن أمكن، 
مع مراعاة إغ�الق جميع النواف�ذ واألبواب 
بإحكام. ويف حال االضطرار للخروج، ُينصح 
بالت�زام املناط�ق املحمية وتف�ادي املناطق 
املفتوح�ة مع الحرص ع�ىل تجّنب الخروج 
أثن�اء اش�تداد هب�وب الري�اح وانخف�اض 
مستوى الرؤية، ومحاولة التقليل من فرتات 

التواجد يف الخارج قدر اإلمكان.
- االط�الع املس�تمر ع�ىل آخر مس�تجدات 
أحوال الطقس، إذ أن توقعات الطقس غالباً 

ما ُتن�ذر بالعواصف الرملية قب�ل حدوثها، 
ما ُيمّكن من االستعداد والتخطيط للعادات 

اليومية تبعاً لذلك.
- تغطية األنف والف�م بوضع كمامة طبية 

أو منديل مبلل باملاء عند الخروج.
- الحرص عىل رشب كميات وفرية من املاء 

للمحافظة عىل رطوبة الجسم.
- أخذ دواء الحساسية )مضاد الهيستامني( 

بالنسبة للمصابني بالحساسية.
- وض�ع نظ�ارات واقي�ة لحماي�ة العينني 
بالنس�بة ألصحاب العيون الحساسة أو من 

هم عرضة لإلصابة بتهيج يف العينني.
- تنظيف األنف من األتربة بمحلول ملحي، 
يتم تحضريه عن طريق مزج ملعقة صغرية 
م�ن امللح يف كوب م�ن املاء وغلي�ه، ثم ترك 

الخليط جانًبا حتى يربد.
- استنش�اق بخ�ار م�اء، لرتطي�ب األن�ف 

وتخفيف أعراض االحتقان.
- إذا ش�عر املري�ض بصعوب�ة التنف�س أو 
س�مع ص�وت صفري م�ن الص�در أو عانى 
من النهجان، علي�ه التوجه مبارشة ألقرب 

مستشفى.
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العلمي�ة  الدراس�ات  أك�دت 
)الرم�وز  اإليموش�نات  ب�أن 
اإلنفعالي�ة ( عىل الفيس بوك 
أو الواتس�آب أصبح�ت جزء 
أس�ايس عند كتابة أي رسالة 
بمعنى أنها أم�ر المفر منه . 
ولكن هل فكرت يوماً ما داللة 
أي رمز تس�تخدمه قد يحمل 
بالتأكي�د  التعب�رات  أبس�ط 
أنك تس�تخدم الوجه املبتسم 
بن الح�ن واألخر ولكن ماذا 
تقصد حقاً عند إس�تخدامه؟ 
نع�رض عليكم يف هذه املقالة 
م�ا تقوله اإليموش�نات التي 
تستخدمها بكثرة عيل الفيس 

بوك والواتسآب .
الوجه املبتسم :

يع�د ه�ذا الرم�ز بمثاب�ة أب 
كل الرموز، فالوجه املبتس�م 
هو اإليموش�ن األكثر شيوعاً 
وإس�تخداماً ب�ن الكث�ر من 
األفراد حول العالم، ومع ذلك 
فهو ال يدل عىل الس�عادة كما 
تعتقد قد يتخذ أشكاالً عديدة 

أخرى ومعاني متنوعة .

ق�د تجد أنك تس�تخدم الوجه 
املبتسم يف العديد من املحادثات 
الدخ�ول يف  منه�ا إلختص�ار 
املزي�د م�ن املعرك�ة الكالمية 
وترغب يف إنج�از الحديث، أو 
يشر الوجه املبتسم إيل القليل 
م�ن الغ�رور خصوص�اً عن�د 

كثرة إستخدامه .
الوجه املضحك :

ع�ىل  املضح�ك  الوج�ه  ي�دل 
أن�ك تح�ب النك�ت والحكاية 
الفكاهية ولكن يجب أن تضع 

حد لكثرة إستخدامها  حتى ال 
يعتقد االخرون بأنك ش�خص 
التس�لية وال تتأخ�ذ  تفض�ل 
األم�ور ع�ىل محم�ل الج�د.. 
ال تندم�ج يف األم�ور الج�ادة 
حتى أنك يف العمل تتهرب من 

املسؤولية.
إموشن غمزة مع إبتسامة :

ي�دل كث�رة إس�تخدام الرجل 
له�ذا اإليموش�ن ب�أن يح�ب 
مغازلة املرأة بإس�تمرار. كما 
أنه ي�دل ع�ىل أنك ش�خصية 

غامض�ة نوع�اً م�ا خصوصاً 
عن�د الحدي�ث عن أم�ر معن 
وال ترغ�ب يف إيص�ال معن�اه 
وأيض�ًا  مب�ارشة.  األس�ايس 
لديك ش�خصية تفض�ل املرح 
والتسلية ولكن ال تطغى عىل 
الطاب�ع الج�اد لدي�ك بمعنى 
تحقي�ق الت�وازن ب�ن األمور 
املهم�ة واألم�ور الت�ي تهدف 
إىل التس�لية. ق�د يك�ون لديك 
العم�ل  ش�خصية ال تفض�ل 
كث�راً وترغ�ب يف الرتفيه عن 
ولدي�ك  أحبت�ك  م�ع  نفس�ك 
طاب�ع إجتماع�ي يتي�ح ل�ك 
تكوي�ن املزي�د م�ن العالقات 

اإلجتماعية مع االخرين .
الوجه الحزين :

يش�ر إىل أن لدي�ك ش�خصية 
املزي�د  إىل  وتحت�اج  طبي�ة 
اإلهتم�ام.. ق�د ترغ�ب  م�ن 
األماك�ن  التواج�د بداخ�ل  يف 
املظلم�ة كث�راً  وال تجد وقت 
لك�ي ترف�ه عن نفس�ك لكي 
تندمج م�ع األخرين. كما أنك 
تحب العزلة وال تس�تجيب إىل 
دعوة أصدقائك عيل العش�اء. 
كم�ا أن�ك تح�ب اإلنغماس يف 

العمل وبذل املزيد من الجهد.
الوجه املتفاجئ :

يدل إس�تخدام هذا اإليموشن 
ش�خصية  لدي�ك  أن  ع�ىل 
مختلفة تري�د القيام باألمور 
التي ال يتوقعها األخرين دائماً 
وتفض�ل املفآج�ات. كما أنك 
تكره الروتن يف حياتك تفضل 

املغامرة .
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اختبارات شخصية...
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سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخ�ل كل مرب�ع من املربعات التس�عة 
الصغرة، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

صـــرة و حــــدث

غزل عراقي
ماجري��ت  ش�و  ش�عطلك  يدمع�ي  ه�ا 
مايردون����������ه ماحس�يت  ش�نهي 

العت������اب  ح�ان  اذا  اذكره�م  بي�ش 
بعيون������ه ب�س  ماحاج�ن  واحن�ه 

تك�ول  ش�ما  عين�ي  يفهم�ون  وجان�و 
يصدكون���������ه يال�ه  نحل�ف  هس�ه 

وحم������ام  طي�ور  يس�مونه  وجان�و 
يس�مون�����ه ش�كامو  م�دري  هس�ه 

حديقة  افتتاح   -  1876
وهي  طوكيو،  يف  أوينو 
يف  عامة  حديقة  أول  تعترب 

اليابان.
عاصمة  نقل   -  1927
كانربا  مدينة  إىل  أسرتاليا 

بداًل من ملبورن.
األملانية  الغواصة   -  1941
»U-110« تقع بيد القوات 
ذلك  وأدى  الربيطانية، 
لحصول اإلنجليز عىل جهاز 
مكن  مما  األملاني  الشفرة 
الشفرة  فك  من  الحلفاء 

األملانية.
االتحاد  -انتصار   1945
أملانيا  عىل  السوفيتي 

النازية.

عن  أملانيا  جالء 
وإعالن  تشيكوسلوفاكيا 

الجمهورية فيها.
فيكتور  امللك   -  1946
عمانويل الثالث يتنازل عن 
عرش إيطاليا إلبنه أومربتو 

الثاني.
عن  اإلعالن   -  1947

استقالل رومانيا.
الغربية  أملانيا   -  1955
شمال  حلف  إىل  تنضم 

األطليس / الناتو.
شبه  يف  زلزال   -  1974
يودي  اليابانية  إزو  جزيرة 

بحياة 30 شخًصا.
األلوية  منظمة   -  1978
الحمراء تعدم رئيس وزراء 

مورو  ألدو  األسبق  إيطاليا 
أن  منذ  لديها  املحتجز 

خطفته يف 16 مارس.
األفريقي  الزعيم   -  1994
نيلسون مانديال يصبح أول 
لجمهورية  أفريقي  رئيس 

جنوب أفريقيا.
2004 - الرئيس الشيشاني 
املوايل لروسيا أحمد قديروف 
يف  انفجار  إثر  حتفه  يلقى 

ملعب لكرة القدم.
زوما  جاكوب   -  2009
الدستورية  اليمن  يؤدي 
جنوب  لجمهورية  رئيًسا 

أفريقيا.
مرصية  -محكمة   2015
بالسجن  حكم  تصدر 

ضد  سنوات   3 املشدد 
املخلوع  املرصي  الرئيس 
يف  ونجليه  مبارك  حسني 

قضية قصور الرئاسة.
العامليَّة  الصحة  ُمنظمة   -
ُتعلن أنَّ ليبريا قد أصبحت 
فروس  من  تماًما  خالية 

اإليبوال.
فايمان  فرنر   -  2016
منصب  من  يستقيل 
وزعيم  النمسا  مستشار 
االشرتاكي  الحزب 

الديمقراطي.
 45 أكثر من  2018 - وفاة 
املئات  وإصابة  شخص 
رضب  فيضان  بسبب 

مقاطعة ناكورو يف كينيا.

1.املاء الساخن يتجمد عىل نحو أرسع من 
املاء البارد عند وضعه يف داخل الفريزر. 

املنبه  هو   » الكافين   « وليس  2.التفاح 
االستيقاظ  عىل  اإلنسان  ملساعدة  األقوى، 

يف الصباح.
3.إذا عطست بقوة، يمكن أن تكرس ضلعا، 
أن تكتم عطسة، فإنه يمكن  وإذا حاولت 

رقبتك  أو  رأسك  يف  دمويا  وعاًء  تفجر  أن 
وتموت .

الشوكوالته   « الكاكاو  أن  العلماء  4.أثبت 
يعتقد  كما  الوزن  زيادة  عىل  تساعد  ال   »

البعض.
نسبة  لديهم  األذكياء”  “األشخاص   .5

مرتفعة من الزنك والنحاس يف شعورهم.

6. ضوء الشمس يستغرق وصوله لألرض 
يف » 8 دقائق « فقط.

لديها  التي  الوحيدة  الدولة  هي  الهند   .7
قانون » لحماية البقر«.

8.إن ارتفاع نسبة امللوحة يف البحار يجعل 
اإلنسان يمارس السباحة من دون خشية 

الغرق.

حدث يف مثل هذا اليوم
أبـــــــراج

يوم رائع جدا بالنس�بة لك تحصل فيه عىل كل ما 
تري�د لتحقق أهدافك. الح�ظ يدعمك بقوة ويجعلك 
تتغلب عىل كل العقب�ات. انضباطك يف العمل قد يكون 
س�ببا يف الثروة التي تحصل عليها. تش�عر أنك تكون يف 

حالة جيدة عندما تكون مجتمعا مع األصدقاء.

األجواء متوترة من حولك فكن حذرا يف ترصفاتك. 
ربم�ا تلق�ي ببعض الس�خفاء فح�اول أن تتعامل 
معه�م بطريقة حس�نة بغض النظر عن س�خافاتهم. 
ح�اول أن تكون أكثر ترتيبا وتنظيما. نظم وقتك ووزع 
أنشطتك. شجع الحبيب أو األصدقاء عىل العمل. حاول 

أن تعطي كل ذي حق حقه.

ترك�ز الي�وم ع�ىل اتج�اه مع�ن، ولك�ن ربما 
تواجه�ك بع�ض املش�اكل املعق�دة الت�ي تتعلق 
بالقضايا املطروحة اآلن. ك�ن حريصا عند التعامل 
مع األش�خاص املحيطن بك وخاصة ترصفاتك معهم. 
ال تحت�اج بالرضورة إىل تغير أس�لوب حياتك، ولكن ال 

بأس من إجراء بعض التعديالت البسيطة.

انتب�ه ألن أي عم�ل تق�وم به الي�وم يتطلب منك 
الحم�اس والرتكي�ز أكث�ر م�ن املعت�اد. تركز عىل 
أحالمك بش�كل جيد ولكن يجب أيضا أن تهتم بالواقع 
الذي تعيش�ه اآلن. اهتم بأمورك الش�خصية فأنت تشعر 
بالذن�ب ألنك ال تفعل م�ا يجب عليك أن تفعل�ه. ركز عىل 

املهام الروتينية.

عاطفيا. كن أكثر جدية يف التعامل مع الزمالء. 
بع�ض التن�ازالت ال ت�رضك ب�ل س�تعرف مدى 
تأثرها الجيد عىل حياتك قريبا. اقرتب من الحبيب 

فهو بحاجة إليك.

ال تقل�ق فلن ت�دوم هذه الضغ�وط إىل األبد، يف 
املساء تخف األجواء الضاغطة واملشاكل وتشعر 
بالقوة تع�ود إليك، لكن عليك تجاوز فرتتي الصباح 
والظه�رة مل�ا لديك م�ن مش�اكل، وح�اول أن تتمالك 
أعصابك وتترصف بهدوء مع عائلتك وحبيبك وبخاصة 

أن هنالك خرباً قد يصعقك.

بع�ض املفاج�آت غر املس�تحبة ق�د تواجهك يف 
الصب�اح والظهرة، ما يجعل�ك يف مزاجية واضحة 
وعصبي�ة بعض اليشء. يف فرتة م�ا بعد الظهر تصبح 
متفائال ونش�يطا وق�د يلعب الحظ دوره معك يف املس�اء، 
فحاول إص�الح عالقتك مع من تحب. أمامك فرصة جيدة 

لتجريب حظك يف أي يشء تريده.

إيجابي�ا ملصلحت�ك يف زم�ن  األم�ور  تتط�ور 
قيايس، وهذا يرفع معنوياتك لُتقبل عىل األعمال 
بحماس�ة وس�عادة وتبحث عن آفاق جديدة، وهذا 
له انعكاس�ات إيجابية تس�اعدك لتطوي�ر العالقة مع 
الرشيك. ال تستسلم أمام املأكوالت الدسمة كلما رافقت 

االصدقاء إىل أحد املطاعم.

تشعر بالقلق بس�بب االضطرابات التي حدثت 
يف حيات�ك العاطفي�ة مؤخرا. ه�ذه االضطرابات 
س�تجعلك حزين�ا وغ�ر حري�ص ع�ىل تحقيق أي 
أه�داف أو طموح�ات اآلن. ال تكن عدواني�ا او هجوميا 
عند مساعدة أي شخص لك اليوم، فربما تجرح مشاعر 

أقرب الناس إليك.

رغبت�ك يف التطوي�ر ق�د تواج�ه ببع�ض اآلراء 
املغاي�رة، لك�ن إرصارك يعي�د تصوي�ب األم�ور 
ملصلحتك. ل�ن يعكر املغرضون صف�و العالقة بينك 
وب�ن الرشي�ك فال تقل�ق. كن م�ن أصحاب األجس�ام 
الرش�يقة كتل�ك الت�ي تش�اهدها يف الربام�ج الخاصة 

بالحفاظ عىل صحة سليمة ورشيقة.

إذا كن�ت تخّطط ملرشوع كبر فذكاؤك وصفاء 
ذهن�ك س�يجعالنك ح�ارضا وفّع�اال. إذا كن�ت 
مرتبط�ا، تزداد املش�اركة بينك وبن الرشيك ويف كل 
األحوال تنعكس إيجابياً عىل عطائك املهني وعىل تألقك 

اإلجتماعي.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تشعر أنك قوي جدا اليوم. تتمتع بصحة جيدة 
وبعق�ل ح�اد وذهن ص�اف. تش�عر أن الطعام 
يحس�ن مزاجك ولذل�ك ربما تتن�اول كميات كبرة 
من�ه..  ربما تقيض معظم وقتك يف املس�اء مع الحبيب. 

استمتع بوقتك وبهذه السهرة السعيدة.

الكلمات العموديةكلمات متقاطعة
1. أول يشء يأكله أهل 

الجنة.
وع�اء   - يبتك�ر   .2

دموي.
3. حرف أبجدي )م( - 

غّطى و أخفى.
4. اإلسم األول لفيزيائي 
فرنيس اشتهر بأبحاثه 
اإلشعاعي  النش�اط  يف 
مك�ة  جب�ال  م�ن   -

املكرمة.
إب�ن غ�ر  5. ُح�زن - 

رشعي.
6. طن - غطاء.

7. بغضاء - دهر.
8. يف الس�لم املوسيقي 
- عالم�ة توض�ع ب�ن 
ونحوهم�ا  األرض�ن 

إلظهار حدودهما.
ذوات  م�ن  حي�وان   .9
األظ�الف - جال )م( - 

إرواء.
10. طبل - تمني زوال 

النعمة عند الغر.

الكلمات األفقية 
1. باحث هولن�دي اخرتع أول 
مجهر ضوئي بس�يط - بعضه 

إثم.
2. من الكح�ول - صالة اإلمام 

يف املسجد.
3. خر جليس يف األنام - للنفي 

- أقرص نهر يف العالم )م(.
4. عاصم�ة أوربي�ة - حط�م 

البناء.
عاصم�ة   - العب�ادة  م�خ   .5

آسيوية.
6. ُولد بالنمس�ا و كان يعيش 
ع�ىل منح�ة حكومي�ة إلعانة 
األيت�ام, ث�م أراد احتالل العالم 

)م( - متشابهان.
7. من األنبياء عليهم السالم - 

رأس قارون - لقاح.
8. طليق - ذكور البقر.

 - )م(  آس�يوية  عاصم�ة   .9
يف  ,تح�دث  طبيعي�ة  ظاه�رة 

الصحاري خاصة )م(.
10.إح�دى أه�م امل�دن األثرية 
عامليا ,تقع يف محافظة حمص 

بسوريا - عاصمة أوربية.

العالمة النحوية واللغوية »خديجة الحديثي«

No: 7712   Mon    9     May    2022العدد:   7712    االثنين    9    أيار    2022

خديجة عب�د الرزاق عبد الق�ادر الحديثي 
)1935 - 2018(، كاتبة محققة وأكاديمية 
متخصصة بعلم النحو والرصف، ولدت يف 
مدين�ة الب�رصة س�نة 1935 ، تخرجت يف 
كلي�ة اآلداب والعلوم بجامعة بغداد قس�م 
اللغة العربية س�نة 1956م بدرجة امتياز 
خاصة، وحصلت عىل ش�هادة املاجس�تر 
م�ن كلي�ة اآلداب بجامعة القاهرة س�نة 
1961م يف عل�م الرصف بدرج�ة جيد جداً 
ع�ن رس�التها )أبني�ة ال�رصف يف كت�اب 
س�يبويه(، ونالت ش�هادة الدكت�وراه من 
كلي�ة اآلداب بجامعة القاهرة أيضاً س�نة 
1964م عن رسالتها )أبو حيان النحوي(. 
تزوج�ت من أس�تاذ البالغ�ة والنقد أحمد 

مطلوب.
عمل�ت عىل مالك التعليم الثانوي خمس�ة 
أع�وام بعد تخرجه�ا من الجامع�ة، وبعد 
حصوله�ا عىل ش�هادة املاجس�تر نقلت 
معي�دة إىل قس�م اللغ�ة العربي�ة يف كلي�ة 

1961م،  س�نة  بغ�داد  بجامع�ة  الرتبي�ة 
ورقي�ت إىل مرتب�ة مدرس س�نة 1963م، 
وإىل أستاذ مساعد س�نة 1967م، وأستاذ 
مشارك سنة 1972م، وإىل أستاذ يف جامعة 
الكوي�ت س�نة 1972م، ويف جامعة بغداد 
س�نة 1974م، وعملت أس�تاذة منتدبة يف 
جامعة الكويت للف�رتة 1971 – 1987م، 
وأس�تاذة زائرة يف جامعة وهران بالجزائر 
س�نة 1980م، وتول�ت وظيف�ة مس�اعد 
عمي�د كلية الرشيعة بجامعة بغداد س�نة 
)األقس�ام  الطالب�ات  وعم�ادة  1963م، 

الداخلية للبنات( بجامعة بغداد 1964م.
عض�وة يف عدد من االتحادات والجمعيات، 
منها جمعية اتحاد الجامعيات العراقيات 

يف عقد الستينات .
ح�رضت كث�راً م�ن املؤتم�رات العلمي�ة 
واألدبي�ة داخل الع�راق وخارج�ه، ومنها 
املنعق�د يف  املؤتم�ر اإلس�المي اآلس�يوي 
1965م،  س�نة  بأندونيس�يا  جاكارت�ا 

ومؤتم�ر األدب�اء العرب الخام�س املنعقد 
يف بغداد س�نة 1965م، وس�اهمت يف تلك 
املؤتم�رات والن�دوات الت�ي دعي�ت إليه�ا 
ببح�وث ومح�ارضات، منه�ا مح�ارضة 
بعنوان )القياس بن البرصين والكوفين( 
يف جامع�ة الكوي�ت س�نة 1985م، و)ابن 
جني يف كتابه التمام( يف ندوة كلية الرتبية 
و)العروب�ة  1989م،  املوص�ل  بجامع�ة 
واإلس�الم( يف ن�دوة جامعة الكوفة س�نة 
1989م، و)التصحيح اللغوي يف الصحافة 
العراقي�ة( يف ن�دوة كلي�ة اآلداب بجامعة 
الرصفية  1991م، و)الدراس�ات  املوص�ل 
يف هم�ع الهوام�ع( يف ن�دوة جامعة مؤتة 
باألردن سنة 1993م، و)املصطلح الرصيف 
جامع�ة  مؤتم�ر  يف  س�يبويه(  كت�اب  يف 

الرموك يف أربد باألردن سنة 1994م .
أرشف�ت عىل كثر من رس�ائل املاجس�تر 
والدكت�وراه يف جامعتي بغ�داد والكويت، 

وأسهمت يف تقييم عدد كبر من البحوث 

واملنش�ورات األدبي�ة واللغوي�ة والعلمية 
املعرب�ة يف جامعة بغ�داد ووزارة األوقاف 
يف  وغره�ا  واإلع�الم  الثقاف�ة  ووزارة 

العراق.
حصلت عىل الجائزة التشجيعية من هيئة 

تكريم العلماء يف العراق سنة 1989م.
توفي�ت ي�وم األربعاء 9 ماي�و 2018، عن 

عمٍر ناهز 82 سنة.



صبا مبارك إىل العاملية »حلم أمينة« يعّرض 
إهلام الفضالة لإلنتقادات

طانيوس  كميل  املُبدع  املخرج  اختتم 
مع  بالسعودية  الفطر  عيد  حفالت 
الفنان العراقي كاظم الساهر الذي تألق 
مرسح  عىل  بالرومنسية  مليئة  بليلة 
ابو بكر سالم يف الرياض، مقدًما باقة 
واغنياته  قصائده  وأروع  أجمل  من 
الذي  اللبناني  املخرج  ارشاف  تحت 
احرتاف. بكل  للجمهور  الصورة  نقل 

وكان كميل طانيوس قد افتتح حفالت 
اململكة عىل مرسح سوبردوم  العيد يف 
رمضان  محمد  الفنان  مع  “جّدة”  يف 
الذي قّدم استعراًضا كبريًا وتوّجه بعد 
سعادته  عن  معّبًا  للمخرج  الحفلة 
بالعمل معه، واعًدا الجمهور بمشاريع 
فنّية ضخمة بينهما، ووصف طانيوس 
رحلة.بدوره  ورفيق  والصديق  باالخ 
رمضان  ملحمد  طانيوس  كميل  توّجه 
بحفلتك“. الدني  “كرست  قائالً: 

“جّدة”،  يف  سوبردوم  مرسح  وعىل 
اليوم  يف  املهندس،  ماجد  الفنان  تألق 
التايل، بحفلة ال تنىس حيث سافر مع 
ورومنسيته  وهدوئه  برقّيه  الحضور 
استثنائية  حفلة  مقدًما  الفائضة، 

كميل  املخرج  ارشاف  تحت  ُتنىس  ال 
طانيوس الذي كالعادة شارك املتابعني 
غرفة  داخل  من  حرصّية  بلقطات 
فائق  جانبه  اىل  تواجد  حيث  االخراج 

حسن، مدير أعمال البنس.

علّقت الفنانة، شمس الكويتية، عىل خب شّكل بلبلة 
يف أمريكا وهو وفاة 5 أطفال بإلتهاب الكبد، ما أدى 
حسابها  عىل  شمس  بذلك.وكتبت  تحقيق  فتح  اىل 
»بكرا  اإلجتماعي:  التواصل  موقع  عىل  الخاص 
يقولون لكم فايروس من الكالب والقطط والفريان 
تعيشون  عشان  كلهم  فاقتلوهم  الكريمة  والعائلة 
وانتوا  الحقيقي  السبب  يذكرون  راح  ما  طبعاً   !!!

لقاحات  وتاخذون  وراهم  تركضون  راح  كالعادة 
جديدة ضد العالقات االرسية«.

بني  كبرية  ضجة  الكويتية  شمس  أحدثت  وكانت 
الجمهور من خالل منشورها الذي وصفه البعض 
الخاص:  حسابها  عىل  شمس  كتبت  إذ  بالجريء، 
»هذه الحقبة التي نعيشها سيكتبها التاريخ بماء 

املجاري«.

راغب  السوبرستار  اللبناني،  النجم  أحيا 
الفطر  عيد  بمناسبة  ثانية  حفلة  عالمة، 
السعيد ولكن هذه املرّة يف العاصمة العراقية 
الرتفيهي  الريموك  نادي  يف  وتحديًدا  بغداد 
وذلك بحضور مكتمل العدد قبل أسبوع من 

موعد السهرة.

يف  راغب  لـ  الثاني  هو  الحفل  هذا  ويعتب 
بغداد، حيث تألق بني الجمهورالذي مأل القاعة 
وأتى من مختلف املناطق العراقّية ليستمتع 

بأمسّية استثنائّية مع السوبرستار.
مع  بالعيد  يحتفل  ان  السوبرستار  واختار 
والحفالت،  للسهر  املُحب  العراقي  الشعب 

أجواء  وسط  أغنياته  أجمل  من  باقة  مقدًما 
ممّيزة ساد فيها الرقص والهتاف والبهجة.

السوبرستار  يسافر  الحفالت،  صعيد  عىل 
العربية  الجاليات  سيلتقي  حيث  تورنتو،  اىل 
من  العرشين  يف  الجمعة  يوم  غنائي  بحفل 

مايو الجاري.

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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جناح كبري حلفل »راغب عالمة« يف بغداد

عـين على العالم

تطوير ساعة ذكية للنباتات تراقب 
املاء يف األوراق

علماء يكتشفون »جباال من السكر« 
يف قاع احمليطات

ابتكـر العلماء سـاعة ذكيـة للنباتات تراقب محتـوى املـاء يف األوراق، وتصدر 
أصواًتـا للمالك عندما يحتـاج النبات إىل املاء، ملعالجة معضلـة تتبع ما إذا كان 
النبـات يحتوي عـىل كمية كبرية جًدا أو قليلة جًدا من املاء.. بطريقة مشـابهة 
لكيفيـة تتبع السـاعات الذكية للنشـاط الكهربائي لقلـب مرتديها، من خالل 
أقطـاب كهربائيـة مثبتة عىل الجلـد، يمكن توصيل مستشـعر النبـات القابل 
لالرتداء باألوراق، ثم ينقل البيانات السـلكًيا إىل تطبيق هاتف ذكي، مما يسمح 
للمالـك بمراقبة مسـتويات املاء.يعد املستشـعر القابل لالرتـداء الجديد ألوراق 
النباتات هو األحدث يف سلسـلة من األدوات التي تدعي أنها تسـاعد البستانيني 
يف مراقبـة صحـة نباتاتهـم، والتي تشـمل أيًضا مستشـعرات الرتبـة املتصلة 
بالهواتـف الذكية وأواني النباتات الذكية ذاتية الري.طور الباحثون يف السـابق 
أقطاًبا معدنية ملراقبة محتوى املاء يف األوراق، لكن األقطاب الكهربائية واجهت 
مشـاكل يف البقاء متصلة، مما قلل من دقـة البيانات.أراد الباحثون من املختب 
البازيـي الوطنـي لتقنيـة النانو، بقيـادة ريناتـو ليما، تحديـد تصميم قطب 
كهربائـي يمكن االعتماد عليـه يف املراقبة طويلة املدى إلجهاد املياه يف النباتات، 
مـع البقاء يف مكانه أيًضـا.. وصنعوا نوعني من األقطـاب الكهربائية: أحدهما 
مصنوع من النيكل املرتسـب يف نمط ضيق ومتعـرج، واآلخر مقطوع من ورق 
محرتق جزئًيا ومغطى بطبقة شـمعية، وبعد ذلـك، ابتكر الخباء جهاًزا يمكن 
ارتداؤه للنبات باسـتخدام أقطاب كهربائية معدنية وربطوه بنبات حي.شـارك 
الجهاز البيانات السـلكًيا مع تطبيق وموقع ويب للهواتف الذكية، مما كشـف 
عن النسبة املئوية للمحتوى املائي املفقود، ويقول الباحثون إن مراقبة محتوى 
املاء عىل األوراق يمكن أن يوفر بشكل غري مبارش معلومات عن التعرض لآلفات 

والعوامل السامة

كشـف بحث جديد ىف مياه املحيطات 
عـن مفاجـأة غـري متوقعـة، والذي 
أكـد أن قـاع املحيطـات تحتـوى عىل 
احتياطيات هائلة من السـكر لم نكن 
عىل علـم بها، حيث اكتشـف العلماء 
أن مـروج األعشـاب البحريـة يف قاع 
املحيط يمكن أن تخزن كميات هائلة 
من املواد السكرية، الفتني إىل أن هناك 
آثارا كبرية عىل تخزين الكربون وتغري 
املناخ.وقال البحث  يأتي السـكر عىل 
شكل سكروز )املكون الرئييس للسكر 
املسـتخدم يف املطبخ(، ويتـم إطالقه 
من األعشاب البحرية إىل الرتبة تحتها، 
وهي منطقة تتأثر مبارشة بالجذور، 
وهذا يعني أن تركيزات السـكر ىف قاع 
البحـر أعىل بنحو 80 مـرة مما كانت 
عليه يف املعتاد”.وأشـار التقرير إىل أن 
فريق البحـث، يقـول يف جميع أنحاء 
العالـم، “يمكن أن تحتوي األعشـاب 
البحريـة عىل ما يصـل إىل 1.3 مليون 
طـن من السـكروز، وبعبـارة أخرى، 
هذا يكفي لحـوايل 32 مليار علبة من 
املياه الغازية، لذلـك نحن نتحدث عن 
املخفي”.فيما  اكتشاف كبري للسـكر 
تقول عاملة األحيـاء الدقيقة البحرية 
نيكـول دوبيلييـه، من معهـد ماكس 

بالنـك لألحيـاء الدقيقـة البحريـة يف 
أملانيا: “تنتج األعشاب البحرية السكر 
أثناء عملية التمثيل الضوئي، وىف ظل 
ظروف اإلضاءة املتوسـطة، تستخدم 
السـكريات  معظـم  النباتـات  هـذه 
التي تنتجها لعمليـة التمثيل الغذائي 
والنمو، ولكـن ىف ظل ظروف اإلضاءة 
العالية، عىل سـبيل املثـال يف منتصف 
النهار أو خالل الصيف، تنتج النباتات 
كميـة من السـكر أكثر ممـا يمكنها 
وتطلـق  تخزينـه،  أو  اسـتخدامه 
السـكروز الزائـد ىف منطقـة الجذور 
الخاصـة بها”. وتابـع التقرير “األمر 
املثـري للدهشـة هـو أن هـذا السـكر 
الحيـة  الكائنـات  تلتهمـه  ال  الزائـد 
الدقيقـة ىف البيئـة املحيطـة، ولوقف 
هذا، يبدو أن األعشاب البحرية ترسل 
مركبـات فينوليـة بنفـس الطريقـة 
التى ترسـل بهـا العديد مـن النباتات 
األخرى”، مشريًا إىل أن “هذه املركبات 
الكيميائية - املوجودة يف النبيذ األحمر 
والقهوة والفواكه، باإلضافة إىل العديد 
مـن األماكن األخرى يف الطبيعة - هي 
مضـادات للميكروبات تمنـع عملية 
التمثيل الغذائى ملعظم الكائنات الحية 

الدقيقة، ما يؤدى إىل إبطائها”.

مع اقرتاب امللياردير األمريكي، إيلون 
ماسـك، مـن تأمـني التمويـل الالزم 
لصفقة رشاء تويرت، كشفت معلومات 
جديـدة عـن أن الرجل يخطـط لطرد 
1000 موظف بمجـرد اكتمال رشائه 

ملنصة التواصل االجتماعي.
العديـد مـن  أنـه سـيطرد  وُيعتقـد 
موظفي الرشكة بعد نقل امللكية الذي 
سيسـتغرق حوايل ستة أشـهر، وفقاً 
ملا ذكره ماسـك نفسـه هذا األسبوع 
للمسـتثمرين.. لكن يف املقابل، يتوقع 
أن يعـني رئيس تيسـال املثـري للجدل 
غضـون  يف  الجـدد،  املوظفـني  آالف 
السـنوات الثالث املقبلـة، ما قد يؤدي 
إىل حصـول تضخـم بحـوايل 11000 

موظـف، ارتفاعـاً مـن 7500 حالياً، 
بحسب ما أفادت صحيفة “نيويورك 
تايمز”. كما من املرجح أيضاً أن تضم 
دفعة هؤالء املعينني حديثاً، الكثري من 
املواهـب الجديدة يف مجال الهندسـة.

إىل ذلك، سـتتذبذب األرقام يف الرشكة 
لتصـل إىل 9225 موظفـاً هـذا العام 
قبـل أن تنخفـض إىل 8332 يف عـام 
2023. ثـم إضافـة 2700 عامل آخر 
بحلول عام 2025.وسـتحدث معظم 
الوظائف التي يتم تعليقها خالل فرتة 
االسـتحواذ. فيما من املتوقع أن يظل 
باراج أجراوال، الذي تم تعيينه رئيسا 
تنفيذيـا لتويرت يف نوفمـب املايض، يف 

منصبه حتى إتمام صفقة البيع .

جمزرة يف تويرت.. ماسك خيطط 
لطرد 1000 موظف

  

تغريدات

جمال االسدي

أحمد مال طالل

ــة، اليت من  ــاعات املاضي ــار الس ــى أخب ــيط عل إطالع بس
ــي، مقتل قاتل عميد  ــداد السياس ــتمرار اإلنس بينها، اس
ــتخبارات، جتارة اخلردة يف نينوى، حرائق متفرقة،  االس
ــي يف حمافظة صالح الدين  ــاط لتنظيم داعش اإلرهاب نش
ــة اهلاوية، كدولة  ــا، كل ذلك ينبئنا أننا على حاف وغريه

.! وجمتمع، إن مل نكن قد جتاوزناها أصالاً

ــاحة اجلامعة االمريكية يف بغداد تبلغ مليونني  يقال:- مس
ومخسمائة الف مرت مربع.. ومساحة جامعة هارفارد بكامربدج 
يف الواليات املتحدة تبلغ مثامنائة ومخسني الف مرت مربع 
ــاحتها اكرب ثالث  وهي اكرب جامعة بالعامل، مما يعين ان مس
ــر البيئة التعليمية مهم  ــرات من جامعة هارفارد.. تطوي م

جدااً لكن بإنصاف.

املخرج كميل طانيوس يتفّوق إبداعاًا يف حفالت 
السعودية مع الساهر

ّذر: “لقاحات جديدة ضد العالقات األسرية” مشس الكويتية تحُ

سوانح وبوارح

يعول الفنان املوسيقي امللحن فاروق هالل كثرياً عىل ما أسماه باالنقالب 
التاسع  االثنني  اليوم  الذي سيعلنه عرص  العربي،  اللحن  املوسيقي يف 
من أيار2022، وهو يريد من هذا اليوم، الذي سيقدم فيه محارضته 
املعنيني  الحضور  من  نخبة  قبل  من  مشهوداً  يوماً  يكون  أن  الفنية، 
باملوسيقى واأللحان والغناء، وأن يكون هؤالء شهوداً عىل أن هالل الذي 
تجاوز السادسة والثمانني من عمره ما زال يف عنفوان التوقد الذهني 
الذي يؤهله ألن يتوج خبات حياته ومعرفته املوسيقية باإلعالن عن 
انقالب يجمع فيه آلتني موسيقيتني وتريتني هما آلة العود العربي وآلة 
للمرة  عودته  ومنذ  تشيللو«.  العود   « أسماها  واحدة  آلة  يف  التشيللو 
عاماً،   18 دام  غياب  بعد  املايض،  األول  ترشين  مطلع  بغداد  إىل  األوىل 
حرص فاروق هالل عىل أن تكون هذه العودة هادئة تماماً، عىل الرغم 
من الحفاوة التي استقبل بها من زمالء وأصدقاء قدماء، خالل حفل 
بسيط نظمه مجموعة من الشباب أطلقوا عىل أنفسهم تسمية رابطة 
عشاق القيرص كاظم الساهر يف العراق، ويف هذا الحفل الذي أقيم يف 
نقابة الفنانني تحدث هالل عن مسريته الفنية املكللة بالروائع اللحنية 
منذ بداياتها وأبرز محطاتها، من إعادة توزيعه وغنائه لألغنية الرتاثية 
باألغاني واألناشيد الشبابية والجماهريية،  »يا صياد السمج« مروراً 
عليك«  و«علمني  نزهت،  ملائدة   « عنك  »سألت  مثل  األغاني  وتلحني 
لعبد الله الرويشد، وغريها الكثري، وكما كتبُت يف حينه فإن هالل كان 
إال  عمره  سنوات  تزده  ولم  عهدناه،  كما  ورصيحاً  وعفوياً  متدفقاً 
رصانة محببة، وحالوة يف التعبري، ومحبة تحسها يف ابتسامته الهادئة 
ونظراته الصافية. وقد تحدث العديد من الفنانني الذين حرضوا اللقاء 
تلك  واملواقف  الكلمات  أبلغ  من  لكن  معه،  وذكرياتهم  تجاربهم  عن 
التي جاءت من صاحب اللحن الشهري«غريبة الروح« الفنان محسن 
أن  أخاف  املتحرك: كنُت  الذي خاطب فاروق من عىل كرسيه  فرحان 
أموت قبل أن أراك » ثم أجهش بالبكاء » .بعد أيام قالئل من وصوله 
املرة لضجة تستحق  كان يخطط هذه  لكنه  لبغداد، غادرها مجدداً، 
تواصل معي  الطويلة، وعندما  املوسيقية  بها مسريته  يختتم  العودة 
يف  الشديدة  والحماسة  الفرح  بروح  أحسست  أسبوعني  قبل  هاتفياً 
نبات صوته وهو يعلمني بوصوله مجدداً إىل بغداد، ويدعوني ألكون 
واحداً من الشهود عىل انقالبه املوسيقي الذي يكلل فيه مسرية حافلة 
النصف  غطت  عقود،  ستة  من  أكثر  امتداد  عىل  والتجدد  باإلبداع 
الثاني من القرن العرشين بأكمله.. بالتأكيد فإن انقالب فاروق هالل 
املوسيقي ال يمكن فهمه جيداً، إال للمهتمني باملوسيقى نظرياً وعملياً، 
ومعهم ُصّناع اآلالت املوسيقية الوترية، الذين وحدهم يمكنهم الحكم 
عىل أهميته، لكنه حاول توضيح ركائز انقالبه هذا يف أربع صفحات 
املوسيقية  اآللة  تقديم  خالصتها  الجميل  املميز  بخطه  كتبها  دفرتية 
الجديدة »العود تشيللو« ودوزاناتها التي ستكون فيها قدرة األداء عىل 
ثالث طبقات بديالً للطبقة الواحدة التي حكمت اللحن والغناء لقرون 
طويلة، كما ستصبح عدد درجات االنتقاالت اللحنية يف املُبتكر الجديد 
21 درجة بدالً من عرش درجات لحنية، وذلك يعني يف النهاية أن الدوزان 
الحنجرة  لها  تتعرض  التي  املشاكل  عىل  سيتغلب  املُبتكر  االنقالبي 
البرشية بسبب تقدم العمر خصوصاً األداء االنفرادي وهو األصعب يف 
التوافق، أو بسبب الفوارق يف التكوين البايولوجي ما بني الحنجرتني 
الرجالية والنسائية، كما أنه يمنح العمر يف أي مرحلة القدرة عىل األداء 
وتيبسها  جفافها  من  والحد  البرشية  الحنجرة  ليونة  عىل  والحفاظ 
خاصة  أطول  ملدة  ليونتها  بقاء  عن  فضالً  العمر،  يف  التقدم  بسبب 
للصوت املتدرب، ومسايرتها للمتغريات التكنولوجية وتطور الجينات 
لألجيال املستقبلية.وعندما سيرشح هالل ابتكاره االنقالبي يف األوزان 
املوسيقية نظرياً وتطبيقياً، فإن عودته الثانية إىل مدينة قلبه بغداد، 
لن تكون هذه املرة هادئة من دون ضجة، وبال انقالب أخري قد يرتك 
جدالً واسعاً يف األوساط الفنية واملوسيقية، ويطرح رؤية جديدة ربما 

ستكون محفزاً لثورة لحنية يف املوسيقى العربية .

طه جزاع

 انقالب فاروق هالل

انتقدت االعالمية، مي العيدان، عب وسائل التواصل االجتماعي، 
مواطنتها املمثلة الكويتية إلهام الفضالة عىل خلفية مشاركتها 
الفيصل،  إيمان  سلمان،  شهد  جوهر  شهاب  املمثل  زوجها  مع 

عبدالله الحمادي، بدرية طلبة، يف مرسحية »حلم أمينة«.
املرسحية من تأليف عي الدوحان وإخراج محمد جمال الشطي.

بسبب  الكويت  يف  الذعا  انتقادا  تواجه  نصها املرسحية 
الكارثي الذي يحتوي »عىل الفاظ فاضحة 

وغري مقبولة« حسب العيدان. وقالت 
الفضالة  إلهام  املمثلة  ان  العيدان 

وانتقدت  للكوميديا  تصلح  ال 
والفنون  الثقافة  مجلس 

بالكويت الذي سمح بعرض 
املرسحية.

املرسحية  ان  اىل  يشار 
بالهابطة  وصفت  التي 
اىل  العيدان  دفعت 
تحذير الهام الفضالة 
املؤلف  العمل مع  من 
ألن  الدوحان،  عي 
سيقيض  االمر  هذا 

عليها ألنها ستجد 
تكرر  بأنها 
جراء  نفسها 
مع  العمل 

مراهقني.

بعد نجاح كبري شهدته، صبا مبارك، ضمن املنافسة الرمضانية 

 »suits يف أكثر من عمل درامي رمضاني، بداية من »بالعربي 

فنية  خطوة  نحو  مبارك  صبا  تخطو  »توبة«،  ومسلسل 

ُرّشحت  مبارك  صبا  أن  ذكر  فقد  للعاملية،  تقودها  جديدة 

للمشاركة ضمن أحداث الحلقة األخرية من املسلسل األجنبي

Moonknight  وهو ينتمي إىل الدراما الفانتازيا.

باألداء  ستشارك  حيث  الفور،  عىل  موافقتها  صبا  أبدت  وقد 

املسلسل  أحداث  ضمن  الرئيسة  الشخصيات  إلحدى  الصوتي 

وهي الشخصية التي قدمتها )صوفيا األسري( يف العمل.

جدير بالذكر أن املسلسل من إخراج محمد دياب ويعرض عب 

نسبة  أعىل  خاللها  من  حقق  الذي  الند  ديزني  منصة  شاشة 

مشاهدة فور عرض حلقاته األوىل.

ويجّسد بطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار 

إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي كاملاوي.

البحرية  أحد جنود مشاة  الجديد حول  املسلسل  يدور 

الهوية  اضطراب  من  يعاني  الذي  السابق،  األمريكية 

القمر  إله  من  خارقة  قوى  يمنح  ومن  االنفصالية، 

القوى  هذه  أن  اكتشف  ما  رسعان  لكنه  املرصي، 

أن تكون نعمة ونقمة لحياته  يمكن  املكتشفة حديثاً 

املضطربة.

كذلك يأتي العمل بلمسات مرصية، حيث يشارك املونتري 

املرصي أحمد حافظ يف الحلقتني الثالثة والرابعة، واحدة 

جاستن  الثنائي  إخراج  من  واألخرى  دياب  إخراج  من 

بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمي للمرحلة 

الرابعة من عالم مارفل السينمائي، 

 Eternals التي تضم أفالماً مثل

 Shang-Chi and theو

 Legend of the Ten

ومسلسل   Rings

.Ms. Marvel


