
بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة الكهرباء، امـس االربعاء، 
ان الربط الكهربائي مع تركيا سـيكتمل 
بعد استحصال موافقة االتحاد األوروبي 
املبدئـي، وفيما لفتت إىل وجود تفاهمات 
مـع دول الخليـج واألردن لتزويد العراق 
بالطاقة، أكدت أن االنتهاء من الخطوط 
للشـبكة  ”كبـرياً“  اسـتقراراً  سـيخلق 
الكهربائية.وقال املتحدث باسم الوزارة، 
أحمـد مـوىس، يف حديـث صحفـي: إن 
”العـراق انجـز الربـط الفني مـع تركيا 
بنسبة %100“، مبيناً أن ”االيام القادمة 
ستشـهد عقد تفاهمات وإجـراء اتفاق 

نهائي مع تركيا بعد استحصال موافقة 
االتحـاد االوروبـي املبدئيـة إلجـراء هذا 
الربط“.وأضاف موىس أن ”العراق جاهز 
لنقل الطاقة التـي ترتاوح بحدود 500 - 
600 ميغا واط ”، مؤكداً ان ”هذه الطاقة 
سـتدفع حسـب حاجة العراق“.واشـار 
املتحـدث باسـم الـوزارة إىل ان ”العراق 
سـيكون لديـه ايضـاً ربط مـع الخليج 
العربي، وهناك تفاهمات وتفاوض حول 
سـعر التعرفة، كما ان هناك مفاوضات 
جدية مع السـعودية إلنشاء الربط معها 

من خالل عرعر- محطة اليوسفية“.
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الزوراء/مصطفى العتابي :
عقـدِت اللجنـة الوطنيـة العليـا للميـاه، 
اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي وخرجت بمجموعة من املقررات 
والتوجيهات.وقـال بيان صادر عن مكتب 
رئيـس الـوزراء، وتلقتـه ” الـزوراء“ إن 
”الكاظمي، تـرأس امس األربعاء، اجتماع 
اللجنـة الوطنيـة العليـا للميـاه، فجـرت 
مناقشـة آخـر التطـورات واملسـتجدات؛ 
لضمـان تأمـني الحصص املائيـة للعراق، 
وتحقيق توزيٍع عادل للموارد املائية داخل 
العراق مع اقرتاب حلـول فصل الصيف“.

الـوزارات  جهوزيـة  االجتمـاع  وناقـش 
واسـتعداداتها  اللجنـة  لهـذه  املُشـّكلة 

الالزمـة  واالحتياجـات  املختلفـة، 
واملواطنـني،  للمحافظـات  واملسـتعجلة 
فوّجه الكاظمي برضورة تأمينها يف أرسع 
وقـت ممكـن، بالتعـاون والتنسـيق مع 
الدوائر واإلدارات املعنّية وفقا للبيان.وأّكد 
رئيس الوزراء أن ”أزمة التغريات املناخية 
أّثرت عـىل املوارد املائية يف كل دول العالم، 
وعىل املعنيني يف الدولـة والحكومة تفعيل 
الجهـود واإلمكانـات، وتكثيفهـا؛ لتنفيذ 
خطة توزيـع املوارد املائية وتلبية مختلف 
الحاجـات، فضـًال عـن تأمـني الحصص 
املائية املطلوبة لزراعة املحاصيل الزراعية 

والسيما األساسية منها“.

فيينا/ متابعة الزوراء:
العـام لألمـم املتحـدة  أكـَد األمـني 
أنطونيو غوترييش أنه ال يتوقع وقف 
األعمال القتالية بني روسيا وأوكرانيا 
يف املسـتقبل القريب، فيما قال مدير 

األوكرانيـة،  الحـدود  حـرس  إدارة 
ليونيد باران، إن أوكرانيا اسـتعادت 
السـيطرة عىل نحـو ثلثـي الحدود، 
البالـغ طولهـا 1200 كيلومـرت، مع 
امـس  غوترييـش  روسـيا.ورصح 

األربعـاء، أثناء مؤتمـر صحفي عقد 
يف فيينا: ”لن تسـتمر هـذه األعمال 
القتالية إىل ما ال نهاية وسيأتي وقت 
سـتنطلق فيـه مفاوضات السـالم، 
يف  ذلـك  حصـول  أتوقـع  ال  لكننـي 

املسـتقبل القريب“.وردا عىل سـؤال 
عـن اتصاالته مـع الرئيـس الرويس 
فالديمـري بوتـني، قال األمـني العام 
لألمـم املتحـدة: ”إذا رغبتـم يف حـل 
مشـكلة فيتعني عليكم التواصل مع 

مـن تسـبب فيهـا أو مع من شـأنه 
حلهـا، ولذلك ثمة مغـزى يف التحدث 
مـع الزعيم الرويس وجميع األطراف 

املعنية األخرى يف هذا النزاع“.

الزوراء/حسني فالح:
اْنهى مجلس النـواب، امس األربعاء، القراءة االوىل 
ملقرتح قانون حظـر التطبيع واقامة العالقات مع 
الكيان الصهيوني، فيما اعلن اسـتكمال التصويت 
الدائمة.وذكـرت  النيابيـة  اللجـان  اعضـاء  عـىل 
الدائرة االعالمية للمجلـس يف بيان مقتضب تلقته 
«الزوراء» ان «الربملـان، انهى القراءة االوىل ملقرتح 

قانون حظـر التطبيع واقامة العالقات مع الكيان 
الصهيوني».كمـا اعلـن مجلس النواب اسـتكمال 
التصويـت عـىل اعضاء اللجـان النيابيـة الدائمة.
وقالت الدائـرة اإلعالمية للمجلـس يف بيان ورد لـ 
«الزوراء»، إن «مجلس النواب اسـتكمل التصويت 
عىل اعضاء اللجان النيابية الدائمة».وأشار البيان، 
إىل أن «اللجـان املصوت عليها هي: «اللجنة املالية، 

واللجنـة القانونيـة ولجنة االمن والدفـاع و لجنة 
الخدمـات واالعمار و لجنة العالقـات الخارجية و 
لجنة النزاهة و لجنة النفط والغاز ولجنة الكهرباء 
والطاقـة و لجنة االقتصـاد والصناعـة والتجارو 
لجنة االسـتثمار ولجنة التخطيط االسـترياتيجي 
ولجنة الصحة والبيئة و لجنة االقاليم واملحافظات 
ولجنـة النقـل واالتصـاالت ولجنة الرتبيـة ولجنة 

التعليـم العـايل ولجنـة الزراعـة و لجنـة العمـل 
ومنظمات املجتمع املدني ولجنة حقوق االنسـان 
ولجنة الثقافة والسـياحة واالثار ولجنة الشـباب 
والرياضـة ولجنة الشـهداء والضحايا والسـجناء 
ولجنة الهجرة واملهجرين ولجنة االوقاف والعشائر 

ولجنة املرأة واالرسة والطفولة».

بغداد/ الزوراء:
استشـهدْت صباح امس األربعاء مراسـلة قناة 
الجزيـرة الزميلة شـريين أبوعاقلة عندما أطلق 
عليهـا جنـود االحتـالل اإلرسائيـيل الرصـاص 
الحـي أثنـاء تغطيتها القتحام االحتـالل مدينة 
جنـني بالضفة الغربيـة املحتلة، وفيمـا أفادت 
وزارة الصحـة الفلسـطينية بإصابة الصحفي 
القـدس،  صحيفـة  مراسـل  السـمودي  عـيل 
برصاصـة حيـة يف الظهر، موضحـة أن وضعه 
الفلسـطينية،  الرئاسـة  حملـت  مسـتقر، 
الحكومـة اإلرسائيليـة املسـؤولية الكاملة عن 
هـذه الجريمـة البشـعة، طالب االتحـاد العام 
للصحفيني العرب بتحقيق عاجل دويل يحرضه 

وفد من االتحاد للكشـف عن مالبسات  الحادث 
وعـن الجناة لهذه الجريمـة املروعة التي أودت 
بحياة الصحفية الفلسـطينية الشهيدة شريين 
أبـو عاقلـة، يف حـني ادانـت نقابـة الصحفيني 
العراقيـني وبشـدة الجريمة النكـراء التي أقدم 
عليها الجيش اإلرسائييل والتي أدت إىل استشهاد 
الصحفيـة شـريين ابو عاقلـة. وأعلنـت وزارة 
الصحة الفلسـطينية، امس األربعاء، استشهاد 
الزميلة الصحفية شـريين أبو عاقلة، مراسـلة 
قنـاة الجزيـرة برصـاص الجيـش اإلرسائيـيل، 
شمايل الضفة الغربية.وقالت الوزارة، يف ترصيح 
مقتضب «استشهاد الصحفية شريين أبو عاقلة 
مراسـلة قناة الجزيرة القطرية، جراء إصابتها 

برصاص الجيـش اإلرسائيـيل يف مدينة جنني».
واقتحمت قـوات االحتالل اقتحمت مخيم جنني 
وحارصت أحد املنازل وسـط اشتباكات عنيفة 
مـع مسـلحني. وأصيـب اثنان مـن الصحفيني 
بشـكل خطري بعد اسـتهدافهم من قبل الجيش 
االرسائييل.وذكـرت وزارة الصحة الفلسـطينية 
أن مراسـلة الجزيـرة الصحفيـة شـريين أبـو 
عاقلة أصيبت برصاصـة حية يف الرأس وذكرت 
أن وضعهـا كان حرجا للغايـة، والصحفي عيل 
السـمودي أصيب ايضا برصاصة حية يف الظهر 
ووضعه مسـتقر.يف غضون ذلك أعلنت الرئاسة 
اعـدام قـوات  إدانتهـا جريمـة  الفلسـطينية، 
االحتالل اإلرسائييل، للصحفية شريين أبو عاقلة.

كمـا وحملـت الرئاسـة، الحكومـة اإلرسائيلية 
املسـؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشـعة، 
مؤكـدة انها جزء من سياسـة يوميـة ينتهجها 
االحتالل بحق أبناء شـعبنا وأرضه ومقدساته.

وأكـدت أن جريمة اعدام الصحفيـة أبو عاقلة، 
وإصابـة الصحفـي عيل السـمودي، هـي جزء 
من سياسـة االحتـالل باسـتهداف الصحفيني 
لطمـس الحقيقـة وارتـكاب الجرائـم بصمت. 
وتقدمت الرئاسـة، بأحر التعازي واملواساة، إىل 
عائلة الشـهيدة أبو عاقلة وزمالئها، سائلة الله 
عز وجل، ان يتغمدها بواسـع رحمته ويسكنها 

فسيح جناته.

بريوت/ متابعة الزوراء:
تنطلُق اليوم الخميـس الجولة األوىل 
من االنتخابات النيابية اللبنانية عىل 
األرايض اللبنانيـة، وبشـكل خـاص 
العاملـني كرؤسـاء أقـالم وكتبـة يف 
مايـو/  ١٥ يف  املقـرر  االسـتحقاق 
أيـار الجـاري، والذين يبلـغ عددهم 
١٤٫٩٥٠ موظفاً.ويأتـي هـذا اليـوم 

االنتخابـي بعدمـا انتهـت املرحلتان 
األوىل والثانية من انتخابات املغرتبني 
املقيمني يف الخارج، التي شـملت ٥٨ 
دولة وبلغت نسبة االقرتاع فيها حوايل 
٦٠٪ وفق أرقـام غري نهائية، يف حني 
ُسـجلت بعض املخالفات التي وثقها 
مراقبو «الجمعيـة اللبنانية من أجل 
ديمقراطيـة االنتخابـات»، وتفاوتت 

محيـط  يف  انتخابيـة  دعايـة  بـني 
العديد من مراكز االقرتاع، ما يشـكل 
خرقـاً للصمـت االنتخابـي، وتوجيه 
الناخبـني من قبـل بعـض املندوبني 
والضغـط عليهم.وأعطـت انتخابات 
املغرتبـني، التـي شـارك فيهـا حوايل 
١٣٠ ألـف ناخب مغـرتب وفق أرقام 
وزارة الخارجيـة غـري النهائية، أمالً 

للقوى املدنية املستقلة بعدما تحدثت 
األصـوات  أن  للـرأي  اسـتطالعات 
صّبت بنسـبة كبرية يف خانتها، وهو 
أمـٌر أربك أحزاب السـلطة التقليدية، 
إذ رغـم عددهـم الخجـول نوعـاً ما 
فـإن أصـوات املغرتبـني قـادرة عىل 
تأمـني حواصل يف الكثـري من الدوائر 
االنتخابيـة وبالتـايل قلـب املعادالت 

اليـوم  املوظفـون،   فيها.ويقـرتع 
الخميس، يف مراكز الرسايا الحكومية 
يف األقضيـة اللبنانية كافة تبعاً ملكان 
صناديـق  تفتـح  أن  عـىل  قيدهـم، 
االقرتاع عند الساعة السابعة صباحاً 
بتوقيت بريوت لتقفل يف تمام الساعة 

السابعة مساًء.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـَف نائبـان مسـتقالن عـن رشط 
الحكومـة  للمـيض بتشـكيل  اسـايس 
واستحالة ذلك بدونه ويف حني اشارا اىل 
قـرب طرح املسـتقلني ملبادرتهم وعدم 
ميلهـم اىل اي مبـادرة اخـرى اكدا عدم 

وجود انقسام  يف صفوفهم.
وقـال النائـب املسـتقل، حسـني عـيل 
حسن، يف حديث لـ“الزوراء“ انه ” قبل 
يومـني كان هناك اجتماع للمسـتقلني 
ولجنـة لكتابـة املبادرة وهنـاك تكملة 
لالجتمـاع حتى يتم طرحهـا عىل بقية 
عليهـا  مالحظاتهـم  البـداء  النـواب 
وبعدها سـوف تعلن من قبة الربملان“.
وبـني ان ”املبـادرة سـتتضمن برنامج 
حكومي ومواصفـات رئيس الحكومة 
ويكون مسـتقال ونزيهـا وكفؤا وليس 
لديه شـبهة فسـاد وذو خـربة  اضافة 
اىل مجموعة نقاط اخرى سـتعمل عىل 
حلحلة هذا االنسـداد السيايس“.واشار 
اىل ان ”عـدد املجتمعني قبـل ثالثة ايام 
كان بحدود الــ30 نائبا وبعض االخوة 
النـواب كانـوا مخولـني عـن االخرين 
بمـا يعني اننـا تجاوزنـا االربعني نائبا 
وخرجنا برؤية واحدة بان الذي يريد ان 
يذهـب اىل الحكومة يذهـب والذي يريد 
املعارضة يذهب ولكـن بدون اقصاء“. 
ولفـت ”نحن لسـنا تابعـني الي جهة 
ولكننـا كلفنـا مـن الجانبـني (االطار 
والتيـار) ومـن يكلـف البـد ان يقـول 

انا اقبـل هـذا التكليف بهـذه الرشوط 
املسـتقلني  امتالك  والضمانات“.واكـد 
لربنامـج حكومي جاهز ومعد مشـريا 
ان  كمـا  وكفـاءات    خـربات  ”لدينـا 
كثـريا من االخـوة من اصحـاب الفكر 
سـاعدونا“،  واالقتصـادي  السـيايس 
العلـن  اىل  املبـادرة  ”سـتظهر  الفتـا  
وتكون افضل مـن الربامج التي قدمت 
ملـدة 18 سـنة وهـي مختـرصة وذات 

برنامـج يمكن تطبيقـه يف حال  جرت 
املوافقـة عليها“. وكشـف ”سـنطالب 
برشوط وضمانات فـاذا جاء من قبلنا 
رئيـس وزراء ولـم يدعم مـن الطرفني 
فما الفائدة مـن ذلك النه بمجرد ميض 
شـهرين ستسـقط الحكومـة“.  واكد 
”رشطنـا ان يذهب االخـوة يف الطرفني 
باتجـاه واحـد والنقبـل ان يقبل طرف 
واحد بهـذه املبـادرة البـد ان يقبل بها 

الطرفان ونحن كلفنا باملوضوع وحتى 
نكـون امـام اللـه والجمهـور والناس 
قـد طرحنا حال ولكنهم لـم يقبلوا به“، 
موضحـا ان ”العدد الـذي لدينا حتى لو 
ذهبنـا مـع التيار لن يكتمـل  ويصل اىل 
الثلثني واذا ذهبنا مـع االطار لن يكتمل 
ايضـا“. مـن جانبه قـال النائب، صالح 
مهدي التميمـي، يف حديث لـ“الزوراء“، 
اننا ”بصدد االتفاق عىل فقرات مبادرتنا 

فنحن نتعامل مع مشكلة بلد ال مشكلة 
كتل سياسية  فنحن املستقلون جئنا يف 
ظروف صعبة وهذا يحتم علينا ان نضع 
نقاط اساسية ونختار معايري الحكومة 
املسـتقبلية ويف الوقت نفسـه الربنامج 
الحكومـي لها ومن الكتـل الداعمة لهذا 
الربنامج اللزامها به“، مؤكدا ”سـيعلن 
عنهـا قريبا“. واضـاف ان ”الجلسـات 
مسـتمرة واملجتمعون اكثـر من اربعني 
نائبـا وال يوجد انقسـام بني املسـتقلني 
ابدا فالكل يستشـعر املسـؤولية ويريد 
ان توضـع النقـاط عىل الحـروف  الجل 
تمشـيه االمـور“.  ولفت ”نحـن النميل 
اىل اي مبـادرة فلنـا رؤيتنا  وسـنكتبها 
والـذي يقبـل بها اهـال وسـهال“. واكد 
اننـا سـنطالب بضمانـات قائـال :“من 
املؤكد بعد موافقة االطراف ستعلن امام 
الشـعب ان هذه الكتلة داعمة ملوضوعة 
الحكومـة وملزمة بذلـك“.  وبني ”نحن 
لنا رأينا ومبادرتنا وقرارنا وبابنا مفتوح 
للـذي يوافـق عليها وهي ايضـا طريقة 
لحل املشـكلة وهم من البداية لو اعطوا 
اهميـة للمسـتقلني وجزء من املشـورة 
والخيـار ملا وصلنا اىل هـذه املرحلة فقد 
كانوا يتصورون انهم ليسـوا بحاجة اىل 
املسـتقلني ولديهم اعداد كافية لتشكيل 
تحالفات وامليض بها من غري الرجوع لنا 
وخري دليل هو تشـكيل التحالف الثالثي 
ومضيه بتشكيل الحكومة اال ان عددهم 
لم يكِف فاخفقوا وعادوا اىل املبادرات“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aالعدد:   7715    الخميس    12    ايار     2022 …Ój‹€@Úóó¨@7ÀNo: 7715   Thu   12     May     2022

 بغداد/ الزوراء:
حذف  األربعاء،  امس  الرشيد،  مرصف  اعلَن 
األمم  مليثاق  الدولية  العقوبات  قائمة  اسمه من 
املتحدة والتي جاءت بموجب الوثيقة الصادرة يف 
١٨ نيسان للعام ٢٠٢٢.واوضح املكتب االعالمي 
جاء  القرار  هذا  ان  «الزوراء»:  اىل  ورد  بيان  يف 
العراقية،  الحكومة  قبل  من  بذلت  التي  للجهود 
لجمهورية  الدائمة  واملمثلية  الخارجية،  ووزارة 
الرشيد.واكد  العراق لدى االمم املتحدة ومرصف 
البيان: ان هذا القرار قد أعاد مرصف الرشيد اىل 

مكانته التي يستحقها يف املجال املرصيف.

@Âfl@È8a@“ây@Â‹»Ì@áÓíã€a
ÚÓ€Îá€a@pbiÏ‘»€a@Ú‡ˆb”

@Úébˆãi@…‡n§@ÍbÓ‡‹€@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a
paäã‘fl@Òá»i@xã¶Î@Ô‡√bÿ€a

@á»i@›‡nÿÓé@bÓ◊ãm@…fl@¡iã€a@ZıbiãËÿ€a
@ÔiÎäÎ˛a@Üb•¸a@Ú‘œaÏfl@fibóznéa
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 @ÂÌ7í@ÒãÌá‘€a@ÚÓ–zó€a@fibÓnÀa@ZÔfl˝€a
@fi˝ny¸a@paÏ”@›j”@Âfl@Ú‹”b«@Ïia
Êb◊ä¸a@Ú‹‡nÿfl@lãy@Ú∫ãu

بغداد/نينا: 
اكَد نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العرب مؤيد الالمي، ان اغتيال 
الصحفية القديرة شـريين ابـو عاقلة من 
قبل قوات االحتـالل جريمة حرب مكتملة 
االركان. ونـدد نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيـد الالمـي بجريمة اغتيـال الصحفية 
الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شريين 
ابو عاقلة.وأكد الالمي خالل حضوره وقفة 
احتجاجية يف مكتب الجزيرة ببغداد :  «ان 
اغتيال ابو عاقلة جريمة حرب، وسـنعمل 
مع زمالئنا يف النقابة الفلسـطينية واتحاد 

الصحفيـني العـرب واملنظمـات العامليـة 
عـىل تقديـم الجنـاة للمحاكـم الدولية».
ويف السـياق ذاته قال الالمـي يف تغريدة له 
عـىل تويرت: «ان جريمـة اغتيال الصحفية 
القديرة شـريين ابو عاقلة مـن قبل قوات 
االحتالل وبشـكل مقصود رغم انها كانت 
ترتـدي الزي الصحفي هـي جريمة حرب 
مكتملـة االركان، سـنعمل مـع زمالئنا يف 
الصحفيني  الفلسـطينية واتحـاد  النقابة 
العرب واملنظمات العاملية لجلب الجناة اىل 
املحاكـم الدولية.. خالـص التعازي الهلها 

ومحبيها».

bjÌã”@ÔËn‰Ì@Â€@È‰ÿ€@ÚÌbË„@¸@bfl@∂g@ã‡nèÌ@Â€@bÓ„aã◊Îc@¿@fibn‘€a@ZîÌ7mÏÀ
bÓéÎä@…fl@ÜÎá®a@Ôr‹q@ÏÆ@Û‹«@Òã�Óè€a@ÒÜb»néa@Â‹»m@—ÓÓ◊

بغداد/الزوراء:
املخدرات  لتجارة  تفكيك شبكة  االربعاء،  امس  الرشطة،  لشؤون  الوزارة  وكالة  أعلنْت 
مادتي  من  غرام)  كيلو   ١٦) بحوزتهم  بغداد،  العاصمة  يف  متهما   (١١) عىل  والقبض 
الكريستال والحشيشة املخدرة وأدوات تعاطي مختلفة األنواع».وذكرت الوكالة يف بيان 
ورد لـ «الزوراء»، انه «بعملية نوعية أمنية ومن خالل الحصول عىل معلومات استخبارية 
املديرية العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف قسم مكافحة مخدرات (الرصافة) 
التابع لوكالة الوزارة لشؤون الرشطة تم تفكيك شبكة لتجارة املخدرات والقبض عىل 
(١١) متهم ضبط بحوزتهم (١٦ كيلو غرام) من مادتي الكريستال والحشيشة املخدرة 
وفق  القضاء  إىل  إحالتهم  «تم  انه  اىل  البيان  األنواع».وأضاف  مختلفة  تعاطي  وأدوات 

أحكام املادة القانونية ٢٨ مخدرات لينالوا جزاءهم العادل».

@ùj‘€aÎ@paäáÉæa@Òäbvn€@Úÿjí@ŸÓÿ–m
ÜaáÃi@¿@b‡Ënfl@11@Û‹«
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paäã‘fl@Òá»i@xã¶Î@Ô‡√bÿ€a@Úébˆãi@…‡n§@ÍbÓ‡‹€@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a
الزوراء/مصطفى العتابي :

عقـدِت اللجنـة الوطنية العليـا للمياه، 

الـوزراء  رئيـس  برئاسـة  اجتماعـاً 

مصطفـى الكاظمي وخرجت بمجموعة 

من املقررات والتوجيهات.

وقـال بيـان صـادر عـن مكتـب رئيس 

الوزراء، وتلقته « الزوراء» إن «الكاظمي، 

تـرأس امـس األربعـاء، اجتمـاع اللجنة 

الوطنيـة العليا للمياه، فجرت مناقشـة 

آخـر التطـورات واملسـتجدات؛ لضمان 

تأمني الحصـص املائية للعراق، وتحقيق 

توزيٍع عادل للموارد املائية داخل العراق 

مع اقرتاب حلول فصل الصيف».

وناقـش االجتمـاع جهوزيـة الـوزارات 

اللجنـة واسـتعداداتها  املُشـّكلة لهـذه 

الالزمـة  واالحتياجـات  املختلفـة، 

واملسـتعجلة للمحافظـات واملواطنـني، 

فوّجـه الكاظمـي بـرضورة تأمينهـا يف 

أرسع وقت ممكن، بالتعاون والتنسـيق 

وفقـا  املعنّيـة  واإلدارات  الدوائـر  مـع 

للبيان.

وأّكد رئيـس الوزراء أن «أزمـة التغريات 

املناخيـة أّثـرت عىل املـوارد املائية يف كل 

دول العالـم، وعـىل املعنيـني يف الدولـة 

والحكومـة تفعيل الجهـود واإلمكانات، 

وتكثيفهـا؛ لتنفيـذ خطة توزيـع املوارد 

املائيـة وتلبية مختلـف الحاجات، فضالً 

عـن تأمـني الحصـص املائيـة املطلوبة 

لزراعـة املحاصيـل الزراعيـة والسـيما 

األساسية منها».

االجتمـاع  خـرج  البيـان،  وبحسـب 

بمجموعـة مـن املقـررات والتوجيهات 

التي تسـاهم يف دعم وزارة املوارد املائية 

ملعالجة شح املياه، ورصد التخصيصات 

املاليـة لهـا، وتنفيـذ السـدود الصغرية 

املقـررة؛  الزراعيـة  بالخطـة  وااللتـزام 

إضافة إىل قـرارات تتعلق بدعم املزارعني 

واملحافظـات املتـرضرة، واتبـاع أفضل 

األسـاليب يف اسـتعمال املوارد املائية بما 

يضمن تقليل التلوث ورفـع التجاوزات، 

فضالً عن اتخاذ اإلجراءات العاجلة لربط 

مشـاريع محطات اإلسـالة عـىل قنوات 

املراشـنة باملحطـات املركزيـة؛ لضمان 

توفري احتياجات املواطنني من املياه».
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بريوت/ متابعة الزوراء:

تنطلُق اليـوم الخميـس الجولة األوىل 

من االنتخابات النيابيـة اللبنانية عىل 

خـاص  وبشـكل  اللبنانيـة،  األرايض 

أقـالم وكتبـة يف  العاملـني كرؤسـاء 

االسـتحقاق املقـرر يف 15 مايو/أيـار 

الجاري، والذين يبلغ عددهم 14.950 

موظفاً.

ويأتـي هـذا اليـوم االنتخابـي بعدما 

والثانيـة  األوىل  املرحلتـان  انتهـت 

املقيمـني  املغرتبـني  انتخابـات  مـن 

58 دولـة  التـي شـملت  الخـارج،  يف 

وبلغـت نسـبة االقـرتاع فيهـا حـوايل 

%60 وفق أرقام غـري نهائية، يف حني 

ُسـجلت بعض املخالفـات التي وثقها 

مراقبـو ”الجمعية اللبنانيـة من أجل 

ديمقراطيـة االنتخابـات“، وتفاوتـت 

بـني دعاية انتخابيـة يف محيط العديد 

مـن مراكز االقـرتاع، ما يشـكل خرقاً 

للصمت االنتخابـي، وتوجيه الناخبني 

مـن قبـل بعـض املندوبـني والضغط 

عليهم.

وأعطـت انتخابـات املغرتبـني، التـي 

شـارك فيهـا حـوايل 130 ألـف ناخب 

مغـرتب وفـق أرقـام وزارة الخارجية 

غـري النهائيـة، أمـًال للقـوى املدنيـة 

املسـتقلة بعدما تحدثت اسـتطالعات 

للرأي أن األصوات صّبت بنسـبة كبرية 

يف خانتهـا، وهـو أمـٌر أربـك أحـزاب 

السـلطة التقليديـة، إذ رغـم عددهم 

الخجول نوعاً ما فإن أصوات املغرتبني 

قـادرة عىل تأمـني حواصـل يف الكثري 

مـن الدوائـر االنتخابيـة وبالتايل قلب 

املعادالت فيها.

ويقرتع املوظفون،  اليوم الخميس، يف 

مراكـز الرسايا الحكوميـة يف األقضية 

اللبنانيـة كافة تبعاً ملكان قيدهم، عىل 

أن تفتح صناديق االقرتاع عند الساعة 

السابعة صباحاً بتوقيت بريوت لتقفل 

يف تمام الساعة السابعة مساًء.

املعنّيـة  اللبنانيـة  الجهـات  وتضـع 

اللمسـات األخـرية ملواكبـة انتخابات 

املوظفـني، التـي تعّد بمثابـة امتحاٍن 

ـر قبـل موعـد املعركـة الكربى  ُمصغَّ

يـوم األحد املقبـل عىل كافـة األرايض 

اللبنانيـة، يف ظّل تحديـات كثرية تهدد 

شـفافية االنتخابات وسالمة العملية 

عىل رأسها أزمة الكهرباء، التي لم تعق 

عملية مراقبة انتخابات املغرتبني، التي 

جرت يومـي الجمعة واألحد املاضَينْي، 

وذلك بعد تأمني تغذيـة كهربائية عىل 

مدار السـاعة ملبنـى وزارة الخارجية 

واملغرتبني يف وسط بريوت.

وأعلنـت مؤسسـة كهربـاء لبنـان يف 

بياٍن سـابٍق لهـا أنها بـارشت بتأمني 

التيـار الكهربائـي ملراكز لجـان القيد 

الصغـرى والكربى، البالـغ عددها 26 

مركزاً يف املحافظات كافة، وذلك وفقاً 

لآللية املتفق عليها مع وزارة الداخلية 

والبلديـات مـن تاريخ 5 مايـو لغاية 

14 مايـو ضمنـاً بمعـدل 14 سـاعة 

يوميـاً، عىل أن ُيصـار إىل تأمني تغذية 

كهربائية مستدامة 24 عىل 24 ساعة 

لهذه املراكز يوم االنتخاب أي األحد 15 

مايو واالثنني 16 منه.

لكـن املؤسسـة أشـارت يف املقابل إىل 

الصعوبـات الفنيـة والنقديـة واملالية 

الظـروف  ظـل  يف  تواجههـا  التـي 

االقتصاديـة الصعبـة التـي تمـر بها 

البالد، والتـي تؤدي إىل قـدرة إنتاجية 

محـدودة، حوايل 450 ميغـاواط، التي 

تؤثر سـلباً يف ثبات واستقرار الشبكة 

إىل  الكهربائيـة  الشـبكة  وتعـرّض 

انقطاعات عامة متكررة.

ويف وقـٍت تبحث األجهزة األمنية تنفيذ 

الخطـة التي ستشـمل كافـة األرايض 

اللبناني قبل االنتخابات وبالتزامن مع 

انطالقتهـا ويف اليوم الذي يليها، أصدر 

وزير الداخلية، بسـام مولوي، تعميماً 

إىل املحافظني إلتخاذ اإلجراءات الالزمة 

الليليـة  واملالهـي  املطاعـم  إلقفـال 

واملقاهـي من مسـاء السـبت ولغاية 

صباح يوم االثنني.

ويف السـياق االنتخابـي، قـال رئيـس 

مجلـس الـوزراء نجيـب ميقاتـي إن 

”االقرتاع يف يوم االنتخاب حٌق وواجٌب 

ال يجـوز االسـتنكاف عنـه أو الـرتّدد 

يف القيـام بـه، ومسـؤولية املواطنني 

بالدرجة األوىل أن يختاروا من يريدون 

أن يمثلهـم ويحمـل تطلعاتهـم وهذا 

هو املعرب الطبيعي للتغيري الذي يريده 

اللبنانيون بغض النظر عن األشخاص 

واالنتماءات“.

وارتفعـت حـّدة املواقـف والخطابات 

السياسـية يف األيـام القليلـة املاضية، 

الصمـت  يف  الدخـول  قبيـل  وذلـك 

االنتخابي املرتبط باقرتاع املوظفني، يف 

خطوة تلجأ اليها األحزاب السياسـية 

لتجييـش  ومرشـحوها  التقليديـة 

الرأي العـام واسـتمالة الجمهور عرب 

شـعارات فضفاضة ووعـود انتخابية 

وقنابل صوتية ترمى باتجاه املنافسني 

لرضبهم.

يف املقابل، كانت الفتة الدعوات املتكررة 

من شخصيات سياسية ودينية ُسنية 

املوجهـة إىل أبناء الطائفة للمشـاركة 

الكثيفـة باالنتخابـات وذلـك يف وقت 

يلتزم منارصو رئيس ”تيار املستقبل“ 

بـ“تمنياته“ املقاطعة وكله من بوابة 

اللعب عىل وتر التحذير من تمّدد حزب 

الله وحلفائه برملانياً ومناطقياً.

ويف هـذا اإلطـار، بـرز حديـث وزيـر 

الداخليـة اللبنانـي بسـام املولوي إىل 

صحيفـة ”البـالد“ السـعودية الـذي 

اعترب فيـه أن ”االسـتنكاف أو التأخر 

عن ممارسة حق التصويت واالنتخاب 

إنمـا يمعن يف إغـراق البـالد باألزمات 

ويشكل مكافأة مقصودة للنهج الذي 

أفسـد البالد والعباد“، وذلك يف إشـارة 

إىل قـرار تيار املسـتقبل القايض بعدم 

املشـاركة يف االنتخابـات النيابيـة ما 

يمنح حـزب الله فرصة القيـادة مرة 

أخرى، عىل حّد تعبري الصحيفة.

وبحسـب معلومات ”العربي الجديد“ 

سـيكون لوزير الداخليـة موقف آخر 

يف هـذا اإلطـار، وسلسـلة ترصيحات 

سـتصدر عن شخصيات سـنية تدعو 

فيهـا أبنـاء الطائفة لالقـرتاع بكثافة 

فيما تبقـى األنظار متجهـة إىل ما إذا 

كان الحريـري الذي يتعـرّض لهجوم 

غري مسـبوق من قبل صحف سعودية 

ومواقـف عربهـا لقياديـني سـابقني 

يف التيـار سـيكرس صمتـه أوالً للـرّد، 

ليدعوهـم  وسـيطل عـىل منارصيـه 

للمشـاركة يوم االحـد يف االنتخابات، 

مـع العلـم أن أوسـاطه تنفـي حتـى 

الساعة هذا السيناريو وتؤكد أنه ”قال 

كلمته“.

بغداد/نينا:
 تابعـْت مدير عام األفراد يف وزارة الدفاع بان 
فائـق القبطـان، إنجـاز املعامـالت الخاصة 
بـذوي الشـهداء واملتقاعديـن مـن الجيـش 
العراقي السـابق يف مكتب شـؤون املحاربني 

بمحافظة بابل.
وذكـرت وزارة الدفـاع يف بيـان:“ بنـاًء عـىل 
توجيه األمني العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل 
مطلـك الحيـدري، زارت مديـر عـام األفـراد 
بان فائـق القبطان، مكتب شـؤون محاربي 
بابل، حيث عقـدت اجتماعاً مع مدير املكتب 
وعدد من املنتسـبني واملوظفني“.واسـتمعت 
مشـاكل  إىل  االجتمـاع  خـالل  القبطـان    

ومتطلبـات املوظفني إليجـاد الحلول املالئمة 
لهم وبـأرسع وقـت ممكن وفـق  التعليمات 
والضوابط القانونية املتبعة، ونقلها اىل األمني 
العام، التخاذ اإلجراءات الالزمة. كما اطلعت 
عىل سـري العمل يف املكتب وإنجـاز املعامالت 
الخاصـة بـذوي الشـهداء واملتقاعديـن من 
الجيـش العراقـي السـابق.من جانبـه، عرب 
مدير املكتب عن شكره وتقديره لألمني العام 
وملدير عـام االفراد، ملتابعتهمـا واهتمامهما 
الكبـري بتذليل العقبات كافة امام املنتسـبني 
واملراجعـني، معرباً عـن رسوره لهذه الزيارة 
كونها ترفع من الروح املعنوية لدى املنتسبني 

وتصب يف خدمة الصالح العام.

القاهرة / متابعة الزوراء:
قتـَل الجيش املرصي 10 عنـارص من تنظيم 

داعش خالل مداهمات يف سيناء.
ووفـق ما ذكرتـه مصادر، فإن الجيش شـن 
مداهمـات عىل عدة مناطق بسـيناء، وتمكن 
مـن تصفية 10 داعشـيني خالل اشـتباكات 
جـرت عنـد سـاحل البحـر بمدينـة رفـح، 
ويواصـل الجيش عمليات تمشـيط واسـعة 
النطاق يف مناطق رفح والشيخ زويد ملالحقة 
كافـة العنارص املسـلحة.ويأتي ذلك بعد أيام 
من إحباط الجيش لهجوم إرهابي عىل إحدى 

محطات رفع املياه بمنطقة غرب القناة.
وذكـر املتحـدث العسـكري أن مجموعة من 
العنـارص التكفرييـة قامـوا بالهجـوم عـىل 
نقطة رفع مياه غرب سـيناء وتم االشـتباك 

والتصدى لهم من العنارص املكلفة بالعمل يف 
النقطـة، ما أودى بحيـاة ضابط و10 جنود، 

وإصابة 5 أفراد.
وأضـاف املتحـدث أنه يجري حاليـا مطاردة 
العنـارص اإلرهابيـة ومحارصتهـم يف إحدى 

املناطق املنعزلة يف سيناء.
وعقـب الهجـوم، أكـد الرئيس املـرصي عبد 
الفتاح السـييس أن الحادث اإلرهابي يف غرب 
سـيناء لن ينال من عزيمة الدولة املرصية أو 

الجيش املرصي يف حربهما ضد اإلرهاب.
وقال يف تدوينة عـىل مواقع التواصل إن أبناء 
مرص من املخلصني يلبـون نداء وطنهم بكل 
شجاعة وتضحية، مسـتمرين يف إنكار فريد 
للـذات وإيمـان لـن يتزعـزع بعقيـدة صون 

الوطن.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت خليـة اإلعـالم األمنـي، مقتـل 9 من 
عنـارص داعش اإلرهابي بتفجري نفق يف جبل 

كراو شمال غربي محافظة كركوك.
وذكرت الخلية يف بيـان تلقته ” الزوراء“، أنه 
”بعملية أمنية امتازت بالدقة واملهنية العالية 
تمكنـت القطعات االمنية ضمـن قاطع لواء 
املشاة 51 يف الفرقة 14 شمال غربي محافظة 
كركوك، من تفجري نفق يف جبل كراو يتحصن 
بداخلـه نحو 9 من عنـارص عصابات داعش 
اإلرهابيـة، حيث تم قتل جميع هذه العنارص 

اإلرهابية خالل هذه العملية“.
واضافـت، أن ”القـوات األمنيـة تمكنت من 

التعـرف عىل عنـارص مـن بينهـم اإلرهابي 
املكنـى ابو عمر الذي يعمل ضمن ما تسـمى 
فرقـة نهاوند واملجـرم اإلرهابـي امللقب ابو 
صفيـة“، مبينـة أنـه ”بحسـب املعلومـات 
املتوفـرة ان هذه العنـارص اإلرهابية التي تم 
ترحيلهـا اىل جهنـم وبئس املصري، مشـرتكة 
بالتعـرض عىل أحدى نقـاط اللواء 96 ضمن 

الفرقة 14 يف شهر نيسان املايض“.
وأشـارت غـىل أن ”قواتنـا األمنيـة البطلـة 
سـتواصل جهودهـا للقضاء عـىل املجاميع 
االرهابيـة وتدمـري أوكارهـم مهمـا كانـت 
الظروف ولن يثنـي األجهزة األمنية يشء من 

الوصول اىل مخبأهم“.

الزوراء/حسني فالح:
اْنهى مجلس النواب، امس األربعاء، 
القـراءة االوىل ملقـرتح قانون حظر 
مـع  العالقـات  واقامـة  التطبيـع 
اعلـن  فيمـا  الصهيونـي،  الكيـان 
اسـتكمال التصويـت عـىل اعضاء 

اللجان النيابية الدائمة.
وذكرت الدائـرة االعالمية للمجلس 
يف بيـان مقتضب تلقتـه ”الزوراء“ 
ان ”الربملـان، انهـى القـراءة االوىل 
ملقرتح قانون حظر التطبيع واقامة 

العالقات مع الكيان الصهيوني“.
كما اعلن مجلس النواب اسـتكمال 
اللجـان  اعضـاء  عـىل  التصويـت 

النيابية الدائمة.
وقالت الدائرة اإلعالمية للمجلس يف 
بيان ورد لـ ”الزوراء“، إن ”مجلس 
النـواب اسـتكمل التصويـت عـىل 

اعضاء اللجان النيابية الدائمة“.
”اللجـان  أن  إىل  البيـان،  وأشـار 
املصوت عليها هي: ”اللجنة املالية، 
واللجنـة القانونيـة ولجنـة االمن 
والدفاع و لجنة الخدمات واالعمار 
و  الخارجيـة  العالقـات  لجنـة  و 
لجنة النزاهة و لجنة النفط والغاز 
ولجنـة الكهربـاء والطاقة و لجنة 
والتجـارو  والصناعـة  االقتصـاد 
التخطيط  لجنة االسـتثمار ولجنة 
االسترياتيجي ولجنة الصحة والبيئة 
و لجنة االقاليم واملحافظات ولجنة 
الرتبية  النقل واالتصـاالت ولجنـة 
ولجنة التعليم العايل ولجنة الزراعة 
و لجنة العمـل ومنظمات املجتمع 
االنسـان  حقـوق  ولجنـة  املدنـي 

ولجنـة الثقافة والسـياحة واالثار 
ولجنة الشـباب والرياضـة ولجنة 
والسـجناء  والضحايـا  الشـهداء 
ولجنـة الهجـرة واملهجرين ولجنة 
االوقـاف والعشـائر ولجنـة املـرأة 

واالرسة والطفولة“.
واشـارت الدائرة اإلعالمية للربملان، 
املاليـة، هـم  اللجنـة  إن ”اعضـاء 
:“النائب عطوان العطواني والنائب 
فيصـل النائيل والنائـب ثامر ذيبان 
والنائـب مصطفـى خليـل والنائب 
مثنى السامرائي والنائب مصطفى 
جبار سـند والنائب نرمني معروف 
كوجـر  جمـال  والنائـب  غفـور 

احمد“.
باملقابل، تم استكمال التصويت عىل 
اعضـاء اللجنة القانونيـة النيابية، 
الحمامـي  عـارف  وهم:“النائـب 
والنائب احمد االسدي والنائب سالم 
العنبكـي والنائـب محمـد جاسـم 
الخفاجـي والنائب مصطفى احمد 
عرسـان والنائب ايمـان عبدالرزاق 
محمد والنائب اوميـد محمد احمد 
والنائـب دار حمـه احمـد والنائب 

طالل الزوبعي“.
فيمـا تكونت لجنة االمـن والدفاع، 
من: ”النائب صفـاء عبدالنبي جرب 
والنائـب حسـني الغانمـي والنائب 

محمـد التميمـي والنائـب حسـني 
الكطرانـي والنائب جـواد البوالني 
والنائـب محمـد رسـول الرميحي 
والنائب مهـدي تقي امريل و النائب 
والنائـب  املوسـوي  رحيـم  احمـد 
حسني العامري والنائب عيل حسن 
السـاعدي والنائـب يارس سـكندر 
وتوت والنائب فالح حسـن حسـني 
والنائب زياد طارق الجنابي والنائب 
نايف الشمري والنائب كريم يوسف 
ابو سودة والنائب لطيف مصطفى 
الورشـان والنائـب محمـد مهنـد 
والنائـب خالـد العبيـدي والنائـب 
صكبـان يوسـف والنائـب مريوان 

ابراهيم والنائب كريم شكور محمد 
والنائـب عمر صالـح والنائب وعد 
القدو والنائب نايـف خلف والنائب 

بيدء خرض السلمان“.
أمـا لجنة الخدمـات واالعمار، فقد 
برهـان  من:“النائـب  كل  ضمـت 
حميـد  رسـل  والنائـب  املعمـوري 
والنائب عيل حسني علوان الساعدي 
والنائـب  الكنانـي  فـؤاد  والنائـب 
عـيل  والنائـب  العبيـدي  شـيماء 
فضاله والنائب عالء سـكر والنائب 
والنائـب  السـاعدي  كاظـم  باقـر 
ثائـر عبدالجليل السـعيدي والنائب 
همام عـيل مهدي والنائـب مديحة 
حسن املوسـوي والنائب حيدر عيل 
شـيخان والنائب تقي نارص الوائيل 
والنائب داود العيـدان والنائب مها 
الجنابـي والنائـب وطبـان جليـل 
منصوروالنائـب محمـود العبيـدي 
والنائب عائشـة املسـاري والنائب 
عدنـان الجحييش والنائب سـميعة 
الغـالب النائـب خـدر عـيل صادق 
النائب محما خليـل والنائب رسوه 

محمد رشيد“.
وضمت لجنة العالقـات الخارجية، 
كل مـن: ”النائب ابتسـام البديري 
والنائـب  املالكـي  يـارس  والنائـب 
عامر حسـني الفايز والنائب ديالن 
غفـور صالح والنائـب اريان عزيز 
احمـد والنائب مثنى امـني والنائب 
ايفان فائق يعقوب والنائب غاندي 

عبدالكريم“.
العراقـي  النـواب  مجلـس  ورفـع 

جلسته االعتيادية اىل اشعار اخر.
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فيينا/ متابعة الزوراء:
أكـَد األمـني العام لألمـم املتحـدة أنطونيو 
غوترييـش أنـه ال يتوقـع وقـف األعمـال 
القتالية بني روسـيا وأوكرانيا يف املستقبل 
القريب، فيما قال مدير إدارة حرس الحدود 
أوكرانيـا  إن  بـاران،  ليونيـد  األوكرانيـة، 
استعادت السيطرة عىل نحو ثلثي الحدود، 

البالغ طولها 1200 كيلومرت، مع روسيا.
ورصح غوترييـش امـس األربعـاء، أثنـاء 
مؤتمر صحفي عقد يف فيينا: ”لن تسـتمر 
هـذه األعمـال القتاليـة إىل مـا ال نهايـة 
وسـيأتي وقت سـتنطلق فيـه مفاوضات 
السـالم، لكننـي ال أتوقـع حصـول ذلك يف 

املستقبل القريب“.
وردا عىل سـؤال عـن اتصاالته مع الرئيس 
الـرويس فالديمري بوتني، قـال األمني العام 
لألمم املتحـدة: ”إذا رغبتم يف حل مشـكلة 
فيتعني عليكم التواصل مع من تسبب فيها 

أو مع من شـأنه حلها، ولذلـك ثمة مغزى 
يف التحـدث مـع الزعيـم الـرويس وجميع 

األطراف املعنية األخرى يف هذا النزاع“.
وشـدد غوترييـش عىل أن هـذه االتصاالت 
تسـاعد يف ”فهم دوافع وأهداف األطراف“، 
الفتا إىل أنها تسـاعد أيضا يف بعض األحوال 
يف تحقيق نتائج ملموسة، مثل العملية التي 
أجـيل خاللها تحـت إرشاف األمـم املتحدة 
واللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر مئات 
املدنيني مـن مصنع الصلب ”آزوفسـتال“ 
الذي ال يزال آخـر معقل للقوات األوكرانية 

يف مدينة ماريوبول.
وقال: ”بعد إجالء املدنيني من ”آزوفستال“، 
ال نزال عىل تواصل مع السلطات األوكرانية 
والروسـية لتطبيـق املزيـد من مثـل هذه 

املبادرات، وهذه االتصاالت مستمرة“.
وأعـرب غوترييش عـن قناته بأنه سـيتم 
تنفيذ املزيد من العمليات اإلنسانية من هذا 

النوع، الفتا إىل أن األمم املتحدة لن تكشـف 
تفاصيلها للرأي العام ما لم تنته، عىل غرار 

عملية ماريوبول.
ويف السـياق ذاتـه قـال مديـر إدارة حرس 
الحدود األوكرانية، ليونيد باران، إن أوكرانيا 
استعادت السيطرة عىل نحو ثلثي الحدود، 

البالغ طولها 1200 كيلومرت، مع روسيا.
وشـّدد بـاران، يف مؤتمر صحفـي، عىل أن 
قوات حرس الحدود تواصل مهامها لتأمني 

كامل حدود أوكرانيا.
وأضاف املسـؤول األوكراني: ”دخلت دائرة 
حـرس الحـدود الحكوميـة داخـل واليات 
مناطـق  وترشنيهيـف  وسـومي  كييـف 
املسـؤولية. ومع ذلك، فـإن الخطر ال يزال 
قائمـا، وبالتايل، فـإن التدابـري االعتيادية 
لحمايـة الحـدود ليسـت كافيـة“، مربزا: 
”يف الوقـت الحايل، يتم اتخـاذ تدابري لتفقد 
املنطقـة بالتفصيـل ويتـم إنشـاء مراكز 

إضافية“.
وأشـار إىل أن الوضـع األكثـر توتـرا هو يف 
حيـث  ولوغانسـك،  دونيتسـك  منطقتـي 
تحاول القوات الروسـية بسـط سيطرتها 

باالقتحام.
وكشف أن قوات حرس الحدود البحرية إىل 
جانب قوات الدفاع األخرى تواصل عملياتها 
يف لوغانسـك وخاركيف وكراماتورسـك يف 

اتجاه ماريوبول.
ووصف مدير إدارة حرس الحدود األوكراني 
الوضع عـىل الحدود مـع بيالروسـيا بأنه 
تحـت  مـازال  لكنـه  اسـتفزازا  ”يشـكل 
السـيطرة مع األخذ يف االعتبـار التهديدات 
املحتملة هناك، مما يدفع القوات األوكرانية 

التخاذ كافة التدابري لحماية الحدود“.
منطقـة  يف  الوضـع  يـزال  ”ال  وتابـع: 
ترانسنيسـرتيا مـن الحدود مـع مولدوفا 

صعبا واستفزازيا“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
نفـت وزارة الزراعة االخبار التي تتحدث عن أبالغ 
العراق اململكة العربية السـعودية صاحبة مبادرة 
الرشق األوسط األخرض، بأنه لن يتمكن من توفري 
كميات املياه الالزمة للمشـاركة يف املرشوع الذي 
تكفلت به اململكة، لزراعة نحو سـتة ماليني دونم 
مـن أرايض األنبـار والنجـف واملثنى مبينـة ان ما 
يعطل اسـتكمال ذلك األمر عدم تشـكيل حكومة 

جديدة للميض بتدشني التعاقدات.
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، يف 
ترصيـح صحفي أن ذلك «عار عن الصحة»، مبينا 
ان «الجانـب العراقي قطع خطوات وسلسـلة من 
النقاشـات مع الجانب السـعودي طيلة السنوات 

املاضية وما زال األمر قائما». 
ثبـات  إىل  يحتـاج  «األمـر  أن  النايـف  وأضـاف 
املؤسسات التنفيذية بما يعطيها الغطاء الرشعي 
والدسـتوري وال يمكن تحقيق ذلك يف ظل حكومة 

ترصيف األعمال الحالية».
وأشـار إىل «وجـود مخططـات السـتثمار األزمة 
املائيـة؛ يف محاولـة لتقديـم البـالد كواحـدة من 
الدول الفقـرية بغية إبقاء العـراق حديقة خلفية 

الستهالك البضائع األجنبية».
وتعـود قصة هـذا املرشوع بعـد عـودة العالقات 
الدبلوماسـية بني العـراق والسـعودية يف األعوام 
القليلة املاضية، وتحديـدا خالل فرتة ترأس حيدر 

العبـادي ملجلـس الـوزراء، جرى توقيـع مذكرات 
تفاهـم وتعـاون يف قطاعـات الزراعـة والتجارة 

والصناعة.
ويف نهاية فرتة العبادي، كان التباحث بني الطرفني 
جـار حـول تطويـر القطـاع الزراعـي يف العراق، 
باستنسـاخ تجارب ناجحة استطاعت خالل مدد 
قصرية تحقيق نتائج مبهرة عىل مسـتوى سـوق 

اإلنتاج اإلقليمي والدويل.
ومـن ضمـن األفـكار املطروحة، اسـتثمار بعض 
البوادي والصحارى العراقيـة القريبة من الحدود 
السـعودية،  إال أنها لم تندفع ملستوى اإلعالن عن 
املرشوع بشـكل رسـمي يف وسـائل اإلعـالم حتى 

وصول عادل عبد املهدي لرئاسة الوزراء.
ويف مطلـع ٢٠١٩، كشـف الجانـب العراقـي عن 
عرض رشكة «املراعي» السعودية إلنشاء مشاريع 
اسـتثمارية يف مناطـق الباديـة، تختص بمجاالت 

الزراعة وتربية الحيوانات والصناعات الغذائية.
ويشـمل املـرشوع اسـتثمار ١٫٧ مليـون دونـم 
لألغـراض الزراعيـة يف الصحراء جنـوب وجنوب 

غربي البالد.
إال أنـه تـوارى عـن األنظـار وغـاب عـن أخبـار 
الحكومـة، حتى تقديم عبد املهدي اسـتقالته عىل 
أثـر االحتجاجات الشـعبية العارمة التي سـادت 

مناطق جنوب ووسط العراق يف أكتوبر ٢٠١٩.
رئاسـة  إىل  الكاظمـي  ومـع وصـول مصطفـى 

الحكومـة العراقية يف مايو ٢٠٢٠، كانت العالقات 
العراقية العربية تشـهد مواسم ربيعها بعد جهود 
كبـرية بذلتها بغـداد لتحريك البالد نحـو الفضاء 

العربي الدويل.
وكانـت السـعودية بمثابة البوابة التـي يمر منها 
العـراق إىل محيطـه الخليجي العربـي، بعد تبادل 
للزيـارات عـىل مسـتويات رفيعـة جـدا، تكللـت 
باتفاقات ومشـاريع اقتصاديـة وتنموية ظهرت 
تجلياتهـا يف إعـادة افتتاح منفذ عرعـر الحدودي 

الذي كان مغلقا ألكثر من ٢٥ عاما.
ومع تنامي تلك العالقات، ظهر مرشوع االستثمار 
الزراعـي السـعودي يف العراق تارة أخـرى، ولكن 
بخطوات أكرب رسـمت عىل ورق التخطيط تمهيدا 

للتنضيج والتحرض ملرحلة التنفيذ.
لكن تلك التطورات أغضبت بعض القوى السياسية 
التـي قامت باالعـرتاض بدءا من التشـكيك بنوايا 
الريـاض وليـس انتهـاء بتوصيفـه بأنـه «تحرك 

استعماري ناعم» تقوده السعودية يف العراق.
ومـن املخطط ضمـن املـرشوع أن يتم اسـتثمار 
صحـراء العراق، بدءا مـن األنبار مـرورا بالنجف 
وكربـالء ثم وصـوال إىل املثنـى، بمسـاحة مليون 
هكتار تقريبا، مـع توفري أكثر من ٦٠ ألف فرصة 
عمل.كمـا يتضمن إقامـة مصدات خـرضاء عند 
بوادي العراق عرب زراعة أكثر من ١٠ ماليني نخلة، 

وتأسيس مدن سكنية وصناعية ومزارع أبقار.

ويكتسـح التصحر العراق منذ سنوات، باإلضافة 
إىل تقلـص املناطـق الزراعيـة والخـرضاء جـراء 

تقلبات املناخ العاملية وأزمة الجفاف.
ويف نوفمـرب ٢٠٢٠، أثنـاء الحـراك الدائـر بشـأن 
استثمار السعودية للبوادي العراقية، أكدت وزارة 
املـوارد املائيـة أن خزيـن امليـاه الجوفيـة يف تلك 
املناطق ال يسـمح بوجود اسـتثمارات كبرية، مما 
يهدد عىل حد وصفها «مسـتقبل ثـروة األجيال»، 

من ثروة العراق املائية.
وحسـب املخططات األساسـية، يتطلب املرشوع 
السعودي ديمومة مائية ملدة ٥٠ عاما، بينما أكدت 
الوزارة أن كميات املياه الجوفية املتوفرة ال تكفي 

لخمس سنوات.
ويقـول األكاديمـي واملحلـل السـيايس العراقي، 
إحسان الشمري، إن «اعرتاض مرشوع االستثمار 
السـعودي يف بادية العراق وما حمل من تفسريات 
وتأويـالت؛ يأتـي بهـدف سـيايس، الغـرض منه 
إقليميـة معروفـة  الحفـاظ عـىل مصالـح دول 

ومشخصة يف البالد خشية أن تتعرض للرضر».
وأضـاف أن «التوجـه نحو املرشوع الـذي ولد من 
رحـم مقـررات املجلس التنسـيقي بـني البلدين،  
يأتي ضمن تحرك العراق كجزء من منظومة األمن 
الغذائـي اإلقليميـة، بالتـايل يتحرك ضمـن نطاق 
معـروف وسـائد بما يؤمـن قوت الشـعب ويوفر 

الضمانة االقتصادية للبالد».

 حـدد وزير البيئـة جاسـم الفالحي، 
الجهـات املسـؤولية عن تنفيـذ قرار 
تحويل معسـكر الرشيد جنوبي بغداد 
اىل سـاحات خـرضاء ضمـن جهـود 
الحكومة ملكافحة التصحر والعواصف 

الرتابية.
وقـال الفالحـي يف ترصيـح صحفـي 
:»نشجع موضوعة التشجري والغابات 
ونسـعى جاهديـن للمحافظـة عـىل 
املناطق الخـرضاء داخل املـدن ومنع 

التجريف».
وأضـاف «تفاصيـل تحويل معسـكر 
الرشـيد اىل مسـاحات خـرضاء مـن 
مهام الدوائر التنفيذية ودوائر البلدية 
يف امانة بغداد فضال عن وزارة الزراعة 
دوائـر الغابـات والتصحر والبسـتنة 
فهي الجهات املسؤولة عن تنفيذ هذه 

املشاريع».
البيئـة  «وزارة  ان  الفالحـي  وبـني 
وزارة رقابيـة ووزارة البيئة وظيفتها 

واملحـددات  املعايـري  عـىل  اإلرشاف 
البيئيـة توفري الدعم والتشـجيع لكل 
شجرة او نبتة تغرس لتحسني الواقع 
البيئي يف البـالد».وكان رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي وجه خالل جلسة 
مجلس الوزراء  اول أمس بإعداد ورقة 
خـرضاء تعنى باالعتمـاد عىل الطاقة 
املتجـددة وتقليل االنبعاثـات، وابقاء 
معسـكر الرشـيد يف بغـداد منطقـة 
خرضاء وحديقة كربى واال تقام عليه 

أي مرشوعات»
أصـدرت وزارة البيئـة، امس األربعاء، 
الزهـراوي  مستشـفى  بغلـق  أمـراً 

الجراحي يف محافظة ميسان. 
وذكرت املديرية يف بيان تلقته «الزوراء» 
أن «الوكيل الفنـي املخوَّل بصالحيات 
وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفالحي 
أصدر أمراً بغلق مستشـفى الزهراوي 
الجراحي يف ميسـان»، مبيناً، أن «ذلك 
جـاء لعـدم التزامـه بمراجعـة دائرة 

حمايـة وتحسـني البيئـة يف املنطقـة 
الجنوبية / شعبة الوقاية من املصادر 
املشعة الستحصال املوافقة البيئية». 

وأضافـت، أن «أمـر الغلـق اتخذ وفقاً 
ألحـكام املادة (١١) من قانون حماية 
وتحسني البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ 
والتـي تنص عـىل أن (تمنـع الجهات 
ذات النشـاطات املؤثرة عىل البيئة من 
ممارسـة عملها من دون اسـتحصال 

موافقة الوزارة)». 
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ذي قار/الزوراء:
يواصـل خريجـي املعاهـد والكليـات يف محافظة ذي قـار، امس األربعـاء، اغالق مبنى 
فـرع رشكة توزيع املنتجات النفطية لليوم الثالث عـىل التوايل للمطالبة بتوفري درجات 

وظيفية لهم.
املئات من الخريجني واصلوا اعتصامهم امام مبنى فرع رشكة توزيع املنتجات النفطية 
يف مدينـة النارصيـة (مركز محافظـة ذي قار)، يف اطـار التصعيد االحتجاجي بسـبب 

تجاهل مطالبهم من قبل الجهات الحكومية.
واشـاروا انهم، سيستمرون باغالق مبنى الرشكة والحفاظ عىل التظاهر السلمي لحني 

االستجابة ملطالبهم بتوفري فرص عمل لهم خالل موازنة ٢٠٢٢.
ورغـم خلو سـاحات االحتجاج واالعتصـام يف عموم محافظة ذي قـار من أي مظاهر 
احتجاجية، منذ أكثر من شهر، إال أن مشاهد االغالق واالحتجاج عادت مجددا يف مدينة 

النارصية.
كما تجددت تظاهرات محارضي محافظة دياىل، امس االربعاء، وسـط حراك تصعيدي 

يف الطريق.
وقال منذر الشمري عضو تنسيقية التظاهرة ان“ العرشات من محارضي دياىل خرجوا 
يف تظاهـرة سـلمية امام مبنى الرتبية وسـط بعقوبة لليوم الثاني عـىل التوايل من اجل 
الضغـط لتحقيق ٤ مطاليب رئيسـية ابرزها التثبيت عىل املـالك ضمن موازنة ٢٠٢٢ يف 

ظل وفرة مالية كبرية خلقتها ارتفاع اسعار النفط العاملية مؤخرا“.
واضـاف الشـمري،ان“ املحارضين سـيلجؤون اىل حراك تصعيدي يف ظل بدء جلسـات 
مجلس النواب“، مؤكدا أن ”التظاهرات سـتتحول اىل اعتصام سـلمي مفتوح خاصة يف 

ظل وجود اكثر من ٣٠ الف محارض لديهم ذات االهداف“.
واشـار اىل ان ”الحراك السـلمي للمحارضين سـيبقى قائما واىل اشعار اخر لحني تلبية 

كل املطاليب“. 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديريـة املـرور العامـة، امـس 
األربعاء، عن منع نوع محدد من دراجات 
السري يف الشـوارع، فيما اعلنت عن عدد 

الدراجات املحجوزة خالل يومني.
وقـال مدير املـرور العامة اللـواء طارق 
إسـماعيل يف ترصيـح صحفي «سـيتم 
تشـديد العقوبات عىل الدرجـات النارية 
باإلضافة اىل القيام بحملة غري مسبوقة 
بحجـز جميـع الدراجـات واحالتها عىل 
الجمارك لعدم تسجيلهم والتجوال بها». 
احالتـه  سـتتم  «املخالـف  أن  وأضـاف 
عـىل مركـز الرشطة وخاصة مـن الذين 
يحملـون شـخصني أو أكثر عـىل دراجة 

واحدة»، مشـرياً انه «تـم حجز أكثر من 
١٥٠٠ دراجـة خالل يومـني بواقع ٧٥٠ 

دراجة يف اليوم».
مـن جانبه، اكـد مدير عالقـات املديرية 
العقيد زيـاد القييس يف ترصيح صحفي، 
«امر عمليات بغداد واملنصوص به حظر 
تجـوال الدراجـات يكون من السـاعة ٦ 
مسـاء اىل السـابعة صباحـاً باسـتثناء 

دراجات التوصيل (الدلفريي)».
واضـاف ان «هنـاك نوعاً مـن الدراجات 
التي محركاتها اقل من ٦٠ سييس تعرف 
باسـم الـ(الزنبورة) ال يسمح بتجوالها 
مطلقا، إلنها مسـتوردة عـىل أنها ألعاب 

أطفال».

بغداد/الزوراء:
وجه وزير الرتبية عيل حميد الدليمي، امس االربعاء، بتشكيل لجنة عليا عاجلة للتحقيق 
ومعاقبـة احد املدرسـني الذين تجاوز عىل مهنة التعليم والـذوق العام عرب احد املقاطع 
املصـورة ومحاسـبة كل من يتـورط بمثل هذه االفعال وسـحب الصفـة الرتبوية التي 

يحملها منه كونه اليستحقها.
وبحسـب بيان لـوزارة الرتبية ورد «الزوراء»، شـدد الوزير عـىل «رضورة الحفاظ عىل 
قدسـية مهنة التعليم والرسالة االنسـانية واالخالقية التي تحملها»، رافضاً «أي تجاوز 
يحصل يف هذا املجال، وان من يتورط بمثل هذه االفعال ال يستحق الصفة الرتبوية التي 

يحملها».
كمـا وجه الدليمي بـ «غلق املعاهـد التي تخالف قوانني وزارة الرتبية واملبادئ الرتبوية، 
والتـي تورطت بمـا يتقاطع مع االهـداف الرتبوية التي انشـأت من اجلهـا»، مبيناً أن 
«الوزارة سـتبقى حريصة عىل ابقاء اسـم العراق ناصعاً يف كافـة املحافل، وعىل صون 

مستقبل طلبتنا االعزاء»، وفقا للبيان.
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كشـف رئيس لجنة الزراعة يف مجلس دياىل 

السـابق حقي الجبوري، امس االربعاء، عن 

فقـدان املحافظة اكثر من ٥ ماليني شـجرة 

بعد ٢٠٠٣.

وقال الجبوري يف ترصيح صحفي ان“ دياىل 

تأتي يف مقدمة املحافظات التي فقدت جزءا 

كبريا من بسـاتنيها بعـد ٢٠٠٣ خاصة وان 

نسـبة ما فقدته يصل اىل ٤٠٪ من املساحة 

الكليـة للبسـاتني املنتـرشة يف ٢٥ مقاطعة 

زراعية“.

واضـاف الجبـوري، انه ”يمكـن القول بان 

اجمايل ما فقدته دياىل من اشجار بعد ٢٠٠٣ 

يصـل اىل ٥ ماليني“، مؤكدا أن ”نصفها كان 

بسبب االرهاب وتداعياته“.

وأوضح، أن ”املحافظة تأتي ربما يف مقدمة 

املحافظـات التي فقـدت االحزمة الخرضاء 

عىل مسـتوى البـالد يف السـنوات األخرية“، 

مشـريا اىل ان“ معدل تعويـض ما خرسناه 

من اشـجار اقل من ١٪ خاصة مع االهمال 

الحكومي لهذا املسـار رغم اهميته يف اعادة 

التـوازن البيئـي ومواجهـة الظواهر املثرية 

للقلق ومنها العواصف الرتابية املتكررة“.

للقطـاع  بالـغ  وتسـبب االرهـاب يف رضر 

الزراعي يف محافظة دياىل خاصة البسـاتني 

مـا ادى اىل هـالك مسـاحات شاسـعة من 

االرايض. 

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االربعاء، 
عن تنفيـذ سلسـلة عمليَّات ضبـٍط يف عدٍد من 
محطات تعبئـة الوقود الحكوميَّـة يف ُمحافظة 
ديـاىل، ُمبّينـًة ضبط حاالت هـدٍر للمـال العام 
وُمخالفات وتهريب مشـتقاٍت نفطيَّـٍة وبيعها 

يف السوق السوداء.
دائرة التحقيقات يف الهيئة أشـارت يف بيان ورد 
لـ «الـزوراء»، إىل قيام فريق عمٍل من شـعبتي 
التحرِّي والضبـط والتحقيـق يف مكتب تحقيق 
ديـاىل بتنفيـذ (٧) عمليَّـات ضبـٍط منفـردٍة يف 
عدٍد من محطات تعبئة الوقود وبيع املُشـتقات 
النفطيَّة الحكوميَّة يف املُحافظة، ُموضحًة وجود 
ُمخالفـاٍت كثـريٍة أدَّت إىل حصول هـدٍر يف املال 

العام.
وأضافـت الدائرة إنَّ عمليَّـات التحرِّي والتدقيق 
التي قام بها الفريق أدَّت إىل الكشـف عن وجود 
ة النفط  نقـٍص ُيقدَُّر بـ (٣٠٠,٠٠٠) لٍرت من مادَّ
ب بإلحاق الـرضر باملال العام بلغ  األبيض تسـبَّ
قرابة (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ديناٍر، فضالً عن 

نقٍص يف بطاقات البنزين بلغ (٧١٥) بطاقًة.
وأوضحـت أنَّ املُخالفات شـملت أيضـاً تهريب 
ة النفط األبيض وبيعها يف السـوق السوداء  مادَّ
ة  خـارج الضوابط وزيـادة بأعداد بـراءات الذمَّ
بواقـع (٤٤٧) بطاقـًة وقوديَّـًة وإدخـال (٤٠) 

بطاقـًة وقوديَّـًة زيادة عـىل الكميَّـة الحقيقيَّة 
املبيعـة، الفتًة إىل ضبـط (٣٤٩) بطاقًة وقوديًَّة 
تـمَّ تجهيزها إىل وكالء جوَّالني، إال أنَّها لم تدخل 
برنامـج (الباركود)، وبيع البنزين بسـعٍر أكثر 
مـن السـعر املُقرَّر من قبـل وزارة النفـط، وتمَّ 
ضبط املبلغ املايلِّ الزائد عىل القيمة الحقيقيَّـة.

ذت  ، خـالل العمليَّات التـي ُنفِّ وأفـادت أنَّــه تمَّ
راٍت قضائيٍَّة، ضبط (١٣ ) ُمتَّهماً،  بناًء عىل ُمذكَّ
من بينهم ُمدير إحـدى املحطات وأعضاء لجنة 
تدقيـق البطاقـات الوقوديَّــة، ُمبّينـًة أنَّـه تمَّ 
تنظيم محارض ضبٍط أصوليَّـٍة، وعرضها رفقة 
املُتَّهمـني عىل قـايض محكمة تحقيـق بعقوبة 
ـة بقضايا النزاهة؛ الـذي قرَّر توقيفهم  املُختصَّ
وفق أحكام املواد(٣١٥ و٣٤٠و٣٤١) من قانون 

العقوبات.
كما كشـفت هيئة النزاهة، امـس األربعاء، عن 
صدور عـدٍد من األحكام بحقِّ مسـؤولني اثنني 
يف بلديَّـة الحلة، إللحاقهمـا الرضر عمداً باملال 

العام.
وذكر بيان للنزاهة تلقته «الزوراء» أن «محكمة 
ـة بنظـر قضايـا النزاهة  جنـح الحلـة املختصَّ
أصدرت ثالثة أحكام إدانٍة بالحبس الشـديد ملُدَّة 

سنتني بحق مسؤولني اثنني يف بلدية الحلة».
ولفـت اىل أن «الحكم صدر بحـقِّ املُتَّهم الهارب 
مديـر بلديَّة الحلـة األسـبق، لقيامـه بالتعاقد 

عىل مـواد ورشائهـا بأسـعاٍر فيها مغـاالة وال 
تتناسـب مع األسـعار السـائدة يف األسـواق»، 
مبينـاً، أن «املُـدان تعاقـد عـىل تجهيـز البلديَّة 
بإطـاراٍت ُمتنوِّعـة األحجـام واألنـواع بقيمـة 
(٩٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار، ورشاء مطبَّاٍت صناعيٍَّة 
وعالماٍت مروريٍَّة بقيمة (٩٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار، 

بأسعار تفوق مثيالتها يف األسواق املحليَّة».
مبلـغ  بهـدر  تسـبَّب  «املـدان  أنَّ  وأوضـح، 
(١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ديناٍر من املال العام من خالل 
اعتماده هامش ُمحافظ بابل األسبق بتخفيض 
مبلـغ تقديـر قيمة عقاٍر من دون وجود سـبٍب 
قانونيٍّ للتخفيض، فضالً عن موافقته عىل عقد 
(مسـاطحة) قطعة أرٍض، عـىل الرغم من عدم 
وجـود جدوى اقتصاديٍَّة من املُسـاطحة، وعدم 

تناسب بدل املُساطحة مع البدالت السائدة».
وتابع، أنَّ «املحكمة املذكورة أصدرت قرار حكم 
(حضوريـاً) بإيقاع عقوبـة الحبس عىل رئيس 
لجنة إمالك مديريَّة بلديَّة الحلة، لقيامه بتقدير 
أجر املثـل لعقاٍر بأقـل من قيمتـه الحقيقيَّة»، 
مشـرياً إىل أنَّ «املُتَّهم، الذي كان يشـغل منصب 
رئيـس لجنة التقديـر األوىل يف ُمديريَّـة البلديَّة، 
لم يقم بمراعاة الضوابط والتعليمات عند إبرام 
عقـد املُسـاطحة للعقـار، وأنَّ الفـرق الحاصل 
يف مبلـغ عقـد اإليجـار السـنوي كان مقـداره 

(٢٠٨,٣٥٠,٠٠٠) دينار».

ذي قار/الزوراء:
خاطـب محافظ ذي قـار محمد 
النواب  هـادي حسـني، مجلـس 
ووزارة املاليـة الطـالق درجـات 
الحذف واالسـتحداث وتامني ٢٧ 
الف درجة وظيفية ضمن املوازنة 

املقبلة.
عـن  صـادرة  وثيقـة  وبحسـب 
املحافظ اطلعت عليها «الزوراء»، 
فإنه «نتيجـة لوجـود تظاهرات 
واعتصامات مسـتمرة منذ سنة 
كاملـة يف محافظتنا من قبل عدد 

كبـري من الخريجـني من مختلف 
االختصاصـات باالضافة اىل عدد 
من الكسبة والعاطلني عن العمل، 
يرجى التفضل باالطالع واملوافقة 
بالدرجـات  العمـل  اعـادة  عـىل 
الوظفيـة لالعـوام السـابقة من 

واالسـتحداث  الحـذف  خـالل 
الفعـيل  االجتيـاح  اىل  باالضافـة 
والبالـغ  املحافظـة  لدوائـر 
(٢٧٠٠٠) درجـة وظيفية والتي 
سبق ان ارسلت اىل مجيل الخدمة 

االتحادي».
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تنويه
نرشت جريدة الـزوراء بعددها 
 ٢٠٢٢/٥/٩ بتاريـخ   ٧٧١٢
إعالنـا صـادرا مـن محكمـة 
بـداءة الشـطرة املرقـم ٤٦٠/
ب/٢٠٢١، حيث لـم يذكر فيه 
تسلسل العقار ١١١٣ الرساي، 

حيث سقط سهواً.

جمهورية العراق                                         العدد: ٤١٠/ت/٢٠١٨
وزارة العدل                                                   التأريخ: ٢٠٢٢/٥/١٠

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النرص

اعالن
سـتبيع مديرية تنفيذ النرص املركبة املرقمة ٦٤٤٥١/أ واسـط اجرة 

نوع شريي موديل ٢٠١٤ اللون برتقايل مصفر رقم الشايص
 Ivvx24B5ED05194 مسـجلة بإسم املدين (حسني عباس فاضل) 
عـن الدين الـذي بذمتـه البالـغ ٢٦٥٢٠٠٠ مليونا وسـتمائة واثنان 
وخمسـون الـف دينـار عراقـي لصالـح الدائـن ( فاطمة عـيل عبد 
الحسني) فعىل الراغبني بالرشاء املراجعة خالل عرشة ايام ابتداًء من 
تاريخ النرش مسـتصحبني معهم التأمينـات القانونية عرشة باملائة 
مـن القيمة املقـدرة البالغة خمسـة ماليني ومائتي وخمسـون الف 
دينار مسـتصحبني معهم شـهادة الجنسـية العراقية عىل ان تبقى 

رسوم التحصيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
محمد حسن طعيمة العتابي

الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
إعالن مناقصة رقم ٢٠٢٢/١٩

تنويه
ورد سـهوا يف جريدة الزوراء بالعدد املرقم (٧٧٠٤) يف ٢٠٢٢/٤/٢٠ 
إعالن مناقصة تحميل وتفريغ الحبوب يف سـايلو ابو صخري ورد يف 
الفقرة رقم (٧) التنظيف الكلفة التخمينية مليون وثمانمائة دينار 
شهريا خطأ، والصحيح هو مليون وثمانمائة الف دينار شهريا، لذا 

اقتىض التنويه .



بغداد/ الزوراء:
واإلعمـار،  اإلسـكان  وزارة  أعلنـت 
األبنيـة  تفاصيـل  األربعـاء،  امـس 
املدرسـية وفـق االتفاقيـة العراقية 
اىل إعـداد  الصينيـة، فيمـا اشـارت 
تصاميم ملشاريع تحل مشكلة الزخم 

املروري.
اإلعمـار  دائـرة  عـام  مديـر  وقـال 
الهنـديس يف الـوزارة، حسـن مـدب 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  مجحـم، 
«مرشوع املـدارس ضمـن االتفاقية 
الصينية، احتوى عىل سعات متعددة 
منهـا ١٢ صفاً و١٨ صفاً و٢٤ صفاً، 
والكلف تراوحت حسب السعة وعدد 
املختـربات وسـاحات اللعـب، لكـن 
سـعر املرت املربع يـرتاوح بني مليون 
اىل أعـىل بقليل حسـب املواصفات»، 
مبيناً أن «هذا السعر أقل من مرشوع 
الـوزارة رقـم ١ الذي احالتـه يف عام 
٢٠١٢ و٢٠١٣ ، حيث بلغ سـعر املرت 
املربـع يف حينه مليونـًا وربع املليون 

بمواصفات أعىل» .
وأكد «نجاح تجربة مرشوع املدارس 
الوطنـي ذات األلـف مدرسـة، وفق 
االتفاقية العراقية الصينية، بناء عىل 
تقييمنـا كلجنة عليا لبنـاء املدارس، 

إضافة إىل تقييـم املتابعني واملهتمني 
بالشأن الرتبوي يف العراق».

وأضـاف أنـه «خـالل األيـام املقبلة 
سنوسع أعمالنا مع الجانب الصيني 
لتشـمل قطاعـات النقـل والطاقـة 
املهمـة»،  املشـاريع  مـن  وغريهـا 
مشـرياً إىل أن «مشـاريع اإلسكان يف 
العـراق تحت سـيطرة وزارة اإلعمار 
التصاميـم  ناحيـة  مـن  واإلسـكان 
وتدقيقهـا، حتى الـرشكات األجنبية 
واملحلية التي تبارش بأعمال السـكن 
عن طريق الهيئة الوطنية لالستثمار 
ترجـع  املحافظـات،  يف  فروعهـا  أو 

لوزارة اإلعمار».
ولفت إىل أن «هناك مشاريع متعددة 
يجـري العمل عىل إعـداد تصاميمها 
لالستشـارات  الوطنـي  املركـز  يف 
وزارة  تشـكيالت  أحـد  الهندسـية، 
العامة،  اإلعمار واإلسكان والبلديات 
لبغـداد  العمرانيـة  البيئـة  لتطويـر 
واملحافظات وحل مشكلة الزحامات 
املروريـة وغريهـا، ومـن ثم ترسـل 
الـوزراء،  ملجلـس  العامـة  لألمانـة 
السـتحصال املوافقـات الالزمـة من 
قبل وزارة التخطيط واملالية وبعدها 

التنفيذ بهكذا مشاريع».

بغداد/ الزوراء:
انخفض سعر خام البرصة الثقيل، امس األربعاء، ليسجل 
خسارة يومية بأكثر من ٧ دوالرات، مع انخفاض اسعار 

النفط عامليا.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا ٧٫٤٢ دوالرات 
وبنسبة تغيري بلغت ٧٫٤٣٪ ليصل اىل ٩٢٫٤٥ دوالرا للربميل 
الواحد.وانخفضت جميع اسـعار خامـات منظمة أوبك، 
حيث سـجل خام مربـان اإلماراتـي ١٠٦٫٠٦ بانخفاض 
٤٫٩٦ دوالرات، فيما سجل خام العربي السعودي ١٠٣٫٧٤ 
دوالرات للربميـل بانخفـاض بلـغ ٧٫٤٣ دوالرات، وبلـغ 
مزيج سهران الجزائري ١٠٦٫٢٣ دوالرات بانخفاض بلغ 

٢٫٧٠ دوالر، وبلـغ مزيج إيران الثقيـل ١٠٣٫٣٤ دوالرات 
بانخفـاض بلـغ ٢٫٤٦ دوالر، وبلغ خام بونـي النيجريي 
١٠٦٫١٢ دوالرات بانخفـاض بلـغ ٢٫١٦ دوالر، فيمـا بلغ 
خام جرياسول االنغويل ١٠٣٫٩٧ بانخفاض ٢٫٤٢ دوالر».

وكانـت أسـعار النفط قـد انخفضت خالل يـوم الثالثاء 
بعـد تباطؤ النمـو يف الصني ثانـي أكرب اقتصـاد بالعالم 
بعـد تفيش كوفيـد- ١٩، وتخيل املسـتثمرين عن األصول 
ذات املخاطر العالية وسـط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار 
الفائـدة وتأثريها عىل النمـو االقتصادي، قبـل أن تعاود 
االرتفاع امـس بعد تلويح االتحـاد األوروبي بقرب حظر 

النفط الرويس.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهرباء، امس االربعاء، 
تركيـا  مـع  الكهربائـي  الربـط  ان 
موافقـة  اسـتحصال  بعـد  سـيكتمل 
االتحاد األوروبـي املبدئي، وفيما لفتت 
إىل وجـود تفاهمـات مـع دول الخليج 
واألردن لتزويـد العراق بالطاقة، أكدت 
الخطـوط سـيخلق  االنتهـاء مـن  أن 

استقراراً ”كبرياً“ للشبكة الكهربائية.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، أحمد 
موىس، يف حديـث صحفي: إن ”العراق 
انجـز الربـط الفني مع تركيا بنسـبة 
القادمـة  ”االيـام  أن  %100“، مبينـاً 
ستشـهد عقد تفاهمات وإجراء اتفاق 
نهائـي مـع تركيـا بعـد اسـتحصال 
املبدئيـة  االوروبـي  االتحـاد  موافقـة 

إلجراء هذا الربط“.
وأضـاف مـوىس أن ”العـراق جاهـز 
لنقـل الطاقـة التـي تـرتاوح بحدود 
500 - 600 ميغـا واط ”، مؤكـداً ان 
”هذه الطاقة سـتدفع حسـب حاجة 

العراق“.
واشـار املتحدث باسـم الـوزارة إىل ان 
”العراق سـيكون لديه ايضـاً ربط مع 
العربـي، وهنـاك تفاهمـات  الخليـج 

وتفاوض حول سـعر التعرفة، كما ان 
هناك مفاوضات جدية مع السـعودية 
إلنشـاء الربط معها من خالل عرعر- 

محطة اليوسفية“.
ولفـت موىس اىل وجـود ”ربط آخر مع 
االردن من خالل إنشـاء خط ريشـة – 

قائم وإنشـاء محطة القائم التحويلية 
أن  400 ميغـا واط“. مؤكـداً  بطاقـة 
”انشاء واكمال هذه الخطوط سيخلق 

استقراراً كبرياً للشبكة الكهربائية“.
وكان وزيـر الكهربـاء، عـادل كريـم، 
أجـرى، يف 27 نيسـان 2022، اتصـاالً 

هاتفيـاً ”مهمـا“ مـع وزيـر الطاقـة 
الرتكـي بحثـا فيـه رابـط الطاقة بني 
البلديـن، وتنـاوال فيه ايضـا موضوع 
الكهربائـي  الربـط  ادخـال  ترسيـع 
العراقـي الرتكـي اىل العمـل، خصوصا 
بعد انجاز العـراق ما هو من التزاماته 

تجاه تهيئة الخطوط الناقلة واملحطات 
التحويليـة الالزمـة لهذا الربـط، وفقا 

لبيان صادر عن الوزارة.
يف  نقصـاً  يعانـي  العـراق  ان  يذكـر 
الطاقـة الكهربائيـة منذ بداية سـنة 
تقنـني  سـاعات  وازدادت   ،1990
التيار الكهربائي بعـد 2003 يف بغداد 
الكثـري  قـدم  بسـبب  واملحافظـات، 
مـن املحطات، باإلضافـة إىل عمليات 
التخريـب التي تعرضت لها املنشـآت 
خالل السنوات الخمس املاضية، حيث 
ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن 
املواطنـني إىل نحو عرشين سـاعة يف 
اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد األهايل 
عىل مولدات الطاقة الصغرية، وكذلك 

املولدات االهلية لسـد هذا النقص.
وكان العراق قد ابرم اتفاقات مع دول 
الجـوار من اجل انشـاء ربط كهربائي 
الطاقـة  يف  النقـص  تعويـض  بغيـة 
الكهربائيـة وخاصـة ايـام الـذروة يف 
موسـم الصيف، يف وقت مـا زال يعتمد 
بشكل كامل عىل ايرادات الغاز االيرانية 
لتشـغيل املحطـات الكهربائيـة والتي 
تتناقـص هـذه االيـرادات بـني الحني 

واالخر.

بغداد/ الزوراء:
بلغت ايرادات اقليم كردستان لشهر اذار املنرصم 
مـن العـام الحـايل 2022 تريليونـاً و100 مليـار 
دينار، منح منها نسبة %34 إلدارات السليمانية، 
حلبجة، كرميان ورابرين، فيما منح منها نسـبة 

%66 اىل محافظتي اربيل ودهوك.
وبحسـب وثيقة، تظهر بيانات ان ايرادات النفط 
لشـهر اذار املايض للعام الحايل 2022 بلغت 551 
مليـون دوالر، والتـي تعـادل 800 مليـار دينار، 
منح مـن تلك االيـرادات 279 مليار دينـار إلدارة 
السـليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين، فيما تم 
منـح 521 مليار دينـار من تلك االيـرادات ألربيل 

ودهوك.
ووفق البيانات ايضا، بلغت االيرادات غري النفطية 
إلقليم كردسـتان، خالل الشـهر ذاته، 300 مليار 
100 مليـار دينـار إلدارات  دينـار، منـح منهـا 
السـليمانية، حلبجـة، كرميـان ورابريـن، فيما 
منـح من تلك االيـرادات 200 مليـار دينار ألربيل 

ودهوك.
لقـوات  االمريكيـة  املسـاعدات  حجـم  وبلغـت 
بيشـمركة كوردسـتان 22 مليـون دوالر، والتي 
تعـادل 32 مليـار دينار، منـح منهـا 9 مليارات 
إلدارات السـليمانية، حلبجة، كرميـان ورابرين، 
يف الوقـت الذي منح منها 23 مليـار دينار ألربيل 

ودهوك.

وتوضـح البيانـات، كذلـك، ان مجمـل ايـرادات 
اقليـم كردسـتان لشـهر اذار املنرصم مـن العام 
الحايل 2022، بلغت تريلوينـًا و132 مليار دينار، 
منـح منها 388 مليـار دينار إلدارة السـليمانية، 
حلبجة، كرميان ورابرين، والتي تبلغ نسبة 34% 

من االيرادات الكلية للشـهر املذكـور آنفا، اال انه 
ومقابـل ذلك، منح منهـا 744 مليار دينار ألربيل 
ودهوك والتي تبلغ نسبة %66 من مجمل ايرادات 

اقليم كردستان. 
مـن جانـب متصـل، أعلنت رشكـة ”دانـة غاز“ 

املدرجـة بسـوق أبوظبي لـألوراق املاليـة، امس 
األربعـاء، عـن ارتفاع إجمـايل الدفعـات النقدية 
التي تسـلمتها يف إقليم كوردستان العراق ومرص 
دوالر)  مليـون   69) إىل  لتصـل   18.2% بنسـبة 
بنهاية الربع األول من العام الحايل مقارنة بـ(58 

مليون دوالر) يف الربع األول من العام 2021.
وأوضحت الرشكة، يف بيان لسـوق أبوظبي املايل: 
أن مسـاهمات مرص وإقليم كوردسـتان العراق 
مـن إجمايل الدفعات املتسـلمة للرشكة بلغت 17 

مليون دوالر بمرص و 52 مليون دوالر بالعراق.
وبحسـب البيان، فإن املبالغ املسـتحقة للرشكة 
يف إقليم كوردسـتان العراق بلغت نحو 59 مليون 
دوالر بنفس الفرتة مـن العام الجاري مقارنة بـ 

48 مليون دوالر يف الربع األول مـن العـام 2021.
وأظهـرت النتائـج املاليـة لرشكة دانـة غاز أكرب 
رشكـة خاصة عاملـة يف قطـاع الغـاز الطبيعي 
بمنطقـة الرشق األوسـط، امـس األربعـاء، عن 
ارتفاع صايف أرباحها بنسـبة %125 بالربع األول 
من العـام الحـايل لتصـل إىل (54 مليـون دوالر) 
مقارنة بصـايف نحو (24 مليـون دوالر) يف نفس 

الفرتة من العام 2021.
وبحسب نتائج الرشكة، ارتفعت إيراداتها بنسبة 
%32 يف الفرتة نفسها من العام الجاري لتصل إىل 
(140 مليون دوالر) مقابل (106 ماليني دوالر) يف 

الربع األول من عام 2021.
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 بغداد/ الزوراء:
التقـى وزير النقـل العراقـي، الكابتن نارص حسـني بندر الشـبيل، امس 
االربعـاء، يف ديـوان الوزارة السـفري الرتكي لـدى العراق السـيد عيل رضا 
كوناي لبحث آفاق التعاون املشرتك يف مجال النقل الربي والبحري والجوي 

بني البلدين الجارين .
وقال وزير النقل: تمت مناقشـة مواضيع عـدة ابرزها مرشوع الرتانزيت 
وعبور الشـاحنات الرتكية عرب االرايض العراقيـة لتفعيل التبادل التجاري 
بـني البلديـن يف موعٍد اقصاه مع حلول شـهر حزيران مـن العام الجاري 
رشيطَة ان يدخل املرشوع حيز التنفيذ، كما تمت مناقشة الربط السككي 
بني البلدين وانشـاء خط سـكة حديد من محافظة البرصة - بغداد مروراً 

ببيجي وانتهاًء برتكيا.
جـاء ذلك خالل اجتماٍع ُعقد بني رشكـة BEG الرتكية مع الرشكة العامة 
لسـكك حديد العـراق لالتفاق عىل وضع الدراسـات والتصاميـم النهائية 

إلنجاز املرشوع خالل مدة اقصاها يف شهر تموز من هذا العام .
يذكـر ان وزارة النقـل دأبت عىل تطوير واقع النقـل يف البالد والنهوض به 
من خالل ادخال التقنيات الحديثة واملتطورة والتنسـيق العايل مع رشكات 
النقـل العامليـة والعربية لالرتقـاء بواقع النقل وليكون بمصـاِف النقل يف 

الدول املتقدمة. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهب «االجنبـي والعراقي» يف األسـواق املحلية لليوم 

الثالث، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي ٣٨٠ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٧٦ الفاً، فيما 

سجلت اسعار البيع ليوم امس الثالثاء ٣٨٢ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار  إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣٤٠ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٦ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الف دينار و٣٩٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٤٠ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

 بغداد/ الزوراء:
  حـذر البنك املركزي، امس االربعاء، من التداول بالعمالت الرقمية واملشـفرة 

واالفرتاضية
وذكر نص بيان البنك املركزي تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «من أجل ضمان 
التطبيـق األمثل إلجراءات العناية املشـار اليها ضمن قانون مكافحة غسـيل 
األمـوال وتمويل االرهاب رقم ٣٩ لسـنة ٢٠١٥ والتعليمات الصادرة بموجبه، 
تقرر منع استخدام البطاقات واملحافظ اإللكرتونية لغرض املضاربة والتداول 
بالعمـالت الرقمية بجميـع أنواعها واخضاع املتعاملون بهـا ألحكام القانون 
أعـاله» . وشـدد املركزي عىل «توعية الجمهور بهذا الشـأن تطبيقا لسـالمة 
التعامـالت املالية لتاليف العمليات التي يشـتبه بانطوائها عىل عمليات غسـيل 

أموال وتمويل االرهاب». 

بغداد/ الزوراء:
قرر مرصف الرافدين شمول جرحى القوات املسلحة املستمرين بالخدمة 

بالسلف الشخصية.
واوضـح املكتـب االعالمي للمـرصف يف بيان: إنه تقرر شـمول الجرحى 
من منتسـبي القوات املسلحة بالسلف الشـخصية التي أطلقها املرصف 

مؤخرا عرب فروعه املنترشة يف بغداد واملحافظات.
وأشـار اىل: أن السـلف تبدأ مـن ٥ ماليني وحتى ٢٥ مليـون دينار عراقي 

وفق الضوابط والتعليمات.

بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا 
بنسـبة (٠٫٠٣ ٪)، وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية 
ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (٨٥١٫٥٧٩٫٦٩٣) سـهما، 

بينما بلغت قيمة االسهم (١٫٣٩٧٫٤٦٧٫١١٥) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امس عـىل (٥٨٢٫٠١) نقطة 
مرتفعا بنسبة (٠٫٠٣ ٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٨١٫٨٣) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٤٢) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفـة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (٧٥) 
مليون سـهم بقيمـة بلغت (٢٣٦) مليـون دينار من خـالل تنفيذ (١٦) 

صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٥٩) مليون سهم بقيمة بلغت (٨١) مليون دينار من خالل تنفيذ (٤٩) 

صفقة عىل اسهم ست رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

 بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعـة عن نسـب صادمة ملسـاحة االرايض الزراعية يف 

الخطة الصيفية بسبب شحة املياه املتفاقمة يف البالد.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، حميد النايـف، يف ترصيـح صحفي: ان 
«الخطـة الزراعية الصيفية تم تحديدهـا بواقع زراعة مليون و٨٠٠ الف 

دونم من االرايض، حالياً، وفق املوارد املائية الحالية املتوفرة».
وأوضـح «كان مقرراً ملحصول الشـلب زراعة ٤٠٠ الـف دونم، إال انه تم 
تقليـص املسـاحات املخصصة لزراعتـه اىل ١٠ آالف فقـط، يف حني كان 
مخصصـاً لزراعة الذرة الصفـراء ٦٠٠ دونم، لكن تـم تحديد ٣٠٠ دونم 

فقط».
مبينا ن «املساحات املخصصة للخطة الزراعية الصيفية انخفضت بنحو 

٤٠٪ عن العام املايض».
وأشـار النايـف اىل ان «الوزارة طلبـت من وزارة املالية تسـليم الفالحني 
مسـتحقاتهم فور تسـليم املحاصيل الخاصة ببذور الرتب العليا ايضاً»، 

منوهاً اىل ان «اقليم كردستان غري مشمول ببذور الرتب العليا».
وبسـبب النقـص يف امليـاه قرر العـراق هذا العـام تخفيض مسـاحاته 
املزروعـة إىل النصف، وبالتايل تراجعت كمية املحاصيل.. ويظّل الشـح يف 
امليـاه العامل الرئييس يف إرهاق القطاع الزراعي العراقي، وسـكان البالد 
البالـغ عددهم أكثر من ٤١ مليوناً.. ويعد العـراق، الغني بالنفط، واحداً 
من بني أكثر خمس دول ترضرا من التغري املناخي وأكثرها عرضة لخطر 

التصحر. 

بغداد/ الزوراء:
تراجعت مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر، امس الثالثاء، لتسجل 

نحو ١٨٨ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن مبيعـات البنك املركـزي امس خالل مـزاده لبيع ورشاء 
الـدوالر االمريكي، تراجعت لتصـل اىل ١٨٨ مليونا و٧٩٦ ألفاً و٠٧٠ دوالرا 
مقارنـة بيوم امس غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ ١٤٦٠ ديناراً 

لكل دوالر.
وأضاف: ان معظم املبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات، حيث بلغـت ١٦٧ مليونا و٧٤٦ ألفا و٠٧٠ 
دوالرا، فيمـا ذهب املتبقي منها عىل شـكل مبيعات نقدية والتي بلغت ٢١ 

مليونا و٠٥٠ الف دوالر.
وأشار املصدر إىل ان ٢٩ مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و٩ مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ٩٢ رشكة توسط.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أكد االتحاد العراقي لكرة القدم أن االتحاد اآلسيوي بصدد إبعاد األندية العراقية من املشاركة يف دوري 
أبطال آسـيا، حال عدم تطبيق دوري املحرتفني أو نيل الرخصة اآلسـيوية.وقال أحمد املوسـوي، عضو 
مجلس إدارة االتحاد العراقي «وصلنا إشـعارا من االتحاد األسـيوي لكرة القدم، حول آلية املشاركة يف 
دوري أبطال آسـيا أو كأس االتحاد للنسخة املقبلة التي سـيتم تأخري انطالقها للعام بعد املقبل».وأتم 
«عـدم تطبيق االتحـاد العراقي لدوري املحرتفني، أدى لتقليص مشـاركة األنديـة العراقية وتخصيص 
مقعد واحد فقط من دون ملحق يف دوري أبطال آسـيا، وقد تكون العواقب وخيمة يف حال عدم تطبيق 

دوري املحرتفني يف املواسم املقبلة، تتمثل بإبعاد األندية العراقية عن املسابقات اآلسيوية».

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ متابعة الزوراء
إدارة  يف  شـاركت شـناز عـيل، 
مبـاراة نهائي كأس كردسـتان 
امـس  جـرت  التـي  العـراق، 
األربعـاء، يف مدينـة أربيـل، بعد 
أن كلفت بمهمـة الحكم الرابع 
يف اللقاء الذي جمـع نوروز مع 
برايتي. ونجحت شـناز عيل، يف 
أن تكون أول حكمة تدير مباراة 

للرجال يف املالعب العراقية.

أدارت عـدة  أن  وسـبق لشـناز 
مباريـات نسـوية ، إال أن اتحاد 
فرصـة  منحهـا  كردسـتان 
املشـاركة يف املبـاراة الختاميـة 

ملسابقة الكأس.
يذكـر أن مبـاراة نهائـي كأس 
ملصلحـة  انتهـت  كردسـتان 
برايتـي بفـارق ركالت الرتجيح 
(3-4) بعد انتهاء الوقت األصيل 

بالتعادل السلبي.

@¿@⁄äbìm@ÒáÓé@fiÎc@Ô‹«@åb‰í
÷aã»€bi@Òaäbjfl@·Óÿ•

السليمانية / ساجد سليم 
العراقـي  الـدوري  منافسـات  ضمـن 
التـي  الثانيـة  املرحلـة  مـن  بالدراجـات 
احتضنتها محافظة السليمانية للفرتة من 
الخامس ولغاية التاسع من الشهر الحايل 
بمشاركة اندية الوسط والجنوب والشمال 
للغايـة  املنافسـة رشسـة  كانـت  حيـث 
لجميع الفئات  املشـاركة يف املرحلة حيث 
برزت مواهب جيدة جدا من فئة الشـباب 
والناشـئني حيث يكون لهم مستقبل واعد 

للدراجات العراقية .
وكانـت اكثر السـباقات اثـارة هي يف فئة 
املتقدمـني حيـث قـدم العبـو الصناعـة 
والحشـد الشـعبي مسـتوى الفـت للنظر 
يف هـذه املرحلـة حيث تفـوق الصناعة يف 

الفرقي والحشد يف الفردي .
وعقـد املؤتمـر الفنـي للبطولـة يف قاعـة 
فندق داوا بحضور كافة االندية املشـاركة 
واعضـاء االتحـاد العراقي املركـزي للعبة 
وحكام البطولة وتم التداول حول مسافات 
السـباق وخارطة الطريق التـي وضعتها 

لجنة املسابقات يف االتحاد .
وجرت سـباقات اليـوم االول عـىل طريق 
بازيان لفئة الناشـئني لقطع مسـافة ٤٥ 
كم حيث احـرز نادي الرفاعي املركز االول 
وحـل نـادي اربيـل باملركز الثانـي ونادي 
الدفـاع الجـوي حـل ثالـث الرتتيـب امام 
نادي الكاظمية جاء رابعا يف سـلم الرتتيب 
وشـارك يف هذا السـباق سـبعة اندية اما 
النتيجـة الفرديـة للسـباق فقد اسـفرت 

عـن فوز العبـا الرفاعـي بالرتتيـب االول 
والثاني عـن طريق العبيه حسـني ايهاب 
عبـد الخـرض وعبـاس فرحان امـا املركز 
الثالث لالعـب الدفاع الجـوي عبدالوهاب 
غانم واملركز الرابع لالعب اربيل الند عادل 
عارف، اما سـباقات الشـباب للفردي ضد 
الساعة لقطع مسافة ٢٠ كم فقد اسفرت 
عن فـوز العب الحدباء مـن املوصل احمد 
زهـري باملركـز االول وجـاء العـب دهوك 
وهبي سـليمان باملركـز الثاني وحل العبا 
نادي الحدبـاء عيل عبد املعـز ومبني نهاد 
بالرتتيب الرابع والخامس وشـارك يف هذا 
السـباق خمسـة عرش العبا، امـا النتيجة 
الفرقيـة من الفردي العام لقطع مسـافة 
٨٠ كـم فقـد احـرز املركـز االول نـادي 
دهـوك وجاء نادي الدغـارة باملركز الثاني 
وحـل الصناعـة ثالث الرتتيـب، ويف نتائج 
الفـردي العـام لنفس السـباق فقـد جاء 
وهبي سـليمان اوال من نادي دهوك وحل 
العب الدغـارة احمد عـادل باملركز الثاني 
وجاء احمـد زهري باملركز الثالث من نادي 
الحدبـاء ورابع الرتتيب لالعـب مبني نهاد 
مـن نـادي الحدبـاء ايضـا، ويف سـباقات 
فئـة املتقدمـني التـي جـرت منافسـاتها 
عـىل طريـق دوكانيـان وجـرى السـباق 
االول لقطـع مسـافة ١٠٠ كـم حيث جاء 
الصناعة باملركز االول وحل نادي الحشـد 
باملركـز الثاني ونادي كويـة ثالث الرتتيب 
واربيل رابع الرتتيب واالتحاد البرصي جاء 
باملركز الخامـس. اما النتيجة الغربية من 

الفردي العام لقطع مسـافة ١٢٠ كم جاء 
الحشـد الشـعبي باملركز االول والصناعة 
باملركـز الثاني ونادي كويـة رابع الرتتيب 
ونادي اربيل حل خامسـا يف هذا السـباق، 
اما نتائج الفردي العام لقطع مسافة ١٢٠ 
كـم االول عبدالله عبد الخـرض طعني من 
الحشـد الشـعبي والثاني نوزاد مصطفى 
من نـادي كوية والثالث عـيل عبد الخرض 
طعني من الحشد الشعبي اما ثالث العبني 

مـن الصناعة احتلوا الرتتيب من الرابع اىل 
السـادس وهم احمد مهنـد واحمد كاظم 
واحمد عدنان والنتيجة الفرقية من الفردي 
العام لقطع مسـافة ٢٢٠ كم وتعترب هذه 
النتيجة هي بطل املرحلة الثانية واحرزها 
بجدارة نادي الصناعة باملركز االول ونادي 
الحشـد الشـعبي املنافـس الـرشس جاء 
ثانـي الرتتيب اما نـادي كوية احتل املركز 
الثالـث واربيـل بالرتتيـب الرابـع ونتيجة 

الفردي العام لنفس السـباق فقد جاء اوال 
عبـد الخرض طعني من الحشـد الشـعبي 
واملركز الثاني لالعب الصناعة احمد مهند 
عبد االمري واملركز الثالث لالعب كوية نوزاد 
مصطفى واملركز الرابع لالعب الحشد عيل 
عبد الخـرض طعني وجاء العـب الصناعة 
احمد كاظم خامـس الرتتيب وايضا العب 
الصناعة احمد عدنان جاء سادسا ومهدي 

حازم من الصناعة سابع الرتتيب.

بغداد/ أحمد الداغستاني 
دعا نجم الكرة العراقية، رئيس االتحاد السـابق حسـني 
سـعيد إىل اعتماد اتحاد الكرة الحايل، عىل مدرسـة واحدة 
يف كل فئـات املنتخبات الوطنية، فيمـا لفت إىل أن املدرب 

األجنبي للمنتخب األول ليس حالً.
وقـال سـعيد اذا ما اردنا بنـاء منتخب حقيقـي ال بد أن 
نعتمد عىل بناء جيل بشـكل صحيح مـن خالل اعتمادنا 
عىل تسـمية مدربني أجانب عىل مستوى عاٍل من مدرسة 
واحدة كأن تكون التسـميات من مدارس أوروبية أو من 
أمريكا الالتينية وحسـب ما يناسـب إمكانيـات وقدرات 
الالعب العراقي“.وشدد عىل رضورة أن يكون ”اعتماد أي 

من املدارس سـواء األوروبية أو مـدارس أمريكا الالتينية 
(الربازيليـة، األرجنتينية) يجب أن تبـدأ من األكاديميات 
للمنتخبـات  صعـوًدا  بتدريجاتهـا  العمريـة  والفئـات 
الوطنيـة“. وفيمـا يخص املنتخـب العراقي أكد سـعيد، 
أهميـة عدم اعتماده عىل ”مدرسـة تدريبيـة لبلد معني، 
بينما تكـون منتخبات الفئات العمريـة واألندية ملدارس 

مختلفة، وعليه ال بد من توحيد املدارس قدر اإلمكان“.
وأشـاد نجـم الكـرة العراقيـة، بـ“التجربـة القطرية يف 
أكاديمياتهـا الكرويـة، وأبرزهـا (أسـباير)“، مبينـا أن 
”التجربة القطرية خري دليل عىل ما سـبق بعد اعتمادها 
عىل املدرسـة االسبانية يف تأسـيس كل مراحلها ويف بناء 

فرقهـا حتى تطـورت الكـرة القطرية كما هـي اليوم“.
وبـني أن ”بـروز العبـني متميزيـن كثر يف السـابق، جاء 
بعـد االعتماد عىل مـدارس معينـة منها (اليوغسـالفية 
والربازيليـة) والتي خرجت الكثري من األسـماء املعروفة 
آنـذاك، لكـن اليوم هنـاك أمراً غريبـاً إذ تم تغيـري أربعة 
مدربـني يف فـرتة قصـرية وهـم (كاتانيتش، ادفـوكات، 
برتوفيتش، وعبد الغني شـهد)، فضالً عن دعوة أكثر من  

70 العباً خالل مدة التصفيات املؤهلة لكأس العالم“.
وتابع: ”ال بد من دراسة املوضوع بجوانبه كافة، واعتماد 
تشـكيل املنتخبـات (أشـبال، ناشـئني، شـباب، أوملبي، 
ووطنـي) عىل مدرسـة أجنبية متطـورة رشط أن يكون 

املدربني عىل مستوى عاٍل“. وبشأن إجراء مؤقت ورسيع 
لتسـمية مدرب منتخب حايل، اقرتح سـعيد، اسـتقطاب 
مـدرب أمريـكا الالتينية، وتحديـدا من الربازيـل، لقيادة 
املنتخب العراقي الحايل، رشط أن يكون عىل مستوى عاٍل 
جداً“. وخلص سـعيد، إىل القول إن ”نية االتحاد بالتعاقد 
مع املـدرب املقبـل ألربع سـنوات مقبلة، غـري صحيحة 
ويجـب أن يتأنى يف هـذا القرار وأن يكـون االتفاق بدقة 
وحـذر، فربما يخفق املـدرب أو ينجـح، وكل هذه االمور 
يجب أن يضعهـا االتحاد بحسـاباته، وأن يكون التعامل 
مع ملف املـدرب األجنبي صحيح، تجنباً للوقوع بأخطاء 

تكلف الكثري“.
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السليمانية / مؤنس عبد الله
عدسة/ قحطان سليم

الشـباب والرياضـة  بحضـور وزيـر 
عدنان درجال ورئيس اللجنة األوملبية 
حمـودي  رعـد  العراقيـة  الوطنيـة 
ومحافظ السـليمانية هافال أبو بكر 
، اختتمـت امـس األربعاء منافسـات 
بطولة آسـيا التي أقيمت فعالياتها يف 
محافظة السليمانية بمشاركة سبعة 
عرش منتخباً آسـيوياً خـالل املدة من 
السادس ولغاية الثاني عرش من شهر 

ايار الحايل.
وأكـد رئيس اللجنة األوملبيـة الوطنية 
حديثـه  يف  حمـودي  رعـد  العراقيـة 
للمكتب االعالمي إن مشـاركة سـبعة 
عرش منتخباً يف بطولة آسـيا بالقوس 
والسهم  دليل كبري عىل إستقرار العراق 
أمنياً وخداماتياً من شماله اىل جنوبه، 
موضحاً ان الوقت حـان لرفع الحظر 
عن مالعبنـا، لجميع األلعاب، وبالتايل 
ستكون فرصة كبرية لجماهرينا وهي 
تنافس  وأنديتهـا  تشـاهد منتخباتها 
عىل أرضهـا وبمؤازرة ودعـم كبريين 

من قبلها.
وتّوجت الهند بلقب بطولة آسيا للعبة 
بعـد أن جمعـت أربعـة عرش وسـاماً 
بواقـع ثمانيـة ذهبية وأربعـة فضية 
ووسامني نحاسيني وتلتها أوزبكستان 
بوصافة جدول الرتتيب بعد أن جمعت 
ثالثـة أوسـمة ملونـة بواقـع وسـام 
ذهبي ونحاسيني اثنني، وجاءت إيران 
باملركز الثالث برصيد وسـامني ذهبي  
ونحايس، وحصـدت بنغالديش املركز 
الرابع بثمانية أوسـمة ملونة وبواقع 
أربعـة فضيـة ومثلهـا مـن النحاس، 
وحلّت كازاخستان باملركز الخامس يف 
الرتتيب بثالثة أوسـمة ملونة وبواقع  

وسامني فضيني وثالث نحايس.
وشـهدت  منافسـات اليوم الخامس، 
واألخـري إحراز  منتخب الهند الوسـام 
الذهبـي يف منافسـات فرقـي الرجال 
ملسـافة  املحـدب  القـوس  لفعاليـة 
70  مـرتاً  عقـب تفّوقه عـىل منتخب 
بنغالديـش يف املباراة النهائيـة، بينما 
أحـرز منتخـب أوزبكسـتان الوسـام 
النحايس عىل حسـاب منتخـب إيران 

صاحب املركز الرابع. 
ويف منافسـات فرقي النسـاء بفعالية 
القوس املحدب ملسـافة 70 مرتاً حصد 
منتخـب الهنـد  الوسـام الذهبي بعد 
تغلبه عىل منتخب بنغالديش يف اللقاء 
الختامي وحصل منتخب أوزبكسـتان 
عىل الوسام النحايس عقب تفّوقه عىل 
منتخب كازاخسـتان يف مباراة تحديد 

املركزين الثالث والرابع. 
املختلـط  الزوجـي  منافسـات  ويف 
بفعاليـة القـوس املحدب ملسـافة 70 
مرتاً حقق منتخب أوزبكستان الوسام 
الذهبي واملركز األول فيما نال الوسام 
الفيض منتخب الهند، وحصل منتخب 
إيـران عـىل الوسـام النحـايس فيمـا 

كان املركز الرابـع من نصيب منتخب 
كازاخستان. 

ويف منافسـات فردي الرجـال لفعالية 
القوس املحدب ملسافة 70 مرتاً أحرزت 
الهند الوسامني الذهبي والنحايس فيما 

حققت بنغالديش الوسام الفيض.
ويف منافسـات فردي النسـاء لفعالية 
القوس املحدب ملسافة 70 مرتاً حققت 
إيران الوسـام الذهبي وحصدت الهند 
الفضـة وكان النحـاس مـن نصيـب 

بنغالديش.
ويف منافسـات فردي الرجـال لفعالية 
القوس املركب ملسافة ٥٠ مرتاً هيمنت 
الهنـد عـىل األوسـمة الثالثـة، الذهب 
منافسـات  ويف  والنحـاس،  والفضـة 

فردي النسـاء لفعالية القوس املركب 
الهنـد  أحـرزت   مـرتاً   ٥٠ ملسـافة 
الوسـامني الذهبـي والفيض وحصلت 

بنغالديش عىل الوسام النحايس.
هذا وشارك رئيس اللجنة األوملبية رعد 
حمودي يف تقليـد الفائزين والفائزات 

بأوسمة التفّوق الريايض.
الخاصـة  الحـكام  لجنـة  وتألفـت 
بالبطولة مـن االيرانية غزالة رسـويل 
البنغـايل  مـن  كل  وعضويـة  رئيسـاً 
والقاريـني  للحـكام  قائـداً  تانفـري 
رسمد الجبوري مـن العراق وإبراهيم 
الدولة مـن ماليزيا وعـيل مجتبى من 
قطـر والحكام االتحاديـني عيل كاظم 
ورياض عيل وعادل سليم وعيل عدنان 

ورائـدة محسـن من العراق وسـلمان 
الهـاليل وفهد الرشيف من السـعودية 

وعمر الشطي من الكويت.
 وحـرض منافسـات اليـوم االخري من 
البطولة القاريـة أيضا الدكتور هريده 
رؤوف عضـو املكتـب التنفيذي للجنة 
األوملبيـة الوطنية العراقيـة والكوري 
الجنوبـي تومـاس هان نائـب رئيس 
االتحـاد الـدويل للعبـة والسـويرسي 
تـوم ديلن األمني العـام لالتحاد الدويل 
للعبـة والبنغايل جابول غـازي النائب 
األول لرئيس االتحاد اآلسـيوي وسفري 
بنغالديـش والقنصـل االيرانـي وعدد 
من رؤساء وممثلو االتحادات العربية 

والقارية.
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االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية 
قدمـت تعازيها الحـارة اىل عضو الهيئة 
العامـة يف االتحـاد العراقـي للصحافـة 
الرياضيـة الزميل حسـني الذكـر ، وذلك 
لوفـاة املغفـور لـه ولـده (انصـار) ... 
سـائلني الله العيل القدير ان يتغمد الفقيد 
برحمته الواسـعة ويسـكنه جنات الفردوس 
ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون، كما 
تقـّدُم االّتحاد العراقـّي للصحافِة الِرياضّية بأحـر التعازي وأصدق 
املواسـاِة إىل عضو الهيئة العامة حسـني الذكر لوفاة (ولده)، تغمده 
الله بواسـع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلب فريق النجف عىل مستضيفه سامراء بنتيجة (2  - 1)، امس األربعاء، يف املباراة 
31 من الدوري املمتاز، عىل ملعب أمانة بغداد. التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 
افتتح أمجد رايض التسجيل للنجف بالدقيقة 38 من زمن الشوط األول، ثم أدرك عيل 
سعد التعادل لسامراء يف الدقيقة 42، إال أن املخرضم أمجد رايض عاد ليقتنص هدف 
الفوز الثمني لفريقه يف الدقيقة 70 من زمن املباراة، التي غابت عنها الجماهري بسبب 
 52 إىل  النجف رصيده  رفع  االنتصار،  وبهذا  نادي سامراء.  املفروضة عىل  العقوبات 
الرتتيب برصيد  قاع  الخامس مؤقتا، فيما بقي سامراء يف  الرتتيب  إىل  ليقفز  نقطة، 
11 نقطة. ويف مباراة أخرى، اقتنص القاسم فوزا ثمينا من ضيفه الديوانية بنتيجة 
(1 - 0)، يف املباراة التي جرت يف ملعب الكفل بمدينة بابل، لحساب الجولة ذاتها.هدف 
الفوز سجله املحرتف السنغايل ديما داودا يف الدقيقة 36 من زمن املباراة التي حرضها 
جمع غفري من جماهري الفريق الفائز.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد القاسم إىل 33 نقطة 

يف الرتتيب السادس عرش، فيما ظل الديوانية باملركز الـ18 برصيد 25 نقطة.

بغداد/ ازهر عيل
غادر منتخبنا الوطني للشباب والناشئني  اىل اململكة االردنية الهاشمية للمشاركة 
للفرتة من ١٢- تقام يف عمان  التي  للمبارزة  املتوسط  االبيض  البحر  بطولة  يف 

املنظمة  اللجنة  البطولة بدعوة من  العراق يف  الحايل ويشارك  ايار  ١٥ من شهر 
ويرأس الوفد الدكتور عبد الله كريم ويضم املدرب سعد صالح حسن والالعبني 
حسني عالء وعباس سعد وحسني عيل و زكريا يحيى واحمد قاسم وعيل السجاد 
وزين العابدين رعد ومسلم سعد. البطولة يقيمها اتحاد دول املتوسط وبارشاف 
االتحاد الدويل  وهي احد البطوالت املعتمدة يف جدول االتحاد الدويل وتشارك فيها 

دول مثل ايطاليا واسبانيا وتركيا وكرواتيا ودول اخرى.

بغداد/ متابعة الزوراء
تاكيد  الربيطانّية،  الصحافة  ذكرت   
إهتمام «سيلتك» األسكتلندي بالظهري 
إياه  واضعاً  جعاز»  «مهند  العراقي 
 2 ُمقابل  للتعاقد  أولوياته  ضمن 
مليوني جنية اسرتليني. وفيما لو تمت 
صفقته فستكون أهم صفقة بتاريخ 

العراق، ليس ألن «سيلتك» سُيشارك يف 
دوري األبطال، بل ألنه من كبار أندية 
وهو   1887 يف  تأسس  والذي  أوروبا 
أول فريق بريطاني فاز بدوري أبطال 
أوروبا 1967 ، كما حصل عىل الدوري 
51 مرة و40 مرة عىل كأس اسكتلندا، 

ولعب له نجوم وأساطري كبار.
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إيطالية عن رئيس ميالن  نقلت وسائل إعالم 
سكاروني  باولو  اإليطايل  الدوري  متصدر 
اللومباردي  النادي  أن 
اململوك منذ ٢٠١٨ من قبل 
االستثمار  صندوق 
«إليوت  األمريكي 
مانجمنت» تلقى 
 « ضني عر »

لرشائه.
ل  قا و

سكاروني يف ترصيحات نقلتها بشكل خاص 
وكالة األنباء اإليطالية «أنسا»: «أفهم أن هناك 
عرضني وأن األمر يستغرق وقًتا لبحثهما جيدا 

ومقارنتهما».
«ليكيب»  صحيفة  من  معلومات  وحسب 
اإليطالية  اإلعالم  وسائل  تطرقت  الفرنسية، 
يف منتصف نيسان/أبريل اىل اهتمام صندوق 
«إنفستكورب».  البحرين  مقره  استثماري 
قبل  من  رسمًيا  تأكيده  يتم  لم  االهتمام  هذا 

هذا الصندوق أو النادي أو املالك الحايل.
وتطرقت الصحافة االيطالية يف اآلونة األخرية 
هو  آخر  محتمل  مرشح  مع  مفاوضات  اىل 
صندوق االستثمار األمريكي «ريدبريد كابيتال 

بارتنرز»، ومرة أخرى بدون تأكيد رسمي.
علم  عىل  «لست  ميالن:  رئيس  وأكد 
مع  الحرجة»  النقاط  أو  باملشاكل 
تقدًما  األكثر  بدا  الذي  «إنفستكورب» 
امللف.وحرص سكاروني مع ذلك  يف هذا 
املناسب»  املحاور  أنه «ليس  التأكيد  عىل 

لإلجابة عىل األسئلة املتعلقة باملوضوع.
الريايض  ومديره  النادي  أسطورة  وكان 

املايض  نيسان/أبريل  يف  اعترب  مالديني  باولو 
مع  النادي  بيع  يتم  أن  «الطبيعي»  من  أنه 
التأكد عىل أنه ال يعرف «متى» يمكن أن يحدث 
ماناجمنت»  «إيليوت  رشكة  ذلك.واستحوذت 
عىل النادي اللومباردي يف ٢٠١٨ ألن مالكه يف 
ذلك الوقت رجل األعمال الصيني يل يونغ هونغ 
أبًدا  لم يخف  قادًرا عىل سداد قرض.  لم يكن 
لبيع  املتوسط  املدى  عىل  توجه  لديه  كان  أنه 
هذا العمالق اإليطايل الذي كان ملكا لسيلفيو 

برلوسكوني حتى عام ٢٠١٧.

مع  تعاقده  دورتموند  بوروسيا  نادي  أعلن 
األملاني  الدويل  النمساوي،  سالزبورغ  مهاجم 
كريم أدييمي بعد دقائق من تأكيد رحيل مهاجمه 
مانشسرت  إىل  هاالند  إرلينغ  النروجي  الدويل 
والبالغ  األصل  النيجري  أدييمي  سيتي.ووقع 
من العمر ٢٠ عاماً عقداً مع دورتموند حتى عام 
مباريات   ٣ خاض  الذي  أدييمي  ٢٠٢٧.ويتمتع 
بنشاط  واحداً،  هدفاً  وسّجل  أملانيا  مع  دولية 
الذين  املستقبل  نجوم  أحد  ويعترب  عالية  وفنيات 

يعلق عليهم مدرب املنتخب هانزي فليك آماًال كبرية.

                         

أضفـى القطري، نـارص الخليفـي، رئيس نادي باريس سـان 
جريمـان، مزيـدا مـن اإلثـارة عىل مسـتقبل مهاجـم الفريق، 

الفرنيس كيليان مبابي.
وينتهي تعاقد مبابي مع سان جريمان، بنهاية املوسم الجاري، 
دون التوصل التفاق بشـأن التجديـد حتى اآلن، مع وجود أنباء 
قوية تفيد باتفاق الالعب مع ريال مدريد عىل االنتقال له مجاًنا 

عقب نهاية عقده.
وبحسـب صحيفـة آس اإلسـبانية، فـإن الخليفـي اسـتغل 
اجتماعـات رابطـة األندية األوروبية يف مدريـد، للتأكيد عىل أن 

مبابي جدد تعاقده بالفعل مع باريس سان جريمان.
وأضافـت الصحيفـة، أن ترصيحات الخليفـي يف مدريد جاءت 
تزامنا مع تواجد مبابي نفسه يف ذات املدينة مع أرشف حكيمي 

وسريجيو راموس، خالل الساعات املاضية.
وختمـت الصحيفة بأن ملف مبابي، سـيظل مفتوحا حتى 30 
يونيو/حزيران املقبـل، موعد انتهاء عقده مع باريس، ووقتها 
سـيخرج الالعب ليعلـن موقفه من البقاء يف سـان جريمان أو 

الرحيل للريال.

األملاني  نظريه  مع  التفاق  توصله  سيتي  مانشسرت  نادي  أعلن 
بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع املهاجم النرويجي إيرلينج 

هاالند.
يؤكد  اإللكرتوني،  موقعه  عرب  بيانا  اإلنجليزي  النادي  وأصدر 
فيه توصله التفاق مبدئي مع دورتموند بشأن انتقال هاالند إىل 

صفوفه بداية من ١ يوليو/تموز املقبل.
وأوضح املان سيتي يف بيانه أن «الصفقة متوقفة اآلن عىل إنهاء 

كافة تفاصيل التعاقد بني النادي والالعب».
وبحسب فابريزيو رومانو، خبري سوق االنتقاالت، عرب حسابه 
الدوري  متصدر  فإن  «تويرت»،  االجتماعي  التواصل  بموقع 
اإلنجليزي سيدفع ٦٠ مليون يورو نظري ضم هاالند، وهي قيمة 

الرشط الجزائي يف عقده الحايل مع دورتموند.
وذكرت تقارير أخرى أن هاالند سيوقع للنادي اإلنجليزي حتى 
صيف ٢٠٢٧، متضمنا عقده راتبا أسبوعيا يبلغ ٣٧٥ ألف جنيه 
مع  متساويا  الفريق،  العبي  كافة  بني  األعىل  هو  إسرتليني، 
عمالقة  كافة  عىل  السيتي  بروين.وتفوق  دي  كيفن  البلجيكي 
ومانشسرت  جريمان  سان  باريس  مدريد،  ريال  أمثال  أوروبا، 
الشاب،  املهاجم  بتوقيع  الظفر  الذين كانوا يرغبون يف  يونايتد، 
الريايض  املستشار  كرويف،  جوردي  عاما.وعلق  الـ٢١  صاحب 
لربشلونة، عىل انتقال النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا 
املقبل.وأعلن  املوسم  بداية من  إىل مانشسرت سيتي،  دورتموند، 

توصله  رسمًيا،  سيتي  مانشسرت 
التعاقد  بشأن  دورتموند  مع  التفاق 

أن  املعروف  هاالند.ومن  مع 
األندية  أحد  كان  برشلونة 
الالعب  بضم  املهتمة 
ينسحب  أن  قبل  املميز، 
قيمة  بسبب  الصفقة  من 
الخارجية  العموالت 
والتي  الصفقة،  لتسهيل 

عليها  سيحصل  كان 
ووكيله  هاالند  والد 

رايوال. مينو  السابق 
كرويف،  وقال 
تعليًقا عىل الصفقة 
ترصيحات  يف 
صحيفة  و نرشتها  ند مو
كنا  : « تيفو ر يبو أن د نعلم 

األرقام  نتمكن هناك بعض  لن  التي 
إليها  الوصول  لدينا من  الصفقة..  يف 

نريد  معينة  «هاالند معايري  احرتامها».وختم: 
سيجعل جماهري السيتي يستمتعون به».

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم اعتماد نظام جديد لدوري أبطال 
أوروبا بدءاً من موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥ يف اجتماع لجنته التنفيذية 
العاصمة  يف  واألربعني  السادس  السنوي  اجتماعه  يسبق  الذي 
النمساوية فيينا.وبموجب التغيريات التي اعتمدها اليويفا تحت 
إىل  مسمى إصالحات، سريتفع عدد املشاركني يف دوري األبطال 
كل  سيخوضها  التي  املباريات  عدد  بالتايل  وسيزداد  نادياً،   ٣٦
إىل ثماني مباريات عوضاً  الدور األول بنظام املجموعة  فريق يف 

عن ست تقام بنظام الذهاب واإلياب أمام منافَسني مختلفنًي.
تشيفريين:  الكسندر  السلوفيني  القاري  االتحاد  رئيس  وقال 
يمنح  اختياره  تم  الذي  الجديد  النظام  أن  من  واثقون  «نحن 
وتوفري  املنافسة  ميزان  تطوير  شأنه  ومن  الحقيقي  التوازن 

الدوري  رابطات  األندية،  عىل  توزيعها  نستطيع  صلبة  إيرادات 
وعىل كرة قدم للجذور يف مختلف أنحاء قارتنا».

وستمنح املقاعد األربعة الجديدة بحسب املعايري التالية:
ـ مقعد واحد للنادي الذي يحتل املركز الثالث يف الدولة املصنفة 

خامسة قارياً.
ـ مقعد واحد للنادي املتوج بدوري بالده من خالل رفع عدد 

األندية املتأهلة عرب «مسار األبطال» من ٤ اىل ٥.
أفضل  أنديتها  تحقق  التي  لالتحادات  أخريان  مقعدان  ـ 
النقاط  عدد  (مجموع  السابق  املوسم  يف  جماعية  نتائج 

الحاصلة عليها مقسومة عىل عدد األندية املشاركة).
األفضل  للنادي  مقعد  عىل  سيحصالن  االتحادان  هذان 
تصنيفا يف الدوري املحيل بعد املقاعد املخّصصة لدوري 
االبطال. عىل سبيل املثال، يف نهاية املوسم الحايل، فان 
دوري  يف  عنهما  ممثالً  سيضيفان  اللذين  االتحادين 
االبطال باالعتماد عىل النتائج الجماعية النديتها هما 
إىل  أندية تلقائياً  انكلرتا وهولندا.ويتأهل أول ثمانية 
تحل  التي  األندية  ملحقاً  تخوض  فيما  الـ١٦،  دور 
مباراة  خوض  أفضلية  مع  و٢٤،   ٩ املركزين  بني 
اإلياب عىل أرض األندية بني املركزين ١٧ و٢٤. ويتم 

إقصاء األندية من املركز ٢٥ وصوالً إىل األخري.
الـ١٦،  دور  إىل  أوف  البالي  من  الثمانية  ويتأهل 

لالنضمام إىل الثمانية األوائل.

صنز  وفينيكس  هيت  ميامي  فريقا  بات 
نهائي  إىل  التأهل  من  واحد  فوز  بعد  عىل 
املنطقتني الرشقية والغربية يف دوري كرة 
بفوز  توالياً،  للمحرتفني  األمريكي  السلة 
سيكرسز  سفنتي  فيالدلفيا  عىل  األول 
مافريكس  داالس  عىل  والثاني   ١٢٠-٨٥

.١١٠-٨٠
يف ميامي، سجل جيمي باتلر ٢٣ نقطة يف 
جهد هجومي متوازن، حيث سحق هيت 
أوف»  «بالي  سلسلة  يف  ليتقدم  فيالدلفيا 
املنطقة الرشقية ٣-٢، عىل غرار فينيكس 

غرباً.
إىل  فقط  حاجة  يف  الفريقان  وبات 
إىل  للتأهل  مباراتني  آخر  من  واحد  فوز 

النهائيات.
بإدراكه  املنافسة  إىل  عاد  داالس  وكان 
خسارة  بعد   ،٢-٢ السلسلة  يف  التعادل 
فينيكس  يف  والثانية  األوىل  املباراتني 

األسبوع املايض.
غري أن فينيكس استعاد زمام األمور أمام 
جماهريه، بقيادة ديفني بوكر الذي أحرز 
مع  أيتون  دياندري  جانب  إىل  نقطة،   ٢٨

٢٠ نقطة وتسع متابعات.
يف املقابل قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش 
و١١  نقطة   ٢٨ برصيد  مافريكس  هدايف 
برونسون  جالني  من  دعم  مع  متابعة، 

بـ٢١ نقطة.
يف املنطقة الرشقية، بدا ميامي عىل أهبة 
بعد  التايل  الدور  إىل  للعبور  االستعداد 

السيطرة عىل فيالدلفيا.
يف  ميامي  عىل  يراهنون  قد  من  هم  قلة 
اليوم  السادسة  املباراة  السلسلة يف  إنهاء 
تم  الذي  فيالدلفيا  فريق  ضد  الخميس 

التفّوق عليه يف كل النواحي.
كان باتلر واحداً من سبعة العبني مليامي 
حيث  مزدوجة،  بأرقام  املباراة  أنهوا 

نقطة  بـ١٩  سرتوس  ماكس  ساهم 
أضاف  فيما  متابعات،   ١٠ واستحوذ عىل 
أيضاً  وأحرز  نقطة.   ١٥ فنسينت  غابي 
بينما  نقطة   ١٣ أوالديبو  فيكتور  البديل 
أضاف بام أديبايو ١٢.يف تلك األثناء، عانى 
فيالدلفيا يف مواصلة السعي للتدارك، مع 
تراجع أداء الكامريوني جويل إمبيد الذي 

من  للتعايف  وجهه  عىل  قناعاً  يرتدي  كان 
اإلصابة.

نقطة   ١٧ برصيد  املباراة  إمبيد  أنهى 
لفريق  املسجلني  أفضل  الئحة  رأس  عىل 
سيكرسز، فيما أحرز جيمس هاردن ١٤ 
نقطة فقط.وقال باتلر بعد املباراة: «لقد 
فعلنا ما كان من املفرتض أن نفعله مرة 

أخرى، فزنا عىل أرضنا».
وأضاف: «نحن فريق مختلف عندما نقوم 
أن  أريد  ذلك،  أحب  ال  لكني  بالتسديدات. 
نوقف الهجمات مهما كان األمر ثم نقلق 

بشأن التسديدات».
ورداً عىل سؤال عما يتطلبه األمر النتزاع 
اليوم  السادسة  املباراة  يف  السلسلة 
«علينا  بالقول:  باتلر  أجاب  الخميس، 
بالطريقة  السلة  كرة  لعب  نواصل  أن 
وال  الخصم  نوقف  أن  علينا  الصحيحة، 

نعتمد عىل التسديدات».
بالتسديدات  نهتم  لم  إذا  «أعدك  وتابع: 

ورّكزنا فقط عىل الدفاع، فسننترص».
ريفرز  دوك  فيالدلفيا  فريق  مدرب  وكان 
غري قادر عىل رشح فشل فريقه يف املباراة.
أكثر  كانوا  «لقد  ميامي:  عن  ريفرز  قال 
تفاعالً وأكثر قدرة جسدية. هناك الكثري 

من خيبة األمل منا جميعاً الليلة».
وتابع مدرب سيكرسز: «لقد لعبنا بوترية 
بطيئة، وكان لدينا ٨٥ تسديدة فقط. كل 
الليلة كان أصعب وأفضل منا.  ما فعلوه 
صالبتهم  كانت  أفضل،  طاقتهم  كانت 
اللعبة  جوانب  عن  سؤاله  أفضل».وعند 
التي حدثت بشكل خاطئ، أجاب ريفرز: 
أحرق  أو  الرشيط،  أشاهد  أن  «يجب 
مضطر  ألنني  أشاهده  ربما  الرشيط. 
سنكون  لكننا  سأحرقه.  ذلك  وبعد  لذلك، 
أن  يجب  ألننا  املقبلة  للمباراة  جاهزين 

نكون كذلك».

مضيفه  عىل  بالتغلب  توازنه  ليفربول  استعاد 
أستون فيال بنتيجة (٢-١)، عىل ملعب فيال بارك، 
يف لقاء مؤجل من الجولة ٣٣ من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
سجل ثنائية ليفربول، جويل ماتيب (٦) وساديو 
فيال،  أستون  هدف  سجل  بينما   ،(٦٥) ماني 

دوجالس لويز .(٣) 
املركز  يف  نقطة   ٨٦ إىل  رصيده  ليفربول  ورفع 
 ٤٣ عند  فيال  أستون  رصيد  تجمد  بينما  الثاني، 

نقطة يف املركز ١١.
برشلونة يعزز مركزه الثاني

الدوري  يف  الثاني  مركزه  برشلونة  نادي  عزز 
فيغو  سلتا  ضيفه  عىل  مستحق  بفوز  اإلسباني 
من  والثالثني  السادسة  الجولة  افتتاح  يف   ٣-١

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
الهولندي  من  كل  الكتالوني  الفريق  أهداف  سّجل 
بيار-إيمرييك  والغابوني   (٣٠) ديباي  ممفيس 
أسباس  ياغو  دّون  حني  يف  و٤٨)   ٤١) أوباميانغ 

هدف سلتا فيغو .(٥٠) 
توالياً  الثالث  فوزه  حقق  الذي  برشلونة  ورفع 
رصيده إىل ٧٢ نقطة بفارق ٧ نقاط عن إشبيلية 
الثالث الذي واجه ليلة أمس األربعاء مايوركا ضمن 

الجولة ذاتها.
الدويل  مدافعه  خدمات  برشلونة  وخرس 
قوية  إصابة  بسبب  أراوخو  رونالد  األوروغوياني 
يف رأسه اثر اصطدامه برأس زميله الواعد غايف اثر 

كرة هوائية .(٦١) 
وعاد أراوخو إىل مركزه وهو يرتنح ويتألم من شدة 
قدم  امللعب.  أرضية  عىل  يسقط  أن  قبل  اإلصابة 
أسباس  فيغو  سلتا  وقائد  غارسيا  إريك  زميله  له 
الذي  الطبي  الطاقم  دخل  ثم  األولية،  اإلسعافات 
استدعى سيارة إسعاف دخلت أرضية امللعب لنقله 

إىل املستشفى.
من  يعاني  أراوخو  ان  بيان:  يف  برشلونة  وأكد 
املستشفيات  أحد  إىل  نقله  وتم  املخ  يف  ارتجاج 

إلجراء فحوصات معمقة».

أكد تقرير صحفي إسـباني أن مشوار إيسكو أالركون مع ريال 
مدريد سينتهي بنهاية املوسم الجاري.

وينتهي عقد إيسـكو (29 عاًما) يف سـانتياجو برنابيو، بنهاية 
هذا املوسم، ولم يتم مناقشة الالعب بشأن التجديد.

وبحسـب صحيفة ”مونـدو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، فقد تأكد 
رحيل إيسـكو عن سـانتياجو برنابيو، يف الصيف املقبل، بعدما 

خرج من حسابات مدربه كارلو أنشيلوتي تماًما.
وأضافت الصحيفة، أن الربتغايل خورخي مينديز، وكيل إيسكو، 

يعمل عىل إيجاد عروض مناسبة لالعب خالل الفرتة املقبلة.
وارتبط اسـم إيسـكو مؤخرًا باالنتقال إىل أكثـر من فريق، مثل 

إشبيلية، إيفرتون، إىل جانب يوفنتوس وفيورنتينا وميالن.
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بغداد/ الزوراء:
استشـهدت صبـاح امـس األربعـاء 
الزميلـة،  الجزيـرة  قنـاة  مراسـلة 
شـريين أبوعاقلة، عندما أطلق عليها 
الرصاص  جنود االحتـالل اإلرسائييل 
الحي أثناء تغطيتها القتحام االحتالل 
الغربيـة  بالضفـة  جنـني  مدينـة 
املحتلة، وفيما أفـادت وزارة الصحة 
الصحفـي  بإصابـة  الفلسـطينية 
صحيفـة  مراسـل  السـمودي  عـيل 
القـدس، برصاصـة حيـة يف الظهر، 
موضحـة أن وضعه مسـتقر، حملت 
الحكومـة  الفلسـطينية  الرئاسـة 
اإلرسائيليـة املسـؤولية الكاملـة عن 
هذه الجريمة البشعة، طالب االتحاد 
العـام للصحفيـني العـرب بتحقيـق 
عاجـل دويل يحرضه وفد من االتحاد 
للكشف عن مالبسـات  الحادث وعن 
الجناة لهـذه الجريمـة املروعة التي 
الفلسـطينية  أودت بحياة الصحفية 
الشـهيدة شـريين أبو عاقلة، يف حني 
ادانـت نقابـة الصحفيـني العراقيني 
وبشـدة الجريمة النكـراء التي أقدم 
عليهـا الجيش اإلرسائيـيل والتي أدت 
إىل استشـهاد الصحفية شـريين ابو 

عاقلة . 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسـطينية، 
امـس األربعـاء، استشـهاد الزميلـة 
الصحفية شريين أبو عاقلة، مراسلة 
الجيـش  برصـاص  الجزيـرة  قنـاة 

اإلرسائييل، شمايل الضفة الغربية.
وقالـت الـوزارة، يف ترصيح مقتضب 
«استشـهاد الصحفيـة شـريين أبـو 
عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، 
جـراء إصابتهـا برصـاص الجيـش 

اإلرسائييل يف مدينة جنني».
االحتـالل مخيـم  قـوات  واقتحمـت 
جنني وحـارصت أحد املنازل وسـط 
اشـتباكات عنيفـة مـع مسـلحني. 
وأصيب اثنان من الصحفيني بشـكل 
خطـري بعـد اسـتهدافهم مـن قبـل 

الجيش االرسائييل.
وذكـرت وزارة الصحة الفلسـطينية 
أن مراسلة الجزيرة الصحفية شريين 
أبـو عاقلة أصيبـت برصاصة حية يف 
الرأس، وذكرت أن وضعها كان حرجا 
للغايـة، والصحفـي عيل السـمودي 
أصيـب ايضا برصاصة حية يف الظهر 

ووضعه مستقر.
الرئاسـة  أعلنـت  ذلـك،  غضـون  يف 
الفلسـطينية إدانتهـا جريمـة اعدام 
قوات االحتـالل اإلرسائييل للصحفية 

شريين أبو عاقلة.
الحكومـة  الرئاسـة  حملـت  كمـا 

اإلرسائيليـة املسـؤولية الكاملـة عن 
هـذه الجريمة البشـعة، مؤكدة انها 
جـزء مـن سياسـة يوميـة ينتهجها 
االحتـالل بحـق أبناء شـعبنا وأرضه 

ومقدساته.
وأكـدت أن جريمة اعـدام الصحفية 
أبـو عاقلـة، وإصابـة الصحفي عيل 
السـمودي، هـي جـزء من سياسـة 
الصحفيـني  باسـتهداف  االحتـالل 
لطمـس الحقيقة وارتـكاب الجرائم 

بصمت.
وتقدمـت الرئاسـة بأحـر التعـازي 
واملواسـاة، إىل عائلـة الشـهيدة أبـو 
عاقلة وزمالئها، سـائلة الله عز وجل 
ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها 

فسيح جناته.
الصحفيـني  الرئاسـة  وحّيـت 
الفلسـطينيني الذين يواصلون القيام 
بواجبهـم الوطني واإلنسـاني تجاه 
القضية الفلسـطينية العادلة بالرغم 

من هذا االستهداف.
وسيشـارك رئيـس دولة فلسـطني، 
الخميـس،  اليـوم  محمـود عبـاس، 
بمراسـم تشـييع جثمـان الصحفية 
الشهيدة شـريين أبو عاقلة، من مقر 
الرئاسـة يف مدينـة رام الله، بحضور 

رسمي وشعبي.
وكان الرئيس عباس، قد هاتف مدير 
مكتـب «الجزيرة» يف فلسـطني وليد 
العمري، معزيا باستشهاد الصحفية 
باستشـهاد  وقـال:  عاقلـة،  أبـو 
الصحفية أبو عاقلة، فقدت فلسطني 
أحد فرسـان الحقيقـة، الذين عملوا 
بكل صـدق وأمانة عىل نقـل الرواية 
يف  وسـاهموا  للعالـم،  الفلسـطينية 

توثيـق جرائـم االحتـالل اإلرسائييل، 
بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.

مـن جانبهـا، قالـت النيابـة العامة 
«سـتحيل  إنهـا  الفلسـطينية: 
التحقيقات باغتيال الصحفية شريين 
أبـو عاقلة إىل مكتـب املدعي العام يف 

املحكمة الجنائية». 
كما أعلنت النيابة العامة أنها بارشت 
إجـراءات التحقيق يف جريمـة إعدام 
قـوات االحتالل اإلرسائييل، الصحفية 
واسـتهداف  عاقلـة،  أبـو  شـريين 
الصحفـي عـيل السـمودي يف مخيم 

جنني.
وأوضحـت أنها سـتتابع القضية من 
خالل نيابة الجرائم الدولية املختصة 
بتوثيق الجرائـم الداخلة باختصاص 
املحكمـة الجنائيـة الدوليـة، تمهيداً 
يف  العـام  املدعـي  ملكتـب  إلحالتهـا 

املحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت وسـائل إعالم فلسـطينية أن 

اشتباكات مسـلحة اندلعت يف مخيم 
جنني بـني مجموعـة مـن املقاومني 
التـي  اإلرسائيـيل  الجيـش  وقـوات 
اقتحمت املدينة واملخيم بأكثر من ٤٠ 
دورية معززة بالوحدات الخاصة، من 
عدة محاور، وحـارصت عدة مناطق 

حول املخيم.
وحسـب تقارير، فقد حارص الجنود 
اإلرسائيليـون أحـد املنـازل يف مخيم 
جنـني وسـط اشـتباكات مسـلحة، 
وأطلقـوا النـار بشـكل عشـوائي ما 
أدى إىل تسـجيل عـدد مـن اإلصابات 

الخطرية.

@Ú∫ãu@ÂÌáÌ@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a
@Ô€ÎÜ@’Ó‘zni@k€b�ÌÎ@fibÓnÀ¸a

ادان االتحـاد العام للصحفيني العرب 
بكل قوة جرائم العدو الصهيوني ضد 
الشـعب الفلسطيني والذى نتج عنها 
الفلسـطينية  الصحفيـة  استشـهاد 
شـريين أبو عاقلـة برصـاص قوات 

اإلحتـالل الصهيونـي واستشـهادها 
متأثـرة بإصابتهـا بطلقة مبارشة ىف 

الرأس.
وقال االتحاد يف بيان تلقته» الزوراء»: 
ان الصحفية الفلسطينية شريين أبو 
عاقلة كانت تقوم بواجبها الصحفي 
نحو تغطية األحـداث ىف مدينة جنني 
سـرتة  ترتـدي  وكانـت  ومخيمهـا، 
الصحافـة أثناء إسـتهدافها من قبل 

جيش اإلحتالل اإلرسائييل.»
واضاف «ان النيابة العامة الفلسطينية 
فىيالجريمـة  تحقيقاتهـا  بـارشت 
النكراء وسـرتفعها اىل املدعـي العام 
للمحكمة الجنائيـة الدولية ملحاكمة 
كبار القادة العسـكريني اإلرسائيليني 
الذين أصدروا أوامرهم لقتل الشهيدة 

بدم بارد مع سبق اإلرصار».
وحمل االتحاد العام للصحفيني العرب 
اإلحتالل اإلرسائييل املسئولية الكاملة 
عن هذه الجريمة البشعة بحق حرية 
الصحافة، يف الوقـت الذى يحيي فيه 
العالم وكل الزمـالء الصحفيني اليوم 
العاملي لحريـة الصحافة ويوم حرية 

الصحافة العربية . 
دويل  «بتحقيـق  االتحـاد  وطالـب 
يحـرضه وفـد مـن االتحـاد العـام 
عـن  للكشـف  العـرب  للصحفيـني 
مالبسات هذه الجريمة املروعة التي 
الفلسـطينية  أودت بحياة الصحفية 

الشهيدة شريين أبو عاقلة» .
واكد االتحاد، بحسب البيان، تضامنه 
ونقابـة  الفلسـطيني  الشـعب  مـع 
الصحفيني الفلسطينيني ىف إدانة هذه 
الجريمة البشـعة من جانب اإلحتالل 
املنظمات  الصهيونـي. ويطالـب كل 
الدوليـة ومنظمات حقوق  اإلعالمية 
اإلنسان بإدانة هذه الجريمة النكراء 
ومحاكمـة مرتكبيها وعـدم إفالتهم 

من العقاب .
وتابـع «ان الشـهيدة عملـت ىف عدة 
مواقع مثل وكالة األونرا وإذاعة صوت 
فلسطني ، وقناة عمان الفضائية ، ثم 
مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو 
والحقـًا إنتقلت للعمـل ىف عام ١٩٩٧ 

مع قناة الجزيرة الفضائية».

@ÂÌám@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„
fibÓnÀ¸a@Ú∫ãu

من جهتها، ادانـت نقابة الصحفيني 
العراقيـني وبشـدة الجريمـة النكراء 
التي أقـدم عليها الجيـش اإلرسائييل 
والتـي أدت إىل استشـهاد الصحفيـة 
شـريين ابـو عاقلـة مراسـلة قنـاة 
الجزيـرة يف مدينـة جنـني بالضفـة 

الغربية أثناء تأدية واجبها املهني .
 » تلقتـه  بيـان  يف  النقابـة  وقالـت 
الـزوراء»: ان تلـك الجريمة البشـعة 
واسـتنكار  اسـتغراب  أثـارت  التـي 
بمنظماتـه  ممثـال  العالـم  وتنديـد 
الدولية والصحفية، تعد خرقا فادحا 
للمسـؤولية اإلعالميـة وحرية العمل 
الصحفـي والتي تؤكد عليها القوانني 

واملواثيق الدولية .
واضافـت النقابـة: من هـذا املنطلق 
فإن نقابـة الصحفيـني العراقيني يف 
الوقـت الذي تعلن فيـه عن تضامنها 
مع الصحفيني الفلسـطينني ونقابة 
فإنهـا  الفلسـطينيني،  الصحفيـني 
تطالـب بإجـراء تحقيـق دويل عاجل 
وتقديمهـم  القتلـة  عـن  للكشـف 
كل  النقابـة  تدعـو  كمـا  للعدالـة، 
املنظمات والهيئـات الدولية للوقوف 
بوجـه الجيش اإلرسائيـيل للكف عن 
جرائمه التي امتدت هذه املرة الغتيال 
الصحفيـني الذيـن يـؤدون واجبهـم 
املهني ودون مراعاة للقوانني الدولية 
التـي تؤكد عـىل حمايـة الصحفيني 

وضمان سالمتهم .

@ÚÓ–zó€a@pbÌãz‹€@Ô”aã»€a@áñãæa
Ú‹”b«@Ïic@ÂÌ7í@fibÓnÀa@ÂÌáÌ

كمـا أدان املرصـد العراقـي للحريات 
الصحفيـني  نقابـة  يف  الصحفيـة 
إغتيال مراسـلة  العراقيـني جريمـة 

قناة الجزيرة شريين ابو عاقلة، .
ودعـا، يف بيـان، الزميـالت والزمـالء 
الصحفيـني العراقيني  للمشـاركة يف 
الوقفة التضامنية مع الزمالء يف قناة 
الجزيـرة للتنديـد بجريمـة اإلحتالل 
باغتيال مراسلة قناة الجزيرة شريين 
ابو عاقلة يف الساعة الرابعة من عرص 
اليوم االربعـاء (أمس) يف مقر مكتب 

القناة خلف وزارة الخارجية .
للحريـات  العراقـي  املرصـد  ونعـى 
الصحفية املراسـلة يف قنـاة الجزيرة 
شـريين أبو عاقلة التـي قتلت عىل يد 
قـوات الجيـش اإلرسائيـيل يف مخيم 
امـس  الغربيـة،  الضفـة  يف  جنـني 
االربعـاء، حـني كانت تغطـي عملية 
إقتحام املخيم من قبل قوات اإلحتالل، 
وهو سـلوك واضـح العدوانية هدفه 
ممارسـة أشـد حـاالت الرتهيب ضد 
الشعب الفلسـطيني الصابر الصامد 
بهـدف تركيعـه، وقبولـه باإلمالءات 
وهو الشعب الذي قاوم اإلحتالل بكل 
قوة وصرب وجلد رغم تواطيء الغرب 

وخذالن العرب.
املرصـد العراقي للحريـات الصحفية 

خمسـمائة  دمـاء  اليـوم  يسـتذكر 
صحفـي عراقـي قتلـوا منـذ العـام 
٢٠٠٣ مـن بينهـم الشـهيدة اطـوار 
بهجـت، فضال عن خمسـني صحفيا 
فلسـطينيا منذ العام ٢٠١٣  ويطالب 
بالكشـف عـن القتلة، ومحاسـبتهم 
بقـوة ووقف جرائم قتـل الصحفيني 
وعـدم التهـاون معهـم مهمـا كانت 
الظروف والتعقيدات، وها هي أيقونة 
فلسـطينية تـيضء يف مواجهة ظالم 

العنف ضد الصحفيني.
وكانـت قـوة إرسائيلية قـد اقتحمت 
مدينة جنني وحارصت منزال العتقال 
فلسطيني، مما أدى الندالع مواجهات 
واشـتباكات مسـلحة مـع عـرشات 

الفلسطينيني.
وأوضح الشـهود أن جيـش االحتالل 
تجـاه  الحـي  الرصـاص  أطلـق 

املتظاهرين والطواقم الصحفية.
وأطلق جنـود االحتالل الرصاص عىل 
الزميلة شريين رغم أنها كانت ترتدي 
سـرتة الصحافـة التـي تميزهم عن 

غريهم أثناء التغطيات.
يشـار إىل أن شـريين أبوعاقلـة مـن 
الرعيل األول من املراسـلني امليدانيني 
لقناة الجزيرة، حيث التحقت  بالقناة 
عام ١٩٩٧، أي بعد عام من انطالقها

عملـت  بالجزيـرة  االلتحـاق  وقبـل 
أبوعاقلـة يف إذاعـة فلسـطني وقناة 

عمان الفضائية.
وطيلـة ربع قـرن كانـت أبوعاقلة يف 
قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات 
واعتـداءات االحتـالل اإلرسائييل عىل 
األرايض  يف  الفلسـطيني  الشـعب 

املحتلة.
ولدت شـريين أبوعاقلة عام ١٩٧١ يف 
مدينة القـدس املحتلة، وهي حاصلة 
عىل درجة البكالوريوس يف الصحافة 
واإلعالم من جامعة الريموك باململكة 

األردنية الهاشمية.
ويف حديث سـابق للجزيرة، تقول أبو 
عاقلـة إن االتهـام اإلرسائيـيل دائما 
مـا يتهمهـا بتصوير مناطـق أمنية، 
وتوضح أنها كانت دائما تشعر بأنها 
كل  مواجهـة  يف  وأنهـا  مسـتهدفة، 
من جيـش  االحتـالل واملسـتوطنني 

املسلحني.
أكثـر  مـن  أن  عاقلـة  أبـو  وتـروي 
اللحظـات التـي أثـرت فيهـا زيـارة 
سجن عسـقالن واالطالع عىل أوضاع 
أرسى فلسطينيني بعضهم قىض أزيد 
مـن ٢٠ عاما خلـف القضبان، حيث 
نقلت عرب الجزيرة معاناتهم لذويهم 

وللعالم.
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أنقرة/متابعة الزوراء:

تتجه حكومة الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 
لتأسـيس منصة دولية رقمية بديلة عن نتفليكس 
التي لم تخضع كما يجب للرقابة الرتكية وبدا أنها 
تمثل صوتا يغرد خـارج رسب القوة الناعمة التي 

تنتهجها تركيا.
وأعلن املدير العام للتلفزيـون الرتكي ”تي.أر.تي“ 
محمـد زاهـد صوباجـي أن تركيا تسـتعد إلطالق 
منصـة رقميـة دوليـة بديلـة لنتفليكـس يف عام 

.٢٠٢٣
وقـال صوباجي ”يف وقت يمر فيـه النظام العاملي 
بأزمـة، علينـا، كدولـة، أن نرشح موقفنا بشـكل 
أفضل عىل املستويني الوطني والدويل. نحن بحاجة 

إىل إزالة آثار األزمة عىل بلدنا“.
وتحـدث صوباجـي يف كلمـة حـول ”البـث العام 
يف عـرص التضليـل“ يف املنتـدى الـدويل للشـباب 
املتصلني (شـباب سرتاتكوم)، الذي نظمته رئاسة 
االتصاالت ووزارة الشـباب والرياضـة يف أنطاليا، 
أن ”تي.آر.تي“ سـتبني منصة رقمية دولية بديلة 
لنتفليكس يف عام ٢٠٢٣، وستنشئ منصة للشباب 

وستواصل االستثمار يف األفالم واأللعاب.
وقـال صوباجـي ”إننا نعيـش حاليا يف فـرتة يتم 
فيهـا كرس حـدود الحقيقة والكـذب، وأن األفكار 
واملعلومـات السـامة أصبحت شـائعة، وال يمكن 
حتـى معرفـة التأثري الذي يتعرض له األشـخاص 
بسـببها“. وأضاف ”األخبار املنشورة خالل النهار 
ال يمكـن إحصاؤها، والناس ينتقلون من حدث إىل 
آخر دون معرفة دقة األخبار، حتى أصبحنا يف وقت 

تتالىش فيه الحدود بني الحقيقة واألكاذيب“.
وأكـد املدير العام للتلفزيون الرتكـي أن املعلومات 
املضللـة ليسـت فقـط يف األخبـار، ولكـن أيضا يف 
األفـالم واملسلسـالت واألفالم الوثائقية والرسـوم 
املتحركة وتطبيقـات الهاتف املحمول املنتجة عىل 
املسـتوى املؤسـيس والفردي، فهي أيضا يمكن أن 
تكون عنرصا من عنارص التضليل. وذكر صوباجي 
أن األخبار الكاذبة تنترش برسعة من خالل وسائل 
اإلعالم االجتماعية، وأن الناس قد تم توجيههم إىل 
طريقة تفكري مصممة مسبقا بطريقة من شأنها 

زيادة الوعي.
وتعمـل تركيـا عـىل حصـار منصـات التواصـل 
االجتماعـي ووسـائل اإلعـالم والرتفيـه، وتصدر 
الحكومـة بـني الحـني واآلخـر قـرارات وقوانـني 
لتنظيم عمل املنصات اإلعالمية ووسـائل التواصل 

االجتماعي بما يخضعها لوصايتها.
وأصبحت املسلسـالت التلفزيونية واحدة من أكثر 
الصادرات الرتكية ربحية يف العقد املايض. وتحظى 
صناعـة الدرامـا الرتكيـة بمتابعة شـخصية من 
الرئيس الرتكـي رجب طيب أردوغان الذي يحرص 
أن تكـون سـالحه الناعـم لغـزو البلـدان وتغييب 
عقول مواطنيـه. وقال أردوغـان ”علينا أن نكتب 
حكايتنا نحن أوال“. ولم يكن نجاح الدراما الرتكية 

صدفة لقد كان مخططا له بعناية.
وأكد كتـاب أصدرته مديربة االتصاالت الرئاسـية 
مؤخرا أن ”تركيا تصنع الدبلوماسية الثقافية من 
خالل مسلسالت تلفزيونية“. وقالت إن املسلسالت 
التلفزيونيـة الرتكية أصبحت أدوات للدبلوماسـية 
الثقافيـة، ممـا زاد مـن قـوة السياسـة الرتكيـة 
الخارجية. وقالت املديرية يف كتاب ”الدبلوماسـية 
الثقافية واالتصاالت“ إن ”األعمال التي تم إنجازها 
ملعرفة تأثري املسلسـالت التلفزيونيـة الرتكية عىل 
مختلـف البلدان والجغرافيا أظهرت أن لها تأثريات 

مزدهرة عىل تعزيز مكانة تركيا دوليا“.
وأملح الكتـاب إىل أن التعاطف بـني تركيا و“الدول 
ذات التاريخ املشرتك قد ازداد بسبب املسلسالت عىل 
السـاحة الدولية“، مشـريا إىل أن قطاع املسلسالت 
الرتكيـة أصبح أداة رئيسـية لتوطيـد الروابط بني 
الثقافـات، حيـث رسد تأثـريات املسلسـالت عـىل 
بعض الدول. ويذكر أن النجاح العاملي للمسلسالت 
التلفزيونيـة الرتكية، الـذي يكون غالبـا بروايات 

تريض الحكومة، جعل البالد قوة عظمى .
وأصبحـت الدرامـا الرتكية التي يطلق عليها اسـم 
”ديزي“ اآلن ثاني أكرب نوعية من املسلسـالت التي 
تلقى إقباال بعـد مثيلتها األمريكية يف الخارج، غري 
أن هذا النجاح يقابله نفور من الشـباب الرتكي يف 

الداخل.
ويتهـم منتقـدو حكومة حـزب العدالـة والتنمية 

الحاكم باستخدام تي.آر.تي لنرش دعايتها والتدخل 
يف صناعة الرتفيه. وتبث تي.آر.تي عدة مسلسالت 
تـروج لسياسـات الحكومة. ورغم ذلـك، كثريا ما 
يهاجم أردوغان ومسـؤولوه الحكوميون وسـائل 
التواصل االجتماعي ومنصات البث مثل نتفليكس، 
بدعوى أنها تنرش أخبارا كاذبة وفجورا. وكشـفت 
نتفليكس يف عام ٢٠٢١ أنها أزالت عناوين مختارة 
من كتالوجاتها يف سنغافورة وتركيا يف عام ٢٠٢٠ 

بناء عىل طلبات الحكومات املعنية.
ويتجـه املمثلـون املعارضـون لطريقـة توظيـف 
أردوغـان للدراما إىل التعاقد مـع نتفليكس لتقديم 
أعمالهـم بعيـدا عن الرقابـة الحكوميـة. وقد بنّي 
إحصاء أجرته رشكة مرتوبول الرتكية املتخصصة 
أن شباب تركيا يفضلون مشاهدة األعمال األجنبية 
التـي تحظى بشـعبية عاملية كبرية عىل مشـاهدة 

مسلسالت بالدهم.
القضايـا  يحّبـون  ال  إنهـم  قالـوا  األسـباب،  ويف 
السـخيفة التـي تقدمهـا التلفزيونـات الرتكيـة، 
مشريين إىل ضعف السيناريوهات الرتكية مقارنة 
بنظريتهـا العامليـة. ووصلت شـبكة نتفليكس يف 
نهايـة عـام ٢٠١٨ كمنافـس للتلفزيـون الرتكي. 
ووضعـت  الرتكيـة  الدرامـا  الشـبكة  واخرتقـت 

بصمتها بقوة.
وبسـبب ذلك توترت عالقة الحكومة ونتفليكس. 
وتتخـذ تركيا شـعارا رنانا متمثـال يف ”مكافحة 
املثلية الجنسية“ عنوانا لرصاعها مع املنصة، غري 
أن املشكلة أعمق من ذلك بكثري إذ يقول مراقبون 
إنه يدور حول مسـاومات لفرض الرقابة عىل ما 

تنتجه الشبكة يف تركيا.
ويف سبتمرب ٢٠١٩ قدمت نتفليكس طلبا للحصول 
عىل ترخيص ملواصلة العمل يف تركيا، وفق قواعد 
بـث جديدة عىل اإلنرتنت، تدفـع بموجبه الرشكة 
٠٫٥ يف املئة من العائدات يف تركيا للحكومة. وأعلنت 
املنصـة حينهـا أنها تخدم ١٫٥ مليون مشـرتك يف 
تركيا وتصل إىل نحو ١٠ يف املئة من األرس الرتكية، 
رامية إىل توسيع قاعدتها يف املجتمع الرتكي الذي 

اعتربته ”سوقا مهما ومصدرا مربحا“.
ويف الرابـع مـن ديسـمرب ٢٠١٩ أجـرت وكالـة 

األناضـول الرتكيـة الرسـمية مقابلـة مـع بلني 
ديشـطاش مخرجـة املحتوى بمنصة مشـاهدة 
األفالم واملسلسـالت ”نتفليكـس“، التي قالت إن 
”تركيـا دولـة غنية برتاثهـا التاريخـي والثقايف، 
وتمتلـك الكثـري من كتـاب السـيناريو والفنانني 
واملخرجـني املوهوبـني الذيـن يمكنهـم نقل هذا 

املوروث الثقايف الغني إىل العالم عرب الدراما“.
وتنشـط نتفليكس يف تركيا بشكل كبري، وأنتجت 
فيهـا العديد مـن املسلسـالت واألفـالم الرائجة، 
مـن أبرزهـا مسلسـل ”املحافـظ“، كمـا أنتجت 
مسلسال عن قصة حياة السلطان محمد الفاتح، 
 Ottoman – تحت مسـمى ”الصعـود العثمانـي

.“Rising
ويف التاسـع من أبريل ٢٠٢٠ شـنت حملة واسعة 
يف تركيا ضد شـبكة ”نتفليكس“ تضمنت تهديدا 
بإطالق حملة إلغاء اشـرتاك مليونية، بسـبب رد 
”نتفليكـس فرنسـا“ عىل أحـد املتابعـني األرمن 
حـول إن كانوا يفكرون بتقديـم عمل عن األرمن 
فجاء الـرد أن شـبكة ”نتفليكس“ فكـرت جديا 
بإنتاج فيلم عـن اإلبادة األرمنية، األمر الذي جعل 
بعـض رواد مواقع التواصـل االجتماعي يصّبون 
جام غضبهم عىل ”نتفليكس“ كون تركيا ترفض 
حتى اليـوم االعرتاف بـأن ما حصل ضـد األرمن 

إبادة جماعية.
بـني منصـة  الصـدام  يوليـو ٢٠٢٠ تطـور  ويف 
نتفلكيس وحزب العدالة والتنمية الحاكم يف تركيا 
بسـبب الرقابة املفروضة من قبـل الحكومة عىل 
”املثلية الجنسية“، وما نتج عن ذلك من محاوالت 
لتقييد عمـل املنصة يف تركيا، مـا دفع نتفليكس 
لوقـف تصويـر أعمالهـا يف تركيـا رفضـا منهـا 
للرقابة عىل األعمال الفنية.وأكد الصحفي الرتكي 
جونيات أوزدمري أن املسـاومة بـني حزب العدالة 
والتنميـة ومنصة نتفليكس عـىل الرقابة أدت إىل 
حـدوث إعادة هيكلة يف نشـاط املنصة العاملية يف 
تركيا. وقال أوزدمري يف تغريدة عىل تويرت «انتهت 
املسـاومة بني نتفليكس وحزب العدالة والتنمية. 
وأوقفت الرشكة تصوير املسلسـالت الرتكية. ولم 

تقبل بفرض الرقابة».

 بغداد / نينا :
 شـاركت نقابة الصحفيني العراقيني يف احتفالية اليوم العاملي لحرية الصحافة 
التي نظمتها منظمة اليونسـكو بالتعاون مع هيئة االعالم واالتصاالت يف بغداد.
ومثل نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي يف االحتفالية عضو مجلس النقابة، 
الدكتـور ناظـم الربيعي، الـذي ألقى كلمة اوضـح فيها دور نقيـب الصحفيني 
العراقيني املتميـز والفاعل يف توفري بيئة آمنة ومناخات مالئمة للعمل الصحفي 

واالعالمي للزمالء الصحفيني واالعالمني يف العراق .
واشـار الربيعي اىل دور نقيب الصحفيني يف توفري ضمانات قانونية واجتماعية 
للصحفيـني تمثلت بإصدار قانون حقوق الصحفيني العراقيني املرقم ٢١ لسـنة 
٢٠١١ . مؤكـدا عدم وجود سـجني أو معتقـل من الصحفيني العراقيني بسـبب 

تأدية عمله او ابداء رأيه .
واكـد :» ان النقابـة تعمل مع كل الجهـات الحكومية ذات العالقـة لدعم حرية 
الـرأي والتعبري لجميـع الصحفيـني واالعالميني وهم يمارسـون عملهم املهني 
يف عمـوم البالد «.وقد القت الكلمة استحسـان الحارضيـن، مثمنني دور الالمي 

والنقابة بهذا الصدد .
وحرض االحتفالية املستشار السيايس لرئيس الوزراء وسفري اليونسكو يف بغداد 
وعدد من السفراء وجمع غفري من الزمالء والزميالت الصحفيني والصحفيات .
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عضو االتحاد العـام لألدباء والكّتاب 
العراقيـني ، وعضـو اتحـاد األدبـاء 
قصائـد  نـرش  العـرب،  والكّتـاب 
ومقاالت ودراسات يف مجالت عراقية 
وعربية وأجنبيـة، له تجربة فريدة يف 
العـراق يف تهذيب وتشـذيب املوروث 
الشـعبي وتحويله إىل موروث هادف 
، نرش عىل أساسـه ثـالث مجموعات 
شعرية لألطفال، له مجموعة شعرية 
بعنـوان ( الفـرح القـروي ) ُنـرشْت 
جميع قصائدها يف الصحف واملجالت 
لـه  صـدرت  والعربّيـة،  العراقّيـة 
مجموعة شـعرية بعنوان ( ما قالته 
السـّيدة املراهقة ) عـام 2016م ، له 
مجموعة شـعرية يف طريقها للنشـر 
بعنوان ( قيثارة السومري ) ، صدرت 
لـه روايـة بعنـوان ( أرابخـا ) نهاية 
عـام 2017م ، وصـدرت له مجموعة 
شـعرية بعنـوان ( بائع امللـح ) عام 
2019م ، وصـدرت له روايـة بعنوان 
(تحفة الرّمال – مفقـودة ابن زنبل) 
عـام 2021م ، وصـدرت له مجموعة 
شـعرية بعنوان ( انتبـاه غزالة ) عام 
2022 ، عمل يف املجال اإلذاعي كمقدم 

ومعد برامج لألطفال .
دخلنا اىل بيدر الشـاعر والروائي سعد 
السمرمد، وخرجنا منه بهذا العطاء :

* مـن خـالل قلمـك الروائـي ، هـل 
استطعت التعبري عن كل ما تشعر به 

بكل حرية ؟
ـ  ال ينضـب طمـوح الكاتـب يف إبداء 
وطـرح رؤاه وأفكاره عـىل الرغم من 
وجـود الرقيب الصارم بجـواره وبني 
أسطره، وليسـت أنواع الكتابة تشبه 
بعضها لذلك يراوغ الكاتب يف متاهات 
حروفه ليثري دهشـة القارئ الحاذق 
ويالمس مشاعره من خالل مؤرشات 
تأويلية خوفا مـن الخطوط الحمراء 
فتارة يوهم القارئ بالسذاجة ليوصله 
إىل مغارة ليحدد أبعاده املخفية ، ومرة 
بالنباهـة والحنكة ليخدع الرقيب من 

نوافذ مهملة ، اعرتف مرارا ان الرقيب 
يحارصني لكنني استطيع خداعه .

يف  القـارئ  يشـغلك  مـدى  أي  إىل   *
كتاباتك ؟  

- حينمـا يكتمـل النـص بعنـارصه 
اإلبداعية كاللفظ والعاطفة واألفكار 
واألسـلوب والخيال والصدق وغريها 
فيصـري جليـا امتـالك القـدرة عـىل 
إدهـاش وذهول القارئ وإمتاعه عىل 
الرغـم من إنني لـم اكتب لـه أطالقا 
لكننـي أخاتله ألسـحبه إىل شـواطئ 
أفـكاري وأغـوار بحارهـا ، فالقارئ 
هو الجـزء املخفـي إلنجـاح الكتابة 

وتصنيفها يف سلم االرتقاء واالبداع.

* يقـول البعض ان عرصنا هو عرص 
الرواية بامتياز ، فماذا تقول ؟

- يف الزمن السـابق كان الشعر ديوان 
العـرب ، ولكـن يف العـرص الحديـث 
أصبحت الروايـة ديوانهم األّول، ألّنها 
أصبحت تستوعب طموحاتهم وأرائهم 
وتفصـح عـن أحوالهـم، وقـد تجـرأ 
الكثـري بالغـور يف املنطقة املسـكوت 
عنها والحفر يف طّيـات أرضها ولفت 
االنتباه للرسد الجريء الكاشـف عن 
أغـوار عاداتها وتقاليدها، فاتسـعت 
بعـد ذلـك أرايض الـرسد ، متضمنـة 
شخصيات ووقائع لم يكن من املمكن 
التجـّرؤ مـن مالمسـتها أو االحتكاك 
بها، ففي تقديري ال يمكن املثول عىل 
أراض رخوة دون العبور إىل مساحات 
الروايـة الخصبـة والواسـعة التي ال 
تعرف الـوالء للصنم األبـدي ، فقمت 
بتهميـش وتكسـري جميـع األصنام 
الشـعرية فوجـدت هويتـي وأطلقت 

خيايل إىل مديات أوسع .      
* يف كتاباتـك ثّمـة جنوح مـرّة نحو 
التاريـخ ومـرّة نحـو الواقـع .. هـل 
تقـودك الفكـرة أو الحكايـة إىل هـذا 

املضمار 
  -  إّن كّل الروايـات تاريخّيـة بمعنى 
أو بآخـر، فللروايـة عالقـة خاصـة 
ذاتـه  بحـد  التاريـخ  ألّن  بالتاريـخ، 
واقع مسـّجل يف فـرتة زمنّية ما، فإن 

كان التاريـخ بعيدا صّنفـت بالرواية 
رسدا  األحـداث  وأخـذت  التاريخّيـة 
جوهريًّا وفقدت من قيمتها اإلبداعية، 
تقـول (فرجيينـا وولـف) إّن الرواية 
التاريخّيـة يف القـرن التاسـع عـرش 
تفتقد إىل االبتكار، وتركز عىل األشياء 
التافهـة وغري األساسـّية ، بينما كان 
يجب أن تركز عىل إشـكالّية التجربة 
اإلنسـانية واملعرفـة، ومن هنا تجنب 
كّتاب الروايـة التاريخّية الجديدة هذا 
اإلطار، وبـدؤوا يكتبون بشـكل آخر 
يعكـس وعيـا مغايـرا يف التعامل مع 
املايض ، تقول (هتشون) عن الرواية 
التاريخّية مـا بعد الحداثـة ( الرواية 

التاريخّيـة ليسـت مـرآة الحقيقـة ) 
لـذا توّجب علينا أن نـدرك ذلك ونقوم 
بخلـق شـخصّيات غـري موجـودة يف 
التاريخـي تقودنـا ألحـداث  الواقـع 
نبتكرهـا ونصدقها قبـل أن يصدقها 

القارئ.
* متـى تبدأ عندك لحظة الكتابة، هل 
هناك زمـن محدد وطقـوس محددة 

تنبع حيث تنبع الفكرة؟ 
 -  اللحظـات التي تقـوم بها بقطف 
ثمار أفكارك من جنان كنوزك املعرفّية 
والفكرّية هـي التي تحارصك فتصري 
طقسا مقدسا وإجباريًّا للمثول أمام 
خيالك تمارسها وتتيقن أّنها حقيقّيٌة 

وليسـت رضبـا مـن رضوب الخيال، 
تسافر معها إىل مسافات طويلة يكاد 
ينقطع نفسـك، لكّنك تجتهد وتجتهد 
حّتى تعرب إىل الضفة األخرى ألّي عمل 

تقوم به.
فمرّة يختارك الزمـان فتكتب يف أّوله 
أو أوسـطه أو آخـره ، ومـرّة يختارك 
املـكان فتكتب فوق الرسيـر أو فوق 
أو عـىل أعشـاب  طاولـة يف مطعـم 
حديقة دارك، فلكّل كاتب طقوسـه يف 
الكتابـة ، فال ضري لو قلت إنني أكتب 
حني أكون سـعيدا يف مكتبتي لوحدي 

فارغ البطن تحت إنارة خافتة .
 * بعـد هـذه التجربـة الطويلـة من 
الكتابة يف الشـعر ثـّم الروايـة .. أين 

تضع نفسك يف رصاع األجيال؟ 
 -  حـني دخلت إىل عالم الرسد لم أكن 
متيقنا أنني سـأكون سـاردا ناجحا، 
وال أعلم إنني سـأكتب رواية ناجحة، 
البكـر  روايتـي  الذيـن قـرؤوا  لكـن 
وضعوني يف مصاف من كان له باع يف 
عالم الرسد، وهذا حفزني يف أن أجتهد 
وأغـوص يف روايـة أخـرى، فلم أضع 
نفـيس يف أي مصاف، ألّن اآلخرين هم 
من سيضعونني يف مكان استحقاقي، 
وأنـا متيقن أّن عالم اإلبـداع ال يعتمد 
عىل الكـم، لكّنه بـكل جـدارة يعتمد 
عـىل النوع وكلمة الفصل سـينطقها 

اآلخرون. 
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واملرتجمـة  للشـاعرة  حديثـا   صـدر 
العراقيـة فينـوس فائق ديوانـا يحمل 
عنـوان (أبعـاد الالمسـافة ) عـن دار 
الدراويش ـ كاوفبويرن يف أملانيا، يضم 

الديوان 18 قصيدة .
كتب الروائي الجزائري واسيني األعرج 
مقالـة نقديـة عـن القصائـد بمثابـة 
املقدمـة. كمـا القـى انتشـارا واسـعا 
واستحسانا لدى القرّاء.. تكتب فينوس 
فائق الشعر  باللغتني العربية والكردية 
، لها خربة كبرية يف مجال الرتجمة حيث 
ترجمت العديد من القصائد والنصوص 
والقصص والروايات العربية والعاملية.

لهـا ثالثـة دواويـن باللغـة الكرديـة ، 
وغريها من املؤلفات واملقاالت والبحوث  

املرتجمة إىل عدة لغات .
الالمسـافة“  ”أبعـاد  مجموعـة  يف 
تأخذنا فينـوس إىل عالم مختلف ألوانه 
وأبجديـات لغتـه،  رسدياتـه الفائقـة 
التصوير والدهشـة ، تحتفي بالصور، 
والرمـوز  والـدالالت  واإلسـتعارات، 
والتشـكيالت الشـعرية كثـريا، حيـُث 
تتعمـُق بالفكـرة إىل أن تصـَب رؤاهـا 

الفكرية يف قصائدها .
الذهبيـة  شمسـها  بخيـوط  تنسـج 
قالئـدا تحيـك بهـا اللغـة الرصينة إىل 
أبعـد تخيالتهـا. يغلـب طابـع  األلـم 
والجراح يف أغلبيـة قصائدها ولم تنس 
بدورهـا معاناة املـرأة الرشقية ،كونها 
من مجتمـع رشقي.. نارصتهـا بقوة، 

قاسمتها أوجاعها، ارتدت أحزانها،
 فينـوس محطـات مـن الوجـع الـذي 
يف  الدهشـة  رس  سـواها،  يفهمـه  ال 
مفرداتهـا تجعل من القارىء يهيم بها 
من أول وهلة يحُس بأنها تكتبُه ،تقرأُه، 

وتقاسمُه معاناته.
”فينـوس ” الحلـم املؤجـل  ربما للقاء 
تعثرت خطواته ، لصدفـة أّجلها القدر  
،تتلّذُذ بفاكهة االنتصار ، ُتخرج روحها 
مـن غياهب الوحـدة، ُتداعـُب وحدتها 
املليئة باألمـل، تفـرتُش حلمها املؤجل 

لتعرص ذاكرتها لتتذكر .
أتذكر أنّني كنُت الخنساء يوًما

وكنُت رابعة العدوية دهرًا
وكنُت ”أنا“

حنَي مات ظيل 
عىل رصيف من أرصفتك ياوطن !

قصيدة (أتذكر)
يـا لجمـال هاتـه  الصـورة البديعـة ! 
تارة تتذكر بأنها الخنسـاء يف شـعرها 

ويف صربهـا.. ومـن منـا اليعـرف رثاء 
الخنسـاء يف أخيهـا صخر بكتـُه حتى 
أصيبـْت بالعمـى .. ولكن هذه ليسـت 
قصتنـا مـع الخنسـاء ، وتـارة تدخل 
بنـا يف محرابها الصـويف وتؤكـد بأنها 
رابعـة العدويـة بطهارتهـا وعفافهـا 
ومناجاتهـا مع اللـه.. هالة من الضوء 
يف محراب النّساك.. إىل حني ترتمي بني 
أوجـاع الوطن فال مناَص مـَن الهروب 
وال مناَص من مسـِح األلـم من ذاكرة 

الشاعرة .
وتـارة ترقـُص للمجهول تحـَت املطر، 
تغّني بصمـت كي ال يسـمعها وتكتُب 
للوطـن ألَف قصيـدٍة مخّضبٍة بالجراح 
.تحمـُل وجَع األمة عىل كتفها ، صخرة 
مـن الهمـوم _همـوم الوطـن ,وكيف 
املتنقلـة  ،املرتحلـة  املتغربـة  ال وهـي 
بجسـدها هنا وهناك يف أكثر من دولة، 
نذكر منها سـويرسا ، السويد ، هولندا، 
العراق ، تونس ، الجزائر وغريها.. فهي 
التـي  تحسُّ بوجع االغـرتاب أكثر  من 

غريها .
 أنشـدْت وطنهـا“ العـراق ”بشـعرها 
الصارخ بأعىل صوت من أنثاها وأناتها 
ـ وغربتهـا التي ال تعرتف بالرجوع وال 
تحـّس بالحنـني . فهـي التـي ضمدتُه 
بشعرها، أنشدتُه بصمت ، وتعرف متى 

ترّقـع جرَحـُه وهـو يف أعـزّ الحيـاة .
لبغداد :

بجوار دجلة 
عىل بعد شرب من حانة القمر

أدخل بغداد وهي بيضاء،
حافية مثل البداية 

من الزمن الذي كان بيننا من الفراق
أدخلها بجناحني 

مطرزين بالشوق،
ألخىش مْن قلبها الحنون

رشاب الحياة
قصيدة (لـ - بغداد)

” فينوس ”ليسـت مدينة ألحٍد بحزنها 
هي فقط  مدينة لشعرها ولوطنيتها .

سأكتُب تاريّخا حجريا 
يصف هذه البلدة بالخيانة 

ينعتها بالتنّعِت والذّل.
قصيدة (مثل ريح عاتية)

يف  فينـوس   عنـد  بالحـّب  االعـرتاف   
حالتني:

حالـة التمـرد عـىل األلـم والبـوح بما 
يعرتيها من خجل، فال تحتاج إىل تحليل 
فلسفة هذا العالم _الخائن_إال بالكتابة  
الطفولـة  لزمـن  انتمائهـا  تعلـن  _أو 

البيضاء حيث تقول:
أّدعي أني حرة

أموُت متى أشاُء
وأعوُد حّية 

عندما تعشقني شجرة
سأتمرُد عىل فكرة الوطن

وأعلُن انتمائي لزمِن الطفولة البيضاء،
طفولة ماقبل األقاويل

 ماقبل األديان والحرائق
طفولة ماقبل مواسم الصقيع

 ماقبل الجوع والغثيان
هكذا رسمُت يومي

فهّبت الريح وطارت الفرشاة
سأخالُف مقولة 

(حب الوطن من اإليمان) 
قصيدة (فكرة الوطن)

متمـردة عىل املجهـول الحـارض الغائب 
بشـخصيتها وصمودهـا ، وعـىل فكـرة 

الوطن امليلء باألرسار والغموض .
اإلحسـاس،  املرهفـة  الشـاعرة  هـي 
فينوس هي  األمل والحب وّرس الدهشة 
األنثوية، أنهار من الدفء سلسبيٌل من 

األمان .
 ارتدت أنهارا من الوجع، توسدْت أحزاَن 
الثـكاىل واليتامـى يف شـعرها، واجهت 
الحياة، غسـلت أوجاع املـرأة بحربها ، 
غسـلت أحزانها ، غسـلت أحالم األنثى 
التـي بداخلهـا بمـاء الشـعر ليتالىش 
وجعهـا فال تتذكر إىل أن تسـتفيق عىل 
موسـم اخر من الجرح.. هكذا اتخذت 
عناويـن قصائدهـا نكايـة يف الحـزن 
ذاتـه إىل حني أن تخربنـا بأنها تذكرت ! 
وُتجٌسد صورة النسـيان بهذه الصورة 

الفنية البديعة .
أغتسُل كلَّ يوٍم بعطر النسياِن

أغمُس قطعتنِي من الشعر
 كلَّ صباح يف قهوتي

وأرشُبها بنكهة مْن فٌضة الكلمات
هكذا رسمت ُ يومي 

فهّبْت الريح وطارْت الفراشات
قصيدة (صور)

تركـت مسـحة ألـم بادية عـىل وجوه  
الذين يقرأون صمتها ووجعها املدفون 
قاب طيـات الورق والحرب خري شـاهد 

عىل ذلك .
” فينوس“ األنثى وكفى، زرقة السماء، 
وبياض الورقـة، وخرير املاء ، وشـاح 
مـن تغاريد البالبل هكذا ذاتها أكدْت لنا 

يف الديوان.
بالرغم مـن كلِّ األوجاع تبقـى الطيبة 
يف قلبهـا توّزُعهـا عـىل أصـداء املدينِة 

والجنوب  
 عن أبي ورثُت طيبتُه
وعن املدينة قساوتها

وعن  الوطن خيبته
قصيدة (صور)

يا لُه من جرح عميق يسـكُن الشاعرة 
تسـكُب الجـرَح انسـكابا يف صدرهـا 
وترتشـف الحـزَن وتعـرصُه حـًربا بني 

طيات ذاكرتها املثقوبة باأللم !.
وهذا ال يمنعها بأن تعشق اخرضار الحياة 
بلون شـفاف كاملاء  كالصفاء كالعشـق 
العفيـف الطاهـر هـي هكذا شـاعرتنا“ 
فينوس فائـق“ يف محراب كلماتها وأنفة 
عزّها وشموخها وأناقة تفكريها تأخذنا 

لالمنتهى الشتهاء الحدث! 
 ويف األخري ُتنّبهنا بأّن الحياَة ليست فيلًما 

رومانسًيا بنهايٍة سعيدٍة 
أن نلتقي تحَت ظّل شجرة ،

أو بني جدران كوخ 
عىل طريق بني ظالل البرش . 

تطالـب بالهـدوء ، بالسـلم بالطمأنينة ، 
بالعزف عىل أوتار  القصيدة .

لديهـا الكثري من األحـالم ُتخزّنها يف علب 
تكاُد تفقُد صالحيتها .

هـذا ماعرفتـُه عـن الصديقـة الحبيبـة 
املقربـة لقلبي جـدا  النجمـة املضيئة يف 

سماء االبداع 
 األلق عنوانها، فينوس يميزها اإلختالف 
عـن غريهـا، تشـع نـورا يف حضورهـا 
امليضء ، واثقة من نفسها ..قرأت كفوف 
قصائدهـا الراقيـة وتفاصيـل معاناتها 
التي تـكاد تخفيها عن مالمـح البرش أو 
عـىل  مـْن يحسـُدها  أو يرتَصُدها خيفة 

وتوُجًسا إذا أصح القول !
نعم هي الشـاعرة واملرتجمـة واألديبة ” 

فينوس فائق ”. 
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يف املسـرية الفنيـة األدبيـة 
منصور  فاطمـة  للشـاعرة 
ومثابـرة،  بجـدٍّ  اشـتغلت 
عـىل  حثيثـة  ومواصلـة 
ترسـيخ حضورهـا يف عالم 
فنحتـت  العربـّي،  الشـعر 
لهـا مكانـًة بارزًة يف سـجل 
حتـى  الشـعرية،  األسـماء 
وصـل منتجها الشـعري اىل 
العالـم، من خـالل الرتجمة 
اىل لغات عديدة غري العربية، 
ومـازال. لم تكـن موهبتها 
الفنيـة لتقـَف عنـد جنـس 
أدبـّي واحـد، وهو الشـعر، 
إّنما عملت عىل زرع بذورها 
اإلبداعيـة يف حقـل أجناس 
أدبية أخـرى، بما تمتلك من 
طاقة مخزونة تتعدى حدود 
األلوان الفنية. لذا مارسـت 
النقد األدبـي، وولجت عالم 
بِحرفية  والروايـة،  القصـة 
األديبة املقتدرة، وبما تمتلك 
مـن تاريخ إبداعـي وثقايف، 
أتـاح لهـا أن تعتيل شـجرة 
الكالم الجميل شـعراً وقّصاً 
ونقداً. ومن أحد شواهد هذه 
روايتها  الشـاخصة  األلوان 

هذه (وضاعت دانا). 
مضمـون  أديبتنـا  اتخـذت 
وأحداث الرواية من تأثريات 
(مواقع  اإلفـرتايض  العالـم 
التواصـل اإلجتماعـي) عىل 
املجتمعـات واألفـراد، ومـا 
اليـه مـن  يخلقـه ويـؤدي 
رسعـة  بسـبب  عالقـات، 
وسـهولة  اإلتصـاالت 
التواصـل، واختـزال الزمن، 
رغم بعد املسافات، واختالف 
التقاليد والثقافات، واألفكار 
واألمزجـة  والتوجهـات، 
الفرديـة.  والخصائـص 
فعملـت مـن خاللهـا لبيان 
جزء يسري من هذه العالقات، 

ونتائجها السيكولوجية.
اشـتغلت شـاعرتنا فاطمة 
منصـور يف هذه الرواية عىل 
أدبية عدة   توظيف أجنـاس 

ـ ممـا أرشنـا اليهـا ـ وذلك 
يف تصميمها، وتناسـق هذا 
التصميم، ولحمته وُسـداه: 
مـا بـني الـرسد، واملـرسح 
(الحوار)، والشعر من خالل 
األسلوب لغًة شعريًة يف ثنايا 
الرسد، حيث اختيار التعابري 
شـعرياً  املكتنـزة  والجمـل 
لفظـاً وخياالً وصورًة؛ وهذا 
متـأٍت من تأثـريات املوهبة 
الشـعريتني  والتجربـة 
ـ  للروائيـة ـ الشـاعرة أوالً 
ومنهـا عـىل سـبيل املثال ال 

الحرص:
” فـأّرص عليـِك أْن تنفـيض 
عنِك غبـار العواصف املؤملة، 
مراكـب  وإيـاه  لتسـتقيل 

الفرح والحّب“
وكذلك:

سـالماً  أّن  اليـك  ”فيخيـل 
يتهـادى عىل صفحـة املدى 
منـدّى بنـزف قلب يتشـوق 
ليـذوق طعم الحّب يف رغيف 

من سالم“
والشعرية هذه تربز بوضوح 
بطـيل  بـني  الحواريـات  يف 
الرواية، ويف الرسائل النصية 
التعبري  املتبادلة بينهمـا، يف 
عـن مشـاعرهما امللتهبـة، 
بحيث بدت وكأنها نصوص 
غنائيـة  عاطفيـة  شـعرية 
عالية النربة الحسّية، بخيال 

جامح خّالق.
لقد اعتمدت فاطمة منصور 
تداخـل  عـىل:  الحكايـة  يف 
رسدها هـي كراوية، ورسد 
البطلني عن طريق املونولوج 
عـن  والتعبـري  الداخـيل، 
املضطربة  املشـاعر  خزيـن 
وامللتهبـة املتأججـة. وهنـا 
علينا اإلنتباه اىل أّن (وحدة) 
الحكايـة املروّيـة هنـا هي 
الذاتية  املشـاعر اإلنسـانية 
واملضغوطـة  املخزونـة، 
أحداثهـا،  ضمـن  الكتمـان 
وتفاعل األحداث مع تصاعد 
وهو  وضغوطاتها.  املشاعر 
عنـرص مهم مـن خصائص 

هذه الروايـة. بمعنى أّنها يف 
جانـب مـن مضامينها هي 
وتصـادم  لتالطـم  تصويـٌر 
والـرشوخ  املشـاعر،  هـذه 
التـي أحدثتها يف العالقة بني 
البطلـني، يف مسـاٍر متنـاٍم، 
وارتباٍك بني الشكِّ ومحاولة 
كبته يف النفس، لإلقتناع بما 
تحمله مـن عاطفٍة صادقة 
ضمن تجربٍة عـرب التواصل 
االفرتايض، من غري تشـتت 
يف األحـداث، أو إطالة وتراٍخ 
ل، أو زيادٍة فائضة عن  وترهُّ
الحاجة يف رصاعات درامية 
جانبيـة، فالـرصاع املركزّي 
املشـاعر  فيهـا هـو رصاُع 
وتالطمهـا  واألحاسـيس، 
وصخبهـا  واصطدامهـا، 
وعنفوانها أحياناً. املشـاعر 
هذه تتنامى مع تقّدم الرواية 
لتصَل اىل قمة أزمتها الحاّدة 
(البدايـة)  بعـد  (الوسـط) 
الحكايـة  ابتـدأت  وكيـف 
والعالقة اإلفرتاضية الناتجة 
عن العالم اإلفرتايض، والتي 
تطـّورت اىل عالقة حميمية 

حقيقية. 
أما توظيف الحوار (املرسح) 
فهو جـيلٌّ يف طغيانه عليها، 
سـواء مـن خـالل الحـوار 
املبـارش بـني الشـخصيات، 
املونولـوج  خـالل  مـن  أو 

الداخيل.
هـذا التداخـل بـني أجناس 
اىل  إضافـًة  عديـدة،  فنيـة 
اإلثـارة  عنـرص  توظيـف 
والتشـويق والشـّد، هـو ما 
يجعـل املتلقـي ينجـذب اىل 
الحكاية، وينشـّد اليها، لحّد 
أن يواصـل القـراءة ليصـل 
نهايتهـا. وهـو توظيف  اىل 
ناجح إذا اسـُتخِدَم بحرفيٍة 
فنّية ومهـارٍة حاذقة، وهذا 
(وضاعـت  يف  نلمسـه  مـا 
دانـا). وليـس هـذا بغريب 
عـن التـي أنتجتهـا، وهـي 
والقاّصة  والناقدة  الشاعرة 

والروائية.
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امي ، يا فراشة الوّد 
مالِك تطعنني كل أمل قبل املولد 

تخاطبني السماَء برتدد 
أمي يا زهرَة األرض لكل عاشق 

يا رغيف خبز بفم جائع 
يا نبعاً وغيمة 

يا كّل الوطن 
مللمي دموعك الطائشة 

قفي وأرفعي رأسك عالياً 
كفكفي عباءة الحزن الرسمدي 

واعلمـي أّن موتي سـيكتب تواريخ 
املدينة 

سيكون قنديالً فوق طرقات التيه 
فهذا الوطن سيعود بهياً يوماً ما 

خلقـت  اننـي  دائمـاً  وتذكـري 
للشهادة. 

 …@ÚÓñÎ



تعانـي بعـض الزوجـات مـن تحمـل كافـة 
أطفـال،  رعايـة  مـن  األرسة،  مسـؤوليات 
واألعمـال املنزليـة، ويف بعض الحـاالت أيضاً 
تتحمـل الزوجة األعبـاء املالية بسـبب تعثر 

زوجها يف عمله.
ولكن الحيـاة الزوجية تقوم عىل املشـاركة، 
ومسـؤوليات األرسة تحتـاج إىل تعـاون بني 
الزوجـني، لـذا إذا كنـِت ممـن يعانـون مـن 
تكاسـل الزوج عن تحمل مسـؤولياته تجاه 
األرسة، فالسـطور التالية يمكن أن تدلك عىل 
الطريقة الصحيحة للتعامل مع زوجك، حتى 

يعود ليتحمل مسؤولياته تجاه األرسة.
1. تحققي من السبب الرئيس

قـد يكـون السـبب وراء تكاسـل زوجك عن 
مسؤولياته هو أنه يبحث عن وظيفة بعينها، 
أو يطمح ليشء ما وال يستطيع الوصول إليه 

يف الوقت الحايل.
لـذا من املهـم طـرح املشـكلة للنقـاش من 
أجل الوصول إىل حلـول والخروج من الدائرة 

املغلقة التي تدورين فيها.
2. تحدثـي مبارشة عن نصيب كل منكما من 

املسؤولية

ال تتحميل نصيب زوجك من املسؤوليات دون 
أن تتحدثـي عـن ذلـك، ألن مع مـرور الوقت 
ستتحول جميع املهام إىل واجبات عليِك أنِت.

لذا تحدثي مع زوجك مبارشة بشـأن تقسيم 

املهام واملسـؤوليات بينكما، بحيث يعرف كل 
منكما نصيبه من املسـؤوليات، وبالتايل فإن 

أي تقصري فيه سيتحمل هو تبعاته.
مشـاعرك  عـن  برصاحـة  تحدثـي   .3

واحتياجاتك
إجـازة، تشـعرين  اسـرتاحة،  إىل  تحتاجـني 
بالضيق، باإلحباط، أياً كان ما تشعرين به أو 
تحتاجني إليـه، ال ترتددي يف مصارحة زوجك 

بشـأنه، وال ترتكي األمور لفطنتـه أو قدرته 
عىل االستكشاف. 

4. ضعي أهدافاً مشرتكة
مـن املهم وضـع أهـداف مشـرتكة لألرسة، 
وخطـط لتنفيذهـا، عـىل أن تكـون األهداف 
نوعـني: أهـداف قصـرية األجـل، مثـل دفع 
الفواتـري وغسـل املالبس وتحميـم األطفال، 
وأهـداف طويلـة األجل مثل تجديـدات املنزل 
والذهاب يف رحلـة طويلة.بعد وضع األهداف 
املشـرتكة، واالتفـاق عـىل خطـط تنفيذها، 
يشـعر زوجك بالحماسة لينجز الخطط التي 

اتفقتما عليها.
5. فكري يف زوجك بطريقة إيجابية

الرتكيز عىل السـلبيات وتوصيف زوجك بأنه 
كسـول أو مسـتغل، ينمـي داخلك الشـعور 
باالسـتياء، وهو ما يكرب مع الوقت ويصعب 
إصالح ما فسـد يف العالقة، لـذا تذكري دائماً 
أسـباب حبك لزوجك، وركزي عىل اإليجابيات 
واملميـزات التـي يمتلكهـا، ومن ثـم يمكنِك 
احتواءه ونصحه، وبالتبعية سـوف يستقبل 
نصائحـك باهتمـام ألنـه يشـعر باحرتامـك 

وتقديرك له.

أثبتـت الدراسـات يف اآلونة األخرية، 
أن األطعمـة املتناولة يومياً تتفاعل 
مـع جسـمك بحسـب فئـة الـدم، 
ُتعتـرب  التـي  املأكـوالت  فبعـض 
أساسية لجسم اإلنسان قد تتفاعل 
بشكل سـلبي مع فئة دمك لتسبب 
لـك بعض األمـراض واألوجـاع هذا 
غري أنها قد ال تمنحك الغذاء الكايف. 
لذلك، وملسـاعدة جسمك عىل هضم 
املأكوالت بشـكل صحـي وللحفاظ 
عـىل رشـاقتك بأسـلوب صحيـح، 
إختارنا أن نعرّفك عىل أهم األطعمة 
املناسـبة تماماً وغري املناسبة لفئة 

دمك.
لفئـة دم O: إن كنت تنتمني اىل فئة 
دم O فأنـت معرّضة أكثر من غريك 
لفقر الـدم، لذلك ال بّد من اإلكثار يف 

تنـاول الربوتني، كاللحوم والدجاج، 
واألسـماك، وننصحـك أيضـاً بعدم 
التخيل أبداً عن وجبة الخضار، التي 
تسـهل عملية الهضم يف جسمك. يف 
املقابل، من األفضـل أن تخفف من 

تناول الحبوب واأللبان واألجبان.
لفئـة دم A: يحتـاج جسـمك كثرياً 
املوجـودة  واملعـادن  للفيتامينـات 
يف الخضـار والفواكهـة، والحبوب، 
رشط أن تكـون عضويـة ، فاملـواد 
معدتـك  تـؤذي كثـرياً  الكيميائيـة 
وتتفاعـل معهـا بشـكل سـيئ . يف 
املقابـل، ننصحـك بعـدم املبالغة يف 
تناول اللحوم والربوتني واألسـماك، 
فصاحب هـذه الفئة من الدم جهاز 
مناعتـه حساسـة جـداً ومعـرض 

لألمراض.

لفئة دم B: إستفيد قدر اإلمكان من 
فوائـد الخضار الخرضاء، وأدخليها 
اىل غذائك اليومي فهي تسـهل عليك 
عملية الهضم وتمدك بالفيتامينات 
التـي يحتاجهـا جسـمك، كذلـك ال 
تتخىل عن األجبان واأللبان واللحوم 
بـل إبقى بعيد عن الحبوب السـيما 

الذرة والسمسم والقمح.
تنـاول  مـن  أكثـر   :AB دم  لفئـة 
املأكوالت البحرية، األجبان واأللبان 
والخضـار الخرضاء، هذه املأكوالت 
كفيلـة بمنحـك الغـذاء الـكايف. يف 
مـادة  تتجنـب  أن  بـّد  ال  املقابـل، 
بالبهارات  الغنية  الكافيني واللحوم 
واملأكوالت التي تحتوي نسبة عالية 
من األسـيد فمعدتك حساسـة جداً 

وتعاني من نقص الحموضة.
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يف هـذا املقـال، سـتتعرّف عـىل 
العديد من السلوكيات الخاطئة 
الشـائعة والتي ُتقّرص من عمر 
مـع  الذكـي  الهاتـف  بطاريـة 

الزمن. 
هل ُتبِق هاتفك متصًال بالشاحن 

حتى اكتمال الشحن %100 ؟
إن كانـت إجابتـك نعـم، فأنت 
بطاريـة  شـيخوخة  يف  ُتعّجـل 
الهاتـف الخـاص بـك.. وعلّـق 
دومينيك شولت، العضو املنتدب 
 BatteriIngenieure لرشكـة 
تكنولوجيا  الستشارات  األملانية 
البطاريات، أنك إن كنَت تشحن 
 ،100% نسـبة  حتـى  هاتفـك 
وُتبقيه متصًال بالشـاحن، فإن 
ذلك سـُيغرّي من كيمياء بطارية 
ليثيوم أيون، وُتصبح أقل كفاءة 

مـع الزمـن مـن حيـث تخزين 
رشكات  رأي  وعـن  الطاقـة.. 
الهواتف الذكية يف شحن الهاتف 
حتـى %100 أو إبقائـه متصًال 
بالشـاحن بعـد إتمـام عمليـة 
الشحن، فلم تكن تلك الرشكات 
مضطربة حول ”الشحن الزائد“، 
واعتربت أن هذه العقلية قديمة 
نظـرًا إىل التحسـينات الكبـرية 
التي تم إدخالها عىل البطاريات، 
والتقنيات املحّسنة التي تفصل 
الشـحن الداخيل عـن البطارية 
عنـد إتمام عملية الشـحن ملنع 
يتّفق  ذلـك،  الزائد.مع  الشـحن 
غالبية مصنعي الهواتف الذكية 
معّينـة؛  واحـدة  نظريـة  عـىل 
عندما ال تنِو اسـتعمال الهاتف 
الذكـي، فمـن األفضل شـحنه 

ضمـن نطـاق معـنّي بـدًال من 
إبقائـه متصـًال حتـى يصل إىل 
%100.. وتنصح رشكة  نسـبة 
سامسونج إبقاء شحن هواتفها 
حتى %50 عىل األقل، أما رشكة 
أبـل فتنصح بإبقاء الشـحن يف 
حـدود النصف عنـد تركه بدون 
اسـتعمال، للمسـاعدة يف إطالة 
عمـر البطاريـة. كمـا تنصـح 
جميـع رشكات الهواتف الذكية 
بالتخـيل عن عادة وصل الهاتف 
بالشـاحن طيلة الليـل، لتجنب 
مـن  الزائـد..  الشـحن  خطـر 
اإلجـراءات األخرى التي يتوّجب 
اتباعها عند شحن الهاتف، عدم 
تفريغ شـحن البطاريـة تماًما، 
وتجنـب اسـتعماله يف درجـات 

حرارة مرتفعة للغاية.

أنـواع  مـن  نـوع  الشـاورما 
األوسـط،  الـرشق  مأكـوالت 
وهي عبارة عن لحم أو دجاج 
مشـوي بطريقة خاّصة حيث 
الحـرارة  بواسـطة  ُيشـوى 
واالشـعاع الّناتج مـن مصدر 
الحرارة والذي يمكن أن يكون 
مصـدرا كهربائيـا أو غازيا أو 

من الفحم.
املكونات:

- دجاج
-سرياتشا

- ليمون
-لبن

--بهارات شاورما
-هيل

- حص ثوم
- زيت زيتون
- خبز الّصاج
- خيار مخلّل

- ثوم كريمي
طريقة التحضري:

- الخطـوة 1: يف وعـاء، نضع 
إىل  املقّطـع  الدجـاج  صـدور 
رشائـح رفيعـة نضيـف عليه 
اللّبـن، السرياتشـا، الليمـون 
بهـارات  الهيـل،  الحامـض، 
الشـاورما، امللح، الثوم وزيت 
جميـع  ونمـزج  الزيتـون 
املكونات مـع بعضها جيداً ثم 
نقيل خليـط الشـاورما بقدر 

عىل الّنار حتى تنضج. 
- الخطـوة 2: بعـد أن تنضج 
خبـز  نحـّرض  الشـاورما، 
املرقوق أو خبز الصاج وندهنه 
بالثـوم الكريمـي ثـم نضيف 
البطاطـا  الشـاورما،  عليـه 
املقلّية والخيـار املخلّل, نصّف 
صينّيـة  يف  الساندويشـات 
للفـرن ندهتهـا بالقليـل من 
إىل  وندخلهـا  الزيتـون  زيـت 
الفرن حّتـى تقرقش وتصبح 

جاهزة للتقديم.
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سـّجل العـراق 40 إصابـات ووفيـات 
بالحمـى النزفيـة منـذ بدايـة العـام. 
ورغـم أن هـذه الحمى الفريوسـية ال 
تعّد متفّشـية بعد يف البالد بحسـب ما 
طمأن املعنيون لكننا سنعرض يف هذه 
املقالة كل ما عليك معرفته عنها وعن 
أعراضهـا، باإلضافـة إىل عوامل خطر 

اإلصابة بها وطرق الوقاية منها.
تنتـرش الحمـى النزفيـة الفريوسـية 
عـن طريـق ُمخالطـة الحيوانـات أو 
الحـرشات املصابة بالعدوى، وتشـمل 
يف غالبية األحيان البعوض أو القراد أو 

القوارض أو الخفافيش.
مع اإلشـارة إىل إمكانيـة انتقالها من 
إنسـان إىل آخـر عـن طريـق االتصال 
الجنـيس، أو اللعاب ومختلف سـوائل 

الجسم.
أمـا فـرتة اإلصابـة بالحمـى النزفية 
فتختلف من يومني إىل 21 يوًما وتشمل 

أعراضها األولية:
االرتفاع يف درجة الحرارة

صداع الرأس
اإلعياء

وجع يف البطن
ألم يف العضالت

ويف الحاالت املتقدمة تشمل األعراض:
القيء واإلسهال الدموي

األعضـاء  يف  الجلـد،  تحـت  النـزف 
الداخليـة، أو من فتحات الجسـم مثل 

الفم أو العينني أو األذنني.
الطفح جلدي

الغيبوبة
الهذيان

الفشل الكلوي
وبالنسـبة إىل العوامـل التـي تزيد من 

خطر اإلصابة بالحّمى فتتلّخص بـ:
مصابـني  أشـخاص  مـع  التواجـد 

بالحمى.

ذبح الحيوانات املصابة أو أكلها.
لحقـن  املسـتخدمة  اإلبـر  مشـاركة 

األدوية من خالل الوريد.
ممارسة الجنس من دون وقاية.

العمـل بالخـارج أو يف املباني املوبوءة 
بالفرئان.

التعرض لدم مصاب أو سوائل الجسم 
األخرى.

وضعـف  الرقابـة  غيـاب  وبسـبب 
والضوابـط  الصحيـة  االحـرتازات 
وذبـح  املالحـم،  عمـل  يف  الوقائيـة 
الحيوانـات املريضة مـن دون فحص 
ورقابة، يتخـّوف املعنيون من تحّولها 

إىل وباء يف العراق.
ورغـم أن الوقاية من الحمـى النزفية 
الفريوسـية أمر صعب، يعتـرب لقاًحا 
الُحّمـى الصفراء وإيبوال بشـكل عام 
آمنني وفعالـني، باإلضافة إىل رضورة 
العينـني  وواقيـات  قفـازات  ارتـداء 

والوجـه.. هـذا وتشـمل االحتياطات 
أيًضـا توخـي الحذر عنـد التعامل مع 

عينات املختربات والنفايات وتطهريها 
والتخلص منها. 

يف سن ما يبدأ األطفال بدعوة كل واحد منهم اآلخر إىل املنزل لقضاء 
يوم يسـتمتعون فيـه بالصحبة، فيبـدأ طفلك بتلقـي الدعوة من 
أصدقائه، ثم يأتي دورك السـتقبالهم يف املنزل.. هل تشعرين بعدم 
الرغبة يف اسـتقبال أصدقاء طفلك يف املنزل سـواء النشغال الوقت 
أو ألي يشء آخر؟.. إليِك 3 أسـباب تدفعك وتشـجعك عىل استقبال 

أصدقاء طفلك يف املنزل..
1. أنِت تعرفني أين طفلك، ومع من؟

يف بعـض األحيان، عندمـا يلتقي األطفال يف منـازل أخرى، ال ُتّتَبع 
قواعـدك وإرشـاداتك دائمـاً، أمـا عندما يكـون طفلـك يف منزلك، 
فيمكنك بسهولة متابعة مدى التزامه بالقوانني املعروفة لكليكما، 
باإلضافـة إىل ذلك سـتكونني قـادرة عىل توفري بيئـة آمنة لطفلك، 

ويمكنك اإلرشاف عليها طول الوقت.
وتشري الدراسات إىل أن اآلباء الذين يشاركون أطفالهم األنشطة، أو 
يرشفون عليهم، يكونون أكثر قدرة عىل إبعادهم عن السـلوكيات 

التي قد تعرضهم للخطر.
اجتماع طفلك مع أصدقائه يف منزلك يجعلِك عىل علم بمكان طفلك، 
مع من يختلط، وما هي األنشـطة التي يمارسونها، ومدى التزامه 

بالقوانني وابتعاده عن الخطر. 
2. يمكنك التحقق من كيفية تعامل طفلك مع أقرانه

أحياناً يكون طفلك الذي أمامك يف املنزل مختلف عن أوقات وجوده 
بعيـداً عن منزلك، لهـذا فإن اختالطه بأصدقائـه أمام عينك، يتيح 
لِك التعرف إىل جانب من جوانب شـخصيته التي تظهر بعيداً عنِك، 

فتتعرفني إىل أسلوب تعامله، ما يحب وما يكره، وهكذا.
3. تعزيز عالقتك بطفلك

اسـتقبالك ألصدقـاء طفلك يف املنزل يرسـل له إشـارة أنِك تهتمني 
ألمره، سيتذكر طفلك أنِك بذلِت جهدك لتلبية احتياجاته، وأنِك كنِت 
متاحة له، وقدمِت وقتك وجهدك من أجل توطيد عالقته بأصدقائه، 
عالوة عىل أن هذه الذكريات سـوف ترتبط بذهنه عندما يكرب، لهذا 
احريص عىل أن تكوني مضيافـة وكريمة مع أصدقائه، وفكري يف 
توفري وسـائل الرتفيه واملتعة، واألطعمـة اللذيذة لهم ليتمكنوا من 

قضاء وقت ممتع معاً يف منزلك.

خالل العقد األخري شـغلت مواقـع التواصل 
االجتماعي حيزاً كبرياً مـن حياتنا، وقد أدى 
هذا االنتشار الكبري خاصة مع وجود الهواتف 
الذكية وأجهزة الحاسـب اللوحية إىل سهولة 
الدخـول عليها، السـيما أنها سـهلة الحمل 
والتنقل معنا بشـكل شـبه دائم.لكن سـواء 
أدركت ذلك أم ال، فقد تؤثر وسـائل التواصل 
عىل صحتك. فقد أشـارت دراسـة جديدة إىل 
أن التوقف عن استخدام مواقع التواصل ملدة 
أسـبوع واحد فقط قد يؤدي إىل تحسن كبري 
يف الصحـة، وانحسـار القلـق واالكتئـاب.يف 
التفاصيل، قام فريق من الباحثني يف جامعة 
بـاث يف اململكة املتحدة بدراسـة آثار الصحة 
العقلية عند التوقف ملدة أسبوع عن استخدام 
وسـائل التواصل. ووفر بعض املشـاركني يف 
الدراسة ما يقارب 9 ساعات من أسبوعهم، 
-Inst  كانـوا سـيقضونها يف التمرير عـىل
 ،TikTokو  Twitterو  Facebookو  gram
النتائـج  Medical Xpress.وأشـارت  وفـق 
التـي ُنرشت يف املجلـة األمريكية علم النفس 
السـيرباني والسلوك والشبكات االجتماعية، 
إىل أن أسـبوعاً واحداً فقط بعيداً عن وسائل 
التواصل االجتماعي أدى إىل تحسني مستوى 
رفاهية األفراد بشـكل عام، وتقليل أعراض 

االكتئاب والقلق.
كما قام الباحثون بشكل عشوائي بتخصيص 
154 فرداً ترتاوح أعمارهم بني 18 و72 عاماً، 
والذين استخدموا وسائل التواصل يومياً، إما 
يف مجموعـة تدخل حيث ُطلب منهم التوقف 

عن اسـتخدام جميـع مواقـع التواصل ملدة 
أسـبوع واحـد، أو مجموعة مراقبـة، حيث 
يمكنهم االسـتمرار، بالتمرير كاملعتاد. وتم 
يف بداية الدراسة أخذ درجات أساسية للقلق 
واالكتئـاب والرفاهية.فيما أفاد املشـاركون 
أنهم يقضون ما معدله 8 سـاعات أسبوعياً 
عـىل وسـائل التواصـل يف بدايـة الدراسـة. 
املشـاركون  وبعـد أسـبوع واحـد، حصـل 
الذين ُطلب منهم أخذ اسـرتاحة ملدة أسبوع 
عىل تحسـينات كبـرية يف الرفاهيـة، وتقليل 
أعـراض االكتئـاب والقلـق، أكثر مـن أولئك 
الذين اسـتمروا يف استخدام مواقع التواصل، 
مما يشري إىل فائدة قصرية األجل.كذلك طلب 
املشاركون أخذ اسـرتاحة ملدة أسبوع واحد، 
وذكروا أنهم يسـتخدمون وسـائل التواصل 
ملدة 21 دقيقة يف املتوسط مقارنة بمتوسط 
7 ساعات ألولئك يف املجموعة الضابطة، وتم 
توفري إحصائيات استخدام الشاشة للتحقق 

من التزام األفراد بالفاصل.
”مخاوف متزايدة“

من جانبه أوضح الباحث الرئييس من قسـم 
الصحـة يف باث، جيف المـربت، أن ”التمرير 
عـىل مواقـع التواصـل منتـرش يف كل مكان 
لدرجـة أن الكثري منا يفعل ذلك دون التفكري 
تقريباً منذ اللحظة التي نستيقظ فيها حتى 
نغلـق أعيننـا يف الليل“.وتابع المربت :“نحن 
نعلـم أن اسـتخدام وسـائل التواصل ضخم 
وأن هناك مخاوف متزايدة بشأن آثارها عىل 
الصحة العقلية. لذلك من خالل هذه الدراسة، 

أردنا معرفة ما إذا كان مجرد مطالبة الناس 
بأخذ عطلة ملدة أسبوع يمكن أن يعود بفوائد 
عـىل الصحة العقلية“، مضيفاً: ”أبلغ العديد 
مـن املشـاركني لدينا عـن تأثـريات إيجابية 
من االبتعاد عن وسـائل التواصل مع تحسن 
الحالة املزاجية وقلق أقل بشـكل عام، وهذا 
يشـري إىل أنـه حتى مجرد اسـرتاحة صغرية 
يمكـن أن يكـون لهـا تأثـري“.إىل ذلـك يريد 
الفريق اآلن البناء عىل الدراسـة ملعرفة ما إذا 
كان أخذ اسـرتاحة قصرية يمكن أن يساعد 
مجموعـات سـكانية مختلفـة، عىل سـبيل 
املثال، الشـباب أو األشـخاص الذين يعانون 
من حاالت صحية جسـدية وعقلية.ويهدف 

أيضاً ملتابعة األشخاص ملدة تزيد عن أسبوع 
واحـد ملعرفة ما إذا كانت الفوائد ستسـتمر 
شائعةوبحسـب  الوقت.مشـكلة  بمـرور 
الباحثني، فإن الشـعور ”بالضعف“ وفقدان 
املتعة من السـمات األساسـية لالكتئاب، يف 
حني يتسـم القلق بالقلق املفـرط والخروج 
عـن السـيطرة، كمـا تشـري الرفاهيـة إىل 
مسـتوى التأثري اإليجابي للفرد، والرضا عن 
الحياة، والشـعور بالهدف.يشار إىل أنه وفق 
منظمـة Mind يف اململكـة املتحـدة، يعاني 
واحد مـن كل 6 أفـراد من مشـكلة صحية 
عقليـة شـائعة مثل القلـق واالكتئاب يف أي 

أسبوع معني.
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هذه الصورة تحوي 9 أشـجار كل 
منهـا تعرب عما سـوف تختاره من 

رشح لشخصيتك.
قم باختيار الرقم الذي تعرب معظم 

صفاته عنك.
1. انـت شـخص كريـم ومعنـوي 
تعمل دائما عىل تحسـني ذاتك كما 
أنك طموح جـدا ولك معايري عالية 
جدا. قد يعتقـد الناس ان التواصل 
معك صعب ولكن بالنسبة لك ليس 
من السـهل ان تكون ما تريد. انت 
تعمـل بجد ولكنـك ال تندرج تحت 
صفة االنانية. وانت تعمل النك تريد 
ان تحسن العالم. لديك قدرة كبرية 
عىل حب الناس حتى وان تسـببوا 
لـك باالذى. قلـة قليلة مـن الناس 

تقددر ما تفعله و ما تستحقه. 
2. انـت مـرح وشـخص امني كما 
انك تتحمل املسـؤولية بشكل كبري 
و تحـب االعتنـاء باالخرين وتحب 
االخـالص يف العمـل و قبـل العديد 
من املسـؤوليات املتعلقـة بالعمل 
و لديك احسـاس جيد باملسـؤولية 
والناس يثقون بك بسـهولة و انت 
مـرشق وبـارع و تفكـر برسعـة 
ولدديك دائما قصة مثرية لالهتمام 

لرتويها.
3. أنـت شـخصية ذكيـة تراعـي 
مشـاعر اآلخريـن كما أنـك مفكر 
كبري وتعتـرب أفـكارك واعتقاداتك 
أهم شـئ يف حياتك. تحب دائًما أن 
تفكر يف نظرياتـك وتتأمل أفكارك 
وحـدك لذلك تعد إنطوائي وال تحب 
الجلـوس إال مع من هم يشـبهوك 

وتقيض الكثري من الوقت يف التفكر 
بحيـث  واألخالقيـات  املثاليـة  يف 
تحـاول أن تقـوم بما هـو صحيح 
حتـى وإن كان املجتمـع ال يتفـق 

معك يف ذلك.
4. أنت شخص مميز حيث لن تجد 
الكثـري مـن أمثالك ولك شـخصية 
فلسـفية ولكنـك أحياًنـا تلجـأ إىل 
بعـض الطرق امللتويـة لتحقيق ما 
تريد وعادة ما يتم فهمك بالشـكل 
الخاطئ وهذا ما يجرحك ويسـبب 
لـك املشـكل دائًمـا. تملـك قـدرة 
إبداعية ال بأس بها ولكنها بحاجة 
إىل التطـور واملميـز يف شـخصيتك 
الجانـب  تـرى  أن  أنـك تسـتطيع 
املضئ والجانـب املظلم من الحياة 
وتتعامل مـع كل منهما عىل حدى 

كما أنك حساس وعاطفي جًدا
5. دائًما واثق من نفسـك ويف تغري 
مستمر. تعترب شـخصية مستقلة 
والحياة هي أكرب مرشـد تسـتعني 

بـه يف وضـع أساسـياتك. واجميل 
فيـك أنك دائًما تتمتـع بالقوة التي 
نفسـك  صعـود  يف  تسـتخدمها 
وصعود الناس من حولك. تسـمح 
لـك قوتك وطموحـك بتحديد رؤية 
واضحة ملسـتقبلك وال تخـاف أبًدا 
مـن تتبع أحالمـك. الشـئ الوحيد 
الذي تطلبه مـن الناس هو األمانة 
لتقبـل  الشـجاعة  مـن  ولديـك 

الحقيقة كما هي.
6. أنت طيـب وحسـاس وتتعامل 
مع جميع الناس بشكل جيد. لديك 
العديد من األصدقـاء والذين دائًما 
ما يلجئون إليك لتسـاعدهم وأنت 
تحـب ذلـك. تتمتع بشـكل ملفت 
بالهالة الدافئة الرباقة التي تحيطك 
والتـي تمنحـك حـب النـاس مـن 
حولـك قبل حتى أن يتعاملوا معك. 
تتسـاءل كل يوم مـا الذي يجب أن 
تفعله لكي تطور من نفسك. تحب 
دائًما أن تكون موقع إهتمام وتفرد 

ممـن حولك واملفاجـأة أنك تحتاج 
إىل الحب أكثر من أي شـخص آخر 
يف العالم حتى أنك عىل إسـتعداد أن 

تحب مال يحبك.
7. أنت شـخصية سـعيدة وهادئة 
حسـاس جـًدا ومفهوم بالنسـبة 
للنـاس. واملميز فيك أنك مسـتمع 
جيد كما أنك تؤمن بأن لكل إنسان 
رحلة يف الحياة تسـتحق أن تعرف. 
أنت شـخص منفتح عىل األصدقاء 
الجـدد واألحـداث كما أنـك مقاوم 
للقلـق وضغـط الحيـاة اليومـي. 
مدير ممتاز للوقت وال تفقد رؤيتك 

للمستقبل أبًدا.
8. أنت شـخصية ساحرة وحيوية 
كما أنك مـرح تحب أن ترى الناس 
يضحكون مـن حولك وتحب دائًما 
أن تتعايـف يف إنسـجام مع الكون 
وال تقـول ال أبًدا ألي مغامرة ولكن 
غالًبا مـا تصدم يف الناس. تحب أن 
تكون صـادق مع نفسـك كما أنك 

فضويل بشكل كبري.
9. أنت متفائـل ومحظوظ وتؤمن 
بـأن الحياة هبة من الله تحاول أن 
تستغلها يف تحقيق أهدافك ووضع 
حياتـك يف مسـارها الصحيح الذي 
يجب أن تكون فيه. لديك إسـتعداد 
كامل لكـي تقف مـع أصدقائك يف 
الرساء والـرضاء كما أن لديك نهج 
صحي يف الحياة حيث دائًما تحاول 
النظر إىل نصف الكوب املمتلئ كما 
أنك تغفر لكل الناس حيث أنك ترى 
أن الحيـاة قصـرية لكـي تضيعها 

عىل الخالف مع أحدهم.

يحكـى ان احـد امللـوك زوج ولده ثالث مـرات ويف كل مـرة كان الولد 
يطلـق زوجتـه دون أن يعرف أبوه االسـباب، طرده أبـوه من القرص 
لكثـرة الطالق، خرج الشـاب من املدينة للبحث عـن عمل فوجد عمل 
راعي اغنام عند احد املوالني، اعجب الشـاب صاحب الغنم كثريا وكان 
لصاحب الغنم بنت وحيدة،قال سأطلب منها أن تتزوج به لكي يبقى 
معنا،عـرض الزواج عىل ابنتـه قالت لن تتزوج به حتى تسـافر معه 
لتعرف حقيقته،قال الرجل للشـاب غدا ال تخرج ب الغنم ،سنسـافر 
بضعة أيام لقضاء حاجة، فسافر معا ويف الطريق مروا عىل غنم فقال 
الشاب ما أكثرها وما اقلها تعجب الرجل ولم يرد عليه فمروا عىل غنم 
أخرى قال الشاب ما اقلها وما أكثرها ، فقال الرجل يف نفسه أنه غبي 
لذلك طلبت مني ابنتي السفر معه، مروا عىل مقربة فقال فيِك االحياء 
وفيـِك االموات ، ومروا أيضا عىل بسـتان جميل فقال ال ادري إن كان 
هذا البسـتان أخرض ام يابس ،تعجب الرجل كثـريا ولم يتكلم ،دخلوا 
عـىل قرية طلبـوا املاء للـرشب فاعطوهم الحليـب رشب هو واعطى 
للرجـل بعده ، ثم دخلوا قرية أخرى طلبا املـاء اعطوهم املاء فأعطى 
للرجل اوال ثم رشب هو، قال الرجل يف نفسـه لم يحرتمني يف الحليب 
واملاء أعطاني اوال ، قال الرجل لن ازوجه ابنتي السـفر يكشف الناس 
عـىل حقيقتهـا، وعادا من السـفر وقص كل يشء عـىل ابنته، فقالت 
البنـت ألبيها ، أنه نعم الرجل، فقال كيف ذلـك قالت الغنم االوىل فيها 
الكباش اكثر من النعاج والغنم الثانية ففيها النعاج اكثر من الكباش 
واملقـربة من ترك ذرية هو حي ومن لم يرتك فهو ميت والبسـتان إن 
كان صاحبـه عمله بماله فهو أخرض وإن كان ب الدين هو يابس أما 
الحليـب عند وضعه يف اإلناء ينـزل الحليب ويصعد املاء هو رشب املاء 
واعطـاك الحليب واماء البـرئ الصايف يصعد لألعىل اعطـاك انت اوال ، 
فزوجهـا له ،وعند دخولـه عليها وضع يده عىل رأسـها وقال ملن هذا 
الرأس قالت كان_رأيس_وأصبح_راسـك، فقال لها تهيئي للسـفر،انا 

لست راعي الغنم انا ملك ابن ملك خرجت للبحث عنِك.

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
ــى اتهنـــــــ ــك  دون ــدر  اك كال  ــن  م ــذب  ج
ــروح للـــــــــ ــة  وفرح ــعادة  الس ــوان  عن
ــى اتغنــــــــــ ــري  ياعم ــك  ال ــس  وب ــك  ال
ــوح ايفــــــــــــ ــري  عط ــي  وأخل ــق  اتأن
ــى احتنــــــــــــ ردت  ــو  ل ــو  ياحل ــك  جلل
ــات حلظـــــــــــــ ــب  الكل ــاك  نس ــو  ل ــه  فن
ــه فنــــــــ ــف  ياول ــى  ينس ــب  الكل ــحده  ش
ــان للغربـــ ــمرة  واش ــذر  اجل ــن  م ــة  اكص
ــه ضنـــــــــــــ ــاب  خ ــعورك  ش ــرة  م ــو  ل
ــت جيــــــــ ــو  ل ــدرب  ال ع  ــي  يتان ــه  علمت
ــى أومايتأنـــــــــ ــك  احضان ــى  عل ــر  يطف
ــول ويكـــــــــــ ــح  يصي ــي  ينتم ــس  ب ــك  ال
ــه منـــــــــــــــــ ــت  وان ــوة  ه ــى  يبق ــك  من
ــن الطيبيـــــــــــــــــــــ ــرة  يادي ــداد  يابغ
ــة جنـــــــــــــ ــر  عط ــا  ي ــب  حباي ــة  ياريح
ــروح والـــــــــ ــي  أحساس ــة  امان ــج  امنت
ــة بالون ــال  م ــج  غصن ــه  اعل ــري  عم ــل  وام
ــال همــــــــــــــــ ــه  اعلي ــي  دمع ــني  التخل
ــه املنـــــــــــ ــت  املاعرف ــدة  الوال ــب  يكل

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثـم أكمل توزيـع باقي األرقـام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبـري وال تسـتخدم الرقم إال مرة 

واحدة .

أبـــــــراج

مهنياً: تواجهـك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها 
بالصرب وهدوء األعصاب وتلفت األنظار.

عاطفيـاً: ال تفّكر يف الطرف اآلخر هـذه األيام ألنه ال يفكر 
فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إىل صوابه.

صحيـاً: األجـواء املسـتجّدة يف العمل قـد ال تكـون مريحة، 
وتسبب لك اإلرهاق.

مهنياً: يحمل هذا اليوم تغيرياً ايجابياً، ومن املمكن 
أن تتوصـل إىل اتفـاق رسي وتوقـع عقـداً بعيداً عن 
العيون.عاطفيـاً: اذا لم تكن صادقاً مع الرشيك خرست 

كل يشء، بادر إىل مصارحته بمشاعرك تجاهه.
صحيـاً: ال تـرتدد يف تنفيـذ تمارينك الرياضيـة، فهي تفيدك 

كثرياً من اجل املستقبل.

مهنياً: إيـاك والوقـوع يف األعباء واملسـؤوليات، ال 
تخالف اإلرشادات وال ترتك عملك ناقصاً، أنت معرّض 
للمحاسـبة!.عاطفياً: كن صابراً مـع الحبيب، فأنت لم 
تسـئ االختيار يف عالقتـك العاطفية، بالحكمـة تعود األمور 
إىل طبيعتها.صحياً: ال تكن مـن أصحاب الرأي املتصلّب، لنّي 

األمور بعض اليشء وهدّئ من روعك.

مهنياً: إخـرت الزمالء بالطريقـة الصحيحة وابتعد 
عما يسبب لك االنزعاج ويعكر صفو خاطرك.

عاطفياً: تميض وقتاً مع الرشيك وتناقش معه أموركما 
الشخصية وتخططان للمستقبل.

صحياً: سـري األمور عىل ما يـرام يف كل ما تقوم به، ينعكس 
إيجاباً عىل وضعك الصحي.

مهنيـاً: ال تسـتخف بالنصيحـة التـي قـد يقّدمها 
إليـك الزمـالء فهـم يضطلعـون بـدور يف توجهاتك، 
وربما تشـاركهم اهتمامـات موحدة.عاطفياً: الرشيك 
ينتظـر منك معاملة مختلفة عما اعتـاده منك لوضع األمور 
يف نصابها الصحيح.صحياً: قد تشـعر بـأن تراكمات املايض 

بدأت تظهر اليوم وأنك تأخرت يف معالجة وضعك الصحي.

مهنيـاً: أنجز أعمالـك قبل أن تتكاسـل وتفقد حيويتك 
واندفاعـك وحماسـتك الزائـدة، لقـاء مع بعـض رجال 
األعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك.عاطفياً: قد 
تمـّر بيوم صعب مع الحبيب، صارحه لحل األمور العالقة بينكما 
قبل أن تصال إىل حائط مسدود.صحياً: ال تنظر إىل الوراء، ما مىض 

قد مىض، واسع جاهداً إىل أن تبقي صحتك يف أفضل حاالتها.

مهنيـاً: يثمـر تعبك وجهـدك نتيجة جيـدة وتتلقى 
الثناء والتقدير من الرؤسـاء واملسؤولني، وتكون عىل 
موعد للرتقية.عاطفياً: ال تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العناد 
فهـو يزيـد األمور تعقيداً وتشـابكاً، بل حـاول أن تكون لنّي 
العريكة معه.صحيـاً: بادر رسيعاً إىل حّل املشـاكل الصحية 

التي كانت تضايقك يف املدة األخرية.

مهنيـاً: ابحث عن حليف أو صديـق ليلّطف االجواء 
وليمـأل بعـض الفـراغ الحاصـل يف العمـل بسـبب 
الخالفات.عاطفيـًا: تبحث يف شـؤون حياتية وعاطفية، 

وقد تنشأ عالقة جديدة تبرص النور وتقودك إىل عالم آخر.
صحيـاً: االضطـراب الحاصل يف القلب سـببه اإلرهاق العائد 

ملجهود ريايض أو إفراط جنيس.

مهنياً: تشعر ببعض التعب وامللل، إال أنك رسعان ما 
تستعيد نشاطك وحيويتك.

عاطفياً: يحتـاج الرشيك إىل بعض الوقت للتفكري، أعطه 
ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار املناسب.

صحيـاً: ال بـأس من ممارسـة رياضة خفيفة ال تسـبب لك 
اإلرهاق وتفيدك صحياً.

مهنياً: تنىس كل مشـاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب 
لك التوتر ووجع الرأس يف مجالك املهني.

عاطفيـاً: عليـك أن تفكـر بعقلـك ال بقلبك فقـط تجاه 
الرشيك، وتالياً منحه هامشاً أكرب للتعبري عن آرائه.

صحيـاً: تشـعر بالتوتر وال تعـرف ما السـبب، أقصد النادي 
الريايض وهدئ أعصابك.

مهنياً: قد تحصل عىل عائدات غري متوقعة، وتزداد 
حماستك وتدفعك إىل الرتكيز عىل مرشوع واعد جّداً.

عاطفياً: تهتم بعالقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة 
متأنية، وتوقع بعض األخبار الجيدة.

صحياً: عليك استشـارة اختصاصيي التغذية بشـأن البدانة 
التي أصبحت عبئاً ثقيالً يجب التخلص منه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: اسـتعّد إلنجاز مرشوع مهم قد يغري حياتك 
ويعود عليـك بأرباح طائلة تسـثمرها يف املسـتقبل 
إلنشـاء عمل خاص بك.عاطفياً: ينشـغل الحبيب عنك 
هـذا اليوم، لكن ال تقلق فأنت دائماً يف عقله ويف قلبه.صحياً: 
كن من الحرصاء عىل صحتهم، وال تتشـبه بكل من يستهرت 

”NNNÒ5«Î@Úóبها، فهم الخارسون.
ابن الملك

1881 - حاكـم تونس محمد الصادق باي 
يوقـع عـىل معاهـدة بـاردو التـي أعطت 
فرنسـا حـق اإلرشاف املـايل والعسـكري 

والخارجي يف تونس.
1894 - القوات اليابانية تغزو كوريا.

1912 - صـدور العـدد األول من صحيفة 
برافدا الروسية.

1919 - الزعيم املرصي سعد زغلول يرسل 
مذكـرة احتجـاج إىل مؤتمر الصلـح الذي 
إنعقد يف باريس عقب الحرب العاملية األوىل 
بسب اعرتاف املؤتمر بالحماية الربيطانية 
عىل مـرص وإبقـاء الـدول العربيـة تحت 

الحماية الربيطانية والفرنسية.
1937 -انـدالع مظاهرات عارمة يف النجف 
والديوانيـة ضـد الحكومة العراقيـة التي 
ردت عـىل املظاهرات بقصف املدن والقرى 
بالطائـرات وأدى ذلـك لسـقوط أكثر من 

ثالثمائة قتيل يف أقل من أسبوعني.
- تتويج امللـك جورج السـادس ملًكا عىل 

العرش الربيطاني.
1939 - وقـوع معركـة خالخني غول بني 
القـوات اليابانيـة والسـوفيتية وذلك عىل 

الحدود بني مانشـوكو ومنغوليا يف الحرب 
العاملية الثانية.

1951 - الواليـات املتحـدة تجـرب تفجري 
قنبلة هيدروجينية يف املحيط الهادي.

الجزائـر  يف  اليهـود  املتطرفـون   -  1956
يرتكبـون مذبحة وحشـية ضـد املواطنني 
بمسـاعدة  قسـنطينة  مدينـة  يف  العـزل 

الفرنسيني.
الشيشـان  واملقاتلـون  روسـيا   -  1997
يوقعـان اتفاق سـالم هـو األول من نوعة 
عـىل مـدى أكثـر مـن أربعمائه عـام من 
الرصاع الدامي بني املسلمون الشيشانيون 
والـروس الذيـن يعتـربون الشيشـان أحد 

أقاليم روسـيا االتحادية.
2002 - الرئيس األمريكي األسـبق جيمي 
كارتر يقوم بزيارة لكوبا ملدة 5 أيام، وبهذا 
يصبـح أول رئيـس أمريكي يقـوم بزيارة 
كوبا بعد تويل الرئيس فيدل كاسرتو الحكم 

يف عام 1959.
2010 -مجلـس األمـة الكويتـي يعطـي 
موافقتـه النهائيـة عـىل مـرشوع قانون 
الخصخصـة الذي يسـمح ببيـع رشكات 

القانـون  ويسـتثني  للدولـة،  مملوكـة 
قطاعـات إنتـاج النفـط والغـاز الطبيعي 
ومصايف النفط والرعاية الصحية والتعليم، 
ال  حصـة  بإمتـالك  للحكومـة  ويسـمح 
تزيـد عـىل %20 يف الـرشكات التي تجري 

خصخصتها.
-تحطـم طائرة إيربـاص إيـه 330 تابعة 
للخطـوط األفريقيـة الليبيـة يف طرابلس 
آتية من جوهانسـبورغ أدى إىل مقتل 103 
شـخص، ولـم ينج مـن الحـادث إال طفل 

هولندي يف الثامنة من عمره.
الربازيـيل  الوطنـي  املجلـس   -  2016
ُيصوِّت ِبأغلبيَّة أعضائه عىل عزل رئيسـة 
الُجمهوريَّـة ديلما روسـيف عـن منصبها 
بعـد اتهامهـا بالفسـاد، ونائـب الرئيس 
ميشـال تامر يتوىلِّ القيام ِبمهام الرئاسة، 
لُيصبح بذلك أوَّل شخص من أُصوٍل عربيَّة 

(ُلبنانيَّة) يتوىلَّ هذا املنصب يف الربازيل.
2017 -الرئيـس الفرنيس الجديد إيمانويل 
ماكرون ُيعني إدوار فيليب رئيسـا للوزراء، 
وهـذا األخري يعلـن عن تشـكيلة حكومته 

الجديدة.

اختر شجرة .. واعرف ماذا تقول عن شخصيتك ؟ 
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
1.صاحب العبقريات/سورة قرآنية .

2. نجل(م)/وضع اإلناء عىل فمه.
3. من الفواحش/علم مؤنث.

4.علم مؤنث /عاصمة اسيوية.
5. الحيـوان الوحيـد الـذي ال يغـار عىل 

أنثاه/ أبو البرشية.
6. متشابهان/أعلن.

7. مرتفع أريض/أحد الثقلني.
8. يشتم/أحد الوالدين.

9.رغبات/ابن(م).
10. رضوري للحياة/ سبات.

11. قط/ رعاية(م).
12. حاكم ظالم.

الكلمات األفقية 
1.أديب و لغوي عالمة /رسير الطفل.

2.أحد رموز الشيوعية /ساهم يف توحيد 
األملانيتني.

3.إرتفع/ملمة تدمر.
4.راهب/حجة/اسم موصول.

5.مىس/ للتعريف/قادم.
6. متجر/صغري االسد/ إزدهار.

7. جبل من النار/يف العود.
8.مـن األنبيـاء عليهم السـالم/ عظام 

الرأس.
9. إفرض/آلة عزف/ قادم.
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@¿@ãèÿi@lbóm@xbvy@‚bËÌä
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@áÌáu@›è‹èfl@CÛ‹Ó€Î@åÎäD
@·Ìã◊@Û‹‹Ó„Î@aãèÌ@…‡∞

الفنان العراقي، مصطفى العبدالله، 
اسم ملع عىل الساحة الفنية، وتحصد 
استماع  نسب  وكليباته  أغنياته 
ومشاهدة عالية، وهو الفنان تمّيز 
بينها  من  األغاني،  من  بالكثري 
«تعال» التي شاركه فيها الفنانان 

عيل جاسم ومحمود تركي.
الفنان  التقى  «الفن»  موقع 
العبدالله،  مصطفى  العراقي 
خاصة،  مقابلة  معه  وأجرى 
من  الكثري  عن  فيها  وتحدث 

املواضيع الفنية.
أيدول»،   «عراق  برنامج  وعن 
متابعا  كان  إنه  الله  العبد  قال 
وان  للربنامج  جيد  غري 
عليه  مرت  االصوات  اغلب 
برأيه  من  وعن  وسامعها.. 
املشرتك الذي كان يستحق 
الفوز بلقب»عراق أيدول»، 

إىل جانب الفنانة عفراء سلطان التي 
الذي  الله:  العبد  قال  اللقب،  حصدت 
أيدول»،   «عراق  بلقب  الفوز  يستحق 
يمتلك  النه   ، باسم  بدر  الفنان   هو 
صوتا جميال ، لكن لم يحالفه الحظ .

 وبشأن زواجه يف صيف عام ٢٠٢٢ 

شاء  ان  وقائال:  مبتسما  اجاب   ..
الله، هناك محاولة، متمنيا ان تكون 
لالرسة  حبه  عن  كاشفا   ، ارسة  له 
ان  متمنيا  االرسية،  والحياة  والبيت 
تكون له ارسة جميلة، وانه سيتزوج 

بالتأكيد .

كالمية  حرب  اشتعلت 
أصالة،  الفنانة  بني  نارية 
عىل  كويتيتني  وإعالميتني 
عىل  تغريدة  نرشها  خلفية 
القصرية  التدوينات  موقع 
تغريدة  يف  (تويرت).وجاء 
عىل  «اليل  قولها:  أصالة 
مفّكر  وزعل  بطحه  راسه 
#شكراً  بأغنيتي  ماشملته 
حتى  وشكراً  له  بصّحح 
ماعّويتوا  لو  مابيعّض  لّيل 

هالسنني  كّل  أنا  ماكنت 
موجودة».  كما أعادت نرش 
النشطاء،  إلحدى  تغريدة 
درجة  كل  «عند  فيها  كتب 
النجاح،  درجات  من 
انتظارك»،  يف  كلباً  ستجد 
لله  «الحمد  أصالة  لتعلق 
بيعضوا». ما  بيعووا  إنهم 

من  رسيعاً،  الرد  وجاءها 
اإلعالمية والكاتبة الكويتية 
املعروفة  السعيد،  فجر 

حيث  ألصالة،  بعدائها 
 … هيييييه  «انتي  قالت: 
آنا  اليكون  تقصدين  من 
عشان اذا تقصديني عندي 
رد واذا ما تقصديني ممكن 
اطوفها لج». وأضافت «آنا 
مثالً  األسم  أقول  أنتقد  ملا 
إنتقدت #أصاله باالسم بس 
ليش  نغزات..  تقط  اهي 
وواجهي  شجاعه  خلچ 
نعرفچ  عشان  باألسم 
لتدخل  الحقيقي».  حجمچ 
الكويتية  اإلعالمية  بعدها 
العداء  العيدان، شديدة  مي 
التغريدات،  حرب  ألصالة، 
الجدل  تثري  ما  عادة  والتي 
الالذعة  بانتقاداتها 
وترصيحاتها ضد كثري من 
«االصنام  فقالت:  الفنانني، 
حول  السنني  االالف  ضلت 
وكانوا  االسالم  قبل  الكعبه 
معناها  هل  يعبودونها 
سليم  وضعها  كان  انها 
ال  ايجابي  ويش  وحقيقه 

الحق  جاءها  ان  اىل  طبعا 
وكرسو  االسالمي  بالدين 
قال  تكسري  رش  هاالصنام 
ايه موجوده طول هالسنني 
ياشيخه ماحد جابيل االذن 
صوتك». غري  الوسطى 

تغريدة  أن  يبدو  ما  وعىل 
عىل  منها  رداً  كانت  أصالة 
تعرّضت  التي  اإلساءات 
السعيد،  فجر  قبل  من  لها 
عدة  فقبل  العيدان.  ومي 
قيام  السعيد،  اّدعت  أيام 
أصالة برتويج خرب وفاتها، 
حني أملّت بها وعكة صحية 
كما  عامني.  قبل  شديدة، 
من  سخرت  العيدان  أن 
جسمها، حني ظهرت أصالة 
حفلها  خالل  بارز،  ببطن 
أيام،  عدة  قبل  الرياض،  يف 
عمرها  «مرة  قالت:  حيث 
ووين  ووينها  سنة   ٥٢
رمضان  كرش  هذا  الحمل، 
عصملية  أكلت  ما  كثر  من 

ومجدرة ومقلوبة».

استشهاد  خرب  يزال  ال 
اإلعالمية الفلسطينية الكبرية 
يحتل  عاقلة  أبو  شريين 
للصحف  األوىل،  العناوين 
الفلسطينية  واملواقع 
والتي  والعاملية،  والعربية 
تغطيتها  خالل  استشهدت 
االحتالل  قوات  القتحام 

اإلرسائييل ملخيم جنني، حيث 
أصيبت إصابة مبارشة تحت 
يف  الحياة  لتفارق  األذن، 
مستشفى ابن سينا يف جنني.

ردود  استشهادها  أثار  وقد 
أفعال عربية وعاملية رسمية 
باالستهداف  منددة  واسعة، 
اإلعالمي،  للصوت  املبارش 

بعيداً.  الفن  يكن  ولم 
اللبنانية  الفنانة  فشاركت 
لتشييع  فيديو  إليسا مقطع 
أبو  شريين  الشهيدة  جثمان 
عاقلة، وقالت: «الله يرحما، 

الظلم بشع كتري».
إعالمية  عاقلة،  أبو  شريين 
قناة  يف  تعمل  فلسطينية، 

 ،١٩٩٧ عام  منذ  الجزيرة 
عدد  تغطية  يف  وشاركت 
ومنها  الهامة،  األحداث  من 
 ،٢٠٠٢ عام  جنني  اجتياح 
 ،٢٠٠٦ عام  لبنان  وحرب 
 ،٢٠٠٨ عام  يف  غزة  وحرب 
اقتحام  وأحداث  و٢٠١٤، 

األقىص.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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يف مبـاراة اسـتعراضية، دخل 
عروسان تركيان حاصالن عىل 
الحزام األسـود يف لعبة الجودو 

يف دنيزيل، إىل حفل زفافهما.
طلحـة  العروسـان  ودخـل 
عامـا)   23) أريوغلـو  أنيـس 
وعمـران شـابال (23 عامـا) 
يف مدينـة دنيـزيل مرتوبوليتان 

بيليسـبور إىل القاعـة مرتدين 
الجـودو، فوق مالبس  مالبس 
الزفاف قبـل أن يقوما بمباراة 
استعراضية قبل الزفاف، حيث 
أقدمـت العـروس عـىل طـرح 
 العريـس أرضـا يف 4 حـركات 
متنوعـة، فبـل أن يوقعـا عىل 

عقد الزواج.

أعلنـت رشكة (أبل) عـن نيتها بإيقاف إنتاج آيبـود بعد أكثر من 
20 عامـا من إطـالق األجهزة، التـي أصبحت واجهة املوسـيقى 
املحمولـة، ودشـنت انطالقتها الواسـعة لتصبح أكـرب رشكة يف 

العالم.
وقالـت رشكـة (أبل) يف منشـور عـىل مدونة: ”إن جهـاز ”آيبود 
تاتش“، اإلصدار الوحيد من مشـغل املوسيقى املحمول، الذي ما 

زالت تبيعه، سيكون متوفرا حتى نفاذ املعروض“.
ومنـذ إطالقـه يف عـام 2001، واجـه آيبود سـيال من مشـغالت 
املوسـيقى املنافسـة، قبل أن تطغى عليه الهواتـف الذكية والبث 
املوسـيقي عرب اإلنرتنـت، ومع صعود نجم أجهـزة آيفون ضمن 

مجموعة أبل نفسها.
وخضـع آيبـود للعديد مـن التحديثـات منذ إطالقه، وتـم إصدار 
النسخة التي يجري اسـتخدامها حتى اآلن ”آيبود تاتش“ يف عام 
2007، وهـو نفس العام الذي تم فيه إطالق آيفون، وتوقفت أبل 

عن اإلعالن عن مبيعات آيبود يف عام 2015.

@�böäc@bËuÎå@Åã�m@ëÎã«
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أعلـن مـارك زوكربـريج، الرئيس 
التنفيـذي لرشكة ميتا، أن الرشكة 
أو  الرقميـة  املقتنيـات  سـتخترب 
الرمـوز غـري القابلـة لالسـتبدال 
(NFTs) عـىل انسـتجرام بدًءا من 
 Meta هذا األسـبوع، حيث قـررت
الرقميـة  األصـول  هـذه  تقديـم 
التواصـل  عـىل منصـات وسـائل 
االجتماعـي الخاصـة بهـا حيـث 
يشهد سوق NFT العاملي تباطؤًا. 

وأكـد زوكربـريج أيًضـا أن عمالق 
اختبـار  يف  سـيبدأ  التكنولوجيـا 
NFTs مع انسـتجرام وسـيضيف 
قريًبا ”وظائف مماثلة“ عىل خدمة 

الرشكة األخرى - فيس بوك.
وأعلـن الرئيس التنفيـذي للرشكة 
 NFTs املعـزز  الواقـع  أن  أيًضـا 
سـيكون متاًحـا عـىل انسـتجرام 
بحيـث   Spark AR عـرب   Stories
يمكن للمسـتخدمني ”وضع الفن 

الرقمي يف املساحات املادية“.
 Adam واستخدم رئيس انستجرام
لتأكيـد  فيديـو  مقطـع   Mosseri

NFTs يف موجـز األخبـار  ظهـور 
ملجموعـة  والرسـائل  والقصـص 
صغرية من املستخدمني األمريكيني، 
وذكـر أيًضا أن املقتنيـات الرقمية 
سـتعرض أيًضا تفاصيل مثل اسم 

.NFT منشئ ومالك
وأضاف موسـريي أيًضا أن ”حفنة 
من املبدعني واملُجمعني األمريكيني 
عـىل  قادريـن  سـيكونون  الذيـن 
مشـاركة NFTs عىل انسـتجرام“ 
كما أكد أنه لن تكون هناك رسـوم 
عىل ”نـرش أو مشـاركة مقتنيات 

رقمية عىل انستجرام“.
واسـتخدم Mosseri أيًضـا نفـس 
 NFT الفيديو لإلقرار بـأن تقنيات
 Web3و  blockchain وتقنيـات 
يمكن استخدامها عىل نطاق واسع 
لتوزيع الثقـة والقـوة، ومع ذلك، 
كان يشـعر بالقلق ألن ”انستجرام 
هو يف األسـاس منصـة مركزية“، 
وأضـاف موسـريي أن انسـتجرام 
الـذي يدعم NFT قد يزيد أيًضا من 

شعبية التكنولوجيا.
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نزهة قصرية  اىل  ادعوكم  والسالم،  الحب  دعاة  ويا  كرام،  يا  يا سادة 
بعيدا عن عالم السياسة الذي دخلنا اليها كثريا ، وتعالوا معي لنطرق 
باب االدب لعل فيه نافذة تمنحنا نسمة من الهواء تزيح عن نفوسنا 

ما خلفته السياسة من احباط وخيبة وانكسار .
هل تعرفون ايها السادة الكرام ديستوفسكي؟ من ال يعرفه فال أجد 
رضورة ملعرفته فلسنا بصدد التعريف به ، لقد كتب هذا الكاتب رواية 
اطلق عليها ( الجريمة والعقاب ) وأكرر دعوتي للتعرف عىل ما جاء يف 
روايته ، ديستوفسكي كتب روايته وجعل بطلها املدعو راسكولينكوف 
يقتل عجوز مرابية ، حيزبون تمتلك ثروة كبرية ، وهي جريمة خرجت 
من خيال الروائي وال تختلف عن الجرائم التي تحدث كل يوم عىل ارض 

الواقع .
راسكو لينكوف قتل املرأة بفأس ، فهو ال يعرف ما وصل اليه العالم من 
فنون القتل واملوت والتعذيب واالضطهاد ، ورغم الطريقة البدائية التي 
نفذ فيها جريمته إال انها ايقظت الكامن يف نفسه ، وانتصب الضمري 
كانت  ارتكبها  التي  الجريمة   ، فيه  غافيه  خلية  كل  بسوطه  يجلد 
نفسه  يف  بقوة  يتحرك  الضمري  وبدأ   ، داخله  يف  االعصار  لخلق  حافزا 
يعانيه  ملا  ان يضع حدا  اجل  ، ومن  ، والقلق يقتلع جذور االطمئنان 
ويعرتف  املحكمة  ليدخل  الضمري  لنداء  وتلبية  ارادته  بمحض  ذهب 
امام القضاة بارتكاب ما فعله، وعند صدور الحكم عليه يكون راسكو 
 ، ضمريه  نداء  اىل  وانترص  املضطرب  رأسه  مع  تصالح  قد  لينكوف 
واستقبل قرار الحكم بحالة من الرضا التي انتشلته من دوامة العذاب 

الذي كان يتجرع مرارتها.
رواية الجريمة والعقاب، نالت شهرة واسعة وترجمت اىل عدة لغات، 
وأصبحت من كالسيكيات االدب العاملي، الرصاع الوارد يف الرواية بني 
ملرتكب  النفيس  العقاب  وبني  والعوز  الفقر  نتيجة  جريمة  ارتكاب 
الجريمة وضعنا أمام اسئلة كبرية : كم من جرائم القتل التي اقرتفت 
وكم  ؟  الضمري  يتحرك  ان  دون  تافهة  ذرائع  تحت  ابرياء  ناس  بحق 
من الجرائم حصلت عرب تاريخنا املعارص حتى وصلت اىل درجة االبادة 
القتل  صور  من  وكم  احتجاج؟  رصخة  نسمع  ان  دون  الجماعية 
واالغتصاب واالنتهاك والظلم مورست ضد الفقراء واملساكني دون ان 
يفتح باب من ابواب القضاء ؟ لم يكن يف عرص ديستوفسكي كل هذه 
العناوين الكبرية املتعلقة بحقوق االنسان وهيئات النزاهة ومنظمات 
وغريها  الطفولة  ورعاية  املرأة  حقوق  عن  والدفاع  املدني،  املجتمع 
والحانات  املالهي  ابواب  عىل  منشوراتها  تعلق  التي  املنظمات  من 
بعيدون عن  اننا  نزهتنا  يسعدنا حقا، ونحن يف ختام  ما  الرخيصة.. 
كل مظاهر الفساد والقتل والنهب الذي يشهده العالم ، نحمد الله عىل 

هذه النعمة الكبرية ، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العاملني .
إىل اللقاء...

›Ìá‰ßa@áºc

lb‘»€aÎ@Ú∫ãßa

أول  تصوير  صربي،  ياسمني  النجمة،  تبدأ 
املكون  «الشادر»  الجديد  مسلسلها  مشاهد 

يونيو  شهر  مطلع  حلقة،   ١٥ من 
االنتهاء  بعد  وذلك  املقبل، 

الخاصة  التحضريات  من 
مع  والتعاقد  بالعمل 

يف  املشاركني  الفنانني 
أماكن  ومعاينة  البطولة 
التعاقد  بعد  وذلك  التصوير، 
النجم  مع  رسمي  بشكل 
آخر  الباقي وعدد  أرشف عبد 

من الفنانني الشباب.
تأليف  الشادر»  مسلسل 
وإخراج  حمدى  مصطفى 
ومقرر  العزيز،  عبد  سامح 
املنصات  إحدى  عىل  عرضه 
املقبلة،  الفرتة  خالل  الرقمية 
خالله  صربى  ياسمني  وتجسد 
للمرة  شعبية  فتاة  شخصية 
األوىل، حيث تدور أحداث العمل 
داخل  شعبية  دراما  إطار  يف 
حلقات  حيث  سمك،  شادر 
واملزادات  الشهرية  السمك  بيع 
اليومية بها وحكايات الصيادين 
عىل  يوم  كل  يتوافدون  الذين 

الشادر.
الدراما  إىل  ياسمني  وتعود 
غياب  بعد  «الشادر»  بمسلسل 

عامني، إذ قدمت آخر أعمالها 
يف  تانية»  «فرصة  مسلسل 

شهر رمضان ٢٠٢٠.
تستكمل  آخر  سياق  وىف 
فيلمها  تحضريات  ياسمني 
عصابات»  «شغل  الجديد 
خالل الفرتة املقبلة، حيث 

تخوض به أوىل بطوالتها 
السينما،  ىف  املطلقة 

عىل  االختيار  ووقع 
أيمن  السيناربست 
وتار لكتابة سيناريو 

وحوار الفيلم الذى تدور 
فيما  اليت،  إطار  ىف  أحداثه 
للعمل  مخرج  اختيار  يجرى 
الفنانني  لرتشيح  تمهيًدا 

املشاركني ىف البطولة.

تصوير  كواليس  عن  حجاج،  ريهام  املرصية،  الفنانة  كشفت 
مسلسلها األخري، يوترين، الذي شارك يف السباق الرمضاني. 

ويف لقاء مع برنامج The Isinder بالعربي، قالت ريهام حجاج انها 
تعرضت إلصابة حقيقية، خالل تصوير أحد املشاهد، فقد أصيبت 
بكرس يف أسنانها جراء ارتطامها باألرض، بعد أن قام املمثل أيمن 
القيسوني، الذي يؤدي دور زوجها يف املسلسل، بدفعها بقوة شديدة 
املشاهد  تصوير  خالل  أنه  وأضافت  األرض.  عىل 
األخرى، تعرّضت النتفاخ وتورم يف وجهها، وهو 
ما حاول صناع العمل إخفاءه. وعىل الرغم من 
أنها  إال  اإلصابة،  جرّاء  شديد  بألم  شعورها 

أرصت عىل إكمال التصوير.
لفكها،  أشعة  صور  أجرت  التايل،  اليوم  ويف 
يف  بالغة  إصابة  إصابتها  اكتشفت  حيث 
لرتكيب  اضطر  ما  العلوية،  أسنانها  عظم 
تقويم أسنان.ويف سياق منفصل، كشفت 
ريهام حجاج يف ذات اللقاء، عن عالقتها 
والذي  الحميد،  عبد  توفيق  بالفنان 
انتهاء  بعد  االعتزال  بأنه ينوي  ّرصح 
جعل  ما  وهو  يوترين.  مسلسل 
االعتزال  قرار  يربطون  املتابعني 
حولها  تثار  التي  بريهام 
أقاويل، بأنها سيئة التعامل 
عدا  العمل،  يف  زمالئها  مع 
عن تدخالتها الفنية يف سري 
كل  نفت  ريهام  لكن  العمل. 
عىل  مؤكدة  الشائعات،  هذه 
حبها واحرتامها للفنان توفيق عبد 

الحميد، والذي تشعر أنه والدها.

املبدئية  التحضريات  لبدء  كريم  ونيلىل  يرسا  النجمتني  تستعد 
عىل  عرضه  واملقرر  حلقة،   ١٢ من  املكون  وليىل»  «روز  ملسلسلهما 
نجوم  من  نخبة  العمل  يضم  املسلسل  الرقمية،  املنصات  إحدى 
اللتان تجتمعان  ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يرسا ونيليل كريم 

معاً للمرة األوىل يف بطولة مشرتكة.
كتب املسلسل املؤلف والسيناريست الربيطاني كريس كول صاحب 
أعمال («Mad Dogs» و «Ana» و «Pelican Blood»)، فيما يحمل 

العمل توقيع املخرج السينمائي والتلفزيوني الربيطاني أدريان 
الذي يحفل سجلّه بأفالم مثل («Mad Dogs» و  شريجولد 

.   «On the Way to Denmark» و «Cardella»
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