
@@@2@ô@›Óñb–m

بغداد/ الزوراء:
وافق مجلـس الوزراء، عىل زيادة سـعر 
تسلم محصول الحنطة من الفالحني اىل 
850 الف للطن الواحد، فيما قرر تأجيل 
إلـزام أصحاب مركبـات األجرة بإضافة 
منظومة الغاز السـائل كرشط لتسجيل 
مركباتهم.وذكر املكتب االعالمي لرئيس 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن رئيس 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمي، 
ترأس الجلسـة االعتيادية الثامنة عرشة 
ملجلس الـوزراء، وجرى خالل الجلسـة 
بحث األوضاع العامة يف البالد، ومناقشة 
عـدد من امللفـات االقتصادية والخدمية 

املختلفة، ومتابعة آليات تنفيذ القرارات 
يف  املتخـذة  الحكوميـة  والتوصيـات 
السـابقة. الـوزراء  مجلـس  جلسـات 
واضاف: ان مجلس الوزراء تبّنى املوقف 
الرسـمي الـذي أصـدره رئيـس مجلس 
الوزراء يف 15 أيار 2022 بخصوص قرار 
املحكمـة االتحادية بشـأن قانون األمن 
الغذائي، الفتا اىل ان الكاظمي اطلع عىل 
سـري اإلجراءات املتخـذة ملواجهة األزمة 
االقتصاديـة العاملية، وبحث كل السـبل 
الكفيلـة بالتخفيـف مـن آثارهـا عـىل 

العراق.

ذي قار/الزوراء:
افاَد مصـدر طبي يف دائرة صحة ذي 
قار، امس  الثالثاء، بتسـجيل ارتفاع 
جديد بمـرض الحمـى النزفية الذي 
يصيـب املاشـية واإلنسـان عىل حد 
سواء.وقال املصدر إن ”عدد اإلصابات 
بالحمى النزفية يف محافظة ذي قار، 
ارتفع اىل 36 حالة و8 وفيات اغلبها 

”الوضـع  ان  لقصابني“.وأضـاف، 
الزال خطرا، خصوصا وان املحافظة 
لم تدخـل ضمن املوجة التي يفرتض 
ان تكون يف شهري حزيران وتموز“.

وتعـد محافظـة ذي قـار، أكثر مدن 
البـالد تـرضراً مـن وبـاء، الحمـى 
النزفيـة التـي تنتقل مـن املوايش إىل 

اإلنسان.

بغداد/ الزوراء:
أعلَن مـرصف الرشـيد، امـس الثالثاء، 
عـن تخفيـض الحـد االدنـى للتقديـم 
عـىل بطاقـة كريـدت كارد اىل 750 الف 
دينار للموظفني.وقـال املكتب اإلعالمي 
للمرصف يف بيـان ورد اىل ”الزوراء“: إن 
”تعليماتـه املتضمنة تخفيض السـقف 
الـالزم للتقديـم عـىل بطاقـة (كريـدت 
كارد) تـم تخفيضهـا إىل الحـد األدنـى 
 (750) اىل  التقديـم  ألغـراض  للراتـب 
الـف دينـار للموظفـني فقط بـدال من 
(1000000) مليون دينار والتي تمنحك 
فرصة الحصول عىل (3) اضعاف الراتب 
يبقى دوار يف بطاقتك“.واوضح ان ”آلية 

الحصول عـىل البطاقة الكرتونيا وتمنح 
لحامـيل بطاقة نخيل وال يمنع ان تكون 
حاصل عىل سلفة سابقة“.وكان املرصف 
قد أعلن، مؤخرا، اطالق وجبة جديدة من 
سـلفة كريدت كارد (3) أضعاف الراتب 
للموظفـني ومنتسـبي القـوات االمنية.
وقال املكتب االعالمـي يف بيان: ان املبلغ 
املذكور يمكـن ان يحصل عليه من يزيد 
راتبـه عىل مليون دينار عراقي، موضحا 
أن التقديم يتم من خالل تطبيق مرصف 
الرشـيد.واضاف البيان: انه بإمكان من 
لديه سـلفة سـابقة التقديم عىل بطاقة 
كرديت كارد والحصول عىل (3) اضعاف 

الراتب يبقى مدور تحت اليد.

بغداد/ الزوراء:
تـرأَس نقيب الصحفيـني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب 
مؤيد الالمي، اجتماع االمانة العامة 

للصحفيني العـرب يف القاهرة، فيما 
اكـد ان االجتماع ركز عـىل مالحقة 
قوات االحتالل الرتكابه جريمة قتل 
الشهيدة شريين ابو عاقلة يف املحاكم 

الدولية.وقـال الالمـي يف تغريـدة له 
عـىل ”تويـرت“ تابعتها ”الـزوراء“:  
”ترأسـنا اجتمـاع االمانـة العامـة 
للصحفيني العـرب يف القاهرة وركز 

االجتمـاع عىل وضـع آليـات فعالة 
ملالحقة قوات االحتالل التي ارتكبت 
جريمـة قتل الشـهيدة شـريين ابو 
عاقلة يف املحاكم الدولية“.واضاف: ” 

كما ناقشنا سبل التنسيق يف املؤتمر 
العـام لالتحـاد الـدويل للصحفيـني 
والـذي سـيعقد يف مسـقط أواخـر 

الشهر الحايل“ .

بغداد/ الزوراء: 
قـدَم رئيـس ممثليـة حكومـة اقليـم 
كردسـتان يف بغداد، فارس عيىس عبد 
الكريم، التهنئة ملناسبة اعادة انتخابه 
فيمـا  العراقيـني،  للصحفيـني  نقيبـا 
اعلـن االسـتعداد للتعـاون مـع نقابة 
الصحفيـني يف تقريب وجهـات النظر.
وذكر بيان لنقابة الصحفيني العراقيني 
تلقتـه «الـزوراء»: أن رئيـس ممثليـة 
بغـداد  يف  كردسـتان  اقليـم  حكومـة 
فـارس عيىس عبـد الكريـم زار نقابة 
الصحفيـني العراقيـني لتقديم التهاني 
لنقيب الصحفيني مؤيد الالمي ملناسبة 
إعـادة انتخابـه يف انتخابـات النقابـة 
االخري.وأكـد عبد الكريـم، خالل لقائه 

نقيـب الصحفيـني وأعضـاء مجلـس 
النقابـة ان نقابة الصحفيني العراقيني 
لهـا دور مهم ومؤثر يف نقـل الحقائق 
والتعبـري عـن الكلمة الحـرة الصادقة 
وتسـهم يف صناعـة الراي واملسـاعدة 
يف اتخـاذ القـرار وبما يمكـن أصحاب 
القـرار من تعزيز أسـس الديمقراطية 
املجتمـع. وتحصـني  الدولـة  وبنـاء 

وأعلـن رئيس ممثلية اقليم كردسـتان 
يف بغـداد عن االسـتعداد للتعـاون مع 
نقابة الصحفيـني العراقيني يف تقريب 
وجهـات النظـر وبمـا تجعلنـا نؤدي 
دورنا لخدمة شعبنا العراقي واملجتمع 
وعرب عن سـعادته للفـوز الذي حققه 
مجلـس نقابـة الصحفيـني العراقيني 

يف االنتخابـات األخـرية برئاسـة نقيب 
الصحفيني مؤيد الالمي والذي سيعطي 
اإلعالمـي  العمـل  يف  إضافيـا  زخمـا 
والصحفـي .مـن جانبـه، قـدم نقيب 
العراقيني رشحـا مفصال  الصحفيـني 
عـن طبيعة عمـل النقابـة ومفاصلها 
اإلداريـة واملهنيـة، وأعلـن عن حرص 
النقابـة واسـتعدادها لتعزيـز العالقة 
مع حكومة اقليم كردسـتان والتعاون 
الصحفيـة  املؤسسـات  مـع  املثمـر 
واإلعالمية هناك ..كما أكد عىل استعداد 
النقابـة بتشـكيل وفـد إعالمـي كبري 
لزيارة اإلقليم واالطالع عىل مايشـهده 
من تطور يف كافـة املجاالت وبما يعزز 

نهوض بلدنا وتقدمه.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
أعلـَن مكتـب رئيـس الـوزراء الليبـي 
املكلف من قبل الربملان فتحي باشـاغا 
أنـه غـادر العاصمـة طرابلـس امـس 
الثالثـاء، بعـد سـاعات مـن محاولته 
دخول املدينة ملبارشة أعمال الحكومة، 
فيمـا أدى وصوله إىل اندالع اشـتباكات 

بـني مجموعـات مسـلحة. يأتـي ذلك 
يف وقـت ترفـض فيـه الحكومـة التي 
يرتأسـها عبد الحميد دبيبة التخيل عن 
السلطة.وكانت الحكومة الليبية املعّينة 
مـن الربملان أعلنت ليـل اإلثنني الثالثاء 
دخولهـا إىل العاصمـة طرابلـس، مقر 
حكومة منافسـة برئاسـة عبد الحميد 

دبيبة والتي ترفض التخيل عن السلطة.
للحكومـة  اإلعالمـي  املكتـب  وأعلـن 
املوازية يف وقت سـابق  «وصول رئيس 
وزراء الحكومة الليبية فتحي باشـاغا 
برفقـة عدد مـن الـوزراء إىل العاصمة 
أعمـال  ملبـارشة  اسـتعدادا  طرابلـس 
حكومتـه منها».واندلعـت مواجهـات 

بني مجموعات مسلّحة يف طرابلس بعد 
وقت قصري مـن دخوله، وفق مراسـل 
الفرنسـية.وتواصل  األنبـاء  وكالـة 
إطالق النار الكثيف يف العاصمة الليبية 
حوايل السـاعة ٠٧,٠٠ بالتوقيت املحيل 

(٠٥,٠٠ ت غ).
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طهران / الزوراء:
كشف مسؤول إيراني أن العراق مدين إليران بمليار و600 مليون 
دوالر، لقاء اسـترياده الغـاز اإليراني. وقال املديـر العام لرشكة 
الغـاز الوطنية (االيرانية)، مجيد جكيني، ان العراق يدين بمبلغ 
وقـدره مليارا و600 مليون دوالر ازاء اسـترياده الغاز من ايران؛ 
مضيفا انه يتعنّي عىل هذا البلد سـداد دينه يف مدة اقصاها شهر 
واحـد. واوضح ”جكينـي“ يف ترصيح له امس الثالثاء بحسـب 
وكالـة ” ارنا“ ، انـه وفقا لالتفـاق املوقع بني طهـران وبغداد، 

ينبغـي عـىل االخـرية ان تدفع مليـارا و600 مليـون دوالر قبال 
اسـتريادها الغاز من الجمهورية االسالمية االيرانية. ويف املقابل 
قال املسـؤول بوزارة النفط، انه يتعني عىل ايران توريد الغاز اىل 
العـراق وفقا للحجم املحدد يف االتفاق الثنائي بني البلدين. ولفت 
”جكينـي“، انه نظرا لظروف العراق وحاجته اىل اسـترياد مزيد 
مـن الغاز االيراني، فقد تم االتفاق عىل االسـتمرار وزيادة حجم 
صـادرات الغـاز االيراني اىل هذا البلد؛ عىل ان تسـدد بغداد الدين 

املستحق اىل ايران يف غضون شهر واحد.

موسكو/ متابعة الزوراء:
الـرويس  الرئيـس  هـدد  فبعدَمـا 
فالديمـري بوتـني مـراراً بالـرد عىل 
األطلـيس  شـمال  حلـف  توسـع 
وزيـر  اعتـرب  والسـويد،  فنلنـدا  يف 
الخارجية الرويس سريغي الفروف، 
أن انضمـام الدولتـني املتوقع قد ال 
يحـدث فارقاً كبرياً.وأضـاف الوزير 
الـرويس يف ترصيح صحفـي  امس 
الثالثاء، أن فنلندا والسويد تشاركان 

التدريبـات  يف  طويـل  وقـت  منـذ 
العسـكرية لحلف الناتو، إضافة إىل 
دول محايدة أخـرى، والحلف يضع 
أراضيهما يف حسبانه عندما يخطط 
لتوسعات عسـكرية رشقا، لذا فإن 
انضمامهمـا لن يحـدث فرقاً.ورأى 
أن حسـابات الحلف لن تتغري كثرياً 
يف حال انضمام الدولتني، معتقداً أال 

تحدث تلك الخطوة فارقاً كبرياً.
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الزوراء/ حسني فالح:
قـرار  أن  النيابيـة،  املاليـة  اللجنـة  رأِت 
املحكمـة االتحادية األخري بشـأن قانون 
الدعـم الطارئ لالمـن الغذائـي والتنمية 
منع الحكومة من ارسـال اي قانون فيه 

جنبة مالية ومن ضمنه مرشوع املوازنة، 
وفيمـا حـذرت مـن تدهور الوضـع املايل 
للبلـد يف حـال تاخـر تشـكيل الحكومة، 
ووضع خبـري قانوني حال قانونيا لتمرير 
قانـون الدعم الطـارئ يف مجلس النواب.

وقال عضو اللجنـة املالية النيابية النائب 
سـجاد سـالم يف حديث لـ“الـزوراء“: إن 
قـرار املحكمـة االتحاديـة كان واضحـا 
بـان حكومـة ترصيف االعمـال ليس لها 
صالحية بارسـال اي قانـون خاصة وان 

فيـه جنبة ماليـة ومنها قانـون املوازنة 
وقانـون الدعم الطـارئ لالمـن الغذائي.
واضاف: ان اللجنـة املالية تعرف الوضع 
املـايل يف العـراق جيـدا بانـه صعـب جدا  
بغـض النظـر عـن اي قانـون اذا لم يتم 

توفري تغطية مالية سواء لقطاع الكهرباء 
ومفردات البطاقة التموينية وبناء خزين 
الحنطة ومسـتحقات  اسـرتاتيجي مـن 

الفالحني فنحن امام ايام صعبة للغاية.
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بغداد/ الزوراء:
اعلَن مجلس النواب، امس الثالثاء، جدول اعمال 
الخميس.وذكرت  غد  ليوم  االعتيادية  جلسته 
تلقته  بيان  يف  النواب  ملجلس  االعالمية  الدائرة 
«الزوراء» ان جدول اعمال جلسة الخميس ١٩/
ايار/ ٢٠٢٢ تضمن القراءة االوىل ملقرتح قانون 
(اللجنة  والتنمية  الغذائي  لالمن  الطارئ  الدعم 
املالية)، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مقرتح 
مع  العالقات  واقامة  التطبيع  حظر  قانون 
الكيان الصهيوني (اللجنة القانونية)، فضال عن 

مناقشة عامة.
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الزوراء/مصطفى فليح:

اكـَد محلالن سياسـيان ان الحل للخروج 

من االنسداد السيايس يكمن يف التوافقية 

فيمـا اشـارا اىل احتماليـة تعقد املشـهد 

السيايس اذا تم تجاوزالصيف املقبل دون 

الوصول اىل حل وتشـكيل الحكومة .وقال 

املحلل السيايس، اثري الرشع، يف حديث لـ 

«الـزوراء»، ان « مبادرة املسـتقلني القت 

ترحيبـا من االطار التنسـيقي لكن كانت 

هنـاك ردود فعـل قويـة من قبل  السـيد 

الصـدر ونعت االطار بنعوت قاسـية مما 

اثار ضجـة قد تنهي سـيناريو العودة اىل 

الحـوار واالندمـاج بني االطـار والتحالف 

الثالثـي». واضـاف ان «معالـم العمليـة 

السياسية القادمة قد بانت كما ان بعض 

االطراف الدولية حثت كل الكتل السياسية 

عـىل انهـاء االنسـداد وتشـكيل حكومة 

بـارسع وقت»، معلال ذلك بـان «املجتمع 

الدويل يريد ان يكون العراق العبا اساسيا 

يف املنطقة خالل املرحلة املقبلة». واشـار 

اىل ان «مبـادرة املسـتقلني ولـدت حيـة 

بعـد مباحثـات بني جميع االطـراف وكل 

املبادرات ولدت ميتة وهي حية النها نالت 

استحسـان االطار واطراف اخرى بمعنى 

وجـود جهة تؤيد هذه املبادرة وتنسـجم 

مـع تطلعاتهـا و اخـرى لـم تنسـجم»، 

الفتـا اىل عدم وجـود خيار «غـري القبول 

بمبادرة املستقلني حتى ال  تنتهي العملية 

السياسية بشـكل مأساٍو»، مؤكد ان «اي 

حكومة تتشـكل بـدون توافقيـة وبدون 

مشـاركة الجميع لن يكتب لها النجاح». 

وبـني ان «مبـادرة املسـتقلني سـتنجح 

املقبـل ستتشـكل  تمـوز  بدايـة  وربمـا 

ورئيـس  املسـتقلني  بقيـادة  حكومـة 

وزراء متفـق عليه»، مشـريا اىل ان»هناك 

تلميحات امريكية سـابقة تتوقع تشكيل 

الحكومـة العراقية يف تمـوز املقبل وهذه 

الترصيحات لم تأِت من فراغ».
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تتقـدم ارسة تحريـر صحيفة « الـزوراء» بأعطـر التهاني وأطيب 
التربيـكات مقرونـة بالـود واالحـرتام  اىل  ارسة تحريـر صحيفـة 

«الصباح» الغراء بمناسبة الذكرى التاسعة عرشة لتأسيسها.
ونحن  إذ نهنئكم، نبارك لكم االبداع  والتألق اللذين جعال الصحيفة 
تتبوأ املكانة التي وصلت إليها اآلن، متمنني لجميع الزمالء العاملني 
بالتوفيـق والنجـاح، واملزيـد مـن التقـدم، وتقبلوا منـا فائق الود 

والتقدير. 
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بغداد/ الزوراء:
أصدرْت مديرية املـرور العامة، امس 
سـائقي  بشـأن  توجيهـاً  الثالثـاء، 
دراجات خدمة التوصيل (الدليفري)، 
مؤكدة استثنائهم من قرار منع سري 
الدراجات النارية من سـاعة 6 مساء 
اىل 6 صباحـا، فيما أوضحت أسـباب 
تحديد أوقات سـري الدراجات النارية.
وقال مدير املرور العامة اللواء طارق 
إسماعيل الربيعي يف ترصيح صحفي: 
التوصيـل  دراجـات  ”أصحـاب  إن 
(الدلفري) تم تخويـل عمليات بغداد 
العطائهـم اسـتثناء مـن قـرار منع 
سـري الدراجـات النارية من السـاعة 
السادسة مساء اىل السادسة صباحاً 
من خـالل ذهاب املسـتفيد اىل املركز 
املتقـدم لعمليـات بغـداد يف جانبـي 
الكرخ والرصافة وتسـجيل أسمائهم 
للسماح لهم بالتنقل“، داعياً الشباب 
العاملـني بهذه الخدمـة اىل ”مراجعة 
أسـمائهم“.وأضاف  لتسجيل  املراكز 

الناريـة  الدراجـات  منـع  قـرار  أن“ 
اىل  مسـاء  السادسـة  السـاعة  مـن 
السادسـة صباحاً جاء ذلك للتخفيف 
من الكثافة والحوادث التي شـهدتها 
العاصمـة مؤخراً، وخوفـاً عىل حياة 
الدراجات  املواطنني لكثرة وعشوائية 
،ولعـدم وجـود أماكـن مخصصة يف 
الشوارع والطرقات العامة“، موضحاً 
أن“ التصميم األساس لشؤون السري 
لبغـداد لم يتقـدم وال خطـوة واحدة 
حتـى اآلن، ولـو كان هنـاك عـزل يف 
الشـارع العـام والطرقـات العامـة، 
وكان هنـاك عزل الدراجة عن املركبة 
أو املشـاة ملـا كان املنـع متواجـد“.
وأشـار الربيعـي اىل أن ”أغلـب الذين 
يقودون الدراجات لم يكن لهم الوعي 
الكايف، وبعضهم لم يمتلك من الثقافة 
إال القليـل، وهذا ما أجـرب املديرية اىل 
إصدار بيان ملنع تجوالهم يف الطرقات 
العامـة الرسيعة والدوليـة، وكذلك يف 

الساعة التي حددتها املديرية“.
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بغداد/ الزوراء:
وافق مجلس الوزراء، عىل زيادة سعر 
الفالحني  الحنطة من  تسلم محصول 
قرر  فيما  الواحد،  للطن  الف   850 اىل 
األجرة  مركبات  أصحاب  إلزام  تأجيل 
بإضافة منظومة الغاز السائل كرشط 

لتسجيل مركباتهم.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
الثامنة  االعتيادية  الجلسة  ترأس 
خالل  وجرى  الوزراء،  ملجلس  عرشة 
الجلسة بحث األوضاع العامة يف البالد، 
ومناقشة عدد من امللفات االقتصادية 
آليات  ومتابعة  املختلفة،  والخدمية 
تنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية 
الوزراء  مجلس  جلسات  يف  املتخذة 

السابقة.
تبّنى  الوزراء  مجلس  ان  واضاف: 
رئيس  أصدره  الذي  الرسمي  املوقف 
 2022 أيار   15 يف  الوزراء  مجلس 
االتحادية  املحكمة  قرار  بخصوص 
اىل  الفتا  الغذائي،  األمن  قانون  بشأن 
ان الكاظمي اطلع عىل سري اإلجراءات 
االقتصادية  األزمة  ملواجهة  املتخذة 
الكفيلة  السبل  كل  وبحث  العاملية، 

بالتخفيف من آثارها عىل العراق.
وتابع انه يف سياق الجلسة استضاف 
وزارة  بادارة  املكلف  الوزراء  مجلس 
عىل  املجلس  اطلع  الذي  الكهرباء، 
الصيف،  لفصل  الوزارة  استعدادات 
التحديات  مواجهة  عىل  وقدرتها 
عموماً،  العراق  يشهدها  التي  الكبرية 
ملعالجة  البدائل  إيجاد  عىل  والعمل 
املجلس  وناقش  الطارئة،  الحاالت 
والتوصية  الكهرباء  وزارة  احتياجات 
أي  حدوث  منع  لضمان  بتوفريها؛ 
الوزراء  أزمة محتملة. ووافق مجلس 

عىل اآلتي: 
 إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة 

(9 لسنة 2022) بحسب اآلتي:
للطاقة  الوزاري  املجلس  قرار  إلغاء   -
مجلس  وقرار   (2020 لسنة   59)
بشأن   (2021 لسنة   295) الوزراء 
الكهرباء،  وزارة  مرشوعات  تنفيذ 
املدرجة  املرشوعات  ومعاملة 
لحني  أصولياً  بالتمويل  (املستمرة) 
إصدار قانون املوازنة العامة االتحادية 

للسنة املالية/ 2022.
واشار اىل ان مجلس الوزراء استضاف 
املشرتكة  العمليات  قائد  نائب  ايضا 
الفريق األول الركن عبد األمري الشمري؛ 
يف  األمني  الوضع  مجمل  عىل  لالطالع 
البالد، وأيضاً الوقوف عىل االحتياجات 
األداء  بتحسني  الخاصة  واملتطلبات 
األمني وتطوير نوعيته. ويف هذا الصدد 

أقر املجلس اآلتي:
كتاب  يف  جاء  ما  عىل  املوافقة   -
املرقم  الوزراء  مجلس  رئيس  مكتب 

(2207730) املؤرخ يف 10 أيار 2022، 
املشرتكة  العمليات  قيادة  طلب  عىل 
الدويل  الطريق  حماية  تأمني  بشأن 
تمويل  بشأن  طريبيل،   160- للكيلو 
 (2878950000) مبلغ  املالية  وزارة 
مئة  وثمان  ملياران  فقط  دينار 
مئة  وتسع  مليوناً  وسبعون  وثمانية 
وخمسون ألف دينار، إىل مكتب رئيس 
للفقرتني  تنفيذاً  الوزراء،  مجلس 
ديوان  كتاب  يف  املذكورتني  و2)   ،1)
بالعدد  املرقم  اإلتحادي  املالية  الرقابة 
(1/1/15/2443) املؤرخ يف 3 شباط 
مجلس  قرار  ربط  املرافق   ،2021
وتحويل   (2022 لسنة   15) الوزراء 

املبالغ إىل قيادة العمليات املشرتكة.
شهدت  الجلسة  ان  البيان،  واوضح 
استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات 
جائحة  ملواجهة  ؛  الصحة  وزارة 
كل  تأمني  يف  الوزارة  وجهود  كورونا، 

عالجات  من  الرضورية  املتطلبات 
ولقاحات.

مجلس  ناقش  أن  بعد  انه  وتابع 
الوزراء املوضوعات املدرجة عىل جدول 

األعمال، أصدر القرارات اآلتية:
للكمارك  العامة  الهيئة  تمويل  أوالً/ 
لتلبية متطلبات تنفيذ الربط الشبكي 
املذكورتني  و2)،   ،1) للفقرتني  تنفيذا 
يف كتاب ديوان الرقابة املالية االتحادي 
 (1/1/15/2443) بالعدد  املرقم 
املرافق   ،2021 شباط   3 يف  املؤرخ 
لسنة   15) الوزراء  مجلس  قرار  ربط 

.(2022
الوزاري  املجلس  توصية  إقرار  ثانياً/ 
تأجيل  عىل  املوافقة  بشأن  لالقتصاد 
مجلس  قرار  من   (2) بالفقرة  العمل 
املعنية   ،(2017 لسنة   360) الوزراء 
األجرة  مركبات  أصحاب  بإلزام 
بإضافة منظومة الغاز السائل كرشط 

لتسجيل هذه املركبات وتحديثها، ملدة 
سنتني، عىل أن يعاد تنفيذ هذا القرار 
مجدداً بدءاً من تأريخ 1 نيسان 2024؛ 
االقتصادية  للظروف  مراعاة  وذلك 
املرور  مديرية  تويل  مع  للمواطنني، 
تثقيف  املدة  هذه  خالل  العامة 
االقتصادية  األهمية  حول  املواطنني 
والبيئية إلضافة منظومة الغاز السائل 

للمركبات.
ثالثاً/ التنازل عن الديون املرتتبة بذمة 
املهّجرين العائدين من ذوي الكفاءات 
املشمولني بقرار مجلس الوزراء (441 
قانون  تطبيق  نتيجة   ،(2008 لسنة 
لسنة   (22) رقم  الكمركية  التعرفة 
إىل  استناداً  األول)،  (الجزء   2010
اإلدارة  قانون  من   (46) املادة  أحكام 
املالية االتحادية رقم (6 لسنة 2019) 
 28) الوزراء  مجلس  وقرار  املعدل، 

لسنة 2020).
مبلغ  املالية  وزارة  تمويل  رابعاً/ 
مليار  دينار،   (1000000000)
األنبار  محافظة  إىل  فقط،  دينار 
بمنفذ  املتعلقة  اإلجراءات  الستكمال 
للفقرتني  تنفيذاً  الحدودي  عرعر 
ديوان  كتاب  يف  املذكورتني  و2)   ،1)
بالعدد  املرقم  االتحادي  املالية  الراقبة 
(1/1/15/2443) املؤرخ يف 3 شباط 
مجلس  قرار  ربط  املرافق   ،2021

الوزراء (15 لسنة 2022).
خامساً/ إقرار توصية املجلس الوزاري 
محصول  تسويق  بشأن  لالقتصاد 

الحنطة بحسب اآلتي:
- زيادة سعر استالم محصول الحنطة 
للموسم الحايل حرصا ليصبح 850000 
دينار، فقط ثمان مئة وخمسون ألف 
دينار للطن الواحد، بدالً من 750000 
دينار، فقط سبع مئة وخمسون ألف 
دينار، وذلك للموسم التسويقي الحايل 
بما فيها الحنطة املسلّمة سابقاً ضمن 

املوسم التسويقي الحايل.

الزوراء/ حسني فالح:
املحكمة  قرار  أن  النيابية،  املالية  اللجنة  رأِت 
الطارئ  الدعم  قانون  بشأن  األخري  االتحادية 
لالمن الغذائي والتنمية منع الحكومة من ارسال 
اي قانون فيه جنبة مالية ومن ضمنه مرشوع 
املايل  الوضع  تدهور  من  حذرت  وفيما  املوازنة، 
للبلد يف حال تاخر تشكيل الحكومة، ووضع خبري 
قانوني حال قانونيا لتمرير قانون الدعم الطارئ 

يف مجلس النواب.
سجاد  النائب  النيابية  املالية  اللجنة  عضو  وقال 
املحكمة  قرار  إن  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  سالم 
ترصيف  حكومة  بان  واضحا  كان  االتحادية 
قانون  اي  بارسال  صالحية  لها  ليس  االعمال 
خاصة وان فيه جنبة مالية ومنها قانون املوازنة 

وقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي.

يف  املايل  الوضع  تعرف  املالية  اللجنة  ان  واضاف: 
عن  النظر  بغض  جدا   صعب  بانه  جيدا  العراق 
سواء  مالية  تغطية  توفري  يتم  لم  اذا  قانون  اي 
التموينية  البطاقة  ومفردات  الكهرباء  لقطاع 
وبناء خزين اسرتاتيجي من الحنطة ومستحقات 

الفالحني فنحن امام ايام صعبة للغاية.
القانون  شكل  عن  النظر  بغض  لذلك  وتابع: 
امامنا  فنحن  غذائي  امن  او  موازنة  كان  سواء 
احتياجات حقيقية للمواطنني ويجب ان نلبيها، 
مؤكدا انه يف حال تأخر تشكيل الحكومة سيكون 
الن  عليه  مسيطر  وغري  جدا  صعبا  املايل  الوضع 
االحتياجات التي تهم الشعب سنكون غري قادرين 
عىل توفري غطاء قانوني لها وبالتايل نخىش بان 
تضيع املقدرات املالية يف ظل وجود استحقاقات 

اجتماعية .

يف  التميمي  عيل  القانوني  الخبري  قال  جهته  من 
املحكمة  قررت  ان  بعد  إنه  لـ“الزوراء“:  حديث 
االتحادية بقرارها 121 / اتحادية بعد ان فرست 
يف  الدستور  يف  الواردة  اليومية  االمور  مفهوم 
املادتني 61 و64 فانه ال يجوز لحكومة ترصيف 
القوانني  مرشوعات  ترسل  ان  اليومية  االمور 
للربملان لترشيعها، وهذا يرسي عىل قانون الدعم 

الطارئ لالمن الغذائي والتنمية.
واضاف: ان هذا القرار بات ملزما وفق املادة 94 
لرضورات  ان  بالقول:  مستدركا  الدستور،  من 
هذا القانون واهميته ولتعلقه االقتصادي والذي 
هو جزء من االمن ككل واالمن من اوىل اولويات 
حكومة ترصيف االمور اليومية فانه برأيي يحق 
ان  الدستور  من  و59  و6   5 املواد  وفق  للربملان 
زائد  الكيل  العدد  املطلقة نصف  باالغلبية  يصوت 

االمور  ترصيف  لحكومة  التخويل  العطاء  واحد 
لتفادي  الطارئ  الدعم  قانون  الرسال  اليومية 

الطعن.
بمثابة  يتعرب  التصويت  هذا  ان  بالقول:  ومىض 
قانون اعىل من النظام الداخيل للربملان الذي منع 
ارسال القوانني لحكومة ترصيف االمور اليومية 
وبهذا يمكن للربملان ان يعطي التخويل للحكومة 

بارسال القانون.
ويف وقت سابق أكد املستشار املايل لرئيس مجلس 
املحكمة  قرار  أن  صالح،  محمد  مظهر  الوزراء، 
االتحادية العليا إلغاء قانون الدعم الطارئ لألمن 
مطالبة  أمام  الطريق  قطع  والتنمية  الغذائي 
حكومة ترصيف األعمال بتقديم مرشوع قانون 
موازنة 2022، فيما أكد أنها ستعمل جاهدة عىل 

دعم األمن الغذائي لحني إقرار املوازنة.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكد محلالن سياسيان ان الحل للخروج 
يف  يكمن  السيايس  االنسداد  من 
التوافقية فيما اشارا اىل احتمالية تعقد 
اذا تم تجاوز الصيف  السيايس  املشهد 
وتشكيل  حل  اىل  الوصول  دون  املقبل 

الحكومة .
الرشع،  اثري  السيايس،  املحلل  وقال 
مبادرة   ” ان  لـ“الزوراء“،  حديث  يف 
االطار  من  ترحيبا  القت  املستقلني 
التنسيقي لكن كانت هناك ردود فعل 
ونعت  الصدر  السيد  قبل   من  قوية 
االطار بنعوت قاسية مما اثار ضجة 
الحوار  اىل  العودة  سيناريو  تنهي  قد 
والتحالف  االطار  بني  واالندماج 

الثالثي ”.
السياسية  العملية  ان ”معالم  واضاف 
القادمة قد بانت كما ان بعض االطراف 
الدولية حثت كل الكتل السياسية عىل 
انهاء االنسداد وتشكيل حكومة بارسع 
وقت“، معلال ذلك بان ”املجتمع الدويل 
العراق العبا اساسيا يف  ان يكون  يريد 

املنطقة خالل املرحلة املقبلة“.
 واشار اىل ان ”مبادرة املستقلني ولدت 
حية بعد مباحثات بني جميع االطراف 
حية  وهي  ميتة  ولدت  املبادرات  وكل 
واطراف  االطار  استحسان  نالت  النها 
هذه  تؤيد  جهة  وجود  بمعنى  اخرى 
املبادرة وتنسجم مع تطلعاتها و اخرى 
لم تنسجم“، الفتا اىل عدم وجود خيار 

حتى  املستقلني  بمبادرة  القبول  ”غري 
بشكل  السياسية  العملية  تنتهي  ال  
حكومة  ”اي  ان  مؤكد  مأساوي“، 
تتشكل بدون توافقية وبدون مشاركة 

الجميع لن يكتب لها النجاح“. 
ستنجح  املستقلني  ”مبادرة  ان  وبني 
ستتشكل  املقبل  تموز  بداية  وربما 
ورئيس  املستقلني  بقيادة  حكومة 
وزراء متفق عليه“، مشريا اىل ان“هناك 
تتوقع  سابقة  امريكية  تلميحات 
تموز  يف  العراقية  الحكومة  تشكيل 
من  تأت  لم  الترصيحات  وهذه  املقبل 

فراغ“.
حكومة  تتشكل  لم  حال  ”يف  وحذر     
حكومة  تتشكل  فلن  املقبل  تموز  يف 
الكاظمي  حكومة  تبقى  وسوف 
وتتحول من ترصيف اعمال اىل حكومة 
طوارئ وقد يحل الربملان و يتم تعديل 

قانون االنتخابات واعادتها“. 
عيل  السيايس،  املحلل  قال  جانبه  من 
ان  لـ“الزوراء“،  حديث  يف  البيدر، 
غري  بشكل  مالت  املستقلني  ”مبادرة 
مبارش اىل قوى االطار والقوى القريبة 
باملواقف فاملجال للجميع لالنضمام اىل 

خيار املستقلني وهذا االمر سوف يلجأ 
اليه االطار بشكل  جزئي بمعنى نصف 
من االطار يذهب مع املستقلني ويمثل 

ارادة االطار يف املرحلة املقبلة“.
اغضبت  الجزئية  هذه  ربما  واضاف“ 
الصدر خصوصا ان هناك بعض االزمات 
يف تحالف انقاذ وطن جعلته يبتعد عن 
اىل  يذهب  وسوف  وتدريجيا  املشهد 
ال  املعارضة  هذه  الية  لكن  املعارضة 
هل  متسائال“  ستكون“،  كيف  نعرف 
هي معارضة سياسة ام احتجاجية او 
املسلحة  املعارضة  ربما قد يقرتب من 

للعمل السيايس“. 
مزيد  اىل  ”يميض  املشهد  ان  اىل  واشار 
املنظومة  تكلف  ان  دون  التقعيد  من 
الواقع  للتغيريوهذا  نفسها  السياسية 
مصالحها  اىل  تنظر  وهي  سوءا  يزداد 

دون مصالح البلد والشعب“. 
الحالية  املعطيات  ظل  ”يف  واستنتج   
الحايل  الصيف  نتجاوز  ان  املمكن  من 
بال حكومة او تعاد االحتجاحات ثانيا 
عىل  السياسية  املنظمومة  وتجرب 
تشكل  وان  التنازالت  بعض  تقديم 
حكومة  اي  للجميع  كرتضية  حكومة 

توافقية“.
ولفت اىل ان ”خيار حل الربملان صعب 
الفائزة  الكتل  القرار متعلق بارادة  الن 
اقل  عىل  حصلت  التي  الكتل  وليس  
االصوات ولدينا اكثر من 160 نائبا هم 
يرفضون  الذين  الجدد  النواب  عداد  يف 
تغيري  من  خوفا  االنتخابات  اعادة 
النظرة املجتمعية بعد اخفاقهم  خالل 

هذه الفرتة“. 
اىل  اللجوء  يف  يتمثل  ”الحل  ان  وبني 
التوافق بني االطراف السياسية الراغبة 
رقمي   توافق  بالحكومة  باالشرتاك 
بل  السيايس  النفوذ  اساس  عىل  ليس 
وعدد  الربملان  يف  الوجود  اساس  عىل 
للجميع  مريض  الحل  وهذا  املقاعد 
اغلبية  وطن  انقاذ  لقوى  وسيحقق 
داخل الحكومة والربملان  ويمكنها من 

ان  تتحكم باملشهد ”.

موسكو/ الزوراء:
اىل  عراقي  سيايس  وفد  توجَه 
ُموسكو  الروسية  العاصمة 
منتدى  يف  رسمياً  للمشاركة 
من  االتحاد  بمجلس  الربملانيني 
تاريخ 17 لغاية 20 من شهر مايو 
الجاري بمشاركة عاملية واسعة .

بالذكرى  إحتفاالً  املشاركة  وتأتي 
يف  الربملانيني  ملنتدى  العارشة 
مجلس االتحاد، ويشارك يف الوفد 
حسني  قادمون  حزب  رئيس 

الرماحي والنائب حسني عرب .
جدول  املنظمة  اللجنة  وبينت 

ستناقش  التي  الجلسات  أعمال 
الدويل  التعاون  دور  يف  وتبحث 
بني  االنسجام  مستوى  رفع  يف 
األعراق واألديان ورقمنة وتطوير 
التقنية  املعلومات  صناعة 
وتطوير التعاون لتقريب املستقبل 
ومواضيع أخرى تعنى باالقتصاد 

واملجتمع .
املنتدى  حضور  هامش  وعىل 
سيلتقي الوفد العراقي بشخصيات 
للتناقش  رفيعة  روسية  سياسية 
بشأن األحداث الجارية يف املنطقة 

والواقع السيايس العراقي .

مؤيد  البلداوي  مفيد  النائب  َهنأ 
الالمي ملناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني .
وكان نقيب الصحفيني مؤيد الالمي 
العراقيني  للصحفيني  نقيبا  فاز  قد 
لدورة جديدة يف االنتخابات التي جرت 

يف مقر النقابة (15/4/2022).

املسلماوي  منال  النائبة  هنأِت 
مؤيد  العراقيني  الصحفيني  نقيب 
انتخابه  اعادة  ملناسبة  الالمي 
نقيب  .وكان   للصحفيني  نقيبا 
فاز  قد  الالمي  مؤيد  الصحفيني 
لدورة  العراقيني  للصحفيني  نقيبا 
يف  جرت  التي  االنتخابات  يف  جديدة 

مقر النقابة (15/4/2022).

بغداد/ الزوراء:
أكَد النائب األول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاميل، امس الثالثاء، أن 
الربملان يدرس مسودة جديدة لقانون األمن الغذائي مقدمة من اللجنة 

املالية.
القانونية  اللجنة  مع  ”اجتمع  إنه  صحفي:  ترصيح  يف  الزاميل  وقال 
عىل  الحصول  بعد  رفعهما  يتم  أن  يجب  مهمني  قانونني  بخصوص 
املوافقة ومناقشتهما يف اللجنة القانونية وهو تجريم التطبيع مع الكيان 
الصهيوني ويجب أن يرفع للقراءة يف أقرب جلسة، والقانون اآلخر هو 

قانون األمن الغذائي الجديد“.
املالية  اللجنة  قبل  قدم من  الجديد  الغذائي  األمن  ”قانون  أن  اىل  وأشار 
مجلس  قبل  من  أوىل  قراءة  قراءته  وسيتم  قانون  كمسودة  النيابية 
أن  الحكومة“، مبيناً  للتنفيذ من قبل  النواب والتصويت عليه وتحويله 
الرعاية االجتماعية ورصف  املواطن ورشيحة  القانون تخص  ”مسودة 
حقوق الفالحني ورصد مبلغ اىل وزارة الكهرباء لتسديد الديون واسترياد 

الغاز“.
وأضاف أن“هناك فقرات أخرى تمس األمن الغذائي وبدون هذه الفقرات 
مواضيع  وتعالج  العراقي  املواطن  تخص  التي  القوانني  ترشع  لم  إذا 
الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية االجتماعية فسوف تتعطل الحياة 

وبالنتيجة املواطن يريد من الربملان الكامل الرشعية الكثري“.
الربملان  أن  الزاميل  حاكم  النواب،  مجلس  لرئيس  االول  النائب  أكد  كما 
سيستبعد أي فقرة بقانون األمن الغذائي يمكن استغاللها يف هدر املال 

العام.
بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس  االول  للنائب  االعالمي  املكتب  وذكر 
النيابية،  القانونية  للجنة  اجتماعاً  ترأس  ”الزاميل  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
الكيان  مع  العالقات  واقامة  التطبيع  حظر  قانون  مقرتح  بنود  لبحث 
الصهيوني وانضاجه للقراءة الثانية ، فضال عن دراسة مسودة جديدة 
ملقرتح قانون االمن الغذائي الذي ُقّدم عن طريق اللجنة املالية النيابية، 

وجمع تواقيع اكثر من 50 نائباً“.
واوضح البيان أن ”النائب االول لرئيس مجلس النواب ركز عىل عدد من 
املقرتحات املتعلقة بمقرتح تجريم التطبيع واهمية مناقشتها وامكانية 
االخذ بها قبل القراءة الثانية ورضورة االرساع يف التصويت عليه خالل 

الجلسات القريبة املقبلة“. 
االمن  قانون  مسودة  االول،  النائب  ناقش  ”الزاميل  أن  البيان  واضاف 
النيابية واملزمع تقديمه للقراءة  الغذائي املقرتح من قبل اللجنة املالية 
دعم  يف  االرساع  ”رضورة  عىل  مشدداً  املقبلة“،  الجلسة  يف  األوىل 
التموينية  للبطاقة  االضافية  التخصيصات  وتأمني  الشعب  احتياجات 
الطاقة  لتأمني  الكاملة  االحتياجات  وسد  االجتماعية،  الرعاية  ورواتب 
الكهربائية خالل موسم الصيف الحايل، فضال عن مستحقات الفالحني، 
املنتجة للنفط وانشاء املستشفيات واملدارس  وتخصيصات املحافظات 

وتأهيل الطرق“.
يمكن  فقرة  أي  استبعاد  عىل  سيعمل  النواب  ”مجلس  ان  الزاميل  واكد 
استغاللها يف هدر املال العام“، مشريا اىل ان ”املواطن ينتظر من مجلس 
النهاء  الرسيعة  الرضورية  والحاجات  املتطلبات  من  الكثري  النواب 
معاناته ويجب ابعاد كل ما من شأنه عرقلة سري هذه االجراءات تحت 

اي ذريعة كانت“.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
 يلـف الغموض األسـباب التـي دفعت 
السلطة الجزائرية لتغيري رئيس جهاز 
املخابـرات، ففي حـني ربطتها تقارير 
بفشـل الرئيس السـابق يف اسـترشاف 
تحـول املوقف اإلسـباني تجـاه قضية 
الصحـراء املغربيـة، يـرى متابعون أن 
السـبب هو السـعي إلنجاح مبادرة لم 
الشـمل التي أطلقها الرئيس عبداملجيد 

تبون.
وطـرح تعيـني الجنـرال جمـال كحال 
املخابـرات  لجهـاز  جديـدا  مديـرا 
(االسـتعالمات واألمـن الخارجـي) يف 
الجزائـر فرضية إعـادة ترتيـب أوراق 
الدائرة االسـتخباراتية يف ظل التغريات 
الخارجـي  الصعيـد  عـىل  املتسـارعة 
وعالقتهـا بالقـرار الداخـيل، لكنها لم 
تغفل فرضية بـروز توازنات جديدة يف 
هرم املؤسسـة، عـىل اعتبـار أن املدير 
الجديد هو أحد جنراالت الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
الجزائـري عبداملجيد  الرئيـس  وأجرى 
تبـون تغيريات عـىل جهـاز املخابرات 
حيث عني كحال (مجـدوب) عىل رأس 
الجهـاز خلفا لسـلفه نورالدين مقري 
(محفـوظ)، وأقال عقيديـن بارزين يف 
املديرية، وهما حسـني بولحية ونارص 

حداد.
وينتمي العسـكريون املقالـون الثالثة 
الجيـش“،  إىل مـا يعـرف بـ“صقـور 
قياسـا بدورهم يف الحرب عىل اإلرهاب 
خالل حقبة العرشيـة الدموية (1990 

.(2000 –
الجيـش  أركان  قائـد  كلمـة  وجـاءت 
الجنـرال سـعيد شـنقريحة مقتضبة 

يف حفـل التسـليم واالسـتالم، واكتفى 
اإلقليميـة  ”التطـورات  إىل  باإلشـارة 
والدولية التي تتطلب املزيد من اليقظة 
والحذر، فالقرار السيايس والدبلومايس 
الداخيل يسـتند إىل املعطيات والبيانات 

التي توفرها االستعالمات الخارجية“.
وإذ تزامنـت تطورات داخلية الفتة مع 
مبـادرة ”لـم الشـمل“ املعلـن عنها يف 

الجزائـر، حيث تم تأكيـد حكم اإلعدام 
بحـق ضابـط الصـف املنشـق قرميط 
بونويـرة، الذي كان يوصـف بـ“العلبة 
السوداء“ لقائد الجيش السابق الجنرال 
أحمـد قايـد صالح، وسـجن الناشـط 
السيايس رشـيد نكاز مجددا ومحاميه 
عبدالقـادر شـهرة، فإن التغيـري الذي 
طال هرم دائرة االستعالمات الخارجية 

تزامن مع تطـورات إقليمية تصدرتها 
األزمة الجزائرية – اإلسبانية.

الفـادح“  ويبقـى مصطلـح ”الخطـأ 
املسـتجد عـىل صعيـد تربير السـلطة 
لبعـض التغيريات التـي أجرتها مؤخرا 
كالحكومـة  رسـمية  مؤسسـات  يف 
والجيـش، هـو الشـماعة التـي تعلق 
عليهـا التعتيم املنتهج لتلـك القرارات، 

ومنها إقالة مقري.
وحاولـت تقاريـر مختلفـة البحـث يف 
أسـباب ودالالت التغيـري حيـث ربطته 
الفرنسـية  أفريـك“  ”جـون  مجلـة 
بعدة أسـباب، أبرزها فشـل الجهاز يف 
اسـترشاف التحول يف املوقف اإلسباني 
تجاه نزاع الصحـراء، والذي فجر أزمة 
غري مسـبوقة بـني البلديـن، لكنها لم 
تستبعد عالقة القرار ببعض التطورات 
املتصلة بمبادرة لم الشمل، بعد تصاعد 
اتهامـات معارضـني مهاجرين لجهاز 
االسـتخبارات بالعمل عىل توقيفهم أو 

تصفيتهم.
والناشـط  السـابق  اإلعالمـي  وكان 
الئحـة  ضمـن  املصنـف  املعـارض 
اإلرهابيني املعلن عنها خالل األسـابيع 
املاضية هشام عبود قد كشف تعرضه 
إىل جانـب ناشـطني آخريـن ملخطـط 
تصفيـة، ومن غري املسـتبعد أن يكون 

قـد تقـدم بشـكاوى لألمـن والقضاء 
األوروبي، وهو ما لم يصدر بشـأنه أي 
تعليق عن الجانب الرسمي، لكن املجلة 
لم تسـتبعد ذلك يف فرضية التغيري عىل 
رأس جهاز املخابرات، خاصة وأنه عمل 
يشـوش عىل خطة لم الشمل التي يريد 
الرئيس تبون الوصول إىل تحقيقها قبل 
ستينية االسـتقالل املصادفة للخامس 

من يوليو القادم.
وإذ يعـد الفريـق مقـري  مـن رمـوز 
الحرب عىل اإلرهاب، الذي عاد للواجهة 
بعد التوازنات التـي أفرزتها وفاة قائد 
األركان السـابق الجنـرال أحمـد قايـد 
صالح، فإن كحال هو أحد املحسـوبني 
عـىل جنـاح بوتفليقة، فقـد كان ظله 
طيلـة 15 عامـا عندما شـغل منصب 
مدير األمـن الرئايس، ولـم تتم تنحيته 
إال العـام 2015 بعـد حادثـة اإلقامـة 

الرئاسية بضاحية زرالدة.
الشـخيص  واملستشـار  شـقيق  وكان 
لبوتفليقة السـعيد قد تدخل شـخصيا 
إلقالـة مقـري رفقة زميلـه يف الحرس 
الجمهوري الجنرال محمد ملياني، بعد 
حادثـة إطالق النار يف إقامة الرئاسـة، 
وتم إسناد املهام للقائد الحايل للجهازين 

(األمن والحرس) بن عيل بن عيل.
وبـني الرتتيبـات الداخليـة واملتطلبات 

التغيـري  يبقـى  الخارجيـة،  املهنيـة 
املسـتجد يراوح مكانه، يف ظل التعتيم 
الـذي يخيم عىل مسـارات السـلطة يف 
الجزائـر، ويطـرح مدى قـدرة الرئيس 
تبون عىل اسـتعادة زمـام املبادرة من 
دوائـر القرار التـي تنازعه الصالحيات 

وتمارس عليه حتى الضغط.
وسـجل جهاز املخابرات عودة قوية إىل 
مفاصـل الدولة، بعد تحييـده تدريجيا 
خـالل السـنوات املاضيـة مـن طـرف 
دائـرة  اسـتعادت  حيـث  بوتفليقـة، 
االسـتعالمات الداخلية مهام الضبطية 
القضائية ومهامها يف الدوائر الرسمية، 
يف إطـار توجه جديد ال يريد التفريط يف 
املوروثة للمؤسسـة طيلة  الصالحيات 

عقود االستقالل.
وإذا كان التطبيـع بني اململكة املغربية 
وإرسائيـل قـد أطـاح برئيـس الجهاز 
السـابق واسـتخالفه بالجنـرال املقال 
مقـري، فإن تحـول املوقف اإلسـباني 
تجاه قضيـة الصحراء املغربية قد جاء 
برئيـس جديـد لكن الظـروف املحيطة 
فرضيـات  تبعـد  ال  الجديـد  بالتغيـري 
أخرى، السـيما ما يتعلق بتهيئة املناخ 
السـيايس واألمنـي ملبادرة لم الشـمل، 
كونها تتصل بشـكل كبري باستقطاب 

نشطاء ومعاريض الخارج.

بغداد/ الزوراء:
أكـدْت وكالـة أنباء ”فـارس“ اإليرانيـة، أنه 
مـن املتوقع عقـد اجتماع يف العـراق يف وقت 
قريـب يجمـع وزيـري الخارجيـة اإليرانـي 

والسعودية. 
ونقلت الوكالة، شـبه الرسمية، عن عضو يف 
الربملانـي اإليراني قوله إن ”وزيـر الخارجية 
اإليراني، حسـني أمري عبـد اللهيـان، ووزير 
الخارجيـة السـعودي، فيصـل بـن فرحان، 

سيلتقيان يف العراق باملستقبل القريب“. 
”الطرفـني  أن  اإليرانـي  املسـؤول  وأضـاف 
سيناقشـان قضايا تخـص العالقات الثنائية 

مثل إعادة افتتاح السـفارات وأمورا إقليمية 
مثل األزمة اليمنية“.

وقطعـت السـعودية عالقاتهـا مـع إيران يف 
يناير 2016، بعد تعرض سـفارتها يف طهران 
وقنصليتهـا يف مشـهد، العتـداءات محتجني 

عىل إعدام رجل الدين السعودي ، نمر النمر.
وبدأ البلدان، عام 2021، عقد جلسـات حوار 
يف بغـداد بهدف تحسـني العالقات، بتسـهيل 

من رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي. 
وعقدت أربع جلسـات بني أبريل وسـبتمرب. 
وأكـدت طهـران يف نوفمرب، أن عقـد الجولة 

الخامسة سيكون رهن ”جدية“ الرياض.

موسكو/ متابعة الزوراء:

فبعدَمـا هـدد الرئيس الـرويس فالديمري 

بوتني مراراً بالرد عىل توسع حلف شمال 

األطلـيس يف فنلندا والسـويد، اعترب وزير 

الخارجية الرويس سـريغي الفـروف، أن 

انضمـام الدولتـني املتوقـع قـد ال يحدث 

فارقاً كبرياً.

ترصيـح  يف  الـرويس  الوزيـر  وأضـاف 

صحفي  امس الثالثاء، أن فنلندا والسويد 

تشـاركان منذ وقت طويـل يف التدريبات 

العسـكرية لحلف الناتـو، إضافة إىل دول 

محايدة أخـرى، والحلف يضع أراضيهما 

يف حسـبانه عندمـا يخطـط لتوسـعات 

عسـكرية رشقا، لذا فإن انضمامهما لن 

يحدث فرقاً.

ورأى أن حسـابات الحلف لن تتغري كثرياً 

يف حـال انضمـام الدولتـني، معتقـداً أال 

تحدث تلك الخطوة فارقاً كبرياً.

أتـت هذه التطـورات بينمـا أعلنت وزارة 

دعمهـا  الثالثـاء،  األملانيـة،  الخارجيـة 

لترسيع مسار عضوية فنلندا والسويد يف 

حلف الناتو.

وكشـفت أنها تبحث مع تركيا املعرتضة 

أساسـا عـىل املوضـوع، بعض املسـائل 

العالقة بشأن تلك الخطوة.

كما أعربـت وزيرة الخارجيـة األملانية يف 

حديـث صحفي الثالثاء، عـن ثقتها بنيل 

السـويد وفنلنـدا العضويـة بوقت قريب 

جدا، مؤكدة أن بالدها سـتقّدم ضمانات 

خالل فرتة انتظارهما.

يذكـر أن تركيـا كانـت فاجأت السـويد 

وفنلندا األسـبوع املـايض بقولها إنها لن 

تنظر إىل طلباتهما بإيجابية، مستشـهدة 

بشـكل أسـايس بتاريخهما يف استضافة 

أعضاء جماعات تعتربها أنقرة إرهابية.

وأضـاف الرئيـس الرتكـي رجـب طيـب 

أردوغـان يف مؤتمـر صحفـي االثنني، أن 

تركيـا لـن توافق عـىل مسـاعي البلدين 

لالنضمام إىل حلف شمال األطليس، واصفا 

للمنظمـات  ”مفرخـة“  بأنهـا  السـويد 

اإلرهابيـة، مضيفا أن لديهـا إرهابيني يف 

برملانها، وفق قوله.

يف حني أعلنت وزارة الخارجية السـويدية 

يف وقـت سـابق، أن كبار ممثيل السـويد 

وفنلندا يعتزمون التوجه إىل تركيا إلجراء 

محادثات لبحث اعرتاضات أنقرة.

إىل ذلـك، أعلن حلـف األطلـيس والواليات 

املتحـدة أنهمـا واثقـان مـن أن تركيا لن 

تؤجل عضوية فنلندا والسويد.

وكانـت موسـكو الخميـس املـايض قـد 

صعـدت بعـد إعـالن فنلندا أنهـا تخطط 

لالنضمـام للناتـو، خصوصـا وأن هناك 

حدودا مشـرتكة بني البلدين يبلغ طولها 

1300 كيلومرت.

القاهرة/ الزوراء:
أكَد رئيس االتحاد الدويل للصحفيني 
يونـس مجاهـد أن جريمـة اغتيال 
الصحفية واملراسـلة الفلسـطينية 
شـريين أبو عاقلة من جانب قوات 
يمكـن  ال  اإلرسائيليـة  االحتـالل 
أن تمـر دون عقـاب، فيمـا أعلـن 
الفلسـطنيني  الصحفيـني  نقيـب 
”مؤسسـة  إطـالق  نارصأبوبكـر، 
شـريين أبـو عاقلـة الدوليـة لدعم 

الصحفيات“.
وقال رئيس االتحاد الدويل للصحفيني 
يونـس مجاهـد: ”إن االتحاد الدويل 
للصحفيـني سـيواصل عملـه أمام 
املحكمـة الجنائيـة الدولية بشـأن 
الدعـوى املقامـة أمامـه واملدعمة 
بمسـتندات ووثائـق ومحامني من 
أوروبـا والذين يتابعـون هذا امللف 
مـع االتحاد الـدويل إىل جانب نقابة 

الصحفيني الفلسطينيني“.
”هنـاك  أن  مجاهـد  وأضـاف 
جرائـم ترتكـب يف حـق الصحفيني 
الفلسـطينيني وغري الفلسـطينيني 
من جانب قوات االحتالل االرسائييل 

وتظل دون عقاب“.
واشـار إىل أنه“ توجـد اآلن محاولة 
القـوات  طـرف  مـن  للتضليـل 
أنـه  تزعـم  والتـي  اإلرسائيليـة، 
النـار  إلطـالق  تبـادال  هنـاك  كان 

وأن الشـهيدة الصحفيـة أصيبـت 
برصـاص فلسـطيني وهـذا غـري 
صحيـح ألن شـهود العيـان الذين 
كانوا هناك والتسـجيالت تؤكد أنه 
لـم يكـن هنـاك أي تبـادل إلطالق 
النار، وأنه تم اسـتهداف الصحفية 
الفلسـطينية هـي وزميلهـا الـذي 

أصيب وحالته اآلن مستقرة“. 
الـدويل  االتحـاد  رئيـس  وتابـع 
عملنـا  ”سـنواصل  للصحفيـني 

عـىل الصعيد الدويل ولكـن يف نفس 
الوقت نوجه نداء إىل املجتمع الدويل 
تجـاه هذه الجرائـم، فبالفعل لدينا 
مرشوع طرحناه عىل األمم املتحدة 
يتعلـق بحماية الصحفيـني، وبذلنا 
كل املجهـودات حتـى تكـون هناك 
آليـة دوليـة للتحقيـق يف مثل هذه 
الجرائم لكن إىل اآلن مازال هذا األمر 

معلقا ولم تتم االستجابة له.“ 
وطالب مجاهـد ”األمم املتحدة بأن 

تحمي الصحفيني، مشريا إىل وجود 
آليات يمكن تطبيقها من أجل ذلك، 
كما شـدد عىل أنه من غـري املمكن 
أن يـرتك الصحفيون هكـذا عزل يف 

مواجهة مثل هذه الجرائم“.
مـن جانبه أعلن نقيـب الصحفيني 
الفلسـطنيني نارص أبوبكر، إطالق 
”مؤسسة شريين أبو عاقلة الدولية 

لدعم الصحفيات“.
وقـال أبـو بكـر، إن ”إطـالق هذه 

املؤسسة يأتي تكريما ووفاء لروح 
الصحفيـة الشـهيدة شـريين أبـو 
عاقلة، التي أعدمها جيش االحتالل 
االرصار،  سـبق  مـع  االرسائيـيل 
الشـهداء  مـن  بكوكبـة  لتلتحـق 
الذيـن  الفلسـطينيني  الصحفيـني 
ارتقـوا برصـاص جيـش االحتالل 

االرسائييل وصواريخه“.
وأوضـح أبـو بكـر أن اطـالق هذه 
املؤسسة جاء بالتنسيق مع االتحاد 
الـدويل للصحفيـني، وسـتعمل عىل 
فلسـطني  يف  الصحفيـات  دعـم 
والوطن العربي والعالم وتمكينهن، 
وتخصيص جائزة سنوية باسمها.

ودعا أبو بكر اىل تضافر الجهود بني 
اإلعالميـني واملؤسسـات اإلعالمية، 
الجزيـرة  شـبكة  رأسـها  وعـىل 
االعالميـة، لدعـم هـذه املؤسسـة، 
وأن تكون رشيكا يف مجلس ادارتها 
الذي سيضم مؤسسات وشخصيات 

محلية وعربية ودولية.
أبـو  الشـهيدة  ”كانـت  وقـال: 
املهنية  عاقلـة نموذًجا للصحفيـة 
واملحرتفة، وسخرت حياتها ملهنتها 
املقدسة، لتكون حارسة للحقيقة، 
التـي يحـاول االحتـالل االرسائييل 
اخفاءهـا، ليواصل ارتكاب جرائمه 
بحق الشعب الفلسطيني بالخفاء، 

دون شاهد يفضح جرائمه“.

@Ú€Ïv‹€@k‘mãfl@Ô„aãÌg@ÜÏ»é@ıb‘€
÷aã»€a@¿@Úèflb©a
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طرابلس/ متابعة الزوراء:

أعلـَن مكتب رئيـس الـوزراء الليبي املكلف 

مـن قبل الربملـان فتحي باشـاغا أنه غادر 

العاصمـة طرابلـس امـس الثالثـاء، بعـد 

ساعات من محاولته دخول املدينة ملبارشة 

أعمال الحكومة، فيما أدى وصوله إىل اندالع 

اشتباكات بني مجموعات مسلحة. 

يأتـي ذلـك يف وقـت ترفض فيـه الحكومة 

التي يرتأسـها عبد الحميد دبيبة التخيل عن 

السلطة.

وكانت الحكومة الليبية املعّينة من الربملان 

أعلنـت ليـل اإلثنـني الثالثـاء دخولهـا إىل 

العاصمة طرابلس، مقر حكومة منافسـة 

برئاسـة عبـد الحميد دبيبـة والتي ترفض 

التخيل عن السلطة.

وأعلن املكتـب اإلعالمي للحكومـة املوازية 

وزراء  رئيـس  ”وصـول  سـابق   وقـت  يف 

الحكومة الليبية فتحي باشاغا برفقة عدد 

من الوزراء إىل العاصمة طرابلس استعدادا 

ملبارشة أعمال حكومته منها“.

واندلعت مواجهات بني مجموعات مسلّحة 

يف طرابلـس بعـد وقت قصري مـن دخوله، 

وفق مراسل وكالة األنباء الفرنسية.

وتواصل إطـالق النار الكثيـف يف العاصمة 

الليبيـة حـوايل السـاعة 07,00 بالتوقيـت 

املحيل (05,00 ت غ).

ولـم يصـدر أي رد فعـل بعـد عـىل اإلعالن 

من حكومة دبيبة التـي تتخذ من طرابلس 

مقرا وتشّكلت مطلع العام 2020 بناء عىل 

عملية سياسية رعتها األمم املتحدة.

 وذكـر سـيايس وقائد جماعة مسـلحة أن 

الليبيـة  اشـتباكات اندلعـت يف العاصمـة 

طرابلس يف وقـت مبكر الثالثاء بعد وصول 

رئيس الحكومـة املكلفة من الربملان فتحي 

باشاغا إىل املدينة .

ويف شـباط/فرباير، عـنيّ الربملـان يف رشق 

ليبيا وزير الداخلية السـابق فتحي باشاغا 

رئيسـا للـوزراء. ويحظـى الربملـان بدعم 

املشـري خليفة حفـرت الذي حاولـت قواته 

السيطرة عىل العاصمة الليبية عام 2019.

لكـن باشـاغا فشـل حتـى اآلن يف إطاحة 

الحكومـة التـي تتّخـذ من طرابلـس مقرا 

برئاسـة رجل األعمـال عبد الحميـد دبيبة 

الذي شـدد مرارا عىل أنه لن يسـلّم السلطة 

إال لحكومة منتخبة.

واعُتربت مهمـة حكومة دبيبة األساسـية 

عندما تشـّكلت تنظيم انتخابات ترشيعية 

ورئاسـية كانت مقـررة يف كانـون األول/

ديسمرب املايض.

وأدت الخالفـات بني الفرقاء السياسـيني، 

وال سيما عىل القانون االنتخابي، إىل تأجيل 

االنتخابـات إىل أجـل غري مسـمى، علما أن  

املجتمع الدويل كان يعلّق عليها آماال كبرية 

لتحقيق االسـتقرار أخريا يف البلد الشاسـع 

الذي يعد سبعة ماليني نسمة.

ويـرى خصـوم الدبيبـة السياسـيون بأن 

واليته انتهت مع هذا التأجيل.

@á»i@ê‹iaã†@äÜbÄÄÃÌ@bÀbÄÄíbi@—‹ÿæa@ıaäåÏ€a@êÄÄÓˆä@ZbÓjÓ€
Úz‹èfl@pb◊bjnía@ ¸á„a
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أوجزْت وزارة الصناعة واملعادن، امس 
الثالثـاء، أبرز املنتجـات الجديدة التي 
نجحت تشـكيالت الـوزارة يف إنتاجها 
وفـق املواصفات القياسـية املعتمدة، 
وفيمـا أعلنـت تخصيص مسـاحات 
أراض فارغة ملعالجة اإلطارات التالفة 
وتحويلهـا ملنتجـات مفيـدة، أكـدت 
وجود إقبال من قبل املستثمرين لبناء 
املصانع املتخصصة بتدوير النفايات.

وذكر املركز اإلعالمي لوزارة الصناعة، 
يف ترصيح صحفي أن «وزارة الصناعة 
واملعادن أخذت عىل عاتقها مؤخراً دعم 
الصناعات الخـرضاء الصديقة للبيئة 
وذلك من خالل إبرام عقود استثمارية 
مـع رشكات القطاع الخاص العراقية 
واألجنبيـة إلنتـاج منتجـات وتقديم 
خدمات جديدة تواكب التطور العاملي 
الحايل وتعـزز من التنميـة الصناعية 
الوطنيـة عـن طريق إدخـال خطوط 
انتاجية وتقنيات غري مطروقة سابقاً 
ملنتجـات جديـدة يحتاجهـا املجتمع 
العراقي مع تسـارع الحداثة والتقدم 

عاملياً».
وأضاف املركـز أن «هناك أمثلة كثرية 
عـىل هـذه املنتجـات الجديـدة التـي 
نجحت تشـكيالت الـوزارة يف إنتاجها 
وفق املواصفـات القياسـية املعتمدة 
بالسـتيكية  وأغطيـة  أنابيـب  مثـل: 
صديقة للبيئة، وأسـمدة ضد التصحر 
مثبتة للرتبة، وأدوية ومسـتحرضات 

وتعقيـم  تنظيـف  ومـواد  تجميـل 
متطـورة تضاهـي مثيالتهـا عامليـاً، 
وغرف تعفري األشـخاص، ومصابيح 
اقتصادية وألواح الطاقة الشمسـية، 
ومضخـات اروائية كبرية ومنظومات 
إسـفلتية  وطـالءات  امليـاه،  تحليـة 
ومضافات خرسـانية تنتج ألول مرة 
وفق أحـدث الطرق الصديقـة للبيئة، 
ومطبـات وأرضيات مطاطية جديدة، 
وسـيارات تعمل بالطاقة الكهربائية، 
ومنظومات معالجة النفايات وإعادة 

تدويرها».
وتابـع: «ومـن األمثلـة العمليـة عىل 

ذلـك افتتـاح مصنع تدويـر اإلطارات 
املسـتهلكة يف موقع مصنع إطـارات 
الديوانيــة التابـع إىل الرشكة العامة 
للصناعـات املطاطيـة واإلطـارات يف 
عـام ٢٠٢٠، حيـث تم إنشـاء املصنع 
وفق عقد مشاركة مع إحدى رشكات 
وبدعـم  املحليـة  الخـاص  القطـاع 
وإسـناد فنـي مـن رشكـة صينيـة 
لتدويـر اإلطـارات املسـتهلكة كمادة 
أوليـة وفرمها وتحويلهـا إىل منتجات 
وصديقـة  مفيـدة  متنوعـة  عديـدة 
للبيئة تشـمل (الحبيبـات والبالطات 
زيـت  ومنتـج  املطاطيـة  واملطبـات 

الوقود والكاربون وسـكراب األسالك 
الحديدية وغريها)».

األول  يعـد  «املـرشوع  أن  إىل  ولفـت 
مـن نوعـه يف البالد من حيـث طاقته 
الحديثة  العالية ومكائنـه  اإلنتاجيـة 
املسـتخدمة  املتطورة  والتكنولوجيـا 
فيه، وهو من املشاريع البيئية الرائدة 
والواعـدة التـي ستسـهم يف التخلص 
بشـكل  املسـتهلكة  اإلطـارات  مـن 
نهائي وبدون مخلفـات وذات مردود 
وجدوى اقتصادية كبيـرة»، مبيناً أنه 
«تـم اعتباره تجربـة جديدة وناجحة 
يف قطـاع الصناعـة وبشـكل حديـث 

وسـليم إلنتـاج منتجـات جديدة عىل 
السـوق العراقية ومنافسة للمستورد 
من حيـث الكفاءة والجودة والسـعر 
تماشـياً مع سياسـة الوزارة الحالية 
يف توفـري منتجـات وطنية منافسـة 

وأفضل من املستورد».
وذكـر املركـز: «وعىل ضـوء ذلك تم 
تخصيـص سـاحات وأراض فارغة 
العامـة  الـرشكات  بالتنسـيق مـع 
الشـقيقة يف محافظـات أخرى من 
الشـمال إىل الجنـوب بهدف معالجة 
الكـم الهائل من اإلطـارات املرتوكة 
والتالفة التي تؤثر يف البيئة وتحويلها 
يف  تسـتخدم  مفيـدة  منتجـات  إىل 
الرياضيـة ورياض األطفال  املالعب 
الطـرق  ويف  السـيارات  ومرائـب 
واملمـرات  والحدائـق  والشـوارع 
واملسـابح والسـاحات والشـواطئ 
واسـتخدامات أخرى كثـرية وتكون 
القـوة  الطلـب مـن حيـث  حسـب 
والصالبـة والقياسـات والنوعيـات 

واالستخدامـات».
وختـم املركـز، بالقـول: إن «وزارة 
الصناعة واملعادن شـجعت وتشجع 
املسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص 
لالسـتثمار يف هـذا املجال ملـا له من 
نتائج إيجابية عىل االقتصاد والبيئة 
والجماليـة»،  والنظافـة  والصحـة 
الفتـًا إىل أن «هنالـك إقبـاالً واضحاً 
من قبل املسـتثمرين لبنـاء املصانع 

املتخصصة».

ذي قار/الزوراء:
خرج العرشات من املواطنني يف قضاء الفهود رشقي 
محافظة ذي قار، امس الثالثاء، بتظاهرة حاشـدة 
للمطالبـة بوضـع حـل الزمـة املياه التـي رضبت 
القضـاء مؤخراً، فيما كشـفت مصـادر صحية عن 
كارثـة حلـت باملدينة التي تقع مسـافة ٦٥ كم عن 
مدينـة النارصية مركـز املحافظـة. «العرشات من 
املتظاهريـن يف قضاء الفهود رشقـي محافظة ذي 
قار خرجـوا بتظاهرة حاشـدة من إحـدى مدارس 
املدينة، ثم طافت شوارع سوقها املركزي»، الفتا إىل 
ان «املحتجـني طالبوا بإيجاد حلـول رسيعة لكارثة 
التلـوث املائي التي حلت بهـم». املتظاهرون أمهلوا 
ادارة املحافظـة (٧ أيام) لتنفيذ مطالبهم الرئيسـة 
التي تمثلت بمعالجة شـح املياه وتلوثها»، مشـريا 
إىل أن «املتظاهرين أكدوا تسـجيل املئات من حاالت 
التسـمم. أهايل الفهود شـددوا عـىل رضورة تنفيذ 
مطالبهم خالل فرتة املهلة املحددة، وبخالفه سـيتم 
اللجـوء إىل التصعيـد». مـن جانبهـا، بينـت االدارة 
املحلية يف قضاء الفهود أسـباب تفيش التلوث املائي 
بالقضاء.وذكر قائممقام القضاء، زكي حسـون يف 
ترصيح صحفي، ان «اسـباب تلوث املياه يف الفهود 
يعـود لرتاجع مسـتوى مياه نهر الفـرات وتحولها 
إىل مالحـة بشـكل كامـل، فضـال عـن قطـع مياه 
ميـاه نهر دجلة القادمة من نهر الغراف عن طريق 

سـدة البدعة، بسـبب ارسـالها إىل البـرصة ومدينة 
النارصية». وتابع، ان «مجمعات املاء الـ٧ يف املدينة 
فشـلت بشـكل كيل يف الفحص املختربي بسبب هذا 
االنهيار املرعب يف املنسـوب املائـي». بدوره أفصح 
مصدر طبـي عن تلوث املياه بشـكل كيل وبنسـبة 
تجـاوزت الـ٩٩ باملئة يف قضاء الفهـود، الفتا إىل أن 
الكارثـة وقعـت يف هذه املدينـة. وأبلـغ املصدر، ان 

«الفحـص املختـربي تم اجـراؤه عـىل ١٩٠ نموذج 
مائـي من مجمعات املاء يف الفهود وظهرت النتيجة 
بـأن ١٨٩ نمـوذج ملـوث وغـري صالح لالسـتهالك 

البرشي».
وطالـب املصدر، «السـلطات التنفيذية يف املحافظة 
بـرضورة وضع حلـول عاجلـة لهذه املدينـة، قبل 

فوات األوان».
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بغداد/الزوراء:  
تمكنـِت الفرق الرقابيـة يف وزارة التجارة، امس الثالثـاء، احباط عجلة محملة 
بكميـة ٣٠٠ كيس رز مخصص للبطاقة التموينية معدة للتهريب من محافظة 

الديوانية اىل محافظة ميسان
وذكر اعالم وزارة التجارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه، ان «الوزارة اعلنت 
عـن تمكن الفـرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابـة التجارية واملالية يف محافظة 
الديوانية وبالتنسـيق مع جهـاز األمن الوطني منتصف ليلـة امس تمكنت من 
احبـاط محاولـة تهريـب كميـة ١٥ طن ( ٣٠٠ كيـس ) رز تايلنـدي مخصص 
الغـراض البطاقـة التموينية (السـلة الغذائيـة) مهيأة للتهريـب من محافظة 

الديوانية اىل محافظة ميسان خالفا التعليمات الصادرة بهذا الجانب». 
واضـاف البيـان، ان «عملية الضبـط تمـت يف املنطقة الفاصلة بـني محافظة 
الديوانية ومحافظة ميسـان وباعرتاف سائقها بتهريب العجلة املحملة بكمية 
كميـة ١٥ طـن ( ٣٠٠ كيس ) رز تايلنـدي واملخصص ملفردات السـلة الغذائية 
اىل محافظة ميسـان وعليه تم تنظيم محرض مشـرتك وحجز الكمية يف مديرية 
األمـن الوطني واحالة املخالف اىل القايض املختـص التخاذ االجراءات القانونية 

بحقه». 
الوزارة بينت ان»عملية الضبط هذه هي ليست االوىل من نوعها حيث ان الفرق 
الرقابية مسـتمرة بمتابعاتها يف عموم محافظات الوطن ملنع التجار املتالعبني 

واملستغلني للوضع الراهن من اجل تحقيق مكاسب مالية غري مقبولة».

بغداد/الزوراء:
نفـت وزارة املوارد املائية «نفيـًا قاطعاً» لترصيحات خطرية أدىل بيها السـفري 

الرتكي يف بغداد عيل رضا غوناي.
وذكـر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسـخة منه «ننفي نفيـاً قاطعاً ماورد عىل 
لسان السفري الرتكي خالل لقائه عىل إحدى القنوات الفضائية حول طلب وزارة 

املوارد املائية غلق بوابات السدود خالل عام ٢٠١٩».
وأكـدت الـوزارة، بأن «مثل هـذه الطلبات غري منطقية وبعيـدة عن الواقع كل 
البعـد ولن يطلـب العراق ال قبل وال بعـد هذا التاريخ من الجانـب الرتكي هكذا 

طلب».
وأضافت «بل عىل العكس تسـعى الوزارة باسـتمرار عـىل التواصل مع الجانب 

الرتكي وحثه ألطالق حصة العراق املائية وتأمينها باستمرار».

بغداد/الزوراء:
أصـدرْت محكمـة جنايات نينـوى، امس 
الثالثاء، احكاما باالعدام شنقا حتى املوت 
بحق ارهابيني اثنني عن جريمة تفجريهم 

سيارة مفخخة يف مدينة املوصل.
وذكر إعالم القضاء يف بيان ورد «الزوراء»، 
أن «االرهابيني املنتمني اىل عصابات داعش 
االرهابيـة، اقدمـوا عـىل تفجـري سـيارة 

مفخخة يف حـي التاميم يف الجانب االيرس 
من مدينة املوصل، والتي أدت إىل استشهاد 

واصابة عدد من املواطنني».
املجرمـني  بحـق  «االحـكام  أن  وأضـاف 
االرهابيـني تأتـي اسـتنادا الحـكام املادة 
الرابعـة / ١ بداللة املادة الثانية /١و٣و٧ 
من قانون مكافحة االرهاب رقم ١٣ لسنة 

.«٢٠٠٥

بغداد/الزوراء:

اقدم مسـلحون مجهولون، امـس الثالثاء، عىل قتل 

شخص يسـتقل دراجة نارية (تك تك) ضمن ناحية 

الوحدة يف العاصمة بغداد.

وقـال مصدر أمني ، ان «مسـلحني مجهولني اقدموا 

عىل قتل شخص يستقل دراجة نارية (تك تك) ضمن 

ناحية الوحدة يف بغداد»، مبينا انه «تم اصابته باربع 

اطالقات نارية بمنطقة الرأس والذوا بالفرار».

بغداد/الزوراء:
أكدت هيئـة املنافـذ الحدوديـة، امس 
الثالثـاء، إخـالء ٥٢ حاويـة خطـرة يف 

منفذ ميناء أم قرص الجنوبي.
وقـال رئيس هيئـة املنافـذ الحدودية، 
اللـواء عمـر عدنـان الوائـيل، يف بيان، 
تلقتـه الـزوراء: إنـه «تـم إخـالء ٥٢ 

حاويـة خطرة يف منفـذ ميناء أم قرص 
الجنوبي».

وأعلنت خليـة اإلعـالم الحكومي، اول 
أمـس االثنني، مبـارشة مديريـة منفذ 
مينـاء أم قرص الشـمايل بإخـالء (٢٠) 
حاوية مرتوكة تجاوزت املدة القانونية 
املسموحة عىل بقائها يف امليناء من دون 

مراجعة أصحاب العالقة، وتحتوي عىل 
مواد كيمياوية خطرة. وبّينت الخلية يف 
بيان تلقته «الـزوراء» أن «هذا اإلجراء 
جـاء بـإرشاف مبارش من قبـل رئيس 
هيئة املنافذ الحدوديـة، اللواء الدكتور 
عمر عدنان الوائيل، واسـتنادا إىل األمر 

الديواني املرقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢».
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بغداد/الزوراء:
شـكا سـكان املناطق الغربية بمحافظـة االنبار، امس 
الثالثـاء ، من انتشـار حرشة “ الربغـش“ يف مناطقهم 
السكنية والزراعية وتخوفهم من انتشار امراض جلدية 
غري واضحة املعالـم. وقال قطري العبيـدي مدير دائرة 
بلدية جبة يف ترصيح صحفي ان “ سكان مناطق ناحية 
البغدادي والقرى التابعة لها بقضاء هيت غربي االنبار، 
شهدت انتشار حرشة “ الربغش“ يف مناطقهم السكنية 
والزراعيـة، ممـا اثار الرعـب والخوف لدى سـكان تلك 
املناطق من انتشـار امراض جلديـة غري واضحة املعالم 
خاصـة وان هذه الحـرشات تتكاثر برسعـة كبرية من 
خالل مالحظة سكان هذه املناطق لهذه الحرشات التي 
باتت مصدر قلـق للجميع ”. واضاف العبيدي ان“ هذه 
الحـرشات تكثر يف املناطـق السـكنية والزراعية نتيجة 
تعرض هذه املناطق لعواصف ترابية صاحبة انتشارها 
بكثـرة يف املناطـق املذكـورة“. وأوضـح، أن ”محافـظ 
االنبار عيل فرحان الدليمي خاطب وزارة الزراعة باتخاذ 
اجراءاتها الوقائية ألرسـال مبيدات وطائرات لرش هذه 
املناطق بمبيدات حرشية للقضاء عىل هذه الحرشة قبل 
تكاثرها وان الوزارة املعنية استجابت ملخاطبة الدليمي 

اال ان عملية املكافحة لم تبدأ بعد“. 

بغداد/الزوراء:
اصـدرت وزارة الرتبية، امس الثالثـاء، اعماما اىل 
املديريـات العامـة للرتبية يف بغـداد واملحافظات، 
بخصـوص املؤهالت املطلوبة بتـويل مهمات ادارة 

املراكز االمتحانية.
وقالت الوزارة يف بيان ورد «الزوراء»، ان «املديرية 
العامـة للتقويـم واالمتحانات، وجهـت املديريات 
العامـة للرتبيـة كافة بعدم تكليف مدير املدرسـة 
لديهـم  ممـن  واملعلمـني  واملدرسـني  واملعاونـني 
عقوبـات امتحانيـة يف أي عـام درايس سـابق ، 
بمهمـات ادارة املراكـز االمتحانيـة أو املراقبـات 
لالمتحانات العامة، وسـتتحمل اللجان الفرعية يف 
مديرياتكم العامة املسـؤولية يف حـال عدم التقيد 
بما تقدم». وأضافت، ان «هذا اإلجراء يندرج ضمن 
سلسـلة التعليمات التي تصدرها املديرية للحفاظ 
عىل رصانة وسمعة االمتحانات التي تعترب العمود 

الفقري للعملية الرتبوية والتعليمية يف العراق».

بغداد/الزوراء:
أحتج العرشات، امس الثالثاء، امام مكتب الخطوط الجوية العراقية 

يف العاصمة بغداد للمطالبة بتخصيص املقاعد العراقية للعراقيني.
العـرشات مـن املواطنـني تظاهـروا أمام مكتـب الخطـوط الجوية 
العراقية للمطالبة بتخصيص املقاعد العراقية للعراقيني، ابرزها خط 
طـريان العراق - الصني الذي منعت الخطـوط الجوية نقل العراقيني 

عىل متنه (فقط الصينيني) والسباب مجهولة».
ورفـع املتظاهرون شـعار « طائراتنا ليسـت لنا» يف أشـارة إىل منع 
الخطـوط الجويـة من نقلهـم عىل متنهـا وتخصيـص مقاعد خط 

العراق - الصني للصينيني فقط.
كما رفع املتظاهرون شـعار «الناقل الوطنـي ال ينقل أبناء الوطن»، 
مطالبني «بتخصيص مقاعد للعراقيـني وعدم تخصيصها للصينيني 

فقط.

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية اإلعـالم األمني ،امس الثالثاء، عن إلقاء 
القبض عىل ١٤ مطلوباً بقضايا مختلفة يف العاصمة 
بغـداد. وقالـت الخلية يف بيـان تلقته «الـزوراء» إنه 
«لتعزيز األمن واالستقرار يف جميع مناطق العاصمة، 
وتنفيـذاً لتوجيهـات الفريـق الركـن قائـد عمليات 
بغداد تسـتمر القطعات األمنيـة بمالحقة العنارص 
اإلرهابيـة وعنـارص الجريمـة املنظمة(الجنائيـة) 
وتجار ومروجي املواد املخدرة للحد من آفة املخدرات 
«السـموم» بالتنسـيق واملتابعـة مـع مديـر قسـم 
اسـتخبارات وأمن/قيـادة عمليـات بغـداد، تمكنت 
قطعـات الفرقـة (األوىل ، الثانيـة) رشطـة اتحادية 
وبنـاًء عىل معلومات اسـتخبارية دقيقـة من إلقاء 

القبض عىل أربعة متهمـني وفق املادة ١/٤ إرهاب» 
،مشـرية اىل أن «ذلـك جـاء خـالل رصـد تحركاتهم 
(املشـتل، والسـيدية،  وتواجدهـم ضمـن مناطـق 
وشاطئ التاجي)». وأضافت: «تم القبض عىل متهم 
آخر وفق املادة ٢٨/مخدرات يف منطقة (النهروان)، 
فيما تمكنت قطعات فرقة املشاة الحادية عرشة ومن 
خالل ممارساتها األمنية ضمن قاطع املسؤولية من 
إلقـاء القبض عـىل عصابة باإلتجـار وتعاطي املواد 
املخدرة مكونة من ثالثة أشخاص ضبطت بحوزتهم 
كميـة من مادة الكريسـتال وأجهزة تعاطيها ضمن 
منطقة (الشـعب)» ، موضحة أنه «تم أيضاً القبض 
عـىل متهم آخر بالرسقة يف قطاع (٦٠) ضمن مدينة 
الصدر رشقي العاصمـة بغداد». وتابعت أن «مفارز 

مكافحة إجرام باب الشيخ تمكنت من إلقاء القبض 
عىل عصابة للرسقة والتسـليب مكونة من خمسـة 
أشـخاص بعد إيقافهم لعجلـة امرأة وسـلبوا منها 
مبلـغ (١٣١) مليـون دينـار باإلكراه وتحـت تهديد 
السـالح» ، الفتة اىل أن «ذلك جاء بعد ورود معلومات 
استخبارية حول حادثة التسليب أعاله وبعد التحري 
وجمع املعلومات بالوسائل الفنية الحديثة عىل الفور 
تم تشكيل فريق عمل مختص وبكمني محكم نصب 

لهم تم اعتقالهم يف منطقة (شارع فلسطني)».
ولفتت اىل أنه «تم تسليم املتهمني مع املواد املضبوطة 
اىل الجهـات املختصة إلكمـال اإلجـراءات القانونية 

بحقهم».
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فقدان
األحـوال  هويـة  فقـدت 
املدنيـة الصادرة من دائرة 
االحوال املدنية / الرصافة، 
باسـم (مصطفـى صفاء 
محمـد طـه)، فعـىل من 
يعثـر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار.

جمهورية العراق                                                       العدد: ١٩٧٧
مجلس القضاء األعىل                                    التاريخ: ١٧ /٥/ ٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة 

اىل / املدعى عليه/ حيدر كامل معارج
م/ تبليغ

اصـدرْت هـذه املحكمة بحقك القـرار الغيابي املرقـم (٢٥١١/
ش/٢٠٢١) يف ٢٠ /١٢/ ٢٠٢١ الـذي يقـيض بإلزامك بتسـليم 
املدعيـة (نور عيل عبد) اثاثها الزوجيـة املذكورة يف القرار اعاله 
عيناً وان تعذر التسـليم فأقيامها البالغة تسعة ماليني ومائتان 
واربعون الف دينار وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ ومختار محلة حـي الرشطة يف الشـطرة تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني ولك حق الطعـن بالقرار خالل املدة القانونية 

وبخالفه يكتسب الدرجة القطعية.
القايض
انمار عبد العزيز محمد

تنويه
إلحاقـاً بإعـالن رشكـة غاز 
الشمال واملنشور يف صحيفة 
الزوراء ليوم االربعاء املوافق 
٢٠٢٢/٥/١١ بالعدد ٧٧١٤، 
حيـث ظهـر سـهواً يف حقل 
املواصفات MRC-MS  خطأ، 

.HRC-MS والصحيح



بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير النفـط، عامر عبد الجبار، ان 
العراق يسعى اىل رفع قيمة االستثمارات 
17 مليـار دوالر  النفطيـة والغازيـة اىل 

خالل السنوات املقبلة.
وقال عبـد الجبار يف ترصيحـات اطلعت 
عليهـا ”الـزوراء“: إن ”قيمـة مـا يتـم 
دفعه كمسـتحقات لرشكات الرتاخيص 
املسـتثمرة يف البلـد هو 13 مليـار دوالر 
سـنوياً، والعـراق ينشـد زيـادة قيمـة 
االستثمارات يف البلد إىل 17 مليار دوالر يف 

السنوات املقبلة“.
وأضـاف عبـد الجبـار انـه ”تـم توجيه 
رشكات الرتاخيـص كافة بتعجيل خطط 
االسـتثمار النفطية والغازية“، مبيناً أن 
”هناك عقوداً جديدة مع كبار املستثمرين 
مثـل رشكة توتـال، وأيضاً هنـاك نقاش 
مع شـيفرون حول استثمارات يف جنوب 

العراق“.
وأشـار وزير النفـط إىل ان ”العراق لديه 

هدف ويعمل لتغطية الفراغ االستثماري 
و2017   2014 اعـوام  يف  حـدث  الـذي 
و2020 يف فرتة الركود االقتصادي للبلد“، 
الفتـًا اىل ان ”العـراق كانـت لديه عامان 

حقيقيـة للعـودة اىل وضعـه واسـتثمار 
طاقته“.

وبنّي الوزير عبد الجبار ان ”أسعار النفط 
التـي تـرتاوح حاليـاً بـني 100 إىل 110 

دوالرات للربميل طبيعية قياسـًا بارتفاع 
االسـعار ملصادر الطاقة األخرى“، مبيناً 
أن ”اوبـك هدفهـا تحقيـق التـوازن بني 

املنتج واملستهلك“.
من جانب متصل، أظهـرت بيانات أولية 
مـن مصـادر تجاريـة أن واردات الهنـد 
مـن الخـام ارتفعت يف نيسـان املنرصم، 
حيث شحنت املصايف الهندية 4.7 ماليني 
برميل يومًيا من النفط، بزيادة ٪6.9 عن 
الشـهر السـابق ونحـو ٪11.6 أعىل من 
العام السـابق 2021، عندما أثرت موجة 
COVID-19 الثانيـة عـىل الطلب املحيل 

للنفط.
يف شـهر نيسـان، واصل العـراق احتالل 
املرتبـة األوىل بـني موردي النفـط للهند، 
تليها اململكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية املتحدة.
وأصبحت روسـيا رابع أكرب مورد للنفط 
إىل الهنـد يف نيسـان، مـع توقـع زيـادة 
األحجـام يف األشـهر املقبلة حيث حفزت 

األسـعار املنخفضـة الطلـب مـن أكـرب 
مستهلك ومستورد للنفط يف العالم .

كما ارتفعت حصة روسـيا يف مشرتيات 
الهنـد مـن النفـط األرخـص ثمنـاً التي 
تجنبهـا العديـد مـن الـدول والرشكات 
الغربيـة إىل مسـتوى قيـايس بلـغ 6٪ ، 
حـوايل 277 ألف برميل يومًيا يف نيسـان، 
ارتفاًعا من حوايل 66 ألف برميل يومًيا يف 

آذار، عندما كانت يف املركز العارش.
كمـا انخفضت حصة النفط األفريقي يف 
إجمـايل واردات الهند من النفط إىل حوايل 
٪6 يف نيسـان مـن ٪14.5 يف آذار، بينما 
انخفضـت حصـة الواليـات املتحـدة إىل 

النصف تقريًبا إىل 3٪.
وتذهـب مـا يقـارب مـن 70 باملئـة من 
آسـيا  اىل  النفطيـة  العـراق  صـادرات 
وخاصـة الهنـد والصـني، فيمـا اعتـرب 
املصـايف  ان  هنـدي  حكومـي  مسـؤول 
الهنديـة تسـتورد نسـبة 23 باملائة من 

نفطها الخام من العراق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة لصناعات النسـيج والجلود، إحدى 
رشكات وزارة الصناعـة واملعـادن، امـس الثالثـاء، عـن 
طرح موديـالت جديـدة وُمتنوعة مـن ُمنتجاتهـا .وقال 

ُمدير عـام الرشكة، فــواز مفلــح درك، يف بيان اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: إن ”قاعـة التحـدي التابعـة ملصنـع 
األلبسة الجاهزة يف املوصل بارشت بإنتاج مالبس أطفال 
ُمتنوعة وكميات من الوسائد التي تتميز بجودتها العالية 

وأسعارها التناُفسية“.وأضاف مفلح أن ”معمل األحزمة 
التابـع للمصنـع ذاتـه قام بإنتـاج موديـالت حديثة من 
األحزمة الرجالية بأحجام ونقشـات ُمتنوعة واملصنوعة 
من أجود أنواع الجلود الطبيعية وبأسعار ُتنافس مثيالتها 

املُستوردة“.وأشار اىل أن ”الرشكة تعمل عىل زيادة وتنوع 
اإلنتـاج وتسـعى إىل تسـويقه مـن ِخالل معـارض البيع 
املُبارش العائدة لها والتي َشـِهَدت إقباالً واسعاً عىل اقتناء 

املُنتجات املذكورة بعَد طرحها بفرتة قصيـرة“.
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السعراملادة
 3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

  10500 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 8,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

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

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

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

3500-4000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
8000 – 9000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

4,500 – 5,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
شـكا وزير الكهرباء، عـادل كريم، امس 
الثالثـاء، مـن قلـة التمويل للـوزارة مما 
اثر عىل مسـتوى انتاج وتجهيـز الطاقة 
يف البـالد إضافـة إىل تعرقـل سـداد ديون 
ومسـتحقات الغـاز اإليرانـي املـورد إىل 
العـراق.. جـاء ذلك خـالل لقائـه يف مقر 
املحكمة االتحادية، امس، رئيس املحكمة 
االتحادية العليا القايض جاسم محمد، يف 
زيارة استهدفت التداول حول مستجدات 
املتعلقة بشأن الطاقة واملنظومة الوطنية 
للكهربـاء، وفقـا لبيان صـادر عن وزارة 

الكهرباء.
وأضـاف البيـان: أن الوزيـر اسـتعرض 
خطة الوزارة خالل االشهر االوىل من عام 
٢٠٢٢ ، حيـث بدأت جهـود ابناؤها تؤتي 
ثمارها بعد تنفيذ الخطط االسـرتاتيجية 
الشـاملة للوزارة عىل مستوى قطاعاتها 
الثالثة، سـواء بإكمال الصيانات الدورية 
واالضطرارية ملحطات االنتاج والعمل عىل 
ادخال طاقـات توليدية جديدة، وتشـييد 
وإعـادة  واملتنقلـة،  الثابتـة  املحطـات 
اعمار وتوسـيع شـبكات النقل، وتعزيز 
شـبكات التوزيـع الفرعية عىل مسـتوى 

املحافظات كافة، والكثري من املرشوعات 
واالتفاقيـات مع الـرشكات العاملية ذات 
الخـربات الرصينـة التي سـتضيف دعماً 
فنياً ال يسـتهان بـه لصناعـة الطاقة يف 

العراق .
كما أشـار إىل اهم ما تمر بـه الوزارة من 
ظروف اسـتثنائية جاّدة، اثـرت وال تزال 
عىل مسـتوى أداءهـا العـام، خاصة قلة 
التمويل الذي غطى مجلس الوزراء املوقر 
جـزءاً منه ولكـن التزامات الـوزارة نحو 
تنفيـذ مشـاريعها القائمـة واملقرتحـة، 

والتزامات الوزارة بدفع مستحقات ديون 
ومستحقات الغاز االيراني املورد، ال تزال 
عالقـة يف كثرٍي مـن تفصيالتها ورضورة 
ايجـاد آليـة قانونيـة لدفع املسـتحقات 
واضافة مبالغ اضافية لرشاء الغاز وذلك 
يف الوقـت الـذي يطل علينـا صيف ٢٠٢٢ 
بمتطلباتـه املعروفـة مـن املواطن حول 

تجهيزهم بالطاقة الكهربائية
من جانبه، اشاد القايض (جاسم محمد) 
املنظومـة  تطويـر  يف  الـوزارة  بجهـود 
الوطنيـة، حيـث يتلمـس الجميـع االثار 

البّينـة لها، ونتتبـع باهتمام كل خطوات 
للمواطنـني،  املثـىل  الخدمـات  لتقديـم 
ونتفهم بشـكل كبري املعوقات التي تقف 
حائـًال بـني طموحـات الـوزارة وواقـع 
التجهيز، وسـنعمل بشكل جدّي عىل دعم 
الكهربـاء وايجـاد الحلول املرنـة لجميع 

مشكالتها املطروحة .
ويعاني العـراق من أزمة نقـص كهرباء 
مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب 
املتتاليـة.. ويحتج السـكان منذ سـنوات 
طويلـة عىل االنقطـاع املتكـرر للكهرباء 
وخاصة يف فصل الصيف، إذا تصل درجات 

الحرارة أحياناً إىل ٥٠ مئوية.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية 
وعىل رأسها السـعودية السترياد الكهرباء 
منهـا عـرب ربـط منظمتها مـع منظومة 
الخليـج، بعـد أن كان يعتمـد عـىل إيران 
وحدها خالل السنوات املاضية عرب استرياد 
١٢٠٠ ميغاواط، وكذلك وقود الغاز لتغذية 

محطات الطاقة الكهربائية املحلية.
كمـا يعتزم العراق اسـترياد الكهرباء من 
األردن وتركيا، يف مسـعى من بغداد لسـد 
النقص لحني بنـاء محطات طاقة تكون 

قادرة عىل تلبية االستهالك املحيل.

بغداد/ الزوراء:

ارتفعـت أسـعار الذهب «االجنبـي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

الثالثاء.

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 ٣٧٥ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٦٩ الفاً، فيما 

سجلت اسعار البيع ليوم امس االثنني ٣٧٠ الف دينار للمثقال الواحد.

وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند ٣٣٥ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٢٩ ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 

الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٥ الف دينار و ٣٨٥ ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيـع مثقال الذهب العراقي بـني ٣٣٥ الفاً و ٣٤٥ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وارتفعت اسعار الذهب عامليا امس مع تراجع اسعار الدوالر لريتفع سعر 

الذهب الفوري إىل ١٨٢٧٫٧٠ دوالًرا لألوقية.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة الزراعـة، امـس الثالثاء، إحصائيـة تقريبية لحجـم الثروة 

الحيوانية من ناحية رؤوس األبقار واألغنام يف العراق، فيما أكدت صعوبة 

انتقال مرض الحمى النزفية بني إنسان وآخر.

وقـال مدير دائرة الثـروة الحيوانيـة يف الوزارة، عباس سـالم، يف ترصيح 

صحفي: إنه «بحسـب اإلحصائيات األخرية وهي نسـبية أي توقعية وفقاً 

إلحصائيـات سـنة ٢٠٠٨، فهنالـك تزايد نسـبي بحجم الثـروة الحيوانية 

يف العـراق حاليـاً من ناحيـة رؤوس األبقار واألغنام بنحو ٣٪، أي بشـكل 

تقريبي فإن مجمل املوجود يرتاوح بني ١٣ - ١٦ مليون رأس».

وحـول مرض الحمى النزفية، قال سـالم: إن «دائـرة البيطرة لديها حملة 

سـنوية كون الفريوس ينشـط يف هذا املوسـم عندما تكون درجة الحرارة 

مالئمة لنشاطه كما يف هذه الفرتة إضافة إىل تأثره بالرطوبة التي يرتاوح 

تأثريها هذا العام أكثر بنسبة ١ - ٢٪».

ولفـت إىل أن «الحمى النزفية مـرض انتقايل بني الحيوان واإلنسـان ومن 

الصعـب انتقاله من إنسـان إىل إنسـان»، مؤكداً أن «الفريوس سـيرتاجع 

بالحرارة».

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سـعر خام البرصة الثقيل، امـس الثالثاء، بما يقارب من دوالرين 

بعد ان ارتفعت اسعار النفط عامليا.
وارتفـع خام البـرصة الثقيل املصدر آلسـيا ١٫٩٩ دوالر وبنسـبة تغيري 
بلغـت ٢٫٠٦٪ ليصـل اىل ٩٨٫٤٢ دوالرا للربميـل الواحد.وارتفعـت ايضـا 
جميع أسـعار خامات منظمة أوبك، حيث سـجل خـام مربان االماراتي 
١٠٩٫٥١ بارتفـاع ٤٫٠٦ دوالرات، فيمـا سـجل خـام العربي السـعودي 
١٠٨٫٣٠ دوالرات للربميـل بارتفاع بلغ ٠٫٤٠ دوالر، وبلغ مزيج سـهران 
الجزائـري ١١٥٫١٨ دوالرا بارتفـاع بلـغ ١٫٤٩ دوالر، وبلـغ مزيج ايران 
الثقيل ١١١٫٢٥ دوالرا بارتفاع بلغ ١٫٣٧ دوالر، وبلغ خام بوني النيجريي 
١١٥٫١٨ دوالرا بارتفاع بلغ ١٫٤٩ دوالر، فيما بلغ خام جرياسول االنغويل 
١١٢٫٤٨ بارتفاع ٣٫٠١ دوالرات».وكانت اسـعار النفط قد ارتفعت خالل 

يوم امس بعد تلويح االتحاد االوربي بقرب حظر النفط الرويس.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر إن بورصـة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صباح امـس ١٤٨٠٥٠ ديناراً عراقيـاً مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي 
األسـعار نفسـها التي سـجلت صباح االثنني.وأشـار إىل أن اسعار البيع 
والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ 
سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي لـكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل 
عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الدوالر اسـتقرارا ايضا، 
حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٣٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء ١٤٨١٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق 
املالية، امس  العراق لـألوراق 
بنسـبة  مرتفعـا  الثالثـاء، 

.(٪٠٫٢٥)
التـداول  مـؤرشات  وجـاءت 
لـألوراق  العـراق  لسـوق 
املاليـة ليـوم امس كمـا ييل: 
بلـغ عـدد االسـهم املتداولـة 
سـهما،   (١٫٥٣٧٫٥٨٩٫١١٧)
بينمـا بلغـت قيمـة االسـهم 

(٢٫٠٧٢٫٨٥٥٫٨٩٣) دينارا. 
 ISX واغلق مـؤرش االسـعار
عـىل  امـس  جلسـة  يف   ٦٠
مرتفعـا  نقطـة   (٥٧٦٫٣٨)
بنسـبة (٠٫٢٥٪) عن اغالقه 
يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(٥٧٥٫٠٢) نقطة.
وتم تداول اسهم (٣٢) رشكة 
رشكـة   (١٠٣) اصـل  مـن 
السـوق، واصبح  مدرجـة يف 
عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم 
االفصاح  بتعليمـات  التزامها 

املايل (١٤) رشكة.

وبلغ عدد االسهم املشرتاة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف 
سـهم  ماليـني   (٨) السـوق 
بقيمـة بلغـت (٩) مليـارات 
دينـار مـن خالل تنفيـذ (٤) 
صفقـات عىل اسـهم رشكة 

واحدة.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة 
من املستثمرين غري العراقيني 
يف السوق (١٤٥) ماليني سهم 
بقيمـة بلغـت (١٨١) مليون 
دينار من خالل تنفيذ (١١٧) 
سـبع  اسـهم  عـىل  صفقـة 
رشكات.يذكر ان سوق العراق 

لـألوراق املاليـة قد اسـتخدم 
انظمـة التـداول االلكرتونـي 
وااليـداع املركـزي منـذ عـام 
إلطـالق  ويسـعى   ،٢٠٠٩
نظـام التداول عـرب االنرتنيت 
للمسـتثمرين، وينظم خمس 
جلسات تداول اسـبوعيا من 
الخميـس، ومدرج  اىل  االحـد 
فيـه ١٠٥ رشكات مسـاهمة 
قطاعـات  تمثـل  عراقيـة 
واالتصـاالت  املصـارف 
والصناعة والزراعة والتـأمني 
واالسـتثمار املايل والسـياحة 

والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت هيئة اإلحصاء الرتكية، امـس الثالثاء، ان 
العراقيـني تراجعـوا اىل املرتبة الثالثـة بعد هيمنة 
روسـيا كأكثر الشـعوب رشاء للعقارات يف تركيا 
خالل شهر نيسان املايض.وقالت الهيئة يف تقرير 
اطلعـت عليه «الـزوراء»: ان «مبيعـات املنازل يف 
تركيا لألجانب ارتفعت بنسـبة ٥٨٫١٪ يف نيسـان 
٢٠٢٢ مقارنة بالشـهر نفسـه من العام السابق 
وأصبحت ٦ آالف و٤٤٧ منزًال، حصلت اسـطنبول 
عىل أعىل حصة بواقع الفني و ٥٦٤ منزال، وجاءت 
انطاليا يف املرتبـة الثانية بمبيعات ٩٧٠ منزًال، ثم 
انقـرة بواقـع ٣٣٣ منزال».واضافـت ان «تركيـا 

باعت خالل أربعة اشهر االوىل من العام الحايل ٢٠ 
الفـا و٧٩١ منزال لألجانب وبنسـبة ارتفاع بلغت 
٤٨٫٩٪ عـن الفـرتة نفسـها من العام السـابق».

وأشارت الهيئة إىل ان «الروس تصدروا باقي الدول 
يف األكثـر رشاء للعقـارات يف تركيا خالل نيسـان 
وبعـدد ١١٥٢ منزال»، وجـاء االيرانيـون باملرتبة 
الثانية، حيث اشرتوا ٩٠٥ منازل، والعراقيني ثالثا 
وبعدد بــ ٧١٤ منـزال، وكازخسـتان رابعا بعدد 
٣١١ منزال، وأوكرانيا خامسا وبعدد ٢٦٣ منزال».
ويتصـدر العراقيون قائمـة رشاء املنازل يف تركيا 
منذ العـام ٢٠١٥، إال انه تراجـع ترتيبهم للمركز 

الثاني بعد ايران مع بداية العام ٢٠٢١.

b»–mãfl@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé

ÚÓ◊6€a@fiåb‰æa@ıaãí@¿@Úr€br€a@Újmãæbi@÷aã»€a

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1500 دينارالربتقال6.000 دينارالباميا

6000 دينارالو750 دينارالطماطة

1500-1750 دينارالتفاح1000دينارالبطاطا

1000-1250 دينارالليمون750-1000 دينارالخيار

1500-2000 ديناراللنكي1000دينارالفلفل

1000 دينارنارنج750-1000 دينارالباذنجان

1250 ديناراملوز750دينارالبصل

2000 ديناررمان1250دينارالجزر

500-750 ديناررقي3000 دينارفاصوليا

750 ديناربطيخ750 دينارلهانة

3000 دينارالعنب1000 دينارقرنابيط

1500 ديناركريب فروت1250 دينارشجر

1500-2000 دينارالكيوي1000 دينارخس

1500 دينارالسندي750 دينارشلغم

1500 دينارعلبة فراولة750 دينارشونذر

2500 ديناراللوبيا

500 دينارباقالء
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بغداد/ الزوراء
عقدت لجنُة االسـتئناف يف االتحاِد العراقّي لكرِة القدم اجتماعاً، امس الثالثاء، واطلعت عىل بعض طلبات االسـتئناف املُقدمة 
عـىل طاولتها، وأصـدرت قراراتها اآلتية، اطلعت اللجنُة عىل طلِب االسـِتئناف املُقدم من قبل حسـني العنكويش، وعىل أولياته 
كافة، وتبني أن الطلب مقدٌم ضمن املدِة القانونّية ضد قراِر لجنة االنضباط ولغرِض إعطاء فرصٍة للمسـتأنف لتقديِم دفوعه 
ضد قرار لجنِة االنضباط يف أعاله، فقد تم استدعاؤه للُمثوِل أمام لجنتنا لالستماع إليه، وحَرض يف املوعِد املُقرر محمود حسن 
إمـام نصـار املُديـر اإلداري لنادي الديوانّية لغـرض تدويُن إفادته باعتبـاره ممثالً عن النادي، وقد رفضنـا طلبه ، وبعدها تم 
االتصاُل حسني العنكويش وإبالغه بذلك، وحَرض أمام اللجنة، وقّدَم دفوعه بشأِن قرار االنضباط  ولكل ما تقدَم قررت اللجنة، 

املصادقة عىل قراِر لجنة االنضباط  واملتضمن عقوبة حسني العنكويش ورد طلِب االسِتئناف املُقدم من قبله.

ãºcÎ@ã–ñc

µœáËi@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@Èn∫çÁ@k‘«@äÎá‹€@˝�i@xÏnÌ@Ú†ãì€a

@µÓ„aãÌg@µiäáfl@Ú»iäc@…fl@�aá‘«@…”ÏÌ@Ú«äbóæa@Üb•a@NNÚÓjæÎa@ÚÌb«ãi

بغداد/ متابعة الزوراء
وصف نجم املنتخب العراقي السابق 
بكـرة القـدم كـرار جاسـم خطوة 
اتحاد اللعبة بإقامة دوري املحرتفني 
الصعوبـات  ظـل  يف  باملترسعـة، 
يف  تطبيقـه  تواجـه  التـي  الكثـرية 

املوسم املقبل. 
وقال جاسم ”نحتاج إىل عمل طويل 
مـن أجـل تطبيـق دوري املحرتفني، 
املوسـم  إقامتـه يف  الصعوبـة  مـن 
املقبـل، نحتاج إىل سـنوات من أجل 

البدء بتطبيقه يف مالعبنا“.
الـدوري  حـالوة  ”تبقـى  وواصـل 
العراقي يف وجود الجماهري العاشقة 
لفرقها، ومساندتها لالعبني رغم كل 

الظروف الصعبة وسوء التنظيم“.
 وتابـع ”نحتاج إىل تطويـر الدوري 
العراقي من جميع النواحي، وأتمنى 
لتـاليف  الفيديـو  تقنيـة  نطبـق  أن 

األخطاء التحكيمية“. 
وحول تجاربـه االحرتافيـة، أوضح 
جاسـم ”اخـرتت إيـران لالحـرتاف 
عامـا،   13 اسـتمر  الـذي  الطويـل 
لقوته الفنية والحضور الجماهريي 
واملستويات الكبرية ملعظم األندية“.

املحرتفـني  ”جـودة  ان  اىل  وأشـار 

صنعت الفارق بني الدوري السعودي 
واإليراني، وهمـا األفضل يف املنطقة 
وكانت لدي تجربة قصرية يف الدوري 
وأعتربهـا  الوكـرة  مـع  القطـري 

ناجحة“.
وأردف ”لـدي عـروض عديـدة مـن 
اإليرانية، وسـيتم دراسـتها  األندية 
الختيـار األفضـل واللعب باملوسـم 

املقبل“.
واستطرد ”تجربة الالعبني املحرتفني 
مـع املنتخبـات العراقيـة ناجحـة، 
والكثـري منهم إضافـة قوية لصنع 

الفارق“. 
للمنتخـب  ضمـه  واقعـة  وحـول   
اإليرانـي الـذي كان يقـوده وقتهـا 
الربتغـايل كارلوس كـريوش، أوضح 
”املدرب اسـتدعاني لتمثيل املنتخب 
ملبـاراة  مشـاهدته  بعـد  اإليرانـي 
تراكتور واسـتقالل طهران، وقدمت 
يف تلـك املباراة مسـتوى مميزا، وتم 
إبالغه من قبل املسـؤولني اإليرانيني 

بأني العب عراقي وليس إيراني“.
وختم ”مشـكلة الالعب العراقي أنه 
يتابع مواقـع التواصـل االجتماعي 
ويتأثـر كثـريا بالضغوطـات التـي 

تتسبب فيها بعض الصفحات“.

@Òá«@paÏ‰é@∂a@xbnÆ@Z·ébu@äaã◊
@÷aã»€a@¿@µœ60a@äÎÜ@Úflb”�

بغداد/ متابعة الزوراء
حسـم فريـق الرشطة لقـب الـدوري املمتاز 
مبكرا، وقبل نهايته بسبع جوالت كاملة، بعد 
تغلبـه عىل القـوة الجوية بنتيجـة (0-2)، يف 
املباراة املؤجلة من الجولة السابعة والعرشين 
من البطولة، والتي أقيمت مساء امس الثالثاء 
يف ملعب الشـعب الدويل، أمام أنظار أكثر من 

40 ألف متفرج من أنصار الفريقني.
افتتـح السـوري محمـود املواس التسـجيل 
للرشطـة يف الدقيقة 26، وأضاف عيل حصني 

الهدف الثاني يف الدقيقة 47.
وبهـذا االنتصـار وصـل الرشطـة إىل النقطة 
82 ليوسـع الفـارق إىل 23 نقطـة مـع أقرب 
مطارديه، فيما بقي القـوة الجوية بالرتتيب 

الرابع برصيد 55 نقطة. 
شهد الشوط األول من املباراة أفضلية نسبية 
للرشطة من خـالل التحركات الفعالة لثنائي 
املقدمة محمود املواس ومحمد داود، فيما لم 
يشـكل القـوة الجوية أي خطـورة تذكر عىل 

مرمى الحارس أحمد باسل.
أجمل مشاهد النصف األول من اللقاء تمثل يف 
التصويبة الرائعة للمحرتف السـوري محمود 
املواس من مسافة 40 ياردة ليسكنها يف أقىص 

الزاويـة اليرسى لحارس مرمى القوة الجوية 
محمـد كريـم، معلنـاً عن تسـجيل واحد من 
أجمل أهداف املوسـم حتى اآلن.ومع انطالقة 
الشوط الثاني، قدم نجم املباراة األول محمود 
املواس هدية لزميله عيل حصني، عندما كرس 
دفاعات القوة الجوية واخرتق من جهة اليمني 
، ليمرر كرة عرضية للجناح عيل حصني الذي 
أودعها شـباك الصقور بكل سهولة، مضيفاً 
الهـدف الثاني لفريقه وسـط فرحـة عارمة 
مـن أنصـار القيثارة.وتواصل املـد الهجومي 
للرشطـة، بعـد أن أهـدر محمـد داود فرصة 
سـهلة عندما لعب كرته إىل الشباك الخارجية 
وسط انكسـار دفاعات القوة الجوية.وأهدر 
البديـل عـالء عباس أسـهل الفـرص لفريقه 
القوة الجوية، بعد أن لعب رأسـيته إىل خارج 
املرمى، وسـنحت لـداود فرصة أخـرى إال أن 
حارس القـوة الجوية أنقـذ مرماه من هدف 
محقـق، وكاد البديـل محمد قاسـم أن يعيد 
سـيناريو الهـدف األول، إال أن تصويبته علت 
العارضـة بقليـل. وبعدهـا انتهـت املواجهة 
بفوز الرشطة بنتيجة (0-2)، ليتوج رسـمًيا 
بلقب الدوري العراقي املمتاز للمرة السادسة 

يف تاريخه.

بغداد/مؤنس عبد الله
برعاية اللجنـة األوملبية الوطنية العراقية وّقع االتحاد 
العراقي املركزي للمصارعة، امس الثالثاء عقداً تدريبياً 
مـع أربعـة مدربـني إيرانيني هـم مصطفـى نريمان 
اخوندي وعيل حسـن عابـدي لفعالية املصارعة الحرة 
وسـعيد حميد شـريزاد وسـعيد عبـاس زادة لفعالية 
املصارعـة الرومانية يتولون بموجبـه تدريب املنتخب 
الوطنـي العراقـي واالرشاف عـىل منتخبـات الفئـات 

العمرية األخرى  باللعبة.
ورّحب رئيـس اللجنة األوملبية الوطنيـة العراقية رعد 
حمـودي باملدربـني االيرانيـني متمنيـًا لهـم التوفيـق 
بمهمتهم املقبلة مع رياضة املصارعة العراقية مشيداً 
بتطور املصارعة يف إيران داعياً اىل نقل خرباتهم الفنية 

اىل االتحاد العراقي.
وأكـد حمـودي ان اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية 
ملتزمة بتقديم يد العون واملساعدة لالتحادات الوطنية 

من خـالل إبـرام التعاقدات مـع الكفـاءات التدريبية 
األجنبيـة، وبالتايل يتوجـب باالتحادات إسـتثمار تلك 
الكفـاءات يف تطوير املالكات التدريبيـة الوطنية الفتاً 
اىل رضورة تعـاون االتحـاد مـع املدربـني الجـدد وان 
يؤمنـوا لهـم االقامة املالئمة وسـبل النجـاح بعملهم 
املقبـل، وتأمـني تعـاون املـالكات التدريبيـة الوطنية 
معهم واالهتمام بشكل كبري يف خلق قاعدة مميزة من 

املواهب والخامات الصغرية.
وشـدد رئيس اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية عىل 
رضورة توظيـف املـال بالشـكل الصحيـح من خالل 
إختيـار نوعـي، ال كّمي لعنـارص الوفود املشـاركة يف 
البطـوالت الخارجيـة، مضيفـاً ان اتحـاد املصارعـة 
مـن االتحـادات الوطنية املتميـزة والتي تعـول عليها 
اللجنة األوملبية وكذلك األوسـاط الرياضية يف تحقيقه 
منجـزات كبرية تعـزز ما تحقق يف السـابق من نتائج 
إيجابية كانت محط انظـار الجميع، وبالتايل أصبحت 

املسـؤولية أكرب وبدورنا يف اللجنة األوملبية نأمل املزيد 
مـن اإلنجـازات يف املشـاركات املهمة التـي تنتظركم 
وأهمهـا، بهذه املرحلة، هي دورة التضامن االسـالمي 

التي ستقام يف تركيا خالل شهر آب املقبل.
مـن جانبـه شـكر رئيـس االتحـاد العراقـي املركزي 
للمصارعة شعالن عبد الكاظم، رئيس اللجنة األوملبية 
مبدياً سـعادته يف أن ترعى اللجنة األوملبية هذ الخطوة 

التي ستشكل إضافة مطلوبة لرياضة املصارعة. 
وأضـاف عبـد الكاظم ان اتحـاد املصارعـة عانى من 
ظروف بعضها خارج عن إرادته وأخرى تتحملها إدارة 
االتحاد، وان النجاح املقبل سـيمر عرب إحتواء االخطاء 

السابقة وتجاوزها وعدم تكرارها.
واشـار عبد الكاظـم اىل ان مجلـس إدارة االتحاد تعلم 
الكثري وتوصل لقناعة مفادها الرتكيز عىل العمل ونبذ 
الخالفات وتطويقها بصفحات الود واملحبة واالحرتام 
بني جميع شـخصيات وكفاءات ومـالكات املصارعة 

العراقية والسري بخطى ثابتة نحو تقديم كافة أشكال 
الرعاية والدعم للمنتخبات الوطنية.

وبني ان إتحاده أضحى بحاجة ماسة اىل قاعة نظامية 
تحتوي األعداد الكبرية للمصارعني خالل املعسـكرات 
الداخلية فضـًال عن رضورة العمل عـىل حل موضوع 
نقـل الالعبني من مكان سـكنهم اىل قاعـة التدريبات 

وبالعكس.
من جهتهم أعـرب املدربون االيرانيون عن سـعادتهم 
بعملهـم الجديد يف العراق واعدين بتقديم كل خرباتهم 
التدريبيـة مـع املنتخبـات العراقيـة وتحقيـق فـارق 
ملموس، بالنتائج واالداء، يف املشـاركات واملستحقات 

الخارجية املقبلة التي تنتظر منتخبات املصارعة.
وقال املدرب سـعيد شـريزاد ان العمل السليم يبدأ من 
األحداث وهذا األمر تم وضعه يف الحسبان من قبلنا، إذ 
نمتلك برنامجاً تدريبياً متكامالً لكننا نحتاج اىل الصرب 

عىل النتائج مؤكداً نجاح مسعاه يف غضون عامني.

@25@ÔvÓ‹Ç@Ú€Ï�i@Òãój€a@—ÓÓõm@—‹fl@Üb‰éhi@Ú€Îá€a@pbèé˚fl@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a
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بغداد/ محمد حمدي- متابعة الزوراء
قسم االعالم واالتصال الحكومي 

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  دولـة  وجـه 
مصطفـى الكاظمي جميع مؤسسـات 
الدولة والجهات السـاندة بدعم مساعي 
وسـعيها  والرياضـة  الشـباب  وزارة 
الحثيث يف اسـتضافة بطولة خليجي 25 

بكرة القدم يف البرصة . 
جـاء ذلك خالل اللقاء الذي جمعه بوزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال ملناقشة 
ملف البطولة واخر االستعدادات الجارية 
الستضافتها ، وقدم درجال رشحا مسهبا 
عن زيارة اللجنـة الخليجية التفقدية اىل 
البرصة واطالعها عىل املالعب واملنشئات 
الخدميـة والتعاون املشـرتك بـني وزارة 
الشـباب والحكومـة املحليـة يف البرصة 
ومحافظهـا  اسـعد العيدانـي واالتحاد 

العراقي لكرة القدم. 
وثمـن الكاظمـي جميـع الجهـود التي 
تصـب باتجـاه عـودة العـراق لتضييف 
البطـوالت الدولية ملا لهـا من اثر بليغ يف 
تطور الرياضة واالستثمار بها فضال عن 
النهضة العمرانية والسياحية املصاحبة 
لهـا ، منوهـا انهـا تقتـيض ان تتظافر 
جميع الجهود بهـذا االتجاه واولها دعم 
الحكومـة االتحاديـة ، مؤكـدا انـه من 
اشـد الداعمني واملتابعني لهذا امللف الذي 
يالمـس تطلعـات الجماهـري وشـغفها 
بكرة القدم ، مشـددا عىل رضورة تذليل 
جميـع العقبـات التي تواجـه العمل أي 
كان شكلها بغية نجاح البطولة بصورة 

متميزة يف البرصة . 
واعرب رئيس مجلس الوزراء عن شكره 
وامتنانـه من جميع االشـقاء يف الخليج 
العـراق  بدعمهـم  الكبـرية  ومواقفهـم 
ومسـاندته يف جميع امللفـات الرياضية 
والشـبابية ورغبتهـم االكيـدة يف عـودة 
العـراق الحتضان البطـوالت وامللتقيات 
الشبابية التي تجسد قوة ومتانة العالقة 

االخوية بني بلداننا الشقيقة .
ويف ختـام اللقـاء قـدم الوزيـر درجـال 
شـكره لدولة رئيس الـوزراء عىل الدعم 
الكبـري للرياضـة والشـباب وللبطوالت 
التي يضيفها العراق ورسعة اسـتجابته 
دعـم  تخـص  التـي  الطلبـات  لجميـع 

الرياضة والرياضيني.

ومـن جهته أعلـن اتحـاد كأس الخليج 
العربـي لكرة القـدم املوافقـة عىل منح 
البرصة حق اسـتضافة خليجي 25 بعد 
موافقة جميع أعضاء االتحاد، فيما بنّي 
أن هنـاك بعـض النواقـص التـي يمكن 

تجاوزها الحقاً يف هذا امللف.
جاسـم  لالتحـاد  العـام  األمـني  وقـال 
الرميحـي لقد شـاهدنا حـرص االتحاد 
العراقـي لكـرة القـدم عىل انجـاز ملف 
البرصة السـتضافة بطولـة خليجي 25 
يف وقتها املحدد، والبرصة أصبحت تمتلك 
كل املواصفـات واملعايـري التـي يطلبها 

االتحاد الخليجي“.

وأوضـح الرميحـي أن ”وزارة الشـباب 
والرياضـة ومحافظـة البـرصة واتحاد 
الكـرة يسـعون ويسـاهمون يف اتمـام 
االعمـال املطلوبة“، مبينـًا أن ”انطباعاً 
جيداً تولد لدينا منذ الزيارة السابقة وتم 
نقل الصـورة الطيبة لالتحـاد الخليجي 
وعرضناهـا للمكتـب التنفيـذي وتمـت 
مناقشـتها يف االجتماع التشاوري األخري 
الذي عقد يف الدوحة عىل هامش اجتماع 

االتحاد الدويل واالسيوي“.
وأضـاف ”لقـد تمت مناقشـة املوضوع 
والـكل اتفق عـىل ان البرصة سـتضيف 
خليجي 25، وتأكدنا ان منشآت وفنادق 

البطولـة  السـتضافة  تكفـي  البـرصة 
لكـن هنالك بعض املالحظات البسـيطة 

باإلمكان تجاوزها يف الفرتة القادمة“.
وتابـع الرميحي أن ”التنسـيق مسـتمر 
بشكل دائم بني وزارة الشباب والرياضة 
واتحاد كرة القـدم العراقيني ومحافظة 
البـرصة، والكل يدعم امللف“، الفتاً اىل ان 
”عىل االتحـاد العراقي إكمال املهمة ألنه 
املسـؤول عن االسـتضافة، بإسـناد من 
الجهـات الداعمة ومنها وزارة الشـباب 
نثمـن  الذيـن  واملحافظـة،  والرياضـة 
جهودهـم ودعمهم الالمحـدود يف انجاز 
النواقـص املتبقيـة قبل انطـالق بطولة 

خليجي 25“.
وكان االتحاد العراقـي لكرة القدم أعلن 
، يف 14 أيـار 2022، عـن زيارة ”روتينية 
دوريـة“ لوفـد خليجـي لتفقـد مالعب 
وفنادق البرصة استعداداً لبطولة الخليج 
املقبلـة، فيما بـنّي أن الوفد ”سيقسـم“ 

املنشآت والفنادق وفقا للحاجة.
ويسـتعد العراق إلقامـة بطولة خليجي 
25 يف محافظـة البرصة ،  فيما تسـتمر 
الزيارات التفقديـة التحاد كأس الخليج 
العربـي بشـكل مسـتمر لتفقـد مرافق 
املحافظـة وفنادقهـا ومالعبهـا إلقامة 

البطولة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية عىل 
وجـه الخصوص قدمـت التهانـي والتربيكات 
اىل ارسة القسـم الريـايض يف صحيفة الصباح 
بمناسـبة الذكرى التاسـعة عرشة لتأسـيس 
الصحيفـة، كل التوفيق والنجاح للزمالء االعزاء 
يف القسـم الريايض ومواصلة االبداع واالحرتافية يف 

عملهم املهني. 
 *****************

الزميل هشـام عيل معد برنامج (مالعب) الذي 
يبث من عىل شاشة قناة (التغيري) اكد اكتساب 
والده الشـفاء من االزمـة الصحية التي تعرض 

لها قبل فرتة زمنية قصرية، خالص االمنيات لوالد 
زميلنا بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العزة واالجالل 

ثوب الصحة والعافية.

بغداد/ منى احمد
جرت  التي  االسيوي  نظريه  انتخابات  عىل  للكيوكوشينكاي   الدويل  االتحاد  صادق 
مؤخرا عرب منصة زوم والتي اسفرت عن  فوز رئيس االتحاد العراقي عمار وهيب 

رئيسا له باالغلبية بعد منافسة قويه مع نظريه الكازخستاني شيهان مختار .
وقال رئيس االتحادين العراقي واالسيوي عمار وهيب ان االتحاد الدويل للعبة وعرب 
رئيسه االسباني انطونيو بانريو  صادق عىل تركيبة االتحاد القاري وبأغلبية االعضاء 
والتي افرزت عن فوزنا برئاسة اكرب اتحاد قاري يف العالم عرب منافسة مرشوعة مع 
نظريه من كازخستان .وتابع وهيب حديثه بالقول  ان االنتخابات التي جرت مؤخرا 
اسفرت ايضا عن فوز كل من منصوري فرد من جمهورية ايران  االسالمية نائبا اوال 
وعبد الله املعتوق من دولة الكويت نائبا ثانيا وعيل فواز من دولة لبنان امينا عاما 
واالعضاء عبد الرحيم الشهري من السعودية ويوسف صالح محمد من االمارات وسيد 
محمود ياسني من البحرين ومازهارد  اسالم من بنغالديش وتوركت اوردو من تركيا 
واوضح  باكستان.  دولة  من  نارص خان  واخريا محمد  مارديني من سوريا  وحازم 
بالوقت  مشيدا  للعراق  يحسب  فوز  هو  االسيوي  االتحاد  رئاسة  بمنصب  الفوز  ان 
الوطنية  اللجنة االوملبية  الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس  ذاته بدعم  وزير 
العراقية رعد حمودي اللذين كان لهما دورا كبريا يف دعمنا محليا وتوجيهاتهم القيمة 

برضورة عودة العراق للمحافل الدولية عرب املناصب االدارية والخارجية .

بغداد/ متابعة الزوراء
القدم  لكرة  الدويل  املرأة  اتحاد  أعلن   
(ويفا) عن انضمام ابنة العب املنتخب 
إىل  هيا،  رايض،  أحمد  الراحل  العراقي 

عضوية اللجنة التنفيذية.
باسم  الرسمية  املتحدثة  وقالت 
«ويفا»، ديما السائح إن «اختيار هيا 
أحمد رايض لعضوية اللجنة التنفيذية، 
وإرصارها  إيمانها  عن  تعبرياً  جاء 
والدها  رسالة  حمل  يف  االستمرار  عىل 
قيم  نرش  يف  الرياضة  دور  تكريس  يف 

املحبة والسالم بني الشعوب».
اللجنة  اعضاء  أن  بالذكر  الجدير 
امراة   ٣٠ من  تتشكل  التنفيذية 
القارات،  جميع  لتمثيل  موزعات 
«ويفا»  اتحاد  يف  سلطة  أعىل  وتعترب 
ومنوط بها رسم اسرتاتيجيات االتحاد 
وبرامجه يف توسيع ممارسة كرة القدم 

الخطط  وإقرار  العالم،  يف  النسائية 
السنوية، وتقديم التوصيات إىل الجهاز 
التنفيذي يف االتحاد، علما أن االجتماع 
األول للجنة التنفيذية سينعقد يف املقر 
الرئييس لالتحاد يف العاصمة الرومانية 
االول  ترشين  شهر  خالل  بوخارست 
رئيسة  كروما  أمينة  برئاسة  املقبل 

اللجنة التنفيذية التحاد «ويفا».

@êÓˆä@kó‰∑@åÏ–Ì@kÓÁÎ@äb‡«
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سـقط يوفنتـوس يف فـخ 
تعادل مخيـب أمام ضيفه 
التسيو 2-2 يف أمسية وداع 
نجميـه جورجـو كيلينـي 
واألرجنتينـي باولـو ديباال 
يف ختـام املرحلة السـابعة 
الـدوري  مـن  والثالثـني 

اإليطايل.
وسـجل الرصبـي دوشـان 
 (10) فالهوفينـش 
واإلسـباني الفـارو موراتا 
يوفنتـوس،  هـديف   (36)
والربازييل أليكس سـاندرو 
مرمـى  يف  خطـأ   51)
فريقه) والرصبي سـريغي 
سـافيتش  ميلينكوفيتـش 

(5+90) هديف التسيو.
وحظي كييليني (37 عاماً) 
فريـق  جماهـري  بتكريـم 
”السـيدة العجـوز“ عندما 
غادر امللعب يف الدقيقة 17، 
توقيت رمزي داللة عىل 17 
موسـماً أمضاها من نادي 
”السـيدة العجـوز“، تاركاً 
الهولنـدي  للـدويل  مكانـه 

ماتيس دي ليخت.
الدقائـق  كييلينـي  ولعـب 
األخرية مـع يوفنتوس عىل 
ملعـب ”أليانز سـتاديوم“ 

بعدما أكد األسـبوع املايض 
املوسـم  نهايـة  يف  رحيلـه 

الحايل.
الـذي توج  وحيـا كييليني 
بــ19 لقباً مـع يوفنتوس 
منذ بداية مسريته معه عام 
2005، زمـالءه بابتسـامة 

عرضية.
إىل  القيـادة  ومنـح شـارة 
الـدويل  األلعـاب  صانـع 
االرجنتينـي باولـو ديبـاال 
يف  الجماهـري  ودع  الـذي 
الدقيقـة 78 تـاركاً مكانه 
بالومبو  للنرويجي مارتـن 
كونهـا مباراتـه األخرية له 
أيضـاً عـىل ملعب السـيدة 
العجـوز ألنه عقـده ينتهي 
ولـم  أيضـاً  الصيـف  هـذا 

مـع  اتفـاق  اىل  يتوصـل 
املسؤولني من اجل تمديده.
انضـم ديباال (28 عاماً) إىل 
يوفنتـوس يف العـام 2015 
وأحـرز معه لقـب الدوري 
خمس مرات وجائزة افضل 
 ،2020 موسـم  يف  العـب 
الفريق  نائبـًا لقائـد  وُعنّي 
مـع بدايـة املوسـم الحايل، 
العدة بسـبب  لكن غياباته 
اإلصابة أثرت عـىل أدائه يف 
تشكيلة ”السيدة العجوز“.
يف  فـوزه  يف  يـويف  وفـرط 
الوقت بدل الضائع فاكتفى 
بنقطـة واحـدة رفـع بهـا 
يف  نقطـة   70 اىل  رصيـده 
املركـز الرابـع مقابـل 63 

نقطة لالتسيو الخامس.

املـدرب  ونجـح 
ليوفنتـوس  السـابق 
سـاري  ماوريتسـيو 
انتزاع نقطة ثمينة  يف 
فريقـه  بهـا  ضمـن 

إنهـاء املوسـم يف احـد 
الخامـس  املركزيـن 
وبالتـايل  السـادس  او 

مسـابقة  يف  املشـاركة 
”يوروبا  األوروبي  الدوري 

ليغ“ املوسم املقبل.
بفـارق  التسـيو  ويتقـدم 
ثـالث نقاط عن جاره روما 
التعادل  ويكفيه  السـادس 
أمـام  األخـرية  املرحلـة  يف 
لضمـان  فريونـا  هيـالس 
املركز الخامس، فيما يحل 

روما ضيفا عىل تورينو.
ويف مبـاراة ثانية، سـحق 
ضيفـه  سـمبدوريا 
وأضعـف  فيورنتينـا 
املنافسـة  يف  حظوظـه 
عىل بطاقتي مسـابقتي 
يوروبـا ليـغ وكونفرس 
ليغ املوسم املقبل عندما 

تغلب عليه 4-1.
وتجمـد رصيـد فيورنتينـا 
عنـد 59 نقطـة يف املركـز 

السابع.

يقّيم نادي ليفربول لياقة نجمه املرصي 
دفاعـه  وقلـب  صـالح  محمـد 
الهولنـدي فريجيـل فـان 
دايـك، عشـية مواجهة 
يف  سـاوثهامبتون 
اإلنكليـزي  الـدوري 
بحسب  القدم،  لكرة 
األملانـي  مدربـه 

يورغن كلوب.
الفريق  ويتعنّي عـىل 
تحقيـق  األحمـر 
ليحتفـظ  الفـوز 
بلقب  التتويـج  بأمل 
واإلبقاء  الربيمريليغ، 
بتحقيق  آمالـه  عـىل 
تاريخيـة يف  رباعيـة 
إنكلـرتا، بعد إحرازه 
لقبي كأس الرابطة 
املحلية،  والـكأس 
بلغ  بأنـه  علمـاً 
دوري  نهائـي 
أوروبا  أبطـال 
حيـث يالقـي 
مدريد  ريـال 
يف  اإلسـباني 
الشـهر   28
يف  الجـاري 

باريس.
بعـد  الصعـداء،  ليفربـول  وتنّفـس 
املتصـدر  سـقوط مانشسـرت سـيتي 
يف فـخ التعـادل عىل أرض وسـت هام 
2-2، فأصبـح الفارق أربـع نقاط مع 
مبـاراة أقـل لليفربـول الـذي حل عىل 
ساوثهامبتون أمس الثالثاء يف املرحلة 

37 قبل األخرية.
وتقـام املرحلـة األخرية األحـد املقبل، 
ضيفـه  مـع  ليفربـول  يلعـب  حيـث 
ولفرهامبتـون ويسـتقبل مانشسـرت 
سـيتي أسـتون فيال، علماً بـأن فارق 

األهداف حالياً ملصلحة سيتي .(7+) 
وكان ليفربـول تفـّوق عـىل تشـيليس 
بركالت الرتجيح السبت املايض محرزاً 
لقب الكأس العريقـة، وهي الثانية له 

هذا املوسم.
لكـن كلوب يرتقب مـدى إصابة صالح 
وقطب دفاعه فان دايـك اللذين خرجا 

من مواجهة ملعب ويمبيل.
واسـُتبدل أيضـاً الظهري اإلسـكتلندي 
أندي روبرتسـون يف نهايـة املباراة بعد 
إصابته بشـّد عضيل، فيمـا أّكد كلوب 
أن العب الوسـط الربازيـيل فابينيو لن 
يشارك ضد ساوثهامبتون بعد تعرضه 
إلصابـة عضليـة ضـد أسـتون فيـال 

األسبوع املايض.

”هـذه  صحافيـني:  ملراسـلني  وقـال 
العمليـة لم تنته بعـد ألننا خضنا 120 
دقيقة قبل يومني. لذا يتعنّي عيل اتخاذ 
قرارات كثرية عندما يعود الشـبان. ثم 

سنعتمد التشكيلة“.
تابـع كلوب: ”سـنرى مـن القادر عىل 
املسـاعدة. الدقائق الثالثون األخرية يف 

ويمبيل صنعت الفارق، لكن سنرى“.
ويرغب ليفربـول بتقليص الفارق مع 
سـيتي إىل نقطة بحال فوزه عىل ملعب 
سـانت ماريـز، لكـن كلـوب ال يتوقع 
زلـة قدم جديـدة من سـيتي: ”ال أذكر 
متى أهدر سـيتي النقـاط يف مباراتني 
توالياً، ويتعني عىل فيال اللعب منتصف 
األسـبوع. ال أتوقـع أن يهـدر سـيتي 

النقاط هناك“.

يسدل الستار، اليوم األربعاء، عىل أحد 
أكثر املواسـم إثارة يف تاريخ مسابقة 
يلتقـي  عندمـا  األوروبـي،  الـدوري 
وجالسـجو  فرانكفـورت  آينرتاخـت 
املبـاراة  يف  اإلسـكتلندي،  رينجـرز 
النهائية للبطولة، عىل ستاد ”سانشيز 
بيزخوان“ بمدينة إشبيلية اإلسبانية.

ويتطلع كل من الفريقني إىل أن يصبح 
أول فريق من بالده يحرز لقب البطولة 
بشـكلها ومسـماها الحـايل (الدوري 
األوروبي)، حيث ستكون مباراة الليلة 
هي نهائي النسخة 13 فقط يف تاريخ 
الدوري األوروبي منذذ تغيري مسـمى 

البطولة من كأس االتحاد األوروبي.
وعـىل مدار الـ12 نسـخة املاضية، لم 
يسبق ألي فريق من أملانيا أو إسكتلندا 

أن توج باللقب.
ولكـن الفائز يف مباراة اليوم سـيتوج 
بلقبه الثانـي يف البطـوالت األوروبية 
حيث سـبق آلينرتاخت التتويج بلقب 
هذه البطولة بمسماها القديم (كأس 
االتحـاد األوروبـي) عندمـا فـاز 1 / 
صفر عىل بوروسـيا مونشـنجالدباخ 
إيابـا بعدمـا خـرس منه عـىل ملعب 
مونشنجالدباخ 2 / 3 ذهابا، يف نهائي 

البطولة عام 1980.
ويف املقابـل، سـبق لرينجـرز التتويج 
بلقـب بطولة كأس األنديـة األوروبية 
أبطال الكؤوس يف 1972 بالتغلب عىل 
دينامـو موسـكو الـرويس يف املباراة 

النهائية التي أقيمت بمدينة برشلونة 
اإلسـبانية، وهـو مـا يمنـح الفريق 
بعض التفـاؤل قبل نهائي اليوم أيضا 

يف إسبانيا.
ولكـن آينرتاخـت فرانكفـورت أيضا 
حقق انتصارين يف املالعب اإلسـبانية 
هذا املوسم أيضا وذلك من بني خمس 
زيـارات لـه إىل املالعـب اإلسـبانية يف 
البطـوالت األوروبية لـم يخرس يف أي 
منها، حسـبما أفاد االتحـاد األوروبي 

للعبة (يويفا) .
ويف املقابل، يشـعر رينجـرز بالتفاؤل 
أيضا ألنـه وصل للنهائـي يف البطولة 
هذا املوسـم بعدمـا أطـاح يف طريقه 
بوروسـيا  همـا  أملانيـني  بفريقـني 
األدوار  مـن  واليبزيـج  دورتمونـد 

اإلقصائية للبطولة.
قدمهـا  التـي  املسـتويات  ظـل  ويف 
الفريقان يف طريقهمـا نحو النهائي، 
يصعـب التكهـن بنتيجة لقـاء اليوم 
التي تحسم مقعدا يف دور املجموعات 
بدوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.

ويلتقـي الفريقان اليـوم األربعاء بعد 
62 عاما من املواجهة السابقة الوحيدة 
بينهمـا يف البطـوالت األوروبية والتي 
شـهدت تفوقا هائال للفريـق األملاني 
عىل رينجـرز، حيث فـاز آينرتاخت 6 
/ 1 ذهابـا ثـم 6 / 3 إيابا يف املواجهة 
مع رينجـرز باملربع الذهبـي لبطولة 
كأس األندية األوروبية البطلة (دوري 

األبطال حاليا) .
ولكـن هذا الفـوز العريض لـم يمنع 
آينرتاخـت مـن السـقوط 3 / 7 أمام 
ريال مدريد اإلسباني يف النهائي وقتها 

عام 1960.
يف  مشـاركاته  تاريـخ  مـدار  وعـىل 
آينرتاخت  األوروبية، خاض  البطوالت 
مواجهـة واحدة فقـط أمـام األندية 
اإلسـكتلندية حيث كانت أمام أبردين 

يف الدور األول لنسـخة 1979 / 1980 
من مسـابقة كأس االتحـاد األوروبي 
عندما فـاز آينرتاخـت 1 / صفر عىل 

ملعبه وتعادل 1 / 1 يف جالسجو.
ويف املقابـل، يمتلـك رينجـرز تاريخا 
طويـال مـن املواجهـات مـع األندية 
األملانية يف البطوالت األوروبية يشـمل 
52 مبـاراة ليكـون أكـرب عـدد مـن 
املواجهـات لرينجـرز مـع فـرق من 

اتحاد وطني واحد عـىل مدار تاريخه 
يف البطوالت األوروبية.

وخـالل هذه املواجهات، كان السـجل 
متوازنـا تمامـا لرينجـرز حيث حقق 
الفريـق 18 انتصارا وخرس 18 مباراة 
وتعادل يف 15 مباراة، وال يختلف الحال 
كثـريا فيما يتعلـق بمباريـات األدوار 
اإلقصائيـة من بـني هـذه املواجهات 
حيـث فـاز الفريق يف عـرش مباريات 

وخرس 11 أمام أندية أملانيا.
ويشـري سـجل مباريـات الفريقني يف 
الـدوري األوروبي هذا املوسـم لتفوق 
آينرتاخت يف املباريـات التي يخوضها 
خـارج ملعبـه، حيـث حقـق الفريق 
الفـوز يف خمس من املباريات السـتة 
التي خاضها خـارج ملعبه بالبطولة 
هذا املوسم، وتعادل يف املباراة األخرى 

1 / 1 أمام فناربخشة الرتكي.
ويف املقابـل، وبعـد إخفاقـه يف الدور 
األبطـال  لـدوري  الثالـث  التأهيـيل 
األوروبـي وانتقالـه للعـب يف الدوري 
األوروبـي بدايـة مـن الـدور الفاصل 
لتحديد املتأهلني لدور املجموعات، فاز 
الفريـق يف مباراة واحـدة وخرس أربع 
مباريات وتعادل يف ثالث من املباريات 

الثمانية التي خاضها خارج ملعبه.
بوروسـيا  عـىل  الفـوز  هـذا  وكان 
دورتمونـد يف الـدور الفاصـل لتحديد 
املتأهلـني لـدور 16 قبـل أن يخـرس 
الفريق جميع املباريات الثالث التالية 

خارج ملعبه.
تجدر اإلشـارة أيضـا إىل أن الفوز عىل 
دينامو موسكو يف نهائي كأس األندية 
أبطال الكؤوس قبـل 50 عاما ال يزال 
هو الفوز الوحيد لرينجرز عىل املالعب 
اإلسـبانية فيمـا خرس الفريق تسـع 
مـرات وتعـادل ثالث مـرات عىل هذه 

املالعب.
وعندما يلتقي الفريقان اليوم، ينتظر 

أال يغـري املدربـان كثـريا مـن طريقة 
اللعب املعتادة والتي بلغ بها الفريقان 

النهائي.
ويعتمـد آينرتاخت بشـكل كبري تحت 
قيادة مديـره الفني أوليفر جليسـنر 
ومحاولـة  الدفاعـي  التأمـني  عـىل 
اسـتخالص الكـرة بـأرسع وقت من 
املنافس مع شـن الهجمـات الرسيعة 
ولكنه يسـعى دائما لصنع العديد من 
الفـرص يف مواجهـة الفـرق الكبرية 

مثلما حدث أمام برشلونة اإلسباني.
ويعول جليسنر كثريا عىل العبه املميز 
والرسيـع فيليـب كوسـتيتش الـذي 
تشـكل انطالقاته من مركـز الظهري 
األيرس إزعاجا مستمرا للمنافسني كما 
العرضية وتسديداته  تشكل تمريراته 
القوية بالقدم اليرسى خطورة فائقة 

عىل مرمى املنافسني.
ويف املقابـل، يطبـق رينجـرز خطـة 
أكثـر اتزانا حيث يعتمـد مديره الفني 
جيوفانـي فـان برونكهورسـت عىل 
طريقـة اللعـب 4 / 2 / 3 / 1 لكنـه 
قـد يلجأ لتقليص خط الدفاع إىل ثالثة 
مدافعني أحيانـا لتدعيم خط الهجوم 

بمهاجم ثان.
ويعـول رينجـرز كثـريا عـىل الالعب 
تافرينـري قائـد الفريـق الذي سـجل 
سـبعة أهـداف للفريق يف منافسـاته 
األوروبية هذا املوسم وجاءت جميعها 

يف األدوار الفاصلة.
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هزم نيوكاسـل ضيفه أرسنال (0-2) ضمن املرحلة 37 من 
الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وسجل الهدف األول العب املدفعجية بنجامني وايت بالخطأ 
يف مرمى فريقـه 55، فيما وقع عىل الثانـي الربازييل برونو 
غيمارايـش 85.وحـرم فريـق املـدرب إيدي هاو منافسـه 
أرسنال من استعادة املركز الرابع الذي بقي بحوزه توتنهام.
وبات رصيد نيوكاسـل 46 نقطـة يف املركز الثاني عرش، أما 

أرسنال فتوقف رصيده عند النقطة 66 يف املركز الخامس.
وكان أرسـنال يملـك مصريه بيـده وكان بحاجـة إىل الفوز 
للعـودة إىل املركـز الرابع الذي انتزعه توتنهـام األحد بفوزه 
الصعـب عىل ضيفـه برينيل 0-1، لكنه سـقط للمرة الثانية 
بعد األوىل أمام جاره بالذات بثالثية نظيفة، فصعبت مهمته 
يف العودة إىل املسابقة القارية العريقة للمرة األوىل منذ 2017 
عندما خرج من ثمن النهائي عىل يد بايرن ميونيخ األملاني.
وبات توتنهام بحاجة إىل التعادل فقط أمام مضيفه نوريتش 
سـيتي يف املرحلة األخرية لضمان بطاقتـه يف دوري األبطال 
ألنـه يتفوق بفارق األهـداف (24+ مقابل 9+)، فيما يتعني 
عىل أرسنال تحقيق الفوز عىل ضيفه إيفرتون وانتظار تعثر 
جـاره امـام صاحب املركز األخري.وأسـدى نيوكاسـل أيضاً 
خدمة إىل تشـيليس الثالث والذي ضمن تواجده يف املسـابقة 

القارية األم التي توج بلقبها املوسم املايض.

أعلـن املصنف الثانـي عامليـاً دانييـل ميدفيديف عن 
جاهزيتـه للعودة إىل مالعب التنس بعد أن كان قد 

خضع لجراحة يف اآلونة األخرية.
وكان مدفيديـف قـد تعـرض إلصابـة خـالل 

بطولـة ميامـي ليغيـب عـن بداية موسـم 
األرايض الرتابيـة. وقـال دانييـل إن البداية 
عـىل األريض الرتابيـة لـن تكون سـهلة لذا 
فسـيكون من الجيـد أن يشـارك يف إحدى 
البطوالت التحضريية قبـل روالن غاروس 
حيث سيخوض منافسـات بطولة جنيف 
مشـريا إىل أن الظروف سـتكون مشابهة 

تماماً لروالن غاروس.
من جهته، أعلن الفرنيس غاييل مونفيس 
انسـحابه مـن بطولـة روالن غـاروس 

بسبب مشاكل عىل مستوى القدم.
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يحتضن ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) نهائي النسخة 
الحاليـة مـن الـدوري األوروبـي، بـني فريقـي آينرتاخت 
فرانكفورت األملاني ورينجرز األسـكتلندي، اليوم األربعاء 

املقبل 18 مايو/ آيار.
وهذه أبـرز 13 حقيقة عن املباريـات النهائية يف اليوروبا 

ليج:
ـ كان أكرب هامش من فارق األهداف يف النهائي 3، وتحقق 
ذلـك ثالث مرات يف انتصار تشـيليس عىل آرسـنال بنتيجة 
1-4 يف موسـم 2018ـ2019 وفـوز أتلتيكـو مدريـد عىل 
أتلتيك بيلباو (2012) ومارسيليا (2018) بثالثية نظيفة.
ـ كان أكرب عدد من األهـداف يف نهائيات الدوري األوروبي 
5، وتحقـق ذلـك يف انتصـار إشـبيلية عىل دنيـربو بثالثة 
أهداف لهدفني يف عام 2015، وفوز ”البلوز“ عىل آرسـنال 
بأربعة أهـداف لهدف وانتصار الفريـق األندليس عىل إنرت 

ميالن بنتيجة 2-3 يف موسم 2019ـ2020.
ـ فاز إشـبيلية، الذي ُتوج باللقب مرتني بمسـماه القديم، 
يف أربـع نهائيات خاضها بالـدوري األوروبي، متفوقا عىل 

”الروخيبالنكوس“ الفائز بالثالث نهائيات التي خاضها.

ـ تتصدر األندية اإلسبانية قائمة أكثر األندية تتويجا بلقب 
الدوري األوروبي بمسـماه الجديد بفضل ألقاب إشـبيلية 
(4) وأتلتيكو (3) وفياريال (1)، إىل جانب مشاركة بيلباو 

يف نهائي 2012.
ـ فرانكفـورت ورينجـرز همـا الفريقان رقـم 17 و18 يف 
الوصـول إىل نهائـي ”اليوروبا ليج“، ومن سـيفوز منهما 

سيكون البطل رقم 7 يف تاريخ البطولة.
ـ قد يكون آينرتاخت ثاني فريق ُيتوج باللقب دون خسارة 

طـوال  مبـاراة  ، أي  فسـة ملنا ا
موسـم بعـد تشـيليس يف 

.2018-2019
ي ـ لـم يحصل  أ
عـىل  العـب 
قـة  بطا

ء  ا حمـر
 12 خالل 
ة  ا ر مبـا

نهائـي يف 

الدوري األوروبي.
ـ سـجل البلجيكـي روميلـو لوكاكو، حينمـا كان العبا يف 
صفـوف اإلنرت، الهـدف العكيس الوحيـد يف نهائي الدوري 

األوروبي ضد إشبيلية يف موسم 2019-2020.
ـ لوكاكـو (مـع اإلنرت ضد إشـبيلية يف 2020) وأوسـكار 
كاردوزو (مع بنفيكا ضد تشيليس يف 2013) وهازارد (مع 
البلـوز ضد آرسـنال يف 2019) هم من سـجلوا من ركالت 

جزاء يف املباريات النهائية.
ـ نهائيان فقط ُحسـما بركالت الرتجيح: انتصار إشبيلية 
عـىل بنفيـكا بنتيجـة 2-4 يف ركالت الرتجيح بعـد انتهاء 
الوقـت األصـيل واإلضـايف بـدون أهـداف يف عـام 2014، 
وانتصار فياريال بنتيجة 10-11 عىل مانشسرت يونايتد يف 
نهائي النسـخة املاضية بعد انتهاء الوقت األصيل واإلضايف 

بالتعادل 1-1.
ـ كان النهائي الوحيد الذي ُحسـم يف الوقت اإلضايف يف عام 
2010، عندمـا انترص أتلتيكو مدريـد عىل فولهام بهدفني 

لهدف.
ـ ُتوج اإلسـباني أوناي إيمري، مـدرب فياريال، باليوروبا 

ليـج 4 مرات كمـدرب، ثالث مـرات مع إشـبيلية (2014 
و2015 و2016) ومـع فياريـال (2021)، إىل جانب بلوغ 
النهائـي مع آرسـنال، لكنه خـرسه أمام تشـيليس، بينما 

حقق سيميوني اللقب مرتني (2012 و2018).
ـ ماوريسـيو سـاري هو أكرب مدرب سـنا يفوز بالدوري 
األوروبي، بعد قيادة تشيليس إىل التتويج باللقب وهو بعمر 
60 عامـا و139 يوما، بينما أصغر مدرب يحقق اللقب هو 
الربتغايل أندريه فيالش بواش، الذي ُتوج باللقب مع بورتو 

يف عام 2011 بعمر 33 عاما و213 يوما.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 

أعلن أخرياً مارك زوكربريغ، مؤسس 
ومديـر رشكـة «ميتـا» (فيسـبوك 
سابقاً) بدء إتاحة مشاركة وعرض 
«إن إف تي» NFT (الرموز املشـفرة 
غـري القابلـة لإلبـدال) عـىل منصة 
(أيـار)  مايـو  خـالل  «إنسـتغرام» 
الحـايل، مع وعـود بإتاحـة «إن إف 
تـي» عـىل باقـي املنصـات التابعة 
لرشكـة «ميتـا» مثـل «فيسـبوك». 
وعدَّ مراقبون هذه الخطوة محاولة 
ملسـايرة التطـور الرقمـي واللحاق 

بموجة انتشار وشعبية.
من جهة ثانية، عّدها بعض الخرباء 
واملتخصصـون «مهمـة، لكن يجب 
النظـر إىل مثـل هذه الخطـوات من 
زاوية أوسع، وربطها بمسألة تطور 
تسـاءل  كذلـك  اإلعـالم».  صناعـة 
آخـرون عن تأثريهـا ومثيالتها عىل 
مسـتقبل هذه الرمـوز يف ظل أنباء 

عن تراجع التعامالت عليها.
آدم موسـريي، مدير «إنسـتغرام»، 
قـال يف مقطـع فيديـو نـرشه عىل 
حسابه الخاص عىل «تويرت» معلقاً 
أنـه «بإمـكان مجموعـة محـدودة 
من املسـتخدمني يف الواليات املتحدة 
ومشـاركة  عـرض  اآلن  األمريكيـة 
(إن إف تـي) يف منشـوراتهم عـىل 
(إنسـتغرام)... وسـيجري اختبـار 
امليـزة الجديـدة عـىل عـدد محدود 
املسـتخدمني  فعـل  ردود  ملعرفـة 
عليهـا، قبل توسـيع االسـتخدام». 
ووفقاً ملعلومات رسـمية، سيتوجب 
عىل مسـتخدمي «إنسـتغرام» ربط 
حسـاباتهم باملحفظة الرقمية، كي 

يتمكنـوا من مشـاركة «إن إف تي» 
وعرضها.

جدير بالذكـر، أن هذه الخطوة تعد 
الثانيـة من نوعها يف هـذا املجال. إذ 
كانـت منصـة «تويرت» قد سـمحت 
للمسـتخدمني بتعيني رمـوز الـ«إن 
إف تـي» التـي يمتلكونهـا، صـورة 
إىل  لإلشـارة  الشـخيص  للملـف 
استثماراتهم يف مجال الفن الرقمي، 
خالل يناير (كانون الثاني) املايض. 
وهنا يشـري خـرباء متخصصون إىل 
أن دخول «إنستغرام» سوق الرموز 
غري القابلة لإلبدال يتوافق مع رؤية 
رشكـة «ميتـا» يف التحـول إىل عالم 

«ميتافريس الرقمي».
أنـدرو هتشنسـون، مدير  ويوضح 
املحتوى ومواقع التواصل االجتماعي 
يف موقع «سوشـيال ميديا توداي»، 
أن «األرقـام ُتظهر ترسب الناس من 
فقاعـة (إن إف تـي)، وهو ما يعني 
أنـه إذا كانـت (ميتا) تريـد اللحاق 
بذيـل موجـة (إن إف تـي) فعليهـا 
أن  أن تفعـل ذلـك اآلن». ويضيـف 
«اإلعالن عن بداية طرح (إن إف تي) 

عىل (إنستغرام) ليس مفاجئاً».
أحمد عصمت، املدير التنفيذي ملنتدى 
استشـاري  لإلعـالم،  اإلسـكندرية 
تكنولوجيـا اإلعالم والتحول الرقمي 
دخـول  أن  عـىل  يوافـق  مـرص،  يف 
«إنسـتغرام» سـوق الـ«إن إف تي» 
ليـس مفاجئاً. ويقول يف ترصيحات 
لـ«الـرشق األوسـط»، إن «املسـألة 
عادية يف ظـل رؤية رشكـة (ميتا)، 
التي تقدم نفسـها باعتبارها رائدة 
يف مجـال التحول الرقمـي». ويتابع 
أن «مثل هذه الخطوات يجب النظر 

إليهـا مـن زاويـة أوسـع، وربطها 
اإلعـالم  صناعـة  تطـور  بمسـألة 
والرتفيه، إذ يعيش العالم اآلن مرحلة 
من التغريات املرتبطة بنماذج العمل 
والربحية يف هذا املجال». من جانبه، 
يقـول أنـس بنرضيـف، الصحفـي 
شـؤون  يف  املتخصـص  املغربـي 
اإلعالم، «(ميتـا) ربما تأتي يف ضوء 
توابـع صفقـة رشاء إيلون ماسـك 
ملنصة (تويرت)، واحتماالت توسـعه 
األصـول  هـذه  مثـل  اسـتخدام  يف 

الرقمية».
للعلـم، فـإن «إن إف تـي» مقتنيات 
رقمية يمكن تعقب مصدرها، وتعد 
نوعاً من األصول الرقمية، عىل غرار 
العمالت الرقمية. ويجمع فن الـ«إن 
إف تـي» بـني عوالـم فن الوسـائط 
واملدعومـة  الوقـت،  إىل  املسـتندة 

بنظام «بلوك تشني». وهو فريد من 
نوعه، ويمكـن تحديد أصل ملكيته، 
ويعـد وسـيلة للفنانـني واملبدعـني 
لعرض إبداعاتهـم يف صورة رقمية، 
حيث يمكن ألي شـخص إنشاء «إن 
إف تي»، مع إمكانية االسـتخدام يف 
ألعاب الفيديو والسينما واملوسيقى. 
ويعـود تاريـخ «إن إف تي» إىل مايو 
٢٠١٤ عندمـا وضع كيفـن ماكوي 

رمز «كوانتم» غري القابل لإلبدال.
مراقبـون يرون أن ظاهـرة «إن إف 
تي» أحدثت تحوالً يف سـوق الفنون 
والثقافـة، وباتـت عنـرصاً محركاً 
للمـزادات، التي تبيع تلـك املقتنيات 
تغريـدة  أول  بيعـت  إذ  الرقميـة. 
ملؤسس «تويرت» جاك دوريس مقابل 
٢٫٩ مليون دوالر أمريكي، واشرتاها 
التنفيـذي  الرئيـس  سـتايف،  سـينا 

لرشكة «بلوكتشـني» املاليزية. ومع 
بدايـات العـام الحـايل، نظم سـتايف 
مـزاداً عىل الرسـالة، لكنه لـم يتلق 

عروضـاً تتجـاوز ١٤ ألـف دوالر.
عـودة إىل هتشنسـون الـذي يقـول 
تـي)،  إف  (إن  أن  يبـدو  «بينمـا 
إىل  طريقهـا  يف  الحـايل  بشـكلها 
الـزوال، فـإن العملية التـي خلقتها 
سـتكون مفتاحاً للمرحلة املقبلة... 
فاحتماالت تطورها تتجاوز شكلها 
الحـايل، ولهـذا ربما دفعـت (ميتا) 
مـع  بالتزامـن  االتجـاه،  هـذا  يف 
رغبـة متزايـدة من املسـتخدمني يف 
االستثمار يف هذه الرموز»، متسائالً 
«ميتـا»،  خطـوة  كانـت  إذا  عمـا 
«محاولـة للحاق بذيل ركاب (إن إف 
تـي) املرتاجـع، أم أنها سـتؤدي إىل 

دعمها، وإعادة إنعاشها؟».

حسـب بنرضيف، «حجم التعامالت 
عـىل (إن إف تـي) يشـهد تراجعـاً 
يف اآلونـة األخـرية، بسـبب منعه يف 
عـدة دول مثل الصني مثـًال... ثم إن 
سـوق الرموز غـري القابلـة لإلبدال 
نوع مـن البيـع الوهمـي، ال نعرف 
معايـري صعـوده وهبوطـه حتـى 
اآلن». ويوضح أنه «أشـبه بسلعة ال 
تحتاجها اإلنسانية... أنتجها الكبار، 
وهم من يتحكمـون بها، ويروجون 
لها، فتصعد يف حـني وتنهار يف حني 

آخر».
أما عصمت فيذكر أن «العالم اآلن يف 
مرحلة التجارب يف مسـألة العمالت 
واألصـول الرقميـة. وهـو يحـاول 
الرقمـي  التحـول  مرحلـة  اختبـار 
املالية  بالتعامـالت  املرتبـط  الكامل 
واألصول الرقمية مثـل (إن إف تي) 
وغريهـا»، الفتـًا إىل «عـدم تحقيـق 
للعائـدات  (تويـرت)  رسـالة  بيـع 
املرجوة، أمر عادي مرتبط بالعرض 

والطلب».
يف هذه األثناء، تشري اإلحصائيات إىل 
تراجع سوق «إن إف تي» خالل مايو 
الحايل بنسـبة ٩٢ يف املائـة، مقارنة 
بشـهر سـبتمرب (أيلـول) املـايض، 
ليصل حجم التعامالت اليومي إىل ١٩ 
ألفاً يف األسبوع، مقارنة بـ٢٢٥ ألفاً 
يف سـبتمرب املايض. كذلـك انخفض 
عـدد محافظ «إن إف تي» النشـطة 
بنسـبة ٨٨ يف املائة، من ١١٩ ألفاً يف 
نوفمرب (ترشيـن الثاني) املايض، إىل 
١٤ ألفـاً يف األسـبوع األول من مايو 
الحـايل، وفـق مـا نرشتـه صحيفة 

«وول سرتيت جورنال».
الرشكـة  فانجيبـل،  نـان  أن  غـري 

املتخصصة يف متابعة سوق «إن إف 
تي»، أشارت إىل أنه «ال يمكن القول 
بـأن سـوق (إن إف تـي) تنهـار». 
وأردفت: «نعم. نالحظ اسـتقراراً يف 
السـوق اآلن مقارنـة بالربع األخري 
من عـام ٢٠٢١، لكن عـدد املحافظ 
النشـطة يبقى مشجعاً إذا ما قورن 
بحجمهـا يف بداية عام ٢٠٢١»، وفق 
ما نرشه موقع «فورتشن» األسبوع 
املـايض، الـذي أشـار إىل أن «حجـم 
التعامالت النشطة يف منتصف فرباير 
(شـباط) املايض انخفـض إىل ٩٦٤ 
مليـون دوالر، مقارنة بــ٣٫٩ مليار 

دوالر يف مارس (آذار) املايض».
وحول مسـتقبل العمـالت واألصول 
بنرضيـف  يطـرح  الرقميـة، 
سـيناريوهني: «األول، هو انهيارها 
بشـكل كامـل يف حال تجـاوز حجم 
التعامالت  التعامـالت فيهـا حجـم 
إىل  سـيدفع  مـا  وهـو  البنكيـة، 
فـرض ترشيعات تـؤدي إىل حظرها 
ومنعها. والثاني هـو التعامل معها 
باعتبارهـا أمـراً واقعـاً، ومحاولـة 
فـرض ترشيعات لتقنينهـا». ويرى 
بنرضيـف أن «املسـتقبل سُيشـكل 
واألصـول  العمـالت  يف  التعامـل 
الرقمية». يف حني يقول عصمت إنه 
«يف ظل التحـوالت الحالية من املهم 
ضـخ دماء جديدة وحيوية وأشـياء 
جديـدة يف سـوق صناعـة اإلعـالم 
والرتفيـه... والتطـورات املتالحقـة 
يف سـوق التحوالت الرقمـي تتطلب 
البـدء يف وضـع ترشيعـات وقوانني 
معهـا  للتعامـل  واسـرتاتيجيات 

واالستفادة منها». 
(عن/صحيفة الرشق األوسـط)
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الهاي/متابعة الزوراء:
انطلقت، يـوم اإلثنني، وعىل مدى 
يومني يف مدينة الهاي، جلسـات 
اسـتماع حـول قضيـة اإلفـالت 
من العقـاب يف الجرائـم املرتكبة 
بحق الصحفيني يف سـورية، ومن 
ضمنها القضيـة الرمزية املتمثلة 
بمقتـل الصحفي السـوري نبيل 
رشبجي عـىل يد قـوات حكومية 
يف سـجن صيدنايا يف دمشق عام 
٢٠١٥.وتنّظم الجلسـات منظمة 
حريـة صحافـة غـري محـدودة، 
بالرشاكة مع منظمة مراسـلون 
حمايـة  ولجنـة  حـدود،  بـال 
السـوري  واملركـز  الصحفيـني، 
لإلعـالم وحريـة التعبـري، ومـن 
املقـرر أن يـديل عدد من الشـهود 
بشهاداتهم خالل الجلسات. ومن 
بني الشـهود صحفيون سوريون 
وأقارب لصحفيني ُقتلـوا انتقاماً 
بسـبب عملهـم، وكذلـك شـهود 
عرفوا نبيل رشبجي وسـيقدمون 
شـهادات حـول عملـه الصحفي 

وحياته ومعاملته يف السجن.
وقبـل نحو سـتة أشـهر، وجهت 

املنظمـات نفسـها الئحـة اتهام 
العامـة  املدعيـة  إىل  رسـمية 
لحقـوق  الدوليـة  واملحاميـة 
اإلنسان أملودينا برنابيو، تضمنت 
تهماً ضد الحكومات الرسيالنكية 
لعـدم  والسـورية  واملكسـيكية 
تحقيق العدالة يف جرائم قتل ثالثة 

صحفيني، من بينهم رشبجي.
و اعتقـل رشبجـي عـىل خلفيـة 
السـلمي،  الحـراك  مشـاركته يف 
واملشاركة يف تأسيس أول جريدة 
مستقلة تحت اسم «عنب بلدي»، 
ليقتـل يف سـجن صيدنايـا عـام 
مركـز  يف  الباحـث  ٢٠١٥.وقـال 

رابطـة  يف  الصحفيـة  الحريـات 
محمـد  السـوريني  الصحفيـني 
الصّطوف: «إننا جميعاً مطالبون 
بتخليد ذكـرى اإلعالميني حرّاس 
الحقيقـة الذين قضوا يف سـورية 
منـذ مـارس/آذار ٢٠١١، وبلـغ 
عددهـم ٤٦٣، يف حملة ممنهجة 

بقصـد القضاء عـىل أي ثغرة قد 
يستغلها هؤالء اإلعالميون لينقلوا 
للعالم صورة ما يجري يف البالد».

األطـراف  تعـدد  أن  إىل  وأشـار 
املناطـق  العسـكرية يف مختلـف 
السـورية أنهى احتكار الحكومة 
لالنتهاكات، لتتسع الئحة الجهات 
املسـؤولة عن ارتكاب االنتهاكات 
انتهـاكاً   ١٤٣٥ تجـاوزت  التـي 
منذ مـارس ٢٠١١ وحتـى نهاية 
الشـهر ذاتـه مـن العـام الحايل، 
كان الضحيـة فيها إما إعالميا أو 

مؤسسة إعالمية.
بحـق  القتـل  حـاالت  وجـاءت 
اإلعالميـني يف سـورية منـذ عام 
يف  الصّطـوف،  بحسـب   ،٢٠١١
أعدادهـا  لناحيـة  األوىل  املرتبـة 
أنـواع  ببقيـة  مقارنـًة  املوثقـة 
االنتهـاكات األخـرى، كاإلصابـة 
والـرضب واالعتقـال وغريها، إذ 
وثـق املركز ٤٦٣ حالـة قتل بحق 
واألجانب  السـوريني  اإلعالميـني 
يف سـورية وخارجهـا منذ مارس 
مـارس  نهايـة  وحتـى   ٢٠١١

.٢٠٢٢

تونس/متابعة الزوراء:
 أكـد الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة 
التونسـية، نرصالدين النصيبي، أن ”عالقة 
الحكومـة مع اإلعالم واضحة“. وأضاف، يف 
ترصيح إلذاعة ”ديوان.أف.أم“ الخاصة أنه 
من حق الصحفيني الحصول عىل املعلومة، 
قائال ”توفـري املعلومة ليـس مزية“، وذلك 
يف إطـار رده عـىل االنتقـادات التـي طالت 
السياسـة االتصاليـة للحكومة التونسـية 

برئاسة نجالء بودن.
وأقر النصيبي بأنـه ”يف وقت ما كان هناك 
نقـص يف ظهور أعضـاء الحكومة باختيار 
منهم من أجل التمكن يف البداية من ملفاتهم 
والقيـام بإنجـازات وتكـون لديهـم نتائج 
لتقديمهـا“. وأردف النصيبي أن الرتفيع يف 
نسـبة الحضور دليل عىل أن الوزراء قدموا 
أشـواطا يف عملهـم، وأنه أصبـح لديهم ما 

يقدمونه لإلعالم والرأي العام.
للصحفيـني  الوطنيـة  النقابـة  وكانـت 
التونسـيني، قالـت يف بيـان لها إن رئاسـة 
الحكومـة ترص عىل نهجهـا يف التعتيم عىل 
املعلومات ووضع عوائق غري مرشوعة عىل 
عمل الصحفيني خالل تغطيتهم ألنشطتها 

بمقرها يف القصبة.
وذكـرت النقابـة أن ”رئاسـة الحكومة قد 
دعت وسـائل اإلعالم إىل تعيـني ممثلني لها 
لحضور اللقاء اإلعالمي لرئيسـة الحكومة 
نجالء بودن ورئيس مجلس الوزراء املرصي 
مصطفـى مدبـويل، وبوصـول الصحفيني 
والصحفيـات إىل مقـر رئاسـة الحكومـة 
وجـدوا أن العدد الوارد بالقائمة املسـموح 
لها بالدخول ال يتجاوز العرشة أشـخاص.. 
وقد تعللت رئاسـة الحكومة بداية بانتشار 

فايروس كورونا“.
للصحفيـني  الوطنيـة  النقابـة  واعتـربت 
التونسـيني أن هـذه الخطـوة من رئاسـة 
الحكومـة هـي اعتـداء صـارخ عـىل حق 
الصحفيـني والصحفيـات يف الحصول عىل 
املعلومـة ورضب لجوهـر مبدأ الشـفافية 
يف إدارة البـالد وتعتيـم ممنهج عىل طريقة 
إدارة الحكم.وقالـت النقابة إن مسـؤولني 
بمكتب االتصال طلبوا من الصحفيني عدم 
طرح أسئلة خالل اللقاء اإلعالمي معتربين 
أنها نقطة إخبارية دون طرح أسئلة. وبعد 

تسجيل اعرتاض طردوا.
ونبهـت النقابـة إىل خطورة اتخاذ رئاسـة 
الحكومة مسار االنغالق الذي اتبعته رئاسة 
الجمهورية عرب فرض بروتوكوالت ال صلة 
لهـا بالعمل الصحفـي، كما حدث سـابقا 
خالل النقطـة اإلعالمية املشـرتكة لرئيس 
الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري 

عبداملجيد تبون.ويجد الصحفيون يف تونس 
أنفسـهم غري قادرين عىل الحصول عىل أي 
معلومـة. ويعـد إغفال االتصال السـيايس 
سـمة بارزة لـكل الحكومات التونسـية ما 
بعد ثورة الرابع عرش من يناير ٢٠١١ ففي 
مجمله يعترب قطاعا غـري  مهيكل ويعاني 
من هـزات وشـغورات دورية كمـا تطغى 

عليه الخطابات السطحية.
وسـبق أن وجهت بودن إىل الـوزراء وكتاب 
الدولة، منشـورا تحت عنوان ”حول قواعد 
االتصـال الحكومـي للحكومـة“، يدعو إىل 
”رضورة التنسـيق مـع مصالـح االتصال 
الشـكل  بخصـوص  الحكومـة،  برئاسـة 
واملضمـون، بمناسـبة كل ظهـور إعالمي 
الرسـميني  املتحدثـني  يف  قائمـة  وتحديـد 
باسـم كل وزارة ورضورة أن تتقيـد هـذه 
املؤسسـات بما جاء يف املنشـور وتعميمها 
عـىل املؤسسـات الراجعة إليهـم بالنظر“. 

واعتـرب مراقبـون إعالميـون أن املنشـور 
يكرس سياسة إعالمية مغلقة وعمودية.

وتعتـرب أمرية محمـد نائب رئيـس النقابة 
أن  التونسـييني،  للصحفييـني  الوطنيـة 
السياسـة االتصاليـة لـكل من مؤسسـتي 
رئاسـة الجمهورية ورئاسة الحكومة رغم 
مـع ما شـهدته من تغري طفيـف، ما زالت 
سياسـة اتصاليـة عرجـاء ال تكـرس فعال 
االنفتـاح، مؤكـدة يف ترصيحـات لصحيفة 
الصبـاح املحليـة أن ”الفـراغ االتصايل هو 
منـاخ مالئم النتشـار الشـائعات واألخبار 
الضعـف  أن  ذلـك  واألهـم مـن  الزائفـة.. 
الرسـمية  املؤسسـات  وانغـالق  االتصـايل 
للدولة عىل نفسـها، ينتج عنه غياب نقاش 
عـام جدي وحقيقي، ليبقـى النقاش العام 
عىل غرار ما هو موجود اليوم نقاشـا مبنيا 

عىل  فرضيات واحتماالت“.
يذكـر أن الرئيـس التونـيس قيس سـعيد، 
يشدد يف كل مرة عىل تمسكه بحرية التعبري 
واإلعالم، مشـرتطا بأن يكون ذلك مسبوقا 
بـ“حرية التفكري“ التي تحافظ عىل الدولة 

ومؤسساتها.
وقـال الرئيس التونـيس إن ”الفكر الوطني 
هو الذي يسعى إىل الحفاظ عىل الدولة وعىل 
مؤسساتها ويعمل عىل أن تكون الصحافة 
أداة للتعبـري“. وأشـار سـعيد، إىل أنـه ”ال 
مجال لفرض قيـود عىل الصحافة“، وتابع 
”األهم هو أن يتحمل كل طرف مسـؤوليته 

يف هذا الظرف الذي تعيشه تونس“.
وقـع  عـىل  الترصيحـات  هـذه  وتأتـي 
اتهامـات متكـررة مـن نقابـات وقوى يف 
البالد للسـلطات بـ“انتهاك“ حريات الرأي 

والتعبري والصحافة يف البالد.

هنأ رئيس مؤسسـة شفق نيوز نقيب الصحفيني، مؤيد الالمي، بمناسبة اعادة انتخابه 
نقيبا للصحفيني العراقيني.

وكان الالمي قد فاز نقيبا للصحفيني العراقيني لدورة جديدة يف االنتخابات التي جرت يف 
مقر النقابة (٢٠٢٢/٤/١٥).

 
القاهرة/متابعة الزوراء:

أعلن محامون حقوقيون أن اإلعالمية املرصية، هالة فهمي، أخربتهم يف جلسة تجديد حبسها 
أنها بدأت إرضاباً عن الطعام منذ ثالثة أيام، اعرتاضاً عىل أوضاع احتجازها يف سجن القناطر 
للنساء.نيابة أمن الدولة العليا، كانت قد بارشت يوم االثنني، استكمال التحقيق مع اإلعالمية 
املرصيـة عىل ذمة تحقيقـات القضية ٤٤١ لسـنة ٢٠٢٢ حرص أمن دولة.وكانـت نيابة أمن 
الدولـة بالتجمـع رشقي القاهرة، قد قـررت حبس اإلعالمية هالة فهمـي، بعدما وجهت لها 
النيابة تهم مشـاركة جماعة إرهابية (اثارية) يف تحقيـق أغراضها، والتحريض عىل ارتكاب 
جرائم إرهابية، ونرش بداخل البالد وخارجها أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، وأمرت بحبسها 
١٥ يومـاً عـىل ذمـة التحقيقات، يف القضية رقم ٤٤١ لسـنة ٢٠٢٢ حرص أمـن الدولة العليا، 
عىل أن يتم اسـتكمال التحقيق معها بعد العيد، وسـتودع يف سـجن القناطر.وخالل التحقيق 
مع هالة فهمي، تمت مواجهتها بمنشـور أعادت مشـاركته من صفحة الغري عن مسـاهمة 
بعض البنوك املرصية يف بناء سد النهضة، كما تمت مواجهتها بفيديو للغري أعادت مشاركته 
عىل صفحتها ومضمون الفيديو يشـتمل عىل أحاديث حول االسـتثمارات اإلماراتية، وما أثري 
بشأن رشاء بعض األصول.وذكرت هالة فهمي يف الجلسة أن قوة الضبط أخذت منها مفاتيح 
شـقتها وثالثة هواتف ومبلغ ١٢ ألف جنيه، وال تعلم هل تم إثبات ذلك يف محرض الضبط من 
عدمه، وذلك يف جلسـة التحقيق التي حرضها خالد عيل وأحمد عثمان ونبيه الجنادي. يشـار 
إىل أن القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠٢٢ حرص أمن الدولة العليا، هي القضية نفسها التي ظهرت 
عـىل ذمتها صفاء الكوربيجي، الصحفية املرصية يف مجلة اإلذاعة والتلفزيون، بعد ثالثة أيام 
من االختفاء القرسي، ووجهت لها النيابة االتهامات باالنضمام إىل جماعة أسست عىل خالف 

أحكام القانون ونرش أخبار كاذبة، وتم حبسها ١٥ يوماً.
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من مشـهور مقوالت تشـيخوف 
املسـتلة من رسـائله ومحادثاته 
فـن  هـي  ومذكراته(الكتابـة 
االيجاز)و(ان تجيـد الكتابة.. ان 

تجيد االختصار).
والنص الـرسدي مغامرة مراوغة 
املسـتفزة  لحظتهـا  تسـجيل  يف 
لغـة  املنتجـة، بتوظيـف  للـذات 
زئبقيـة رامزة واعتمـاد التكثيف 
باشـغال  الثارةالتاويالت  الـداليل 

ذاكرة املستهلك(املتلقي)..
املجموعـة  وباسـتحضار 
القصصية (اعراق).. التينسـجت 
عواملهـا النصيـة انامـل منتجها 
عبداالمري املجر.. واسـهم االتحاد 
العـام لالدباء والكتـاب يف العراق 
وانتشـارها/2021.. نرشهـا  يف 
الشـيئية   عـىل  تتكـىء  كونهـا 
وتحقيـق  نصوصهـا  بنـاء  يف 
عواملها،اذ تعامل املنتج (القاص) 
مع االشياء وانسنتها مع مناجاة 
نفسية تسـهم يف توالد املشاهد..
اضافة اىل اشـتغاله عـىل املتخيل 
املمزوج بوقائع حياتية مستمدة 
من افق الحيـاة وتجلياتها ابتداء 
السـيميائية  العالمة  العنوان  من 
الـذي  التقنـي  واملفتـاح  الدالـة 
يجس به نبض النص وتجاعيده، 
وترسـباته البنيوية وتضاريسـه 
الرتكيبيـة عىل املسـتويني الداليل 
والرمزي..وقـد اشـار اليه روالن 
بـارت وامربتـو ايكـو بقولهمـا 
(فضال عـن وظيفتـه التعريفية 
فـأن لـه وظيفـة تاويليـة حـني 
سـيميائيا  النـص  مـع  تتعالـق 
لتتحول اىل عالمة ارشـادية تقود 
املسـتهلك–املتلقي - للخـوض يف 
عوالـم النص)..اما جريار جينيت 
فيعده  نصا مصغرا يرتبط دالليا 

باملتن.
((حني شارفنا عىل دخول املدينة 
من شـمالها حيث يقـع املطار..
قال يل زمييل املصور، وهو يشـري 
من نافذة السـيارة التي تقلنا اىل 
تلـة اثرية يحيطهـا بنصف دائرة 
تقريبا بناء بلمسات فنية خاصة 
تقـع عنـد الجانـب االيمـن مـن 
الشـارع..هذا هو تـل املوت الذي 
يقـال ان ملحمـة كبـرية حصلت 
عليـه قبـل نحـو الفـي سـنة..
حيـث قاتل اهـل املدينـة االعداء 

وانترصوا..فصار هذا التل بمثابة 
املـزار يؤمـه النـاس  لالحتفـال 
والتـربك الن قائـدا مـن االوليـاء 
الصالحـني تصدى للغزاة وانترص 

عليهم..)ص33.
فالنـص ينتظـم بخط متناسـق 
يقـوم عـىل بنائيـة دراميـة عرب 
انعكاسـات الذات املتحركة داخل 
نسـيجه الحدثـي وانسـاقه التي 
تتجـىل فيهـا التحـوالت الرسدية 
االسـتباق  تقانتـي  باعتمـاد 
واالسـرتجاع ومـا ينجـم عنهما 
دالليـا.. فضال عن انـه يمازج ما 
بني الـرسد والحـوار والخطاب..
رسد  يف  الذاكـرة  توظيـف  مـع 
االحداث وتداعـي االفكار.. ابتداء 
الكاشـفة  العنوانية  االيقونة  من 
وشـفراته  النـص  أعمـاق  عـن 
ومضمونه ملا تحملـه من ثيمات 
تعكـس رؤيـة السـارد ومواقفه 
اإلنسـانية تجاه الوجود .. والدالة 
عىل التـدرج الفكـري املفيض إىل 

تعدد مستويات الرسد.. 
((ارتجفـت يـد الوزير املمسـكة 
بالهاتـف.. وبدا صوتـه متهدجا 
وهـو يرد عـىل متحدثـه.. حاول 
اال يعـرف احد غريكم يف االمر.. ال 
تسمحوا لوسائل االعالم ان تطلع 
عليـه.. او اغلق صالة الوالدة ولو 
مؤقتا وسـاتصل بالجهات العليا 

واعطيك التعليمات الحقا..    
لـم يكن االمر هينا أبـدا.. وإذا ما 
وصل االعالم وتداولته الفضائيات 
كان  العام..حقـا  الـراي  سـيهز 
مفجعـا هـذا الذي حصـل يف احد 
العاصمة..امـراة  مستشـفيات 
تلد شـيخا بحجم طفـل وبلحية 
بيضاء واسنان كاملة ولم يرصخ 
عند خروجه من بطن امه كعادة 

كل وليد..بل اطلق ضحكة خفيفة 
واملمرضـات  الطبيبـة  اصابـت 
بالفزع وبعضهـن اغمي عليها..
فيمـا تم حجـز البقيـة بناء عىل 
امـر الوزيـر الذي اتصـل به فورا 
بالحادث  املشـفى ليخـربه  مدير 
الغريب..لـم يمـض وقـت طويل 
مكاملـة  الوزيـر  تأتـي  ان  قبـل 
اخرى من مشـفى اخـر.. حينها 
بالهاتف املخصص  كان يتحـدث 
وسـكرتريه.. الدولـة  لرئيـس 
امسـك وكيله بالهاتـف بدال عنه 
وبعد ان اسـتمع ملحدثه  اسـتدار 
والذعـر  الوزيـر  بـاذن  وهمـس 
واضـح عىل وجهـه..والدة اخرى 
املرتجـف  مشـابهة...وبالصوت 
نفسـه قال الوزير للرئيس:عفوا 
سـيادة الرئيـس ايضـا وصلتني 
االن اخبار عن والدة مشـابهة يف 

مشفىاخر..) ص9.
اشـكال  مـن  شـكل  فالنـص 
الحداثـة التي تتشـكل من دفقة 
العبـارة..  موجـزة  شـعورية 
متميزة بانسياب صورها املكثفة 
املتوهجة  العجائبيـة  وخياالتهـا 
وحساسيتها املرهفة.. مع ابتعاد 
عن االسـتطراد الوصفي واالتكاء 
عىل الجمـل القصرية مـع تركيز 
اللذيـن  والداللـة  االنزيـاح  عـىل 
يعـدان مـن االشـتغاالت اللغوية 
النص..ومفارقة  داخل  والبنيوية 
تصويريـة مفاجئة..فضـال عـن 
اعتماد البناء النيص عىل الصورة 
املشـهدية التي تكشف عن سمو 
النـص وارتقائه مبنـى ومعنى..
الذهنية  وهو يحتضن (الصـورة 
واملجازيـة والصورة التي تجسـد 
رؤية رمزية او حدسـية..) والتي 
صارت عنرصا أسـهم يف توسـيع 

افق اللغة والكون الرسدي..
مـن كل هـذا نسـتخلص اهم ما 
امتازت به املجموعـة من ميزات 
معالجتهـا  يف:  حرصهـا  يمكـن 
الواقـع  تالمـس  ملوضوعـاٍت 
بنياتهـا  تماسـك  مـع  املعيـش، 
النصية وترابطها دالليا وفكريا...

فضال عن حضور املكان بشـقيه 
اىل  واملفتوح..اضافـة  املغلـق 
واسـهاب  شـخوصها  تعـدد 
تفصيالتهـا  يف  املنتج(القـاص) 
وتوصيفها والكشف عن دواخلها 
دون تحديد اسمائها او هويتها.. 
من خالل توظيف املنتج(السارد) 
لتقنيـة الحـوار بنوعيـه الذاتـي 
واملوضوعـي.. اضافـة اىل بـروز 
ملمحـني فنيني امتدا عىل جسـد 
الرسد:اولهما دقة العبارة وجمال 
التصويـر والتوصيـف املالئمان..
اضافـة اىل بـروز ملمحـني فنيني 

امتدا عىل جسد الرسد:
وجمـال  العبـارة  دقـة  اولهمـا 
املالئمـان  والتوصيـف  التصويـر 
للموقف..وثانيهمـا الكشـف عـن 
كيـز  الرتَّ دون  النفسـية  الحالـة 
فضـال  البـرصّي،  املنحـى  عـىل 
الرسديـة  األصـوات  تعـدد  عـن  
اضافـة  املنتج(السـارد)،  عنـد 
الغائـب،  لضمـري  اسـتخدامه  اىل 
فيكـون السـارد من نوع السـارد 
أو الـراوي العليم الـذي يعرف كل 
يشء عـن األحـداث وتطورهـا يف 
القصة، وضمري املتكلم، ويف أحيان 
اخـرى ضمـري املخاطـب، ويكون 
السـارد هنـا مـن نـوع السـارد 
املشـارك الضمنـي الـذي ال يعرف 
عن األحـداث يف القصـة أكثر مما 
يعرفـه  القـارئ، اضافـة اىل تفرد 
النصـوص الرسدية بتعدد ثيماتها 
االجتماعيـة  مضامينهـا  وتنـوع 
والنفسـية والعاطفية والعجائبية 
الخالقـة لحالـة مسـتفزة للوعي 
الذاكراتـي ملـا تحملـه مـن عمق 
الفكـرة التي شـكلت نصا(محمال 
بقـدرة حساسـية ) عىل حد تعبري 
(هربـرت ريد)، فضـال عن اعتماد 
املنتج(السارد) التقيص واالستقراء 
يف معالجـة أحـداث الواقـع ضمن 
مراقبة مكثفـة لحركة وترصفات 
املشـاهد  فيسـجل  الشـخوص 
اليوميـة والعالقـات االجتماعيـة 

والهم اإلنساني.
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لعبـت الصحافـة الثقافيـة، عـىل امتداد 
تاريخهـا، دوراً محورياً يف دعـم املبدعني 
وإتاحة الفرصة لتقييم أعمالهم ونرشها 
ورفد املشـهد اإلبداعي بعديد من املبدعني 
الجـدد، ال سـيما البعيديـن عـن أضـواء 
العاصمة إال أن السـنوات األخرية شهدت 
تراجعـاً كبرياً يف هـذا الدور، وعـىل الرغم 
مـن أن الصحافة الثقافية لـم تختِف من 
املشـهد، لكن حضورهـا أضحـى ُهالمياً 
يف املشـهد اإلبداعي.. الصحافـة الثقافية 
تعيـش أزمة حقيقيـة وتعاني من تراجع 
ملحـوظ واختالل يف املسـتوى الذي ظهر 
يف األربعينيات والخمسينيات والستينيات 
من القرن املنرصم، كما يقول مختصون، 
بوقوع الصحافة الثقافية يف إطار األزمات 

الفرعية وتصفية الحسابات.
الصحافـة الثقافية باتـت يف احيان كثرية 
تفتقـر إىل الرتكيـز عـىل الحيـاة الثقافية 
ومجتمـع املثقفني، وتصـب تركيزها عىل 
العالقات بني املؤسسات الثقافية، وتبحث 
عـن الفضائـح داخـل األروقـة الثقافية 
واألزمـات التـي تتصاعد داخـل املجالس 
الثقافية، متناسـية اإلبداع األدبي والثقايف 

الذي يجب أن يطيح بتلك األزمات.
ولآلسـف نجد محـرر صحايف أومسـؤول 
صفحة ثقافية، ال صلة له أصًال بالثقافة، 
هذا يف الوقت الـذي ُيفرتض فيه أن تكون 
الصحافـة جـزءا مـن الثقافـة وتدعمها 
وتغذيها، إذ ال يمكن اعتبار الصحافة كياناً 
بعيداً عن الثقافة , ويجب رفع مستوى هذا 
التخصص كما كان من قبل، من توسـيع 
إطـار املفهوم الثقـايف واالهتمام بالقراءة 
والشعر واألدب، وتغطية املجتمع اإلبداعي 
مـن مثقفني وكتاب وقراء وظواهر أدبية، 
والخروج من عباءة تغطية أزمات الثقافة 
واملؤسسـات الثقافية، فضـال عن تكوين 
كوادر إبداعية حقيقية داخل املؤسسـات 

الصحافية.
الثقافيـة يوصفهـا كثـريون  الصحافـة 
باملهمشـة، سـواء عـىل صعيـد الصحف 
واملجـالت القائمـة أو ضمـن الصفحـات 
الثقافية يف صحيفة أو مجلة ما. واملؤسف 
فعلياً أن هذه الصفحات من السهل حاليا 
التخيل عنها وحذفها، فقط بسـبب وجود 
إعالن أو مادة سياسية أو اقتصادية أو... 
يـراد أن يتوسـع بها، هذا يعكـس النظرة 
املتدنيـة للثقافة بشـكل عـام والصحافة 
الثقافيـة بشـكل خـاص، وهو مـا يهدد 
املشـهد الثقايف لعدم وجود نقاد ومتابعني 

للمشـهد اإلبداعي ومتغرياته، كما أن هذا 
األمر ينعكس عىل القارئ وطبيعة متابعته 
للحياة الثقافيـة، وهنا تنبع رضورة ربط 
الصحافة الثقافية بنطاق التغطية الجيدة 
والتعامـل معها عىل أنها جزء ال يتجزأ من 
التغطيـة الصحافية العامـة، مع رضورة 
تخصيـص مسـاحة أكـرب مـن التغطيـة 
والتعامـل مـع صحافيـي الحقـل الثقايف 
بقدر مـن االهتمام والجديـة، وكذا الحث 
عىل االرتبـاط بها أكثر، حيـث إن الثقافة 

إحدى وسائل بناء الفكر والعقل.
املؤسسـات  بـني  وسـيط  الصحافـة 
والقطاعـات واملتلقني، لـذا ال بد أن تكون 
عىل قدر املتغـريات والتطـورات يف جميع 
السـاحات، ومنها السـاحة الثقافية التي 
تهمشـها غالبية املؤسسـات الصحافية، 
وهـذا ما يفـرس تراجـع املتابعـة للحياة 
الثقافيـة بصورة أو بأخـرى. ويف رأيي، ال 
بد من زيادة الوعي بأهمية هذا النوع من 
الصحافـة املتخصصـة، ألن الثقافة تمثل 
الوجه اآلخر للمجتمع، الصحافة الثقافية 
تعانـي مـن أزمـات متعـددة، بـدءاً مـن 
املحاباة واملجامـالت ووصوالً إىل التغايض 
عن تغطية األنشطة الثقافية املتنوعة، وال 
سيما الشعر الذي يعاني من تراجع سواء 
للمتابعـة أو التغطية.. إضافـة إىل تركيز 
االهتمام عـىل العاصمة، وتجاهل األقاليم 
التي تزخـر بمبدعني يعانون من التجاهل 

والنسيان.
ال يقتـرص دور الصحافـة الثقافيـة، عىل 
الرتويـج أو التغطية للسـاحة األدبية، بل 
مـن شـأنها أن تعمـل عىل رفع مسـتوى 
الوعي املجتمعي بـاألدب عن طريق النقد 
األدبي، الذي يشـهد بـدوره تواريا كبريا يف 
العقود األخرية، السـيما مـع فقد العالقة 
بني الكاتب والقارئ لعدم تركيز األخري عىل 
األدب، أو العزوف عن القراءة بصفة عامة، 
خاصة مع الزيادة الرهيبة يف أسعار الكتب 
ويف الوقت نفسه تدني الحالة االقتصادية 
للمواطنني, الصحافـة الثقافية ينبغي أن 
تسـتعيد مكانتهـا بدعم وتغطيـة جميع 
أشكال الفنون األدبية من القصة القصرية 
الظواهـر  ومناقشـة  والشـعر  والروايـة 
األدبيـة وتحليل املتغريات التـي تطرأ عىل 
املشـهد اإلبداعي بموضوعيـة، معتربا أن 
التجاهل الحـادث حاليا يبعث عىل إحباط 
الُكتاب واملبدعني.. كذلك القراءاملؤسسات 
الثقافيـة والدولـة بصفة عامـة، ال تهتم 
باألنشطة الثقافية وال تعطي لها مساحة 
وجود كافيـة أو حتى مخصصـات مالية 
تحرك املياه الراكدة يف مسرية اإلبداع فضال 
عن الحاجـة املجتمعية العامة بأهمية أن 
تعـي الدولـة قيمة دور املثقـف ورضورة 
دعمه ودعم موقفـه، بعيدا عن التهميش 
وتثبيـط املواهب، من دون وعـي أو وجه 

حق. 
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شغلت إشكالية الذات واآلخر التنظري الرسدّي منذ 
سـنوات ليسـت بالقليلة، إذ نجد تساؤالت كثرية 
حـاول املنّظرون الوصـول إىل إجابـات وجودية 
لهـا، مثل: ما هوية الـذات الكاتبة حينما تواجه 
نفسها واآلخر؟ وما مديات االندماج واالنفصال؟ 
ومـا الرؤيـة التـي ينطـوي عليها النـص قبالة 
الوجـود واملوجود؟ ومـا عالقة القلـق الوجودي 
للبطل وخلخلة االنتماء؟ إن هذه األسـئلة رافقت 
تشـكالت البطل يف الرسديـة العراقية منذ عقود، 

واألمثلة عنها ال تعد وال تحىص.
وقد ارتبطـت هذه التسـاؤالت بمفهـوم الهوية 
التي تعد يف أبسط مفاهيمها مصطلًحا اجتماعيا 
مفهـوم  لوصـف  يشـري  وسياسـًيا  ونفسـًيا 
الشـخص وعالقتـه مع الجماعـات املحيطة به، 
يف البدء كان هذا املفهـوم قارًّا، أّما مع التحوالت 
املعرفيـة والجغرافية أصبـح مفهوًمـا متنوًّعا، 
إذ ربمـا تتشـكل الهويـات من خليط مـا ثم يتم 
إعـادة إنتاجها عىل وفق عـادات وتقاليد جديدة 
عـىل الرغم من االختـالف الدينـي والعرقي الذي 

يكتنفها.
يف روايـة عوالـم موازيـة للروائـي ماهـر مجيد 
إبراهيم تعددت االسـئلة الوجودية التي شـكلت 
متـن البنية الرسدية وسـاهمت يف دفع أحداثها، 
فالبطلـة سـارة تعد مـن الهويات القلقـة التي 
وقعـت تحـت حيف سـلطتني وجوديتـني، األوىل 
تحمل مالمح الصريورة التي ترسـخت بوساطة 
املرجعيـات العراقية لـألرسة، إذ كانت عبارة عن 
خليـط غـري متجانس مـن املرجعيـات املرتبطة 
بالـدم والعنف التي أدت إىل موت والدتها ووالدها 
والثانية الحمـوالت الكولونيالية الربيطانية التي 
ترى املواطن األشـقر هو املتحرض الوافر املعرفة 
قبالـة أهل الرشق الذيـن وضعوا يف منزلة ما بني 

الحيوانات والبرش.
وقـد عمـد الروائي إىل صنـع عاملـني متناقضني 
ومتقاربـني يف آن واحد، األول داخـل العراق وفد 
تجىل بوسـاطة الحركات الدينيـة املتطرفة التي 
تسـعى تصفيـة اآلخـر املختلـف والقضـاء عىل 
كينونته مثل الحركات ذات املرجعيات املاسونية 
أو الديانات القديمة أو حركة الشيخ عبد الحميد 
والثانـي خارجي وقد تجىل عـن طريق الحركات 

الخارجية التي تجلت بوساطة الفكر املتطرف يف 
املجتمع االنكليزي مثل شخصيتي ثيو وشارلوت 
ومـا تقوم به الحكومة الربيطانية أو األمريكية ، 
تحت هاتني السلطتني شـهدت الهوية خلخلتها 
األوىل، ولو حللنا الحوار الذي دار بني ثيو الذي يمثل 
املركزية الشـقراء وصديقته سـارة ذات األصول 
العراقية نلحـظ مقدار الحيف الـذي يتعرض له 
اآلخـر املختلف يف الصفحـة الحاديـة والثالثني، 
نلحـظ أن ثيو وصم العربي بالوحشـية وبني لها 
خوفه من جذورها يف حني ردت سارة قائلة ( إال 
ترى أننـي انجليزية حد النخـاع .. صدقني أكثر 
يشء أريـد نسـيانه هو تهمـة انتمائـي للعراق) 
هنا تحـاول البطلة االندماج قـرسا مع املجتمع 
الجديـد والتخيل عن املرجعيـات األوىل، ليس هذا 
فحسـب بل أن ثقافة االسـتهالك التي أشاعتها 
املركزيـة الغربية تحت شـعار الكوجيتو الجديد 
(أنا اسـتهلك إذا أنا موجود) بررت موافقة سارة 
للذهاب إىل العراق للحصول عىل إرث حدها السيد 
محي الدين، من هنا تجلت فلسـفة الرصاع التي 
جعلت من الحدث الروائي يجيب عن التسـاؤالت 

التي وردت يف مطلع الدراسة.
ولـم يكتف الروائي بتشـييد معماره االسـتهاليل 
عىل وفق ثنائية الذات واآلخـر والداخل والخارج 
، بـل عمـد إىل توظيف كرس أفـق التوقع مع أول 
األزمـات الدراميـة، إذ شـهدت الـذات السـاردة 

تحـوًال بنيوًيا منسـجًما مع األصـوات الرسدية 
ألبـي جابـر وحارث وربـاب املقربني مـن جدها 
السيد محي الدين والذين يمثلون الطرف املعتدل 
يف عالـم الديسـتوبيا العراقيـة، إذ تماهت معهم 
من أجل إشاعة ثقافة املحبة والسالم والوطنية، 
فعـن طريق هذا التحـول أراد الروائي أن يقوض 
السـلطات التي جعلت من اإلنسـان املعارص آلة 
صماء تحركها كيفما تشـاء، هو صوت املهمش 

الـذي وصفـه الفيلسـوف األملانّي (نيتشـة) أّن 
اإلنسـان تحـّول بوسـاطة منظومة السـلطات 
إىل لعبـة لإلقصـاء والتهميـش، لـذا يجب موت 
السلطات املتمّثلة بموت اإلله، اإلله الذي صنعته 
األيدلوجيـات واملركزيـات الدينيـة واالجتماعية 
والسيسـيوثقافية، لذا كان انغمار البطلة سارة 
مـع األدبيـات العرفانية الطريـق األمثل لخالص 
األمة من نزيف الدم والعنف واإلقصاء والتهميش، 
فالطريـق إىل اإلرشاق يمر عرب التجليات الروحية 
التي تنأى بنفسـها عن أدران الحياة وحموالتها 

املادية التي حولت البالد إىل مستنقع آسن.
أما التحول الثاني الذي شـهدته الذات السـاردة 
فقد تجسـد بوسـاطة الـرصاع الدمـوي ما بني 
املعسـكر املثايل واملعسـكر املادي، إذ ترى البطلة 
سـارة إن األديـان بمختلـف مرجعياتهـا تؤمن 
باملحبة والسالم إال أإن القائمني عليها قد شوهوا 
صورهـا من أجـل منافعهم الدنيويـة كما يتبني 
ذلـك يف حوارها الـوارد يف الصفحـة الثامنة بعد 
املائتـني إذ تقول ” كيف يل هـذا ومريدي األديان 
كال يـرى أن دينه هـو الحق واآلخر قد أفسـد أو 
أنحـرف أو كـذب“ لكنها لـم تفلح مثلما فشـل 
الحالج املصلوب والسهرودي املقتول، إذ تعرضت 
مع مريديها إىل أبشع عمليات التصفية التي قتل 
فيها قاسم وسيف وحارث ورباب لتبقى وحيدة 
يف نهايـة وجودية مريرة من جهة ومفتوحة من 
جهـة أخرى حينمـا جعلت من السـريورة األوىل 
هي املنقذ املنتظر للخالص من سطوة السلطات، 
إذ تقـول يف الصفحـة السادسـة والتسـعني بعد 
الثالثمائة ” البد أن نعود للعيش يف بيوت بسيطة 
مـن طـني أو آجـر، أن تكون مـن صنـع أيدينا ، 
هذا هو امللجأ الوحيد الذي يقينا سـموم الغرب“ 
عندها سـتذوب الهويات الفرعيـة وتبقى هوية 
الخـري والجمال واملحبـة هي املتسـيد األوحد يف 

عالم االستهالك الذي يحيط بنا.
رواية عوالم موازية نسجت حياة موازية وجهت 
رضباتها التقويضية للمركز املتسـيد منذ عقود 
متخـذا مـن جلبـاب القداسـة وتـدا متينـا من 
أجـل إحكام قبضتـه، لكن الرواية وحسـب رأي 
الفيلسـوف الفرنـيس جاك دريـدا رواية املهمش 
الذي سـيخلخل الطبقات الفوفية يوما ما مادام 
اإلنسـان املستلب هاجسـها الوحيد وهو معمار 

برع يف تشييده الروائي ماهر مجيد إبراهيم.
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سأبلُغ الغيَم..

وأعّتق بجناِن الشعِر آية..

ليتعّطر به حارضي ..

يغمرني سقف تحديه الكوني..

األقدار وحدها هي من صنعته بذاتي ..

كْي ال يرسقه  الزمن..

كّدُت بهمهماتِه أسري عىل هوٍن ..

تهمسني تراتيله الناعسة كالنبوءة..

يسوسنني شذى غصنِه املزهو زمنا 

وكعالمة تعجب فاغرة..

توغلني تراتيله 

تسكنني سويعات من الوقت..

فياااا.. أيها السؤال  املوغل بهاجيس الرهني...

بأناته الشاهدِة 

عىل هذيان حريف املوشوم بالوجع..

أما...

أما زالت مالئكته تجثو يف خبائها السماوّي..

وهل!! عرائُس جناني تنتظر

 سدومه لتتبّتل بالصالة..

لتسوقني ُسحبه املزنة رعوداً..

وتُلُفني بزهرة البيلساِن..

كقارورٍة أدمَن غصينها عيون املاء..

الالالال شك ...أّني 

سأُكتُبه عىل صدر ورق الربدي 

فيتساقُط كما الشهب القادمة 

من جوف مجرات الشوق..

ليوشوش السحاب املاطرات عطراً 

يف  سكون لييل الحالم..
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قد يعيش الرجل املتزوج شعوراً بأنه 

يقع تحت ضغط شديد، خاصة بعد 

مرور سـنوات عىل الـزواج وازدياد 

املسؤوليات.

وشـعور الرجل بالضغـط قد يكون 

بسـبب مشـاعر داخليـة متناقضة 

ما بـني أنه يريـد أن تعتمـد زوجته 

عليه، وبني أنه يشـعر بالحصار من 

هذه املسؤولية، أو أن الزوجة تشّكل 

ضغطـاً عليه بالفعل، إذ ترغب يف أن 

يكون موجوداً معها يف املنزل ألطول 

وقـت ممكـن، بينما تضغـط عليه 

بتطلّعاتها املادية، فيشعر باالرتباك 

واإلحبـاط نتيجـة هـذه الضغـوط 

املتناقضة.

قد تمارسني ضغطاً عىل زوجك دون 

أن تشـعري، ولكـن إذا الحظـِت أن 

زوجك يشـعر بالضغـط والحصار، 

عليـِك التعامـل مـع مشـاعره عرب 

الخطوات الثالث التالية..

1. إعادة النظر يف أسباب الخالفات

يجـب أن تواجهي حقيقة أن زوجك 

أصبـح غـري قـادر عـىل الصمـود 

يف  يواجههـا  التـي  املشـاكل  أمـام 

العالقـة بينكما، والتـي ربما يكون 

بعضهـا ناتجاً عن سـوء الفهم، قد 

تدركـني فجأة أنـِك كنِت تمارسـني 

نوعـاً من الضغط عليـه دون قصد، 

مثـل اإلرصار عىل بعـض التطلعات 

املاديـة التي تفوق قدراته، أو إلزامه 

بمسؤوليات إضافية ُتثقل كاهله.

عـرب البحث عـن أسـباب الخالفات 

مصـادر  تكتشـفني  قـد  بينكمـا، 

الضغط عىل زوجك.

2. ساعدي يف تخفيف الضغط

حاملا تكتشفني مصادر الضغط عىل 

زوجـك، عليِك العمل عـىل تخفيفها 

عنـه، مثـًال إذا كان يمـر بضائقـة 

ماليـة، يمكنـك البحث عـن مصدر 

مسـتقل للدخل، واألهم هو التوقف 

عن إنفاق األموال بال داِع.

عندمـا يمـر الرجـل بأزمـة، فإنـه 

ينتظر أن تظهـر زوجته دعمها له، 

عرب ثقتهـا بأنـه يسـتطيع تجاوز 

هذه األزمة، وأنها مسـتعدة لتحّمل 

الظروف العصيبة معه، ومسـتعدة 

لتقديـم املسـاعدة من أجـل تخّطي 

هذه األزمة كفريق واحد.

3. شـّجعي زوجك وأظهري تقديرك 

له

قّدمـي لزوجـك دعمـاً نفسـياً عرب 

شـكره والثنـاء عـىل جهـوده مـن 

أجـل األرسة، وتحّدثـي مبارشة عن 

تقديـرك لـه، وامتنانِك لوجـوده إىل 

جانبـك، هذا يسـاعده عىل نسـيان 

املشـاعر السـلبية بما فيها الشعور 

بالضغط.

حـذرت وزارة الصحـة الربيطانية 

من أن اإلفراط بتناول مسكن األلم 

املعروف ”الباراسـيتامول“، يمكن 

أن يؤدي إىل تلـف الكبد والكليتني، 

والوفاة يف مرحلة الحقة.

وذكرت يف دراسة نرشتها صحيفة 

”دييل إكسـربس“ الربيطانية، أنه 

”يف حـني يعترب ”الباراسـيتامول“ 

بالجرعـة  تناولـه  عنـد  آمًنـا 

الصحيحـة، فإنـه يأتـي أيًضا مع 

قائمة خطرية مـن اآلثار الجانبية 

يف حال تم تناول جرعات زائدة“.

أثبتـت  ”األبحـاث  ان  وأكـدت 

مـن  الزائـدة  الجرعـات  أن 

أن تسبب  ”الباراسيتامول“ يمكن 

آثـاًرا جانبية خطـرية، لذلك يجب 

عدم زيادة الجرعة أو تناول جرعة 

مضاعفـة إذا كان األلـم شـديًدا، 

ويسـتند هذا التحذير إىل قدرة هذا 

املسّكن عىل إحداث تلف يف الكبد أو 

الكىل“.

أنـه  عـىل  الدراسـة  وشـددت 

يتنـاول  املريـض  كان  ”سـواء 

”الباراسيتامول“ لتخفيف الصداع 

أو لتقليـل درجـة الحـرارة، يجب 

تناول هذا املسكن الشائع بالكمية 

الصحيحة“.

وأوضحت أن ”الجرعة املعتادة 

املوىص بها للبالغني هي قرص 

أو قرصان عيار 500 ملغ أربع 

مرات يف اليوم كحد أقىص“.

”أن  مـن  الدراسـة  وحـذرت 

االسـتمرار يف تنـاول جرعـات 

”الباراسـيتامول“،  زائدة مـن 

يزيـد من خطـر اإلصابة بتلف 

مضيفـة:  الـكىل“،  أو  الكبـد 

”األسـوأ مـن ذلـك أن مثل تلك 

اآلثـار الجانبية قد تكون قاتلة 

يف بعض الحاالت“.
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 تقيض مهـام التدبـري املنزيل 
تنظيم برطمانـات البهارات، 

ل عملية الطهي.  ما ُيسهِّ
ويف هذا اإلطار، ُتفيد إرشادات 

التدبري املنزيل اآلتية:
ـل اختيار الربطمانات  • ُيفضَّ

افة لحفظ البهارات، ما  الشفَّ
ل رؤية محتوياتها.  ُيسهِّ

يف  البهـارات  تشـابهت  وإذا 
اللـون والقـوام، ُيمكن تزويد 
بملصقـات  الربطمانـات 
ن عليها نوع البهار الذي  ُيـدوَّ

تحتوي عليه. 
عموًما، من الرضوري حفظ 
البهـارات يف برطمانـات من 
الزجاج، مع إحكام إغالقها، 
وذلـك يف درجة حرارة الغرفة 
العاديَّة، بعيًدا من أي مصدر 

للحرارة.
• ُيمكـن حفظ البهـارات يف 
جـة ألربعة أشـهر، أو يف  الثالَّ

املجمدة لسنة.
• ُيمكـن تخصيـص خزانـة 
مغلقة لربطمانات البهارات.

توزيـع  ُيستحسـن   •
املسـتخدمة  الربطمانـات 
ال  اليـد،  متنـاول  يف  يوميًّـا 
سـيَّما امللح والفلفـل، بينما 
األخـرى  البهـارات  ُتحفـظ 
عـن  بعيـٍد  آخـر  مـكان  يف 
الضـوء والحـرارة، لئالَّ تفقد 

نكهاتها.

مكونات كيكـة الخمس دقائق 
باملايكروويف

- ربـع كوب مـن الحليب كامل 
الدسم.

- ربع كوب مـن الدقيق متعدد 
االستخدامات.

مـن  صغـرية  ملعقـة  ربـع   -
البيكنج باودر.

- ربـع كـوب مـن شـوكوالتة 
نوتيال.

مكونات التزيني
آيس كريم بنكهة الفانيال.

طريقة التحضري
- مزج خليط الدقيق والحليب

مـع  البـودرة  الحليـب  يمـزج 
الدقيق يف كوب آمن لالستخدام 
يف امليكرويف ويفضل أن يكون 
حجمه مناسباً ويخلط املكونني 
معـاً حتـى نحصل عـىل خليط 

متجانس.

- إضافة النوتيال
تضاف النوتيال للخليط السابق 
وتقلب يف املرضب الشبكي حتى 

نحصل عىل خليط ناعم.
- خبز الكيك

امليكرويـف  يف  الكيـك  يوضـع 
ملـدة ترتاوح من 45 – 60 ثانية 
بعـد  الطهـي  زيـادة  ويمكـن 
اختبـار النضـج ملـدة 15 ثانية 

إضافية.
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تتطلـب الطبيعـة البرشيـة التعامـل بـني 
الجنسـني بأشـكال متعددة، منهـا ما هو 
مسـموح بـه ومقبـول دينيـاً ومجتمعياً، 

ب به. ومنها غري املقبول، أو املرحَّ
ويف هـذا اإلطـار، نتحـدث عـن العالقـات 
العاطفيـة بـني فئـة الشـباب،فالعالقات 
البرشية بني الجنسـني تنقسم إىل قسمني، 
األول العالقة املقبولة، والثاني العالقة غري 
املقبولـة، وُيعـرف عن فـرتة املراهقة أنها 
الفرتة التي تكون فيها املشـاعر متأججة، 
والعقـل غري مدرك تمامـاً للترصفات التي 

تصدر منه.
العالقة املقبولة

العالقـة العاديـة بني الجنسـني يف مرحلة 
الشباب، تشـمل القرابة، وزمالة الدراسة، 
وزمالة العمل، والجـرية، ويف هذه الحاالت 
يجب عىل الشـباب مراعاة هـذا النوع من 
العالقـات، وعـدم التعمـق يف التعامل مع 

بعضهم بعضـاً، واقتصـار الحديث بينهم 
عـىل الدراسـة، أو العمـل، أو الصحـة، أو 
األهـل، وعـدم تجـاوز ذلـك، أو الدخول يف 
نطاق املزاح، أو تضييع الوقت، أو الخوض 

يف مواضيع جانبية أخرى.
العالقة املرفوضة

أمـا العالقات املرفوضـة اجتماعياً ودينياً، 
فهي تلك التي تتعلق بالعواطف، مثل الحب 
الذي يتعلق فيه أحد الطرفني باآلخر لدرجة 
تجعله ال يرى غريه عىل وجه األرض، وهذا 
النوع من العالقات مرفوض تماماً، خاصًة 
يف مرحلة املراهقة، ألن الشباب يكونون يف 
أوج اندفاعهـم، وتسـيطر عىل ترصفاتهم 
الهرمونـات، ما يجعلهم يحاولون الخروج 
مـن مرحلة الطفولـة إىل مرحلة الشـباب 
دون تفكري منطقي أو عقالني، باالسـتناد 
إىل عواطفهم التي تحركهم يميناً ويسـاراً، 
وقد يقعـون يف املحظورات املمنوعة رشعاً 

وعرفـاً دون وعـي منهـم، مـا يـؤدي إىل 
مصائب كبرية، يصعـب عليهم حلها فيما 

بعد.
دور األهل

يحتاج الشـاب والفتاة يف مرحلة املراهقة 
إىل جرعـات كبـرية مـن االهتمـام والحب 
والحنان، وعىل األهل إشعار أبنائهم بأنهم 
يستوعبون أفكارهم، ويتقبَّلون مشاعرهم 
دون سخرية، أو استخفاف، والحرص عىل 
تخصيص وقـت للجلوس معهم، والتحدث 
إليهم، ومعرفة تفاصيل يومهم، وإقناعهم 
بأنهـم أصدقاء لهـم، وليسـوا مراقبني أو 

حكاماً.
كذلك عىل األهل التقـرب من األبناء، وعدم 
تقديم النصائح لهم بشكل مبارش، وكأنهم 
مازالـوا أطفاالً، فهذا األمر يزيد من إرصار 
الشباب عىل الوقوع يف األخطاء، كما ُيطلب 
من األهـل التحدث أمام األبنـاء عن جمال 

العالقات العاطفية املنتهية بالزواج، وربط 
ذلك بوقت معني، مثل تخرجهم يف الجامعة، 

خاصًة البنات، وكذلك التحدث عن رضورة 
إيجاد العمل، خاصة الشباب.

يعانـي الكثري منا مـن صدمات كهربائيـة صغرية مزعجة، تحدث عن مالمسـة 
أشخاص أو سطح معني، وقد ال يعرف الغالبية سبب حدوث ذلك.

ويمكن أن يواجه البعض الصدمات الكهربائية، عىل سبيل املثال عند محاولة فتح 
باب سـيارة، أو مصافحة أحدهم، وهـو ما قد يكون محرجا أحيانا عندما يحدث 
مع سـماع صوت تماس أو قشعريرة، وهي ظاهرة تعرف باسم صدمة الكهرباء 
السـاكنة.وعىل الرغم من أنهـا صغرية يف معظم األحيـان، إال أن صدمة الكهرباء 

الساكنة يمكن أن تكون خطرية بعض اليشء ألنها ما تزال شحنة كهربائية.
ويحدث ذلك عندما ترتاكم شحنة كهربائية زائدة عىل مالبسك أو مواد أخرى مثل 
املعدن.وقد تكون بعض األقمشة مثل النايلون أكثر عرضة للصدمات من غريها.

ما الذي يسـبب الكهرباء الساكنة؟من املعروف أن كل يشء من حولنا يتكون من 
ذرات، وهذا يشـمل جسم اإلنسان،، وتتكون الذرات من الربوتونات واإللكرتونات 
والنيوترونات، وهي أجسـام لكل منها شحنة موجبة وسـالبة ومحايدة.وعندما 
تحتوي الذرة عىل عدد متوازن من الربوتونات واإللكرتونات، تكون هناك شـحنة 
متعادلـة.وإذا لـم تكن هذه متوازنـة، فإن الـذرات التي تحتوي عـىل إلكرتونات 
إضافية سـتفقدها إىل ذرات سالبة الشـحنة.وهذا الفقد الرسيع لإللكرتونات هو 
ما يسـبب لك صدمـة كهربائية.وتكون الصدمات السـاكنة أكثر شـيوعا عندما 
يكون الجو باردا وجافا حيث يصعب عىل الشـحنة أن تدخل يف الهواء حيث تكون 

نسبة الرطوبة منخفضة.
وبدال من ذلك فإنه يرتاكم عىل أجسـادنا. ولذلك، عندما تلمس شـيئا مثل مقبض 
البـاب املعدني أو باب السـيارة، فـإن تلك اإللكرتونات الزائدة سـتغادر جسـمك 

برسعة وتسبب لك الصدمة.
كيف تتوقف عن التعرض للصدمات الكهربائية

هناك الكثري من األشـياء التي يمكن أن تسـبب صدمة كهربائية وأحيانا ال يمكن 
تجنبها حقا.

لكن هناك بعض الحيل البسـيطة التي يمكن أن تقلل من فرص التعرض لصدمة 
الكهرباء الساكنة.

والرطوبـة هـي املفتـاح، لذلـك يف الشـتاء يمكنك اسـتخدام املرطب ملنـع تراكم 
الشحن.

وإذا شعرت بالصدمة يف غرفة معينة، يمكنك رش السجاد بمواد كيميائية مضادة 
للكهرباء الساكنة وفرك املفروشات بأوراق تجفيف.

وخارج املنزل، تأكد من بقائك رطبا، فهذا سيساعد يف تقليل الشحنات الساكنة.
كمـا أن األحذية ذات النعل املطاطي، واملالبس الصوفيـة واأللياف الصناعية مثل 

النايلون والبوليسرت، جميعها مسؤولة عن الصدمات الكهربائية.
وإذا كنـت ال ترغـب يف رشاء خزانة مالبس جديدة بالكامـل، يمكنك إضافة صودا 

الخبز إىل غسيلك ألن هذا يخلق حاجزا ملنع تراكم الشحنات.

يعتـرب تبييض األسـنان طريقة 
ابتسـامتك  لتحسـني  ممتـازة 
وتعزيـز ثقتـك بنفسـك وجعلك 
تبدو سـعيًدا، لكن إذا تم إجراؤه 
بشـكل صحيح والتأكـد من أنه 

أمن.
ويف حـني أن تبييـض األسـنان 
إجـراء غري جراحـي وغري مؤلم 
ويعترب آمًنا نوعا ما، إال أن هناك 
بعض املخاطر واالعتبارات التي 

يجب أن تكون عىل دراية بها.
و تبييـض األسـنان خطة طبية 
لجعلهـا أفتـح، مع العلـم أنه ال 
يمكن أن تجعل أسـنانك ناصعة 
البيـاض لكـن يمكنهـا تفتيـح 
اللـون املوجود بعدة ظالل، وهو 
شكل من أشـكال طب األسنان، 
لذا يجب أن يتم إجراؤه فقط لدى 
طبيب أسنان أو اختصايص طب 
أسـنان مرخـص آخـر، لتفادي 

حدوث مشاكل يف األسنان.
وتبييض األسـنان ليـس دائًما، 
فيمكـن أن يسـتمر مـن بضعة 
أشهر إىل 3 سنوات حيث تختلف 
من شـخص آلخـر، أي أن تأثري 
التبييض لن يستمر لفرتة طويلة 
إذا كنـت تدخـن أو ترشب النبيذ 
األحمـر أو الشـاي أو القهـوة، 
كـون هذه املرشوبـات يمكن أن 

تجعل لون أسنانك أغمق.
مخاطر تبييض األسنان:

تحـدث الدكتـور وليـد حسـن، 

لطـب  املركزيـة  اإلدارة  رئيـس 
مقطـع  يف  مـرص،  يف  األسـنان 
السـلبية  األثـار  عـن  مصـور، 
لتبييض األسـنان، وقال حسن: 
”إن تبييض األسـنان عبارة عن 
مادة مبيضـة يضعهـا الطبيب 
عىل سطح السن، بهدف الدخول 
إىل أجزاء من تكوين السـن ذاته 

فيحدث تفتيح لدرجة اللون“.
و شـدد رئيـس اإلدارة املركزية 
رضورة  عـىل  األسـنان  لطـب 
التبيـض باملـواد املـرصح بهـا 
طبيا، موضحـا أن بعض األنواع 
غري املرصح بها تزيل طبقة من 
مينا السـن ما يرض األسنان، و 
لو جرى التبيض باملواد املرصح 
بهـا طبيا بحيـث ال تتفاعل مع 
سـطح السـن وال ترضهـا فلن 

تحدث مشاكل.
طبيـة  مواقـع  حـذرت  بينمـا 
هيئـة  بينهـا  مـن  مختصـة، 
الخدمـات الصحيـة يف اململكـة 
املتحدة nhs، من بعض املخاطر 
تبييض األسـنان  التي يسـببها 

أبرزها:
- قـد تسـبب الحساسـية ملـن 
يعانـي مـن لثة حساسـة تجاه 
املواد الكيميائية املسـتخدمة يف 

تبييض األسنان.
- قـد تسـبب مشـاكل للمرىض 
الذيـن يعانـون مـن حساسـية 
املـواد  أو  البريوكسـيد  تجـاه 

املسـتخدمة  األخرى  الكيميائية 
يف عالج تبييض األسنان.

- املواد الكيميائية املستخدمة يف 
عملية التبييض ترض من لديهم 
أسـنان أصبحت شـفافة كجزء 

من عملية الشيخوخة.
الحوامـل  للنسـاء  يفضـل   -
الخضـوع  عـدم  املرضعـات  أو 
للتبييـض، حيـث لم يتـم إجراء 
تأثـري  حـول  كافيـة  أبحـاث 

أو  األجنـة  عـىل  املسـتخدمة 
الرضع.

- هنـاك فرصة لإلصابة بحروق 
يف اللثة

- قد تسـبب املواد املستخدمة يف 
التبييض تهيج اللثة.

- يمكـن أن ترض بعـض أدوات 
بمينـا  املسـتخدمة  التبييـض 

األسنان
نتائـج  ضمـان  يمكـن  ال   -

التبييـض، حيث تختلف حسـب 
وعلـم  حياتـك  ونمـط  عمـرك 
الوراثـة واللـون األويل لألسـنان 

وحالتها.
- إذا ترسبـت عوامـل التبييض 
إىل أسـنانك مـن خـالل شـق أو 
تجويف غري مملـوء، فقد تكون 
مؤملة للغاية وتسـبب تلف السن 
الداخـيل الذي قد يتطلـب مزيًدا 

من العالج مثل قناة الجذر.
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يصعب عىل الفرد اكتشاف ذاته 
بكل مـا تحويـه مـن مهارات 
وطموحات ما لـم تكن لديه يف 
األساس الثقة يف شخصيته ويف 
قدراتـه ، وتكمـن أهميـة هذه 
الثقة وتنمية شخصية اإلنسان 
يف الواقع العمـيل الصعب الذي 
الجميـع  فـرض نفسـه عـىل 
وأصبـح يحتـم عليهـم تنمية 
وتطوير قدراتهـم لتتوافق مع 
الواقع العميل يف ظل التطورات 
الكبرية التي يشـهدها العالم ، 
وأيضـا تكمن أهميـة االلتفات 
إىل الذات يف أن اإلنسـان أصبح 
معزوال عن نفسه وعن التفكري 
عليـه  كان  إذا  وعمـا  فيهـا 
تغيريها وذلك بسـبب االنغراق 

يف مشكالت الحياة اليومية .
املـؤرشات  بعـض  يـيل  فيمـا 
التي تظهـر وتبني عـدم الثقة 

بالنفس: 
إبداء أسباب ألفعالك

تتنـاول  كنـت  أنـك  لنفـرتض 
الطعام مع مجموعة من الناس 
ثم سـقط الكأس عـىل األرض 
ماذا سـتفعل حينها ستقول “ 
كان الكأس  عىل حافة الطاولة 
فسـقط “ هـذا هـو الخطأ  أن 
تقوم بالتربير وإعطاء أسـباب 
ملا حدث فحادثـة الكأس هناك 
أناس سـتجدهم يسـتخدمون 
تربيـرات بشـكل مبـارش كأن 
يقـول أحدهـم  بعـد سـقوط 
الـكأس ”أوه ، انـا متعـب جدا 
اليوم ولهذا السـبب لـم أركز“ 
اليعطـي  أن  الشـخص  عـىل 

أسباب لترصفه ألنه يقلل الثقة 
بنفسك ويوصلها ملن معك . إذا 
كان إنكسـار الكأس الزجاجي 
مشـابه  خاطـئ  فعـل  أي  أو 
إرتـكاب  يف  حقـك  فهويعتـرب 
األخطـاء  خاصـة إذا لم يكون 
مقصـودا ألنك بطبيعـة الحال 
إنسان فليس عليك العثور عىل 

أعذار ملا حدث .
الرد عىل االنتقادات عىل الفور

إذا قلـت لصديقـك عىل سـبيل 
املثـال “ لقد كان أدائك سـئ يف 
هـذا اليـوم “ فيجيـب برسعة 
قائال “ ال ال ال فقط ألنني كنت 
متعبـا “ أو “ ال ال قد كنت أفكر 
يف شـئ أخر أثنـاء العمل ”هذا 
يدل عىل أن صديقـك يفتقر إىل 
الثقة بالنفس  ، الثقة بالنفس 
تكمـن يف األسـتماع إىل النقـد 

وتقبلـه بـدون تربيـر وخاصة 
إذا كان بناء ،وإن لم يكن أيضا 
بنـاء ومزعـج كأن تـرى بطل 
كمال أجسام وتوقفه وتقول له 
“ مهال أنت تبدو ضعيف البنية 
جـدا “ مـاذا سـيفعل ياترى ؟ 
أكيد أنه سيبتسـم ويبتعد عنك 
يف صمـت إلنه واثق من نفسـه 

ويعرف أنه بطل .
التعويض

 قـد يكـون لديـك  صديـق بـه 
ضيـق يف يوم من اليام إذا قمت 
بسؤاله فإنه يرد عليك “ أنا غري 
منزعج إطالقا “ ويوضح أنه يف 
قمة سـعادته ، هذا أيضا خطأ 
إلنه يبني عدم ثقته بنفسه عن 
التعويض مما يسـبب  طريـق 
الغطرسـة و التكرب والشـعور 

بالكمال .

كل واحد منا لديه نقاط ضعف 
ونقاط قـوة خاصة به ، ولكن 
التعويض  إذا كنت ستستخدم 
عـن نقاط ضعفك الخاصة بك 
فإنه مبدأ خاطأ ،بعض الناس 
يرون أن التعويض يسـاعدهم 
يف  ولكـن  أفضـل  يكونـوا  أن 
الواقع العقل الباطن ذكي بما 
فيـه الكفاية لإلعـرتاف بأنها 
خدعة ورسعان ماسيعود إليك 
األكتئاب وتشـعر بأنك حيد يف 
مشـاكلك دون أن تظهـر ذلك 

ملن حولك .
لغة الجسد 

األشـخاص الذيـن يفتقـرون 
إىل الثقـة بالنفـس دائمـا مـا 
يأخدون موقف دفاعي (وربما  
بالبقـاء مكتـويف االيـدي ) إذا 
حـدث شـعور باإلهانـة لديهم 

ألي سبب
عليك تدريب نفسك نسيان مثل 
املواقف والتحيل بالحكمة  هذه 

عند التعامل .
الكمال

 يعتقد الشـخص أنه يعيش يف 
عالـم مثايل حتـى انـه يحاول 
القيـام بكل يشء بشـكل مثايل 
جدا. املشكلة هي أنه قد يغضب 
إذا حصل أن  قيمته 99/100 يف 
امتحان!! يحدث هذا ألنه يعتقد 
أنـه بذلك  شـخص اليسـتحق 
مما يؤدي إىل خيبـة أمل كبرية 
بالنسـبة لـه الشـخص الواثق 
من نفسـه البـد أن يعلم أنه لن 
يصل للكمال بل سيبقى يسعى 

لتحيق النحاج قدر املستطاع .

** بدون بدلة الفضاء، سيغيل دم رائد الفضاء مبارشة.
** تم تسـجيل أعىل درجة حرارة عـىل اإلطالق يف ليبيا يف العام 

1922 م، حيث وصلت درجة الحرارة إىل 58 درجة مئوية.
** قارة آسيا هي أكرب قارات األرض، و تعد مساحتها أكرب من 

مساحة سطح القمر.
** تضـم قارتا آسـيا و أوروبا العدد نفسـه مـن البلدان و هو 

46 بلداً.
تأخـرت  1945م،  عـام  يف   **
سـاعة ( بيـج بـني ) لخمسـة 
دقائـق، بسـبب مجموعـة من 
العصافـري التـي وقفـت عـىل 

عقرب الدقائق.
إشـارات مـرور يف  ** هنـاك 

القنوات املائية ملدينة فينيس.
** يفوق عـدد حيوان الكانغر 
الـذي يعيـش يف اسـرتاليا عدد 

البرش هناك.
يعـود   (  School  ) كلمـة   **
اإلغريقيـة  الكلمـة  إىل  أصلهـا 

(Skhol)، و التي تعني ( وقت الفراغ ).
** النشيد الوطني الياباني هو أقدم نشيد وطني يف العالم.

** يعتـرب الرقم 8 من أرقام الحـظ يف الصني، حيث يفوق عدد 
الزيجات بتاريخ  8/8 /2008  الــ 300000.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

_@·ÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

غزل عراقي

ــواع ــب أنـــــــــ ــب والذه ــك ذه ــف أوصف  خاي
ــا تنبـــــاع ــس إنت م ــعر ب كل قطعة منه بس
ــداع خـ ــورد  ال وأدري  ورد  ــك  أوصف ــف  وخاي
ــــــــــــاع ــس يذبل بس ــر حلو ب ــوفه منظ نش
ــاع ــك نعنــ ــس نكهت ــرك ورد ب ــت عط ــح إن ص

سبحانه رب العرش سواك من هالكـــاع 

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

مهنيـاً: ابحث عـن حليـف أو صديق ليلّطـف األجواء 
وليمـأل بعض الفـراغ، جهز امللفـات واملعطيات للدرس 
الشـامل.  عاطفياً: ال تفـرض عىل الرشيك رأيـًا وال تجرح 

كربياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب أحد األوالد.
صحياً: إذا أرهقت نفسـك أكثر من الالزم سـتكون العواقب 

وخيمة عليك، انتبه.

مهنيـاً: يعـدك هـذا اليـوم بتطـورات ايجابية عىل 
الصعيدين املهني والشخيص.

عاطفياً: ال تعتقد أّن طيبة قلب الرشيك تفسح يف املجال 
أمامك للمّيض يف الخطأ، فهو قادر عىل قلب الطاولة عليك.

صحياً: ترتاجع الضغوط النفسية وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية 
الحياة من زاوية إيجابية.

مهنياً: التحدّي يولّد عندك حافزاً أكرب للعمل بجدية، 
وهـذا يخلق جـواً مـن التنافـس بينك وبـني زمالئك 

لتقديم األفضل.
عاطفياً: سـوء تفاهم مع الرشيك يزول ويتم حلّه بعد تدخل 
صديق مشـرتك.صحياً: بعض املخاطر ستواجهك: التهاب يف 

اللوزتني، والصدر والحنجرة.

مهنيـاً: إن لقـاء الشـمس بأورانـوس فيتحدث عن 
رومانسـية تعيشها وتتحمس لها، سـواء يف حياتك أو 
حياة أحد املقربني.عاطفياً: عليك ان تتمالك نفسك وتضبط 
رهافة حّسك التي توقعك مرات عديدة يف شباك املعارك.صحياً: 
الحيوية والنشـاط اللذان تتمتع بهما قد يكونان أحياناً سـبباً 

لوقوعك ضحية توترات عصبية تؤثر يف صحتك.

مهنيـاً: عليـك أن تخّطـط جيـّداً قبل بـدء التنفيذ، 
ومسايرة املحيط لتفادي االعرتاضات املفاجئة.

عاطفيـاً: تبـدو حالّياً يف قمـة عطائك وإنسـانّيتك، فال 
عجب إذا كنت متكاتفاً مع حبيبك يف جميع األمور.

صحيـاً: حـاول االبتعـاد عن محيطـك املهني املمـّل ومارس 
أنشطة ترّفه عنك.

مهنيـاً: أبواب النجـاح تفتح أمامك وتعـرف ازدهاراً 
يف كل املجاالت، وتحاول أن تسـتفيد قدر املستطاع ألن 
الفرصة قـد ال تتكرر.عاطفياً:ال تدخل الرشيك يف خالفات 
عائلية غري مجدية، وقد تكون نصائحه مفيدة جداً لتخطي أي 
عقبة تعـرتض طريقك.صحياً: وفر عىل نفسـك عناء املغامرة 

عىل حساب صحتك، وال تتهور يف اتخاذ قرارات غري صائبة.

مهنيـاً: الحل الوسـط هو األفضل، ويستحسـن أن 
تبقى يف هذا اإلطار لئال تدفع ثمن اندفاعك الحقاً.

عاطفيـاً: املنـاخ العاطفي يكون جّيـداً إذا أردت التوافق 
وتساعدك الظروف عىل تخطي املرحلة الصعبة.

صحيـاً: ال تسـافر فهناك خطـر الحوادث وتعـرض صحتك 
لالنتكاسة.

مهنياً: رغبتك يف التقّدم قد تصطدم ببعض العراقيل، 
لكّن تصميمك يعيد تصويب األمور يف مجالك املهني.

عاطفيـاً: قلق الرشيك قد يكون سـببه أنت، من األفضل 
إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه.

صحياً: وضعك الصحي يجعلك يف حال من االضطراب وتشعر 
أّن ثمة شيئاً غري مريح ينتابك.

مهنيـاً: تفـرض رشوطـك الجديـدة يف العمـل، وهذا 
يسـاعدك عىل تحسني ظروفك املادية واملعنوية عىل حّد 
سواء.عاطفياً: ال تعاتب الرشيك باستمرار، ألّن ذلك يزعجه 
عىل املدى الطويل ويؤّدي اىل نتائج غري مرضية.صحياً: تمارس 
الرياضـة بانتظام للحفاظ عىل حيويتـك وجمال قوامك، لكنك 

معرض ألمراض ناتجة من التشّنج العصبي.

مهنيـاً: يحمل إليـك هذا اليوم حيوية كبـرية لالقبال عىل 
العمـل واالنفتاح عىل الناس والقيام باملبادرات واملسـاعي 
مـن دون تقاعس.عاطفيـاً: إبحـث عـن الوسـطاء وعن أهل 
النّيات الحسـنة، فقد يحـاول أحد ما حل األوضـاع املأزومة بينك 
وبـني الرشيك.صحيـًا: قد تكون األمراض محدقـة بك يف أي لحظة، 

لكن بإمكانك التخفيف من اإلصابة ببعضها إذا مارست الرياضة.

مهنياً: كن متأنياً جداً هذا اليوم عىل الصعيد املهني، 
وابحث عن سالمتك وال تغامر يف أي مجال.

عاطفياً: إذا كنت متزوجاً تستعيد حالوة األيام األوىل من 
العالقة وتعيش أجواء ال تنتىس.

صحيـاً: كل مباغتة قد تسـّبب مرضاً أو بقـاء اضطرارياً يف 
الرسير.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: األخطاء الصغـرية غالباً ما تكـون مؤرشاً 
لبعض التّرسع، فحـاول معالجة الوضع رسيعاً لئال 
تتفاقـم األمور.عاطفياً: غرية الرشيك مربّرة وال سـيما 
أنك تبالغ أحياناً يف رد فعلك تجاه اإلطراء، الذي تتلقاه يومياً.

صحياً: إحذر العصبية وانتبه يف القيادة فقد تتعرض لحادث 
وتؤذي نفسك.

NNNÒ5«Î@Úó”
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حكمة معلم

ما رضينا بجزة .. رضينا بجزة وخروف

1803 - اململكة املتحدة ُتعلن الحرب عىل 
فرنسـا بسبب تدخل نابليون بونابرت يف 

شؤون إيطاليا وسويرسا.
بونابـرت  نابليـون  تنصيـب   -  1804

إمرباطوًرا عىل فرنسا.
1899 - انعقـاد «مؤتمـر الهـاي األول 
للسالم» بحضور 26 دولة، وقد اتفق فيه 
الحـارضون عىل حـل املنازعـات بطرق 

سلمية وحددوا قوانني الحرب.
1910 - األرض تمر بمدارها بذيل مذنب 

هايل.
1920 - وقـوع معركة حمض بني قوات 
الشـيخ سـالم املبـارك الصبـاح بقيادة 
دعيـج بـن سـلمان الصبـاح واإلخوان 
بقيـادة فيصل بـن سـلطان الدويش يف 

حمض يف شمال قرية العليا.
1944 - بدايـة ترحيل تتـار القرم، وهو 
التطهري العرقـي الذي نّفذه رئيس األمن 

والرشطة الرسية السـوفييتية نيابًة عن 
جوزيف ستالني، ملا ال يقل عن 191.044 
شـخًصا مـن التتار برتحيلهم عن شـبه 

جزيرة القرم يف 20-18 أيار/مايو.
اإلعـدام  حكـم  تنفـذ  سـوريا   -  1965
بحق الجاسـوس إييل كوهني بعد إدانته 

بالتجسس لصالح إرسائيل.
تفجـري  أول  يف  تنجـح  الهنـد   -  1974
نووي لها تحت عنوان «ابتسـامة بوذا»، 
وتصبح بذلك سادس دولة نووية بالعالم 
بعد الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي 

وفرنسا واململكة املتحدة والصني.
1980 - ثوران بركان سـانت هيلينس يف 

والية واشطنن يف الواليات املتحدة.
1990 - توحيد العملة بني أملانيا الرشقية 

وأملانيا الغربية.
شـمال  جمهوريـة  إعـالن   -  1991
الصومال اإلنفصالية أو ما يعرف باسـم 

صوماليالنـد، إال أنهـا لـم تحـض بـأي 
اعرتاف دويل لكنها تشـهد استقرار أمني 

عكس باقي أرايض الصومال.
2004 -اتحـاد أبنـاء سـخنني يفـوز يف 
بطولة كأس الدولة اإلرسائييل كأول فريق 

عربي يحقق هذا االنجاز يف إرسائيل.
سونيا غاندي تتنازل عن رئاسة الحكومة 
االنتخابـات  يف  فوزهـا  بعـد  الهنديـة 

الربملانية.
2009 - رسيالنـكا تعلـن مقتـل زعيـم 
منظمة نمور التاميل املتمردة فيلوبيالي 

برابهاكاران.
2018 - مقتـل 108 أشـخاص عندمـا 
تحطمـت طائرة ركاب بعـد وقت قصري 
العاصمـة  إقالعهـا مـن هافانـا،  مـن 

الكوبيَّة.
2021 - وفـاة املخـرج السـعودي عبـد 

الخالق الغانم عن عمر ناهز 63 عاًما.

عالمات تدل على عدم ثقتك بنفسك
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
رأيس

1.مدينـة غـري عربيـة فيهـا 450 مسـجدا - تحت 
أقدامها الجنة.

2.غري معقد - للتعريف.
3.أنـواع مـرشوب محبب - اسـم فلم ملحمد سـعد 

(مبعثرة).
4.منسـوب إىل دول العالم - االرتفاع والعلو.

5.مـا يبلغه االنسـان من عمره - سـوق كبري البناء 
- قمة الطرب.

6.نعم باالجنبية - ركض.
7.العرص السـالمي حيث كانت إدارة للحمام الزاجل 

- مجهز مواد - للنداء معني.
8.اصبح ملكا ملرص وعمره 9 سنوات.

9.الخروج إىل الحياة - لدينا.
10.ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج.

أفقي
1.أول قبلة للمسـلمني - يوضع التاج فوق رأيس.

2.جزيرة يف املحيط الهادي.
3.تنقرها فتسمعك هدير الصوت - يحتاج.

4.نسمات - ابتعدا.
5.يف الشعر - أغب وأرشب.

6.وحدة قياس الطاقة - من أساليب الخط العربي.
7.نصف ولول - معناه كثري الربكة واليمن.

8.من انواع الخشب - مجهز مواد ملوضوع معني.
9.أول من روض الخيل.

10.سـكرتري سـابق لألمم املتحدة توىل منصبه أكثر 
من مرة.

سـأل األسـتاذ تالمذته : ما اليشء الذي يضفي عىل اإلنسان جماال 
وكماال ؟

أحدهم قال : العيون الواسعة الجذابة ..
وأجاب آخر : طول القامة والرشاقة ..

وانربى ثالث قائال : بياض البرشة ، والجلد الشفاف .
عندهـا أخرج املعلِّم كأسـني مـن حقيبتـه ، إحداهمـا كانت من 
الكريسـتال التشـيكي امللكي التي ال ُتقدَّر بثمن ، يف غاية الُحسـن 
والروعـة ، تنعكس أشـعة األضواء فيها جمـاالً أوحدياً قلَّ نظريه 
فضـال ً عما إذا ُقرِعـت رقيقاً بملعقة صغرية فإن لهـا رنَة العيار 

املميز.
أما الـكأس الثانية فكانت مـن الفخار العتيق العـادي جداً والتي 
هجرهـا الناس ولم يعودوا قادرين عىل اإلسـتفادة منها إال ما قّل 

وندر ..
ثم سكب سماً يف الكأس الجميلة وماًء زالالً يف الثانية..

وسـألهم مـرًة ثانيـة : اآلن أيهمـا تختـارون ؟ فأجمـع الكل عىل 
انتخاب كأس الفخار.

يرضب للشخص الذي يتعرض لبالء يسري فال يتحمله ، أو يتقّبله.. 
فينصّب عليه بالء آخر أكرب منه ، فيتحّمله صاغرا مستسلما . 

أصلـه: أن أحد الـوالة – يف العهد العثماني – كان قد فرض رضيبة 
عىل بعض القبائـل ، تجبى منهم كل عام.. وكانت عبارة عن جزّة 
صـوف لكل عـرشة رؤوس من املاشـية.. فلم يلق ذلـك قبوال من 
أفـراد القبيلـة ، فتذّمروا منـه ، وصاروا يدفعـون الرضيبة حينا ، 
ويتهرّبون من دفعها أحيانا.. شاءت األقدار وأبدل الوايل بوال غريه 
أشـّد حزما ، وأكثر قسوة ، من سـلفه.. فعلِم بتذّمر أفراد القبيلة 
من تلك الرضيبة اليسرية ، فغضب لذلك غضبا شديدا وأمر بزيادة 
تلك الرضيبة فجعلها جـّزة صوف وخروف لكل عرشة رؤوس من 
املاشـية ، وأتبع ذلك بالتهديد والوعيد ، فراح أفراد القبيلة يدفعون 
الرضيبـة الجديدة صاغريـن ، وقالوا يف ذلك : (( ما رضينا بجزّة .. 

بجزّة وخروف رضينا )).. وذهب ذلك القول مثال .
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التونسية  املمثلة  روجت 
ملسلسلها  زروق  درة 
من  «املتهمة»  الجديد 
خالل صورة شاركتها عرب 
صفحتها الخاصة يف موقع 

التواصل اإلجتماعي.
فريق  مع  درة  وظهرت 
العمل بآخر جلسة تصوير 
وعلقت  «املتهمة»،  من 
عىل الصورة بالقول :» من 
مسلسل  تصوير  يوم  آخر 
املتهمة..شكرا لكم جميعا 
هنا  معانا  مش  وليل 

كمان…انتظرونا قريبا «.
بني  الصورة  إنترشت 
شاركوها  الذين  املتابعني 
عرب صفحاتهم الخاصة 
إعجابهم  عن  وعربوا 
بها وكتبوا عبارات تعرب 
ملشاهدة  تشوقهم  عن 

املسلسل الجديد.
يتم  أن  املقرر  ومن 
الذي  املسلسل  عرض 
الكثريون  ينتظره 
املنصات  إحدى  عىل 

اإللكرتونية.

أحيت املغنية السورية، نانيس زعبالوي، 
حفالً يف دار األوبرا السورية رافقتها فيه 
املايسرتو كمال  أوركسرتا قصيد بقيادة 

سكيكر.
وقدمت زعبالوي يف الحفل مجموعة من 
أغانيها الخاصة إضافة اىل باقة مختارة 
كما  املطروقة  غري  الطربية  األغاني  من 

وصفتها نانيس، منها: «حبيبي» للفنان 
الرحل نهاد طربيه، و»شو بقول ألهيل» 
فيما  قطريب،  سلوى  الراحلة  للفنانة 

اختتمت الحفل.
حفلها:  عىل  تعليقاً  زعبالوي  ورصحت 
األوبرا  دار  مرسح  عىل  الوقفة  «دايماً 
إلها وقع خاص بنفس كل فنان حقيقي 

وكيف إذا كان هاد املرسح العظيم بقلب 
بنتها  أنا  ييل  دمشق  الغالية  مدينتي 
موهبتي  وصقلت  فيها  وتعلمت  وربيت 
«فخورة  أساتذتها».وأضافت:  أهم  مع 
بلقاء جمهور دمشق، وبعترب حايل  جدا 
قدرت  ألني  السنة  هي  املحظوظني  من 

طل أكرت من مرة عىل نفس املرسح».

كشف الفنان، إياد نصار، عن 
ملسلسله  الرسمي  البوسرت 
الدرامي الجديد «وش وضهر»، 
املقرر عرضه قريًبا عىل إحدى 
وتشارك  الرقمية،  املنصات 
عبد  ريهام  الفنانة  بطولته  يف 
الثنائي  تصدر  حيث  الغفور، 
البوسرت الرسمي للعمل، املقرر 
املنصة،  عىل  قريًبا  طرحه 

مسلسل «وش وضهر» بطولة 
منصور  ومحسن  نصار  إياد 
وريهام عبدالغفور وثراء جبيل 
وسيناريو  إبراهيم،  وإسالم 
وشادي  بدوي  أحمد  وحوار 
أبو  مريم  وإخراج  عبدالله، 
عوف.يذكر أن إياد نصار شارك 
كضيف رشف يف دراما رمضان 
 «٣ «االختيار  بمسلسل   ٢٠٢٢

وكريم  السقا  أحمد  بطولة 
يارس  عز  وأحمد  العزيز  عبد 
محمود  املرصي،  وأمري  جالل 
مجدي  مريس،  سمر  البزاوي، 
صربي  فؤاد،  بيومي  فكري، 
آدم  العايص،  إيمان  فواز، 
هاني  تأليف  ومن  الرشقاوي، 

رسحان وإخراج بيرت ميمي.
إياد  أعمال  أخر  أن  إىل  يشار 

فيلم  السينمائية،  نصار 
«١١:١١، وعرض يف السينمات 
كبرية،  إيرادات  يحقق  ولم 
من  كال  بطولته  يف  وشارك 
محمد الرشنوبى، غادة عادل، 
الشناوى،  عمر  املقدم،  إنجى 
نور إيهاب، الفيلم تأليف يارس 
عبد البساط، إخراج كريم أبو 

زيد.
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أملح الرئيس التنفيذي لرشكة تسال، 
إيلـون ماسـك، إىل أنـه قد يسـعى 
إىل إعـادة التفـاوض بشـأن سـعر 
اسـتحواذه عىل رشكة تويرت، قائالً 
إن تنفيـذ الصفقة بسـعر أقل ”لن 

يكون واردا“.
كمـا قـال املليارديـر األمريكـي إن 
صفقـة تويرت لن تميض قدًما حتى 
التنفيـذي للرشكة  ُيظهـر الرئيس 
علًنـا دليًال عىل أن لديها أقل من 5٪ 

من الحسابات الوهمية.
وانخفضت أسـهم ”تويرت“ بنسبة 
%8.2 عند إغـالق التعامالت أمس 

يف نيويورك.
وتأتي االنخفاضات وسط تكهنات 
بأن ماسـك، قد يـرصف النظر عن 
عملية االسـتحواذ البالغـة قيمتها 

44 مليار دوالر.
األسـبوع  يف  القلـق  هـذا  وازداد 

املايض، حيث شكك ماسك يف بيانات 
”تويرت“ التي تم الكشف عنها علناً 
حول نسبة الحسابات املزيفة وغري 
املرغوب فيها عىل خدمة الوسـائط 

االجتماعية الخاصة بها.
تلـك  أكثـر عـىل  وضغـط ماسـك 
مؤتمـر  يف  االثنـني  يـوم  النقطـة 
التكنولوجيـا يف ميامـي، مقدراً أن 
املستخدمني املزيفني يشكلون ما ال 
يقل عن %20 من جميع حسابات 

”تويرت“.
وقـال ماسـك يف املؤتمـر: ”ما قيل 
يل حاليـًا هـو أنه ال توجـد طريقة 

ملعرفة عدد الروبوتات“.
ويأتـي ذلـك، فيمـا تشـري تقارير 
رشكـة تويـرت كل ثالثـة أشـهر إىل 
العشـوائي  الربيـد  حسـابات  أن 
تشـكل أقـل مـن %5 مـن إجمايل 

املستخدمني.

قامت رشكة أبـل بتحديث قواعد متجر التطبيقات، بحيث يمكن 
تجديد االشـرتاكات تلقائياً دون إذن رصيح من املسـتخدم، حتى 
إذا قام املطور برفع السـعر الشـهري أو السنوي.وقبل التحديث 
األخـري، كان يتعني عىل املسـتخدمني االشـرتاك يدويـًا يف تجديد 
االشـرتاك إذا كان مصحوبـًا بارتفاع يف األسـعار؛ اآلن، لن يكون 
هـذا هو الحـال بالرضورة، عـىل الرغم مـن اسـتمرار إخطارك 
بشأن تغيري السـعر قبل حدوثه.وقالت ”أبل“ إنها تجري التغيري 
للمسـاعدة يف تجنب توقف االشـرتاك يف التطبيقات عن غري قصد 
من املسـتخدمني بسـبب فوات رسـالة التمكني.ووفقاً ملا نرشته 
رشكـة أبل ، هناك رشوط محددة يتعني عىل املطورين اتباعها إذا 
كانوا يريدون تقديم ما تسـميه الرشكة ”زيادة أسـعار االشرتاك 
 “The Verge” القابلـة للتجديـد التلقائي“، وفقاً ملا ذكره موقـع
”.وتنـص قواعـد ”أبل“ عىل أنـه إذا زاد مطور التطبيقات سـعر 
االشرتاك األسـبوعي أو الشهري بأكثر من %50، وبما يتجاوز 5 

دوالرات، فإنه غري مؤهل لهذه الخاصية.
وبالنسـبة لالشـرتاك السـنوي، ال يـزال بإمـكان املطورين رفع 
السـعر بنسـبة %50، لكن ال يمكنهم رفعه بأكثر من 50 دوالراً 
دون الحاجـة إىل التمكني.وللتوضيح: فإذا كانت قيمة االشـرتاك 
السنوي يف أحد التطبيقات 60 دوالراً، فإنه يمكن للمطورين رفعها 
إىل 90 دوالراً (60 دوالراً زائد %50)، وسيتم تجديدها تلقائياً دون 
الحاجة إىل االشـرتاك اليدوي.فيما إذا كان االشرتاك الشهري يبلغ 
15 دوالراً، وأراد املطـورون رفعـه إىل 22 دوالراً، فعـىل الرغم من 
أن الزيـادة أقل من %50، إال أنها تتجاوز سـقف 5 دوالرات التي 
حددتها ”أبل“، وبالتايل فسـيكون عىل املستخدم تجديد االشرتاك 

بنفسه، ولن يكون التطبيق مؤهالً للزيادة التلقائية.
وال يمكـن رفع السـعر إال مـرة واحـدة سـنوياً دون الحاجة إىل 
االشـرتاك، مما يسـاعد عىل منع التطبيقـات املخادعة من زيادة 

سعرها ببطء بمقدار دوالر أو اثنني كل شهرين.
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صدم العروسـان غابي جيسوب 
وأمبري ميشـيل الحضـور بعد أن 
قامـا بـإرضام النار بأنفسـهما 
خالل حفـل زفافهمـا، بمغامرة 
التفاصيـل،  للغايـة.ويف  جريئـة 
وعنـد تصويرهما مقطـع فيديو 
خـاص بالزفـاف، قررا إسـتبدال 
زفة الـورود بالنـار، وأن يركضا 
أمـام الضيـوف، ومن ثـم انحنيا 

وتـم إطفاء النار التي اشـتدت يف 
اللحظات األخرية، وسط تصفيق 
وتشـجيع الحضور.وقـد شـارك 
الزوجـان غابي وأمبري من قبل يف 
تحضري مواقع أفالم ومسلسالت 
عامليـة، ويبـدو ان هـذا هو األمر 
الذي شـجعهما عـىل اإلقدام عىل 
هـذه الخطـوة مـن دون خوف، 

وذلك تأثراً باألفالم والدراما.
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أين تكمن مشكلتنا نحن العراقيني؟ هل  يف الهوية الوطنية؟ 
هل يف اإلنتماءات الفرعية، قومية، دينية، مذهبية، عشائرية، 
الدول  بني  الوحيد  الشعب  الدولة،  نحن  هل  مناطقية؟ 
بالرضوة هويات  عنها  تنتج  تعددية  نمتلك  التي  والشعوب 
نخاف  هل  ؟  للمواطنة  واحد  مفهوم  غياب  ظل  يف  فرعية 
من أنفسنا أم من اآلخر؟ هل نحب الوطن ونكره الحاكم؟ 
وحيالله  كان  أيا  وطن  أي  هل  حاكم؟  وأي  نريد  وطن  أي 
حاكم؟ وطن أنت فيه سيد أم مسود؟ درجة أوىل أم ثانية؟ 
هل املواطنة درجات؟ املواطنة بأبسط املفاهيم اإلجتماعية 
هي واحدة، وحني تصبح درجات تنتفي عنها صفة املواطنة 
الفرعية  الهويات  نحو  التوجه  ذلك؟  عن  ينتج  ماذا  أصال.. 
التي تشكل يف النهاية سياج حماية لك.. متى يحصل ذلك؟ 

حني يكون هناك خلل يف منظومة الحكم. 
هل لشكل النظام السيايس ملكي أم جمهوري، ديمقراطي 
اليوم  عاملنا  يف  الحكم؟  منظومة  بنوعية  عالقة  شمويل،  أم 
وهناك  وبالعكس..  ملكيات  من  أحسن  جمهوريات  هناك 
ديمقراطيات أفضل من شموليات وأحيانا هناك شموليات 
الحاكم  يف  الخلل  هل  وبالعكس؟  ديمقراطيات  من  أفضل 
جمعي  عقل  يحكمه  واحد  الجمهور  هل  الجمهور؟  يف  أم 
نظام  من  يختلف  أم   لوبون  غوستاف  نظرية  حسب 
عىل  عاما   ١٥٠ بعد  حتى  تثبت  الوقائع  آخر؟  اىل  سيايس 
صدور كتاب «سيكولوجيا الجماهري» لغوبون أن الجمهور 
األمريكي..  أو  الفرنيس  الجمهور  عن  اليختلف  العراقي 
واإلعتداء  اإلطارات  حرق  تم  العراق  يف  التظاهرات  خالل 
عىل املؤسسات.. يف فرنسا تم حرق اإلطارات واإلعتداء عىل 
املؤسسات.. ال يختلف هنا شارع السعدون يف بغداد عن شارع 
الشانزليزيه يف باريس.. أمام نصب الحرية يف ساحة التحرير 
ببغداد حصلت أشياء مماثلة أمام برج أيفل يف باريس.. يف 
العراق إقتحم متظاهرون مبنى الربملان ويف الواليات املتحدة 
األمريكية إقتحم متظاهرون مبنى الكونغرس األمريكي؟    

هل نسكت طبقا لنظرية املساواة بني «الكرعة وأم الشعر؟ 
دوام  وتعطيل  هيجان  اإلحتجاج؟  شكل  هو  ما  نحتج؟  أم 
الذائعة  املقولة  منطلق  من  الذات  جلد  أم  جسور  وقطع 
«جارة»  صارت  وهل  جارة»؟  لنا  تصري  «ما  بأننا  الصيت 
التي  التظاهرات  هل  نغري؟  كيف  واألمريكيني؟  للفرنسيني 
مرة  بحرب  تنذر  أن  يمكن  الناس  بني  صدامات  اىل  تؤدي 
أهلية متنوعة الهويات؟ أم طبقا للمثال السوداني تؤدي  اىل 
املدنيني  إسقاط حكم دكتاتوري واملجيء بحكم هجني بني 
والعكرس؟ هل إستسلم املدنيون يف السودان؟ لم  يستسلموا 
بل مازالوا قادرين عرب تنظيم يكاد يكون جيدا  عىل تغيري 
معادلة السلطة برغم أن حكم العسكر يف السودان مستمر 
منذ منتصف ستينات القرن املايض حتى آواخر عام ٢٠١٩. 

بل حتى اليوم حني أنقلبوا ثانية العام املايض.
ماذا حصل يف مرص بعد وصول اإلخوان اىل الحكم عام  ٢٠١٢ 
عىل  مريس  محمد  حصل  بالشك؟  ديمقراطية  إنتخابات  يف 
 ٪٤٩ مقابل  صوت)  مليون   ١٣) األصوات  من   ٪٥١ نسبة 
أن  حصل  الذي  حصل؟  ماذا  لكن  شفيق..  محمد  ملنافسه 
اإلخوان املسلمني دتكرتوا بمجرد إستالمهم الحكم. أي إنهم 
خالله  من  عربوا  جرسا  بوصفها  الديمقراطية  مع  تعاملوا 
لم  املرصي؟  الشعب  فعل  ماذا  فقط؟  األخرى  الضفة  اىل 
يجلد ذاته.. بدأت حكاية التغيري من قبل إثنني من الشباب 
العاطلني عن العمل.. كل الذي فعله هذان الشابان إنهم قررا 
قررا يتمردا تمردا إيجابيا.. وقعا وثيقة ونرشوها بني الناس 
ليوقعها بعدهم بعد مدة ٢٢ مليون مرصي. إمتلكوا بجدارة 
الرشعية الشعبية.. وحني إحتاجوها عىل أرض الواقع خرج 
واحد.. حصل  يوم  يف  مليون مرصي   ٢٠ التحرير  ميدان  اىل 
التغيري عرب الرشعية الشعبية حني لم يحرتم من أراد ركوب 
معها  تعامل  التي  اإلقرتاع  صناديق  الديمقراطية  عربة 

بوصفها مجرد .. ورقة كلينكس.
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شمس  عرضت 
الزواج  الكويتية 
شخص،  عىل 
مبارش  بث  يف 
صفحتها  عىل 
الخاصة عىل احد 
التواصل  مواقع 
اتضح  االجتماعي، 
عيل  اإلعالمي  أنه 

العيىس.
وظهرت شمس الكويتية يف 
البث املبارش مع أحد األشخاص 

كان  يبدو من لهجته أنه خليجي، وعرضت الذي 
عليه الزواج. وقالت شمس الكويتية يف الفيديو ”تعاىل 

تزوجني إنت“، لريد عليها ”والله أنا موافق“، لتقول 
له ”إحنا عىل الهواء.. ارفض“. 

تصوير  لجلسة  سليم،  مي  النجمة،  خضعت 
جديدة، ونرشت عدة صور عىل صفحة التواصل 

بوك»  «فيس  االجتماعى 
نالت  بإطاللة 

ب  عجا إ
بعيها  متا

.
عربت  وأ

سليم،  مي 
برنامج  خالل 

م  نجو »
املذاع  السماء»، 

  dmc قنوات  عرب 
األوىل  والقناة 

أنها   ،ONو املرصية 
بامتالكها  تأكدت 

الكافية  الشجاعة 
مثرية،  تجارب  لخوض 

مطلعتش  هلة وتابعت:»أنا  سا
سليم،  مي  الفنانة،  جامد».وكانت   طلع  قلبى 

من  القفز  تجاه  الشديدة  سعادتها  عن  أعربت  قد 
الطائرة وعمل سقوط مظيل بمنطقة العني السخنة، 

كون ذلك كرس حاجز الخوف لديها، موضحة أنها 
«أنا  للمغامرة مطلقاً، وتابعت:  شخصية ال تميل 
مش  وقلبي  جداً  وبيخاف  جداً  قلوق  شخص 
برنامج  خالل  سليم»،  «مي  جامد».وأضافت 
«نجوم السماء»، املذاع عرب قنوات dmc والقناة 
األوىل املرصية وON، أنها لم تقوم بأي مغامرة يف 
حياتها، وتابعت: «أنا بتشجع بس ملا بنتي ليىل 
تكون مرصة عىل يشء يف بعض املغامرة وقتها 

عن  سليم»،  «مي  أعملها».وأعربت  ممكن  أنا 
خوفها ورعبها الشديدين قبل بدأ الصعود للطائرة 

، وتابعت:»أول مغامرة  يف حياة هي التي سأفعلها 
اليوم وأنا مرتددة يف الكالم اآلن ألني خايفة وممكن 

أمىش دلوقتي..بس اكيد مرص حلوة من فوق».

املقبل يف  غنائًيا يوم ٣ شهر يونيو  النجم تامر حسني حفالً  يحيي 
الجامعة األمريكية، ومن املقرر أن يقدم من خالله باقة متنوعة من 
أغانيه القديمة والحديثة الذي يحبها جمهور، ويشهد الحفل العديد 

من املفاجآت.
وأوشك تامر حسني عىل االنتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد 
«بحبك»، حيث يتبقى له أيام وينتهي التصوير تماما، ويتجه تامر 
ليكون  للفيلم  النهائية  اللمسات  لوضع  املونتاج  غرفة  إىل  بعدها 
تامر  النجم  وطرح  املقبل،  األضحى  عيد  موسم  يف  للعرض  جاهزا 
نسب  وحقق  املاضية  األيام  خالل  للفيلم  مبدئيا  برومو  حسنى 

مشاهدة مرتفعة.
تجاربه  أوىل  يف  حسني  تامر  وإخراج  تأليف  «بحبك»،  فيلم 
الزاهد،  هنا  حسني،  تامر  وبطولة  السينمائي،  باإلخراج 
عمرو  تيخة،  مدحت  املفتي،  هدى  املريغني،  حمدى 
آخر  وعدد  راشد  عالية  الشاطر،  شهد  صحصاح، 
العام  مطلع  الفيلم  تصويره  وانطلق  الفنانني،  من 
الزاهد  وهنا  حسني  تامر  جمعت  بمشاهد  الجارى 
السوشيال  عىل  حساباته  عىل  تامر  نرشها  والتي 

ميديا.
صور  بنرش  الفيلم  أعلن  قد  حسني  تامر  وكان 

الكواليس  بالنجمة من  والتي جمعته 
الزاهد  من هنا  صور  وعلق:»دي 
يومني  لفيلمنا أول  تصوير 
يد  لجد يف ا طبعاً  (بحبك)، 

اسم  هتقراً  ناس 
وناس  بحِبك  الفيلم 
طبعاً  دا  بحَبك،  هتقراه 
دراما  يف  عشان  مقصود 
طول  هنبحث  الفيلم 
صدق  مدى  عن  الوقت 
الرجل  من  بحِبك  كلمة 
لألنثى وبحَبك من األنثي 
فعالً  أحداث  يف  للرجل 

محرية جداً».
«الفيلم  تامر:  وأضاف 
إطار  يف  بس  ضحك  فيه  أكيد 
بقاله  موجود  مش  بحت  رومانيس 
كتري، اترشفت بمشاركة نجمة اليوم واملستقبل 
من  أول  اني  ومبسوط  الزاهد،  هنا  الجميلة 
دا  الفيلم  ويف  حياتها،  بداية  يف  اكتشفها 
جديد  بشكل  وبقدمها  تاني  بكتشفها 
عليها وعليكم ومبسوط جداً ملشاركة 
الكبري  الكوميديا  نجم  قلبي  حبيب 
حمدي املرغني اليل هيعمل ان شاء 
الفيلم كعادته  الله شغل رهيب يف 
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