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بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلـن محافظ بغـداد املهنـدس، محمد 
جابر العطا، امس السبت، تسجيل حالة 
وفاة واحدة و(4) إصابات بمرض الحمى 
النزفية يف العاصمة، فيما اكد اتخاذ عدة 
إجـراءات وقائيـة لتحييده.وقال العطا، 
حسـب بيـان لقسـم اإلعـالم واالتصال 
الحكومـي تلقته ”الـزوراء“: إن ”جانب 
الرصافة شهد تسجيل إصابتني بالحمى 
النزفيـة، فيمـا سـجل جانـب الكرخ 3 
حـاالت إصابـة، مـن بينها حالـة وفاة 
واحدة، األمـر الذي أرش أهميـة التحرك 
العاجل للحماية من هذا املرض، السيما 
أن بعـض اإلصابـات تماثلت للشـفاء“، 

مبينا ”ان االجتمـاع جاء لتدارك املرض، 
وهي حاالت فردية ال يمكن ان ترتقي اىل 
مسـتوى الوباء“. وأضاف أنه ”ال توجد 
منطقـة يف بغـداد محددة تم تشـخيص 
املرض بها، لكن محافظة بغداد ستتخذ 
عدة إجراءات وقائية لتحييده، من خالل 
املناطـق“،  بعـض  يف  املـوايش  متابعـة 
موجهـاً ”مديـري االقضيـة والنواحـي 
بمتابعة املجازر العشوائية وغري املجازة، 
وبيع املوايش“. ودعـا العطا اىل ”تضافر 
الجهـود لجميـع الـوزارات، تحديدا من 

الصحة، والزراعة، والبيئة.

بغداد/ الزوراء:
طلبت وزارة النفط من رشكات النفط 
والغـاز العاملـة يف إقليـم كردسـتان 
بتوقيـع عقـود جديـدة مـع رشكـة 
التسـويق (سـومو) بدال مـن حكومة 
اإلقليـم، يف محاولة جديدة للسـيطرة 
عىل اإليـرادات مـن اإلقليم.وقال وزير 
النفط، إحسـان عبد الجبار، يف السابع 
من مايو، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ 
حكـم املحكمـة االتحادية الصـادر يف 
فربايـر والذي اعترب األسـس القانونية 
لقطاع النفط والغاز يف إقليم كردستان 
غري دسـتورية بعد فشل محادثات مع 
حكومـة اإلقليم.وعينـت وزارة النفط 

العراقية رشكة املحاماة الدولية كلريي 
جوتليب سـتني آند هاملتون للتواصل 
مـع رشكات النفط والغـاز العاملة يف 
إقليم كردستان ”لبدء مناقشات بحيث 
تتوافـق عملياتها مع القانون العراقي 
املعمول بـه“، وذلك وفقا لنسـخة من 
خطـاب أرسـل يف الثامـن مـن مايـو 
اطلعت عليـه رويرتز.وأضاف الخطاب 
أن تنفيذ حكم املحكمة سيتطلب إدخال 
تغيريات عىل أنظمة العقود للرشكات. 
وقـال مصـدر إن رشكات أخرى تلقت 
خطابـا موجها إليها مبارشة من وزير 

النفط.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكدت لجنة العالقات الخارجية النيابية 
لرفـع  القادمـة  املرحلـة  يف  سـعيها 
قيمـة الجواز العراقي، فيما شـخصت 
األسـباب التي تقف وراء تراجع قيمته 
العالقـات  لجنـة  عضـو  عامليا.وقـال 
االرجية النيابية، عامر حسـني الفايز، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان ”جواز أي 
دولـة لـه عالقـة بالوضـع السـيايس 
الداخـيل واالمـن الداخـيل ولـه عالقة 
بقوة اقتصاد البلد وطبيعة عالقة البلد 

مـع دول العالم“.مضيفـا ”اليوم هذه 
االمـور كلها يف العـراق متدنية، ونحن 
كلجنـة عالقـات خارجية نسـعى اوال 
يف قضية التبـادل التجاري مع العراق، 
فالـدول التـي تتبـادل تجاريـا معنـا 
بدرجات كبرية ومبالـغ كبرية البد من 
الضغط عليهـا بحيث تسـمح للجواز 
العراقـي وحاملـه تسـهيل اجـراءات 
الفيزا والدخول، وبالتـايل ترتفع قيمة 

الجواز عامليا“.

بغداد/ الزوراء:
حـذر خرباء بريطانيـون ومن منظمة 
الصحـة العاملية مـن أن األسـوأ فيما 
يتعلق بمـرض جدري القـرود لم يأت 
بعـد، وذلـك وسـط مخـاوف دوليـة 
مـن تحـول الفـريوس لوبـاء عاملـي.
واسـتنفرت منظمة الصحـة العاملية، 
مؤسسـاتها من خالل اجتماع طارئ، 
لبحث املخـاوف التي تصاحب التفيش 
املخيف لجـدري القرود.ومن املقرر أن 
تجتمع اللجنة االسرتاتيجية باملنظمة 

والفريِق االستشـاري املعنـي باألوبئة 
لبحـث تفـيش العـدوى التي سـجلت 
أكثـر مـن 100 حالـة خـارج البلدان 
اإلفريقيـة، حيـث تسـتوطن العدوى.
وعّما إذا كانت املنظمة هي املسـؤولة 
عن إعالن حالة الطوارئ العامة، قالت 
إنها ليست الجهة املعنية بهذا اإلعالن.
وأكـدت أن هنـاك لجنـة مـن الخرباء 
مكونـة من علمـاَء من جميـع أنحاء 
العالم هي املخولة بذلك.يأتي ذلك فيما 
قال مسؤول كبري باإلدارة األمريكية إن 

من املرجح اكتشـاف مزيد من حاالت 
اإلصابـة بجـدري القـرود يف الواليات 
املتحـدة خـالل األيـام القادمـة، لكن 
الخطر عىل املواطنني ما زال منخفضا 
يف الوقـت الراهـن.ويف خضم سلسـلة 
متعاقبـة مـن اإلصابـات يف بريطانيا 
إسبانيا الربتغال وأمريكا، أعلنت كل من 
فرنسا وأسرتاليا وكندا وبلجيكا وأملانيا 
عن تسجيل حاالت جديدة.إعالن تبعته 
الربيطانية  اجراءات وقائية للسلطات 
بعد تزايد الحـاالت املصابة بالفريوس 

ونفذت حملة تطعيم للعاملني بمجال 
الرعايـة الصحيـة واملعرضني غريهم 
لخطـر اإلصابة.تطعيـم يقـول عنـه 
املتحـدث باسـم وكالة األمـن الصحي 
الربيطانية إنه غـري مخصص لجدري 
القـرود وإنما اللقـاح املتوفر للحماية 
كان  العادي.وبينمـا  الجـدري  مـن 
العالم مشـغول باحتـواء وباء كورونا 
إال أن بلـدان القـارة اإلفريقيـة عانت 
من انتشـار جدري القرود يف األشـهر 
القليلـة املاضيـة واسـتطاعت وفقـاً 

لوكالـة الصحـة العامـة األفريقية إىل 
احتـواء العديد مـن الحاالت.ومع ذلك 
ال يتوقـع العلمـاء تطـور العـدوى إىل 
جائحـة مثل كوفيـد19- ألن املرض ال 
ينترش بسهولة مثل سارس-كوف2-.

وليـس هنـاك لقـاح محـدد لجـدري 
القـرود، لكـن املعلومـات توضـح أن 
اللقاحـات التي تسـتخدم للوقاية من 
الجـدري فعالة بنسـبة تصل إىل 85% 
ضد جـدري القرود، كما تقول منظمة 

الصحة العاملية.

الزوراء/ حسني فالح:
أكدت اللجنة املاليـة النيابية أن مقرتح 
قانـون الدعم الطـارئ لألمـن الغذائي 
والتنميـة لـم يختلـف كثريا عـن الذي 
قدم من قبل الحكومة سـوى تخفيض 
املبلغ اىل ٢٥ تريليون دينار، وفيما نفت 

ادراج تثبيـت املحارضيـن املجانـني يف 
القانون، رأى خبـري قانوني أن الربملان 
يحـق له تقديم قانـون فيه جنبة مالية 
رشطـة موافقـة الحكومة.وقال عضو 
اللجنـة املالية، جمـال كوجر، يف حديث 
لـ»الـزوراء»: ان قانـون الدعم الطارئ 

لألمـن الغذائـي والتنمية الـذي قدمته 
اللجنة املالية مشـابٌه للقانون السـابق 
الـذي ارسـلته الحكومـة سـوى بعض 
االختالفـات البسـيطة كاملبلـغ الـكيل 
وتفاصيل الرصف.واضاف: ان القانون 
الجديـد يبلـغ ٢٥ تريليون دينـار بينما 

السابق كان ٣٥ تريليون دينار. الفتا اىل: 
ان القانون السابق كان يتضمن تفاصيل 
الرصف، بينما الجديد يخلو من النسـب 
املئوية للـرصف وترك موضوع الرصف 
اىل الحكومة.واشار اىل: انه لم يتم ادراج 
فقـرة تثبيـت املحارضيـن املجانـني يف 

القانون، واالنبـاء التي تتحدث عن ذلك 
عارية عـن الصحة.وأوضح: ان مجلس 
النواب اخذ موافقة الحكومة يف القانون 
ممـا يتيح لـه ترشيع القانـون رغم ان 

فيه جنبة مالية.

موسكو/ واشنطن/ الزوراء:
أكد روسيا إنها قررت حظر دخول ٩٦٣ أمريكيا إىل 
أراضيها بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية 
أنتونـي بلينكـن ومدير وكالة املخابـرات املركزية 
وليـام برينـز، فيما وقـع الرئيـس األمريكي، جو 
بايدن، ترشيعا لدعم أوكرانيا بمساعدات إضافية 
تبلغ قيمتها ٤٠ مليار دوالر.ولحظر السـفر تأثري 

رمزي فقط لكنه يشكل جزءا من التدهور املستمر 
يف عالقات روسـيا مع الواليـات املتحدة وحلفائها 
منـذ غزوهـا أوكرانيـا يف ٢٤ فربايـر. وفرضـت 
الواليـات املتحـدة عقوبـات عديـدة عـىل الرئيس 
الـرويس فالديمري بوتن وكبار مسـاعديه، إضافة 
إىل عقوبـات شـديدة عىل االقتصاد الرويس شـمل 
قطاعـات البنوك والتعدين والتجارة الخارجية.  يف 

غضـون ذلك، وقع الرئيس األمريكـي، جو بايدن، 
ترشيعا لدعـم أوكرانيا بمسـاعدات إضافية تبلغ 
قيمتهـا ٤٠ مليـار دوالر.والترشيـع، الـذي أقره 
الكونغـرس بدعـم مـن الحزبـني، يعمـق التـزام 
الواليـات املتحدة تجـاه أوكرانيا يف ظل اسـتمرار 
العملية العسـكرية الخاصة الروسية يف ذلك البلد.
ويهـدف التمويل إىل دعم أوكرانيا حتى سـبتمرب، 

وهو مبلغ كبري مقارنة بإجراء الطوارئ السـابق 
الـذي قـدم ١٣٫٦ مليـار دوالر.ويقـدم الترشيـع 
الجديد ٢٠ مليار دوالر من املسـاعدات العسكرية، 
ممـا يضمن تدفقا ثابتا من األسـلحة املتقدمة إىل 
أوكرانيـا، وهناك أيضا ٨ مليـارات دوالر يف صورة 

دعم اقتصادي عام .
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كانربا/ متابعة الزوراء:
أقـر رئيس الـوزراء األسـرتايل، سـكوت 
االنتخابـات  يف  بهزيمتـه  موريسـون، 
الترشيعيـة التـي أنهـت تسـع سـنوات 
من حكـم املحافظني.وقال موريسـون: 
”تحدثـت مـع زعيـم املعارضـة ورئيس 
الـوزراء الجديد أنتونـي ألبانيزي وهنأته 
بفـوزه االنتخابـي“.وأدىل األسـرتاليون، 
الختيـار  بأصواتهـم  السـبت،  امـس 
ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدا يف 
مجلس النواب ملدة ثالث سنوات.. وحسب 

القانـون، فـإن الحزب أو االئتـالف الذي 
يفـوز بالغالبية يف مجلـس النواب يعترب 
مسـؤوال تلقائيا عن تشـكيل الحكومة.

وأظهـرت النتائـج الجزئيـة أن ائتـالف 
موريسون الليربايل الوطني قد عوقب من 
قبـل الناخبني يف غرب أسـرتاليا واملقاعد 
الحرضيـة عـىل وجـه الخصوص“.ولم 
يصـل حـزب العمل بعـد إىل 76 من أصل 
151 مقعـدا يف مجلـس النـواب مطلوبة 

لتمكينه من تشكيل حكومة بمفرده.. 

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
استنكر السـودان ترصيحات وزير الخارجية 
اإلثيوبـي، دمقـي مكونـن، بشـأن منطقـة 
الفشـقة التي اتهم فيها الخرطوم باستغالل 
الوضـع يف شـمايل بـالده واقتحـام حدودها.
أن  السـودانية  الخارجيـة  وزارة  وأوضحـت 
الوزير اإلثيوبي استند ملعلومات غري صحيحة 
ومخالفـة إلقـرار إثيوبيـا الخـاص بوضـع 
عالمات حدودية بني البلدين.وأكد السودان أن 
قواته منتـرشة داخل حدودها كجزء ال يتجزأ 
من ممارسـته لسـيادته عىل أراضيه وضبط 
الحـدود املعـرتف بهـا دوليـاً، داعيـا إثيوبيا 
السـتئناف أعمـال لجان الحدود املشـرتكة يف 
أقرب وقت.ودعت وزارة الخارجية السودانية 
الحـدود  لجـان  أعمـال  السـتئناف  إثيوبيـا 

املشـرتكة يف أقرب وقت، واالنخـراط الجاد يف 
عملية اسـتكمال تكثيـف العالمات الحدودية 
بني البلدين.واألسـبوع املايض، وصف دمقي 
مكونـن عالقة بالده بالسـودان بغري الجيدة، 
خاصة بعـد أن أصبحـت الخرطـوم منطلقا 
لجبهـة تحريـر تيغـراي ضـد بالده.وأوضح 
مكونـن، خـالل تقديـم وزارته تقريـرا أمام 
مجلس النواب، أن الخرطوم اسـتغلت الحرب 
يف تيغراي وغزت الحدود، مشري إىل أن الوضع 
ازداد سـوء بعـد أن أصبح السـودان منطلقا 
لجبهة تحرير تيغراي.لكنه اسـتدرك بالقول: 
إنـه من األفضل حـل القضية سـلميا وهناك 
آليـات قائمـة يمكنهـا حـل الخالفـات بـني 
البلدين.ويرتكز النزاع املسـتمر منذ عقود مع 
إثيوبيا عىل مسـاحات شاسـعة من األرايض 

الزراعيـة، تقـع داخل حدود السـودان، وفقا 
التفاقيـة حددت الخط الفاصل بني البلدين يف 
أوائل القرن العرشين.وتنقسم أرايض التنازع 
الحدودية بني السودان وإثيوبيا إىل 3 مناطق، 
وهـي الفشـقة الصغـرى والفشـقة الكربى 
واملناطـق الجنوبيـة، وتبلغ مسـاحتها نحو 
مليونـي فـدان، وتقع بني 3 أنهر هي سـتيت 
وعطربة وباسـالم، ما يجعلها خصبة لدرجة 
كبرية.وتمتد الفشـقة ملسـافة 168 كيلومرتا 
مـع الحـدود اإلثيوبيـة مـن مجمل املسـافة 
الحدودية لوالية القضارف مع إثيوبيا والبالغة 
حوايل 265 كيلومرتا.واستعاد السودان نتيجة 
عمليات عسـكرية 92 باملئة من هذه األرايض 
الخصبة، العام املايض، وذلك ألول مرة منذ 25 

عاما بعد انسحاب الجيش السوداني منها.

laÏ‰€a@ã–ƒfl@7jÿ€a@ã«bì€a@›Óyãi@ÊÎç»Ì@Ôfl˝€aÎ@ÔéÏj‹®aÎ@Ô‡√bÿ€aÎ@3bñ
sÌá®a@ãó»€a@¿@÷aã»€a@ıaã»í@ãËíc@áy˛@7j◊@=»íÎ@Ô8ä@…ÓÓìm

بغداد/ الزوراء:
عىل وقع موسيقى الرشف وبأجواء من 
الحزن، اسُتقبل جثمان الشاعر العراقي 
الكبري، مظّفر النواب، امس السـبت، يف 
مطار بغداد بحضور سيايس كبري، غداة 
وفاتـه، الجمعة، عن عمـر ناهز الـ 88 
عاما، يف اإلمارات إثر رصاع مع املرض. 

ويمّثـل الشـاعر أيقونـة ثوريـة وأدبية 
للعراقيني والعرب، فقد ُعرف بمناهضته 
األنظمة وانتقاداته الالذعة التي لم يتواَن 
عـن التعبري عنهـا بقصائـده، كما كان 
منـارصاً للفلسـطينيني. وأمىض النواب 
سـنوات عمره بغالبيتها خـارج بغداد، 
لكنـه بقي حارضاً يف وجـدان العراقيني 
الذين وّدعـوه بتداول صـوره وقصائده 
عـىل مواقـع التواصـل االجتماعي منذ 
إعالن خـرب وفاتـه. وتقديراً ملـا يحمله 
مـن قيمـة بالنسـبة للعراقيـني، ُنقـل 
الرئاسـية  جثمـان الشـاعر بالطائـرة 
إىل مطـار بغداد الدويل، حيـث أقيمت له 
مراسيم رسمية بحضور رئيس الوزراء، 
الكاظمـي. وقـدم كل مـن  مصطفـى 
رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمي، 
ورئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني  ونقيـب 
الالمي، كل عـىل حدة، التعـازي برحيل 
الشـاعر العراقي الكبري مظفـر النواب 
الـذي تـويف يف احدى مستشـفيات دولة 
االمـارات العربيـة املتحدة.وقـال رئيس 

الجمهوريـة، برهـم صالـح، يف تغريدة 
تابعتهـا ”الزوراء“: ”يبقى حّياً يف ذاكرة 
الشـعب َمـن زرع مواقفـه السياسـية 
والوجدانيـة بشـكل صـادق، ولهذا فإن 
الشـاعر العراقي الكبري مظفر النواب ال 
يمـيض إىل العدم، فهو حـّي يف ذهن كل 
َمن ترنم بقصائده الخالدات لروح املبدع 
الفذ املغفرة والرحمة، وألرسته ومحبيه 
وقرّائـه الصـرب والسـلوان“.من جهته، 
قدم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 

التعـازي برحيل الشـاعر الكبري مظفر 
تغريـدة  يف  الكاظمـي  النواب.وقـال 
الكبـري  ”الراحـل  ”الـزوراء“:  تابعتهـا 
مظفر النواب، العراق الذي طاملا تغّنيت 
باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك إلعالء 
مكانته، يكتسيه الحزن وهو يوّدعك اىل 
مثواك األخـري ُمثقالً بأىس خسـارة ابٍن 
بـار ومبدٍع ال يتكـرر“. ووجه الكاظمي 
بنقـل جثمان الشـاعر النـواب بطائرة 
رئاسـية إىل أرض الوطن.كما أكد رئيس 

مجلـس النـواب، محمد الحلبـويس، أن 
الشاعر مظفر النّواب قدَّم درساً عظيماً 
يف الشـجاعة السياسـية واألدبية، مبيناً 
أنه برحيله فقدت الساحة األدبية رمزاً.

وقال الحلبويس يف بيان تلقته، ”الزوراء“: 
”ننعى القامة األدبية والشعرية العراقية 
الكبـرية الشـاعر مظفـر النـوّاب، الذي 
برحيلـه فقـدت السـاحة األدبيـة رمزاً 
ومثاالً ومناضالً مخلصاً ومحّباً ومنتمياً 
إىل قضايـا وطنـه وأمتـه“. وأضـاف أن 

”النواب قدَّم درسـًا عظيماً يف الشجاعة 
املشـهد  وأثـرى  واألدبيـة،  السياسـية 
الشـعري العراقي والعربي بسـفر خالد 
من العطاء، وحمل اسم العراق يف منفاه 
طـوال سـنوات الهجـرة بسـبب الظلم، 
لـروح الراحـل الفقيد الرحمـة، ولذويه 
ومحبيه ولجميع األدباء والشعراء الصرب 
والسـلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“. 
الصحفيـني  نقيـب  قـال  جانبـه،  مـن 
الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس  العراقيـني، 
العـرب، مؤيـد الالمـي، يف تغريـدة لـه 
عـىل ”تويـرت“ تابعتهـا ”الـزوراء“: انه 
”برحيل الشـاعر العراقـي الكبري مظفر 
النـواب فقد الشـعر كل الشـعر قامة ال 
يمكن تعويضها، رحـل بعد رصاع مرير 
مع املـرض يـوم الجمعة 20 أيـار مايو 
2022 ، يف مستشفى الجامعة بالشارقة 
”.وأضـاف: ”سـيبقى شـعره وإبداعـه 
وعنفوانه يف قلوب وعقول املاليني.. وداعاً 
أيها الكبري.. إنـا لله وإنا إليه راجعون“.
هذا ووصل جثمان الشاعر الكبري مظفر 
النواب، امس السبت، إىل أرض الوطن من 
مدينة الشارقة يف اإلمارات.وتقدم رئيس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، مسـتقبيل 
جثمان الشـاعر الكبري مظفـر النواب، 
حيث بدأت مراسـيم االستقبال الرسمي 
يف مقر االتحـاد العام لألدباء والكتاب يف 
العـراق. كما شـهدت محافظـة النجف 
األرشف تشـييعاً مهيباً لجثمان الشاعر 

مظفر النواب يف النجف األرشف .

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
الحج  هيئة  اىل  التابعة  الفنية  املالكات  بارشت 
والعمرة، امس السبت، بتأهيل طريق الحج الربي 
يف  الهيئة  كربالء.وذكرت  محافظة  مع  بالتنسيق 
بيان تلقته «الزوراء»: انه «استعدادا النطالق رحالت 
الحجاج  تفويج  سالسة  ولضمان  الربية  الحج 
وتصليح  برتميم  الفنية  املالكات  رشعت  الكرام، 
عرعر». اىل  النخيب  منطقة  من  املمتد  الطريق 
لتفويج  عملية  خطط  «وضعها  الهيئة  واكدت 
حافالت  وتهيئة  املقبل  املوسم  خالل  الرب  حجاج 
الحجاج بيرس  حديثة ومكيفة إلنجاح عملية نقل 

وسهولة وراحة».

@’Ìã†@›ÓÁdn€@Ú‹º@÷˝†g
ı˝iã◊@¿@5€a@w®a

@ÒbœÎ@Ú€by@›Óvèm@Â‹»Ì@ÜaáÃi@≈œb´
ÚÓœç‰€a@Û‡®bi@pbibñg@H4IÎ

ÍáÓÓzn€@ÚÓˆb”Î@paıaãug@Òá«@àb¶a@á◊c

@paáˆb«@Û‹«@Òã�Óè‹€@Û»èm@ÜaáÃi
ÒáÌáu@ÜÏ‘»i@ÊbnéÜã◊@·Ó‹”g@¡–„
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Ôiã»€a@Ô„bæ5€a@Üb•¸a

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
ان الربملـان ماض يف ترشيـع قانون حظر 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، فيما سجل 
اعرتاضه عىل ذكر اسـم (دولـة إرسائيل) 
يف البيان الختامي.وقـال الحلبويس خالل 
املؤتمر الـ ٣٣ االستثنائي الطارئ لالتحاد 
الربملانـي العربـي بحسـب بيـان ملكتبـه 
تلقتـه «الزوراء»: »ها هـي األحداث تؤكد 
بمـا ال يقبـل الجـدل بأننـا إزاء تحديـات 
كبـرية ونوعية تتطلب منَّـا جميعاً موقفاً 
حازماً وحاسـماً وحقيقياً يرتقي ملستوى 
فارقـة  لحظـة  يف  والحاجـة،  الـرضورة 
وتاريخيـة تنتظـر أهلهـا ومـن يليق بها 

قـوالً وفعـًال وإرادًة وإيماًنا».واضاف: ان 
« التصعيـد بلغ مديات ال يمكن السـكوت 
عنها أو اإلمهال واإلهمال فيها أو التأجيل 
والتأنٍّـي بصددهـا، ونحن اليـوم بوصفنا 
ل املسـؤولية  ممثـيل إرادة شـعوبنا نتحمَّ
املسـؤولية  قبـل  والدينيـة  األخالقيـة 
السياسية والرسمية، وتستدعينا الشهامة 
واملروءة قبل املصلحـة والحاجة وينتدبنا 
الضمري قبل الواجـب». مبينا انه «تتزامن 
دورة االنعقـاد الطارئة هذه يف موسـمها 
الثالث والثالثني مع أحداث األرض املحتلة 
األخرية،  والتصعيد الخطري الذي تمارسـه 

قوات االحتالل الصهيوني».

\ÜÎã‘€a@äáu^@üãfl@fiÏy@cÏéc@‚Üb‘€a@Êdi@ÊÎäâ±@ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰fl@ıa5Ç
fiÎÜ@Òá«@¿@Íäbìn„a@á»i

بغداد/ الزوراء:
رشكة  ان  السبت،  امس  العبيدي،  قطري  االنبار،  بمحافظة  جبة  بلدية  دائرة  مدير  أعلن 
االستكشافات النفطية اكتشفت ٣ حقول للغاز تعد من اكرب الحقول املكتشفة يف املناطق 
احدى  النفطية،  االستكشافات  رشكة   “ ان  صحفي:  ترصيح  يف  العبيدي  الغربية.وقال 
تشكيالت وزارة النفط، اكدت انها اكتشفت خالل الفرتة الحالية اكرب ٣ حقول جديدة للغاز 
البغدادي بقضاء هيت غربي  ناحية  املرعبدية يف  البواطي ووادي  وام  يف مناطق عجريشه 
األنبار، وتعد الحقول املكتشفة من أكرب حقول الغاز التي تم اكتشافها مؤخرا ”.واضاف ان“ 
عمليات التنقيب واكتشاف حقول جديدة فاق جميع التوقعات، حيث اثبتت املسوحات ان 
املناطق الغربية تطفو عىل بحرية من النفط والغاز“، مؤكدا «االيام القليلة املقبلة ستشهد 
العديد من  اكتشاف  بعد  والغاز  النفط  تنقيب جديدة عن حقول  الغربية عمليات  املناطق 

حقول النفط والغاز غري مسجلة يف وزارة النفط“.

@¿@åbÃ‹€@fiÏ‘y@3@5◊c@“bìn◊a
ÚÓiãÃ€a@’†b‰æa
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بغداد/ الزوراء:
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  أكد 
الحلبويس، ان الربملان ماض يف ترشيع 
الكيان  مع  التطبيع  حظر  قانون 
اعرتاضه عىل  فيما سجل  الصهيوني، 
البيان  يف  إرسائيل)  (دولة  اسم  ذكر 

الختامي.
 33 الـ  املؤتمر  خالل  الحلبويس  وقال 
الربملاني  لالتحاد  الطارئ  االستثنائي 
تلقته  ملكتبه  بيان  بحسب  العربي 
”الزوراء“: “ها هي األحداث تؤكد بما 
ال يقبل الجدل بأننا إزاء تحديات كبرية 
موقفاً  جميعاً  منَّا  تتطلب  ونوعية 
يرتقي  وحقيقياً  وحاسماً  حازماً 
ملستوى الرضورة والحاجة، يف لحظة 
ومن  أهلها  تنتظر  وتاريخية  فارقة 

يليق بها قوالً وفعالً وإرادًة وإيماًنا“.
مديات  بلغ  التصعيد   ” ان  واضاف: 
اإلمهال  أو  عنها  السكوت  يمكن  ال 
والتأنٍّي  التأجيل  أو  فيها  واإلهمال 
بصددها، ونحن اليوم بوصفنا ممثيل 
املسؤولية  ل  نتحمَّ شعوبنا  إرادة 
املسؤولية  قبل  والدينية  األخالقية 
وتستدعينا  والرسمية،  السياسية 
املصلحة  قبل  واملروءة  الشهامة 
قبل  الضمري  وينتدبنا  والحاجة 
دورة  ”تتزامن  انه  مبينا  الواجب“، 
موسمها  يف  هذه  الطارئة  االنعقاد 
األرض  أحداث  مع  والثالثني  الثالث 
املحتلة األخرية،  والتصعيد الخطري الذي 

تمارسه قوات االحتالل الصهيوني“.
البشعة  ”الجريمة  ان  اىل  واشار 
والقصد  والرتّصد  اإلرصار  املسبقة 
الشجاعة  الصحفية  اغتيال  يف 
والتي  عاقلة،  أبو  شريين  الشهيدة 
والرشف  للتضحية  إيقونة  أصبحت 
ان  مؤكدا  واإلعالمي“،  الصحفي 
إجرام  كشفت  االحتالل  ”ممارسات 
الكيان الصهيوني وتجاهله الفّج لكل 
ومخالفته  اإلنسانية،  واملبادئ  القيم 

الدولية،  واألعراف  للقوانني  الواضحة 
حصانة  عىل  السافر  وتجاوزه 
لكشف  اإلنساني  ودورها  الصحافة 

الحقيقة والوصول إىل املعلومة“.
النواب  مجلس  اتخذ  لقد  وتابع:“ 
يف   بامليض  الشجاع  قراره  العراقي 
ترشيع قانون حظر التطبيع مع الكيان 
الصهيوني الغاصب املحتل , كانعكاس 
الشعب  إلرادة  وواضح  حقيقي 
العراقي، الذي كان وما زال ومنذ عقود 

رأس  عىل  الفلسطينية  القضية  يعترب 
أولوياته القومية واإلسالمية“.

واألرايض  القدس  ”وضع  إن  واوضح، 
املحتلة وبالتحديد املقدسات اإلسالمية 
عربياً  موقفاً  يتطلب  واملسيحية 
يعمل عىل  يؤسس ملوقف دويل واضح 
الصادرة  الدولية  القرارات  تفعيل 

لصالح قضية فلسطني“.
ومىض بالقول: انه ”يتطلب منا كل ذلك 
تعبئة وتحشيداً منظماً عىل املستويني 

من  سانداً  وجهداً  والرسمي،  الشعبي 
اإلعالم، وحراكاً سياسياً جاداً  وسائل 
يف املحافل الدولية واإلقليمية، وانطالقاً 
إىل  العربي  الربملاني  االتحاد  جهد  من 
صعيد  عىل  ومروراً  والدويل،  اإلسالمي 
إىل  وصوالً  واملتعدد،  الثنائي  التواصل 
جديد  دويل  موقف  تحقيق  إمكانية 
يكون له األثر اإليجابي والواضح عىل 

واقع القضية الفلسطينية“.
البيان،  بحسب  الحلبويس  وسجل 
اعرتاضه عىل ذكر اسم (دولة إرسائيل) 
يف البيان الختامي، ويؤكد عىل استبدال 
املحتل)،  اإلرسائييل  (بالكيان  الوصف 
خالل املؤتمر الطارئ لالتحاد الربملاني 
العربي بشأن األوضاع بالقدس املحتلة 
عاصمة  القاهرة  يف  حاليا  املنعقد 

جمهورية مرص العربية.
محمد  النواب  مجلس  رئيس  وكان 
املؤتمر  يف  شارك  قد  الحلبويس، 
الربملاني  لالتحاد  الطارئ  االستثنائي 

العربي.
لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  النواب  مجلس 
”الحلبويس سيشارك، يف املؤتمر الثالث 
لالتحاد  الطارئ  االستثنائي  والثالثني 
يف  سيعقد  والذي  العربي،  الربملاني 
بعنوان  القاهرة،  املرصية  العاصمة 
املقدسات  وجميع  األقىص  (املسجد 
أولويتنا  واملسيحية  اإلسالمية 

األوىل)“.

الزوراء/ حسني فالح:
قانون  مقرتح  أن  النيابية  املالية  اللجنة  أكدت 
الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لم يختلف 
سوى  الحكومة  قبل  من  قدم  الذي  عن  كثريا 
تخفيض املبلغ اىل 25 تريليون دينار، وفيما نفت 
ادراج تثبيت املحارضين املجانني يف القانون، رأى 
قانون  تقديم  له  يحق  الربملان  أن  قانوني  خبري 

فيه جنبة مالية رشطة موافقة الحكومة.
يف  كوجر،  جمال  املالية،  اللجنة  عضو  وقال 
الطارئ  الدعم  قانون  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 
لألمن الغذائي والتنمية الذي قدمته اللجنة املالية 
الحكومة  ارسلته  الذي  السابق  للقانون  مشابٌه 
الكيل  البسيطة كاملبلغ  االختالفات  سوى بعض 

وتفاصيل الرصف.
تريليون   25 يبلغ  الجديد  القانون  ان  واضاف: 
دينار بينما السابق كان 35 تريليون دينار. الفتا 

تفاصيل  يتضمن  كان  السابق  القانون  ان  اىل: 
املئوية  النسب  من  يخلو  الجديد  بينما  الرصف، 

للرصف وترك موضوع الرصف اىل الحكومة.
تثبيت  فقرة  ادراج  يتم  لم  انه  اىل:  واشار 
التي  واالنباء  القانون،  يف  املجانني  املحارضين 

تتحدث عن ذلك عارية عن الصحة.
وأوضح: ان مجلس النواب اخذ موافقة الحكومة 
يف القانون مما يتيح له ترشيع القانون رغم ان 

فيه جنبة مالية.
من جهته، قال الخبري القانوني، عيل التميمي، 
يف حديث لـ“الزوراء“: ان مرشوع قانون الدعم 
الطارئ لألمن الغذائي يتكون من 15 مادة، وقدم 
املرشوع من اللجنة املالية يف الربملان استنادا اىل 
املادة 112 من النظام الداخيل للربملان. مبينا: ان 
هذا املرشوع قدم يف سبيل ان يتالىف الطعن امام 

املحكمة االتحادية.

واضاف: ان رئيس مجلس النواب قام بالتنسيق 
مع الحكومة ألخذ موافقة ممثل الحكومة عىل 
مرشوع القانون. الفتا اىل: ان الشعب هو مصدر 
استنادا  الشعب  يمثل  هو  والربملان  السلطات 

للمواد 5 و6 من الدستور.
ترشيعه  تم  ما  إذا  املرشوع  هذا  ان  اىل:  واشار 
الطعن.  عن  بعيدا  فسيكون  الطريقة  بهذه 
والربملان  وافقت  الحكومة  ان  بما  انه  مؤكدا: 
االجراءات  واتباع  الحكومة  موافقة  بأخذ  قام 
الداخيل  النظام  يف  عليها  املنصوص  القانونية 
الربملان  قبل  من  تخريجة  كانت  انها  فأعتقد 

العراقي.
رقم  االتحادية  للمحكمة  قرار  يوجد  انه  وبنّي: 
االمور  ترصيف  لحكومة  يحق  ال  بأنه   121
وايضا  القوانني،  مرشوعات  ترسل  ان  اليومية 
ان  للربملان  يحق  ال  مالية  جنبة  فيها  التي 

ان يركز  اىل  يرشعها، لكن يحتاج هذا املرشوع 
التي  االهداف  منها  النقاط  من  مجموعة  عىل 
التموينية  كالبطاقة  املرشع  يقصدها  كان 
الفالحني  ودعم  والفقر  البطالة  عىل  والقضاء 
ومواجهة االزمة االقتصادية العاملية والتي اثرت 
عىل العراق، فكلما ركز عىل هذه االسباب تكون 

افضل.
وتابع: ان مرشوع قانون الجديد حسناً ما فعل 
االموال  رصف  تراقب  التي  الجهة  حدد  عندما 
ديوان  ان  أي  املرشوع،  من   3 املادة  يف  الواردة 
ايجابي،  يشء  وهذا  سرياقب  املالية  الرقابة 
فهذه االموال عندما ترصف سوف تراقب بشكل 
رسمي. مؤكدا: ان هذا املرشوع سيحل املشكلة 
من  املجتمع  وينقذ  املوازنة  اقرار  تأخر  مع 
التصحر والزراعة والصناعة، والقانون ايجابي 

يف هذه املرحلة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
النيابية  الخارجية  العالقات  لجنة  اكدت 
سعيها يف املرحلة القادمة لرفع قيمة الجواز 
تقف  التي  األسباب  شخصت  فيما  العراقي، 

وراء تراجع قيمته عامليا.
النيابية،  االرجية  العالقات  لجنة  عضو  وقال 
عامر حسني الفايز، يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
السيايس  بالوضع  عالقة  له  دولة  أي  ”جواز 
بقوة  عالقة  وله  الداخيل  واالمن  الداخيل 
دول  مع  البلد  عالقة  وطبيعة  البلد  اقتصاد 

العالم“.

العراق  يف  كلها  االمور  هذه  ”اليوم  مضيفا 
متدنية، ونحن كلجنة عالقات خارجية نسعى 
العراق،  مع  التجاري  التبادل  قضية  يف  اوال 
بدرجات  معنا  تجاريا  تتبادل  التي  فالدول 
عليها  الضغط  من  البد  كبرية  ومبالغ  كبرية 
بحيث تسمح للجواز العراقي وحامله تسهيل 
اجراءات الفيزا والدخول، وبالتايل ترتفع قيمة 

الجواز عامليا“.
من  يستوجب  ايضا  االمر  ”هذا  ان  اىل  الفتا 
تأشرية  منح  إجراءات  يخفف  ان  العراق 

الدخول بالنسبة لرعايا تلك الدول“.  

وأوضح ”نسعى مع الحكومة كلجنة عالقات 
عالقاتنا  تعزز  اتفاقيات  توقيع  اىل  خارجية 
مع الدول لغرض الوصول اىل مرحلة الدخول 

بدون تأشرية او اجراءات خفيفة“.
 واكد ان ”االستقرار وتطوير النمو االقتصادي 
البلد،  مستوى  برفع  االخر  هو  يسهم  للبلد 
الذاتي  االكتفاء  مراحل  اىل  وصل  إذا  فالعراق 
هذا  كل  التصدير  مرحلة  اىل  بعدها  وربما 
سيؤدي اىل رفع قيمة الجواز، وهذا ما نعمل 

عليه“. 
الجواز/  مستوى  تدني  اسباب  وشّخص 

قائال: ”األسباب هي عدم االستقرار السيايس 
واالمني والرتاجع االقتصادي يف العراق وعالقة 
الحكومات  ان  كما  العالم،  دول  مع  العراق 
الجواز  تردي  عن  املسؤولة  هي  املتعاقبة 
االمني  والوضع  السياسية  الرصاعات  بسبب 
الوضع  ”يستقر  ان  امله  عن  معربا  القلق“، 

السيايس والوضع االقتصادي“. 
قرارا  اتخذنا  خارجية  عالقات  ”كلجنة  وبنّي 
بالعمل والتعاون مع وزارة الخارجية لغرض 
تاليف اسباب هبوط درجة الجواز، والعمل عىل 

تنمية الجوانب التي ترفع من قيمته“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
محمد  املهندس،  بغداد  محافظ  أعلن 
تسجيل  السبت،  امس  العطا،  جابر 
حالة وفاة واحدة و(4) إصابات بمرض 
اكد  فيما  العاصمة،  يف  النزفية  الحمى 

اتخاذ عدة إجراءات وقائية لتحييده.
وقال العطا، يف مؤتمر صحفي، حسب 
بيان لقسم اإلعالم واالتصال الحكومي 
الرصافة  ”جانب  إن  ”الزوراء“:  تلقته 
شهد تسجيل إصابتني بالحمى النزفية، 
حاالت   3 الكرخ  جانب  سجل  فيما 
واحدة،  وفاة  حالة  بينها  من  إصابة، 
العاجل  التحرك  أهمية  الذي أرش  األمر 
أن  السيما  املرض،  هذا  من  للحماية 
للشفاء“،  تماثلت  اإلصابات  بعض 
مبينا ”ان االجتماع جاء لتدارك املرض، 
وهي حاالت فردية ال يمكن ان ترتقي 

اىل مستوى الوباء“. 
وأضاف أنه ”ال توجد منطقة يف بغداد 
لكن  بها،  املرض  تشخيص  تم  محددة 
إجراءات  عدة  ستتخذ  بغداد  محافظة 
متابعة  خالل  من  لتحييده،  وقائية 
موجهاً  املناطق“،  بعض  يف  املوايش 
بمتابعة  والنواحي  االقضية  ”مديري 
املجازة، وبيع  العشوائية وغري  املجازر 
”تضافر  اىل  العطا  ودعا  املوايش“. 

من  تحديدا  الوزارات،  لجميع  الجهود 
وبقية  والبيئة،  والزراعة،  الصحة، 
ودورهم  باإلعالم  املتمثلة  الجهات 
التوعوي، والوحدات اإلدارية االخرى“، 
مشددا عىل ”رضورة التعامل الصحيح 
استخدام  خالل  من  املرض،  مع 
املجازر  من  اللحوم  واقتناء  الكفوف، 

املجازة الخاضعة للرقابة الصحية“.  
القدرة  الزراعة لديها  وتابع ان ”وزارة 
والسيطرة  املرض،  حاالت  لتطويق 
بغداد  محافظة  أن  السيما  عليه، 
ورادعة  مشددة  إجراءات  لها  ستكون 
قيادتي  قبل  من  املخالفني،  بحق 

عمليات ورشطة بغداد“.  
لوزارة  الفني  الوكيل  اكد  جانبه،  من 
الحسني:  عبد  ميثاق  الدكتور  الزراعة، 
أن ”السلطة الصحية البيطرية تعاملت 
الحمى  مرض  تسجل  بؤرة  أي  مع 
النزفية، من خالل رش الحيوانات وغلق 
برشية،  اصابة  به  تسجل  الذي  املكان 
اللحوم  وبيع  تداول  منع  اىل  إضافة 
عىل  السيطرة  كذلك  البؤرة،  هذه  يف 
حركة الحيوانات يف املنطقة املصابة اىل 

االماكن االخرى“.
من  املتخذة  االجراءات  ”ان  اىل  الفتا   
تتمثل  الزراعة هي وقائية،  وزارة  قبل 

املجازة،  املجازر  من  اللحوم  بانتقاء 
واالبتعاد عن رشاء اللحوم من املناطق 

واملواقع غري املرخصة“. 
وحذر عبد الحسن ”من اقتناء اللحوم 
بعد الذبح مبارشة، كونها تحمل نسبة 
كذلك  باإلصابة،  الخطورة  من  أعىل 
التعامل مع الحيوانات املوجودة داخل 
غسل  ”رضورة  عىل  مشددا  املنازل“، 

الكفوف كإجراء وقائي  اليدين، ولبس 
من الحمى، يف الوقت الذي نطمنئ فيه 
أن كل الحاالت املسجلة بمرض الحمى 

النزفية هي تحت السيطرة“.  
عقد  ”املحافظ  أن  البيان  واوضح 
بظهور  خاصا  استثنائيا  اجتماعا 
لوزارة  الفني  الوكيل  حرضه  املرض، 
الحسني،  عبد  ميثاق  الدكتور  الزراعة 

البيطرة،  دائرة  املسؤولني يف  وعدد من 
اللواء  بغداد،  محافظة  رشطة  وقائد 
عام  ومدير  املوسوي،  ماجد  الركن 
عالء  الدكتور  الرصافة  بغداد  صحة 
دائرة  عام  ومدير  املحمداوي،  كاظم 
سعد  الدكتور  الكرخ،  بغداد  صحة 
الوحدات  رؤساء  من  وعدد  كامل، 

االدارية“.

العراقيني،  الصحفيني  نقيب  تلقى 
وباقة  تهنئة  برقية  الالمي،  مؤيد 
محمد  حبيب  املستشار  من  ورد 
واملخرتعني  العلماء  (هيئة  الساعدي 
العراقيني/ القطاع الخاص) ملناسبة 

تجديد انتخابه.

العراقيني  الصحفيني  نقيب  وكان 
العرب،  الصحفيني  اتحاد  رئيس 
نقيب  بمنصب  فاز  قد  الالمي،  مؤيد 
جرت  التي  االنتخابات  يف  الصحفيني 
الجمعة (15/4/2022) بعد حصوله 

عىل (1184) صوتا.

نيوز  الداعي  وكالة  مالك  هنأ 
نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
انتخابه  إعادة  بمناسبة  الالمي، 

نقيبا للصحفيني .
وزار املالك، الذي ضم نسيم سليم 
الداعي  مؤسسة  اعالم  مدير 
التنفيذي  املدير  املندالوي  وحيدر 
لوكالة الداعي والوفد املرافق لهما، 
مؤيد  العراقيني  الصحفيني  نقيب 
انتخابه  إعادة  بمناسبة  الالمي، 
لدورة  العراقيني  للصحفيني  نقيبا 

رابعة.
عن  الزائر  للوفد  الالمي  واعرب 

ملالك  متمنيا  للمبادرة،  شكره 
مزيدا  الداعي  وملؤسسة  الوكالة 

من املوفقية والنجاح.
وقال نقيب الصحفيني العراقيني:“ 
الثاني، وان  النقابة هي بيتكم  ان 
ولجميع  لكم  مفتوحة  ابوابها 
الحقيقة  لنقل  خدمة  الصحفيني 

واظهارها امام املأل ”.
ختام  يف  الزائر،  الوفد  واعرب 
اللقاء، عن شكره لنقيب واعضاء 
مجلس النقابة عىل دورهم املتميز 
املهني  وتعاملهم  عملهم  مهام  يف 

مع الصحفيني.

بغداد/ الزوراء:
رشكات  من  النفط  وزارة  طلبت 
إقليم  يف  العاملة  والغاز  النفط 
كردستان بتوقيع عقود جديدة مع 
من  بدال  (سومو)  التسويق  رشكة 
جديدة  محاولة  يف  اإلقليم،  حكومة 

للسيطرة عىل اإليرادات من اإلقليم.
عبد  إحسان  النفط،  وزير  وقال 
الجبار، يف السابع من مايو، إن وزارة 
املحكمة  حكم  تنفيذ  ستبدأ  النفط 
والذي  فرباير  يف  الصادر  االتحادية 
لقطاع  القانونية  األسس  اعترب 
النفط والغاز يف إقليم كردستان غري 
مع  محادثات  فشل  بعد  دستورية 

حكومة اإلقليم.
وعينت وزارة النفط العراقية رشكة 
جوتليب  كلريي  الدولية  املحاماة 
مع  للتواصل  هاملتون  آند  ستني 
يف  العاملة  والغاز  النفط  رشكات 
مناقشات  ”لبدء  كردستان  إقليم 
بحيث تتوافق عملياتها مع القانون 
وفقا  وذلك  به“،  املعمول  العراقي 
الثامن  لنسخة من خطاب أرسل يف 

من مايو اطلعت عليه رويرتز.
حكم  تنفيذ  أن  الخطاب  وأضاف 
تغيريات  إدخال  سيتطلب  املحكمة 
العقود للرشكات. وقال  أنظمة  عىل 
تلقت  أخرى  رشكات  إن  مصدر 
من  مبارشة  إليها  موجها  خطابا 

وزير النفط.
كردستان  إقليم  حكومة  ورفضت 

مرارا حكم املحكمة االتحادية.
ويشكل الخطاب أول تواصل مبارش 
بني الوزارة ورشكات النفط العاملة 
الخطوة  إقليم كردستان.. وتأتي  يف 
بعد محاوالت مستمرة منذ سنوات 
للسيطرة  االتحادية  الحكومة  من 
بما  كردستان  إقليم  عائدات  عىل 

محاكم  من  أحكام  صدور  يشمل 
للتحكيم  باللجوء  وتهديدات  محلية 

الدويل.
نتائج  بعد  بالكامل  تتضح  ولم 
الحكومة  أن  إذ  األحدث،  الخطوة 
قيد  زالت  ما  الجديدة  العراقية 
التشكيل عىل الرغم من مرور سبعة 

أشهر عىل إجراء االنتخابات.
لوزارة  قانوني  مستشار  وقال 
رشيطة  لرويرتز  العراقية  النفط 
لجنة  إن  هويته:  عن  الكشف  عدم 
حكومية مشرتكة تضم ممثلني عن 
ورشكة  الوزير  بينهم  النفط  وزارة 
وديوان  العراقية  الوطنية  النفط 
ستجري  االتحادي،  املالية  الرقابة 

مراجعة للعقود.
من  الهدف  أن  املستشار:  وأضاف 
النهاية  يف  عقود  توقيع  هو  ذلك 
مع  وليس  املركزية  الحكومة  مع 

حكومة إقليم كردستان.
ورفضت رشكات نفط أجنبية عاملة 
يف إقليم كردستان العراق، من بينها 
وجلف  وشيفرون  إنرجي  جينيل 
جوتليب  كلريي  وكذلك  كيستون 
النفط  وزارة  بعد  ترد  ولم  التعليق. 
العراقية ورشكة (دي.إن.أو) للنفط 

والغاز عىل طلبات للتعليق.
إن  النفط  وزارة  يف  مسؤول  وقال 
من  ردودا  بعد  تتلق  لم  الوزارة 
يصلها  لم  وإن  املعنية  الرشكات 
اإلجراءات  من  املزيد  فستتخذ  رد 
من  مزيدا  يذكر  ولم  القانونية، 

التفاصيل.
النفط  رشكات  ممثيل  أحد  وأخرب 
رويرتز بأن رشكات النفط األجنبية 
بغداد  مع  األرجح  عىل  تتواصل  لن 
مع  التنسيق  دون  مبارش  بشكل 

حكومة كردستان العراق.

تلقى مؤيد الالمي تهنئة من أمري القرييش، مدير عام قناة النجباء الفضائية، 
ملناسبة إعادة انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني .

مؤيد  العرب،  الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب  وكان 
الجمعة  جرت  التي  االنتخابات  يف  الصحفيني  نقيب  بمنصب  فاز  قد  الالمي، 

(15/4/2022) بعد حصوله عىل (1184) صوتا.
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موسكو/ واشنطن/ الزوراء:

أكد روسيا إنها قررت حظر دخول 963 

أمريكيا إىل أراضيها بينهم الرئيس جو 

بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن 

ومدير وكالة املخابرات املركزية وليام 

برينز، فيمـا وقع الرئيـس األمريكي، 

جـو بايـدن، ترشيعـا لدعـم أوكرانيا 

بمسـاعدات إضافية تبلـغ قيمتها 40 

مليار دوالر.

ولحظر السفر تأثري رمزي فقط لكنه 

يشـكل جزءا من التدهور املسـتمر يف 

عالقات روسـيا مع الواليـات املتحدة 

وحلفائهـا منذ غزوهـا أوكرانيا يف 24 

فرباير. 

وفرضـت الواليـات املتحـدة عقوبات 

عديـدة عىل الرئيس الـرويس فالديمري 

بوتـن وكبـار مسـاعديه، إضافـة إىل 

عقوبات شديدة عىل االقتصاد الرويس 

والتعديـن  البنـوك  قطاعـات  شـمل 

والتجارة الخارجية، فيما دعا االتحاد 

األوروبـي أعضـاؤه إىل وقف اسـترياد 

النفط والغاز من

 يف غضون ذلك، وقع الرئيس األمريكي، 

جـو بايـدن، ترشيعـا لدعـم أوكرانيا 

بمسـاعدات إضافية تبلـغ قيمتها 40 

مليار دوالر.

والترشيع، الذي أقره الكونغرس بدعم 

مـن الحزبني، يعمـق التـزام الواليات 

املتحدة تجاه أوكرانيا يف ظل اسـتمرار 

العملية العسـكرية الخاصة الروسية 

يف ذلك البلد.

ويهدف التمويل إىل دعم أوكرانيا حتى 

سـبتمرب، وهـو مبلـغ كبـري مقارنة 

بإجـراء الطوارئ السـابق الـذي قدم 

13.6 مليار دوالر.

ويقدم الترشيع الجديد 20 مليار دوالر 

من املساعدات العسكرية، مما يضمن 

تدفقـا ثابتـا مـن األسـلحة املتقدمة 

إىل أوكرانيـا، وهناك أيضـا 8 مليارات 

دوالر يف صـورة دعـم اقتصـادي عام، 

نقـص  ملعالجـة  دوالر  مليـارات  و5 

الغذاء العاملي الذي قد ينجم عن انهيار 

الزراعـة األوكرانيـة وأكثر مـن مليار 

دوالر ملساعدة الالجئني.

ووقـع بايـدن الوثيقة يف ظـل ظروف 

غـري عادية، نظـرا ألنـه يـزور حاليا 

كوريا الجنوبية ضمن جولة آسـيوية، 

نسـخة  أمريكـي  مسـؤول  وأحـرض 

مـن الترشيع عىل متن رحلـة تجارية 

إىل سـيئول حتـى يتمكـن الرئيس من 

التوقيع عليها، وفقا ملسـؤول يف البيت 

األبيض.

وتشـري وكالة ”أسوشـيتد بـرس“ إىل 

أن الدعم اللوجسـتي يعكس إحساسا 

الدعـم  اسـتمرار  بشـأن  باإللحـاح 

أيضـا  ولكـن  ألوكرانيـا،  األمريكـي 

التحديات الدولية املتداخلة التي تواجه 

بايدن.

وحتـى أثنـاء محاولته إعـادة توجيه 

السياسة الخارجية األمريكية ملواجهة 

الصـني، فإنه يواصـل توجيـه املوارد 

إىل أكـرب رصاع يف أوروبـا منـذ الحرب 

العاملية الثانية، حسب الوكالة.

الدفـاع  وزارة  أعلنـت  جهتهـا،  مـن 

الجنـود  الروسـية استسـالم جميـع 

مجمـع  يف  املحارصيـن  األوكرانيـني 

آزوفستال بمدينة ماريوبول، وسيطرة 

القـوات الروسـية عىل املدينـة كاملة، 

األوكرانـي،  الرئيـس  تعهـد  حـني  يف 

بمواصلـة  زيلينسـكي،  فولوديمـري 

القتال ضد موسكو.

وقالت الوزارة الروسية إنه تم استسالم 

كل عنارص القوات األوكرانية يف مجمع 

آزوفستال، وعددهم 2439 شخصا.

-التـي  املصنـع  أنفـاق  أن  وأضافـت 

كان يختبـئ فيهـا املسـلحون- باتت 

للقـوات  الكاملـة  السـيطرة  تحـت 

الروسـية، وإن أكثـر مـن 2400 ممن 

وصفهـم ”بالنازيني“ وجنـود القوات 

املسـلحة األوكرانيـة ألقوا أسـلحتهم 

واستسلموا.

وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، إيغور 

كوناشينكوف، إنه تم إخراج ما يسمى 

”قائـد النازيني“ من املصنع بسـيارة 

كراهيـة  بسـبب  خاصـة  مصفحـة 

سكان ماريوبول ورغبة سكان البلدة 

يف معاقبتـه عىل العديد مـن الفظائع، 

حسب قوله.

وقال كوناشـينكوف إن وزيـر الدفاع 

سريغي شويغو أبلغ الرئيس فالديمري 

بوتـني بانتهـاء العمليـة والسـيطرة 

ماريوبول.

وقبل انطـالق الحرب عـىل أوكرانيا يف 

24 فرباير/شـباط املـايض، اعرتفـت 

موسكو باستقالل منطقتي دونيتسك 

اللتـني  االنفصاليتـني،  ولوغانسـك 

يسيطر عىل جزء منهما االنفصاليون 

املوالون لروسيا منذ 2014.

وأكـد الوزيـر الـرويس أن األوكرانيني 

حاولوا يف الثامن من مايو/أيار الجاري 

السـيطرة عىل جزيرة الثعبـان، وهي 

نقطـة اسـرتاتيجية يف البحر األسـود 

سـيطر عليها الروس يف بداية الحرب، 

لكن األوكرانيني لم ينجحوا يف ذلك.

وعـن العمليـات الروسـية والقصـف 

مقاطعـة  حاكـم  قـال  الـرويس، 

دونيتسـك األوكرانية سريغي غايداي: 

قتلـوا  األقـل  عـىل  أشـخاص   3 إن 

إثـر غـارات روسـية عىل مدرسـة يف 

سيفريودونيتسك صباح الجمعة.

وأضاف غايداي: أن القوات الروسـية 

وصفهـا  -التـي  هجماتهـا  تواصـل 

بالفاشـلة- عـىل مدينتـي سـيفرو-

(جنـوب  وليسيتشانسـك  دونيتسـك 

رشقي املقاطعة).

ونرشت قوات دونيتسك املوالية لروسيا 

صورا قالـت إنها السـتهداف دبابتني 

أوكرانيتـني باملدفعية الثقيلة يف محور 

مدينة أفدييفكا (شمال دونيتسك).

وكانـت أوكرانيـا أمـرت حاميتهـا يف 

ماريوبول باالستسالم، االثنني املايض، 

لكنها لم تقدم منذ ذلك الحني تفاصيل 

ُتذكر عما تصفه بأنـه محاولة إلنقاذ 

املقاتلني املتحصنني بمصنع آزوفستال 

للمقاومـة  معقـل  آخـر  للصلـب؛ 

األوكرانية يف املدينة الساحلية املدمرة.

البحريـة  املوانـئ  أحـد  وماريوبـول 

التـي تحتـاج  الرئيسـية يف أوكرانيـا 

إليهـا روسـيا لتعزيز سـيطرتها عىل 

األرايض التي استولت عليها عىل طول 

الساحل، وصوال إىل شبه جزيرة القرم 

التي ضّمتها يف الغرب.

كمـا أفادت وزارة الدفاع الروسـية أن 

الجيش الرويس دمر شـحنات أسلحة 

غربيـة باسـتخدام صواريـخ كاليـرب 

بمنطقة غوتمـري األوكرانية، فيما أكد 

الرئيـس األوكرانـي أن الدبلوماسـية 

وحدها هي التي سـتضع حدا للحرب 

يف بالده.

وقالت الوزارة ”دمرت صواريخ كاليرب 

الطويلـة املدى والعالية الدقة شـحنة 

كبرية من األسلحة واملعدات العسكرية 

أرسلتها الواليات املتحدة ودول أوروبية 

قـرب محطة مالني للسـكك الحديد يف 

منطقة زيتومري“.

من جهتها، قالت وسائل إعالم أوكرانية 

األوكرانيـة  العملياتيـة  القيـادة  إن 

الجنوبية أفادت بفقدان روسيا -خالل 

املعـارك التي دارت عىل طول الخطوط 

األماميـة الجنوبيـة يف غضـون الـ24 

سـاعة املاضيـة- مـا ال يقـل عن 36 

جنديا و3 دبابات من طراز ”تي72-“ 

وقاذفة صواريخ غراد، إضافة إىل عدد 

من املركبات العسكرية.

يف سـياق مواز، أعلنت قوات دونيتسك 

املوالية لروسيا أنها سيطرت عىل 188 

بلدة ومنطقة سكنية منذ بدء العملية 

العسكرية.

ويف تطور ميداني آخر، ذكرت صحيفة 

 (New York Times) “نيويورك تايمز”

أن القـوات الروسـية أقامـت مواقـع 

دفاعية شـمايل خاركيف بعد إجبارها 

عىل االنسحاب من املدينة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، 
حالـة الطقـس يف العراق لأليـام املقبلة، 
فيمـا توقعـت حـدوث عاصفـة ترابية 

شديدة مساء غد االثنني.
وذكر بيان للهيئة، تلقتـه ”الزوراء“: أن 
”طقس اليوم األحد يف املنطقة الوسـطى 
سـيكون صحواً اىل غائم جزئي، والرياح 
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
مسببة تصاعد الغبار يف اقسامها الغربية 
وحدوث عواصف ترابية فيها، ويف املنطقة 
الشـمالية الطقس سيكون غائماً جزئياً 
اىل غائم، والرياح شمالية غربية خفيفة 
اىل معتدلة الرسعة مسببة تصاعد الغبار 
يف اقسـامها الغربيـة وحـدوث عواصف 
ترابيـة فيها، أما املنطقـة الجنوبية فإن 
الطقـس سـيكون صحـواً مـع بعـض 
الغيوم، والرياح شـمالية غربية خفيفة 
اىل معتدلة الرسعة مسببة تصاعد الغبار 
يف اقسـامها الغربيـة وحـدوث عواصف 
ترابيـة فيهـا، ودرجات الحـرارة ترتفع 
قليـال عن اليوم السـابق يف جميع انحاء 

البالد“ .
غـد  ليـوم  الطقـس   ” أن  إىل  وأشـار 
االثنـني يف املنطقـة الوسـطى مغرب مع 
حـدوث عواصـف ترابية تكون شـديدة 
ليـال، ودرجـات الحـرارة تنخفـض عدة 
درجـات عن اليوم السـابق، ويف املنطقة 
الشـمالية سـيكون الطقس مغـرباً مع 
حـدوث عواصـف ترابية تكون شـديدة 
ليـال، ودرجـات الحـرارة تنخفـض عدة 
درجات عـن اليوم السـابق، أما املنطقة 
الجنوبيـة فالطقـس يكـون مغـرباً مع 
حـدوث عواصـف ترابية تكون شـديدة 
ليـال، ودرجـات الحرارة تنخفـض قليال 
وتبقـى يف اقسـامها الرشقيـة مقاربـة 

لليوم السابق.
وأوضـح أن ”الحالة الجويـة للبالد ليوم 
الثالثـاء املقبل يف املنطقة الوسـطى فإن 
الطقس سـيكون صحواً اىل غائم جزئي، 
ودرجـات الحرارة ترتفـع بضع درجات 
عـن اليـوم السـابق، والريـاح شـمالية 
الرسعـة  معتدلـة  اىل  خفيفـة  غربيـة 
اقسـامها  يف  الغبـار  تصاعـد  مسـببة 
الغربيـة وحدوث عواصـف ترابية فيها، 
ويف املنطقة الشمالية فالطقس سيكون 
غائماً جزئيـاً اىل غائم، ودرجات الحرارة 
ترتفع بضع درجات عن اليوم السـابق، 
اىل  خفيفـة  غربيـة  شـمالية  والريـاح 
معتدلة الرسعة مسـببة تصاعـد الغبار 
يف اقسـامها الغربيـة وحـدوث عواصف 
ترابيـة فيهـا، أمـا املنطقـة الجنوبيـة 
فالطقـس سـيكون صحـواً مـع بعض 
الغيوم، ودرجـات الحـرارة ترتفع قليال 
عن اليوم السـابق، وتنشـط ليال مسببة 
الغربيـة  اقسـامها  يف  الغبـار  تصاعـد 

وحدوث عواصف ترابية فيها.
االربعـاء  أن ”الطقـس يـوم  إىل  ولفـت 
سـيكون يف املنطقة الوسـطى مغرباً مع 
حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليال 
ودرجات الحـرارة تنخفض عدة درجات 
عـن اليـوم السـابق، والريـاح شـمالية 
غربيـة معتدلـة اىل نشـطة الرسعة، أما 
املنطقـة الشـمالية فالطقـس مغرب مع 
حـدوث عواصـف ترابية تكون شـديدة 
ليـال، ودرجـات الحـرارة تنخفـض عدة 
درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون 
الطقـس يف املنطقـة الجنوبية مغرباً مع 
حـدوث عواصـف ترابية تكون شـديدة 
ليـال، درجـات الحـرارة تنخفـض قليال 
وتبقـى يف اقسـامها الرشقيـة مقاربـة 

لليوم السابق“.

بغداد/ الزوراء:
دعـا أكثـر مـن 50 نائبـا أمريكيـا مكتب 
التحقيقـات الفيـدرايل للتحقيـق يف مقتـل 
مراسـلة قناة ”الجزيرة“ شريين أبو عاقلة 
خالل عملها يف الضفـة الغربية، رغم وعود 

إرسائيلية بإجراء تحقيق.
وشدد النواب األمريكيون، الـ57، ذوو امليول 
اليسـارية من الحـزب الديمقراطي بقيادة 
النائب أندريه كارسـون، عـىل أن أبو عاقلة 
تحمـل الجنسـية األمريكيـة، مشـريين إىل 

روايات متباينة حول مقتلها يف 11 مايو. 
وقالوا يف رسالة موجهة إىل وزير الخارجّية 
أنتوني بلينكـن ومدير مكتـب التحقيقات 
الفيـدرايل كريسـتوفر راي، إنـه ”نظـرا إىل 
الوضع الهش يف املنطقة والتقارير املتضاربة 
التي تحيط بمقتل السيدة أبو عاقلة، نطلب 

مـن وزارة الخارجيـة ومكتـب التحقيقات 
الفيدرايل فتح تحقيق يف مقتلها“.

طلب ”تسـليم“ الرصاصة للتأكد.. الجيش 
اإلرسائيـيل يحـدد بندقية جنـدي قد تكون 

قتلت أبو عاقلة
وأضافـوا ”بصفتهـا أمريكيـة، كانـت أبو 
الكاملـة  الحمايـة  بحـق  تتمتـع  عاقلـة 
الذيـن  األمريكيـني  للمواطنـني  املمنوحـة 

يعيشون يف الخارج“.
وقالت قنـاة ”الجزيرة“ وفلسـطينيون إن 
القـوات اإلرسائيلية قتلت املراسـلة البارزة 
أثناء تغطيتهـا عملية للجيش اإلرسائييل يف 

جنني بشمال الضفة الغربية املحتلة.
أمـا إرسائيـل فرتجـح أنهـا ُقتلـت بنريان 
فلسطينية أو برصاصة طائشة أطلِقت من 

بندقية جندي إرسائييل.

كانربا/ متابعة الزوراء:
أقر رئيس الوزراء األسرتايل، سكوت 
موريسون، بهزيمته يف االنتخابات 
الترشيعية التي أنهت تسع سنوات 

من حكم املحافظني.
وقـال موريسـون: ”تحدثـت مـع 
زعيـم املعارضـة ورئيـس الوزراء 
الجديـد أنتونـي ألبانيـزي وهنأته 

بفوزه االنتخابي“.
وأدىل األسـرتاليون، امس السـبت، 
بأصواتهـم الختيار ممثليهم الذين 
سيشـغلون 151 مقعدا يف مجلس 
النواب ملدة ثالث سـنوات.. وحسب 
القانـون، فإن الحـزب أو االئتالف 
الـذي يفـوز بالغالبيـة يف مجلـس 
النواب يعترب مسـؤوال تلقائيا عن 

تشكيل الحكومة.
أن  الجزئيـة  النتائـج  وأظهـرت 
ائتالف موريسون الليربايل الوطني 
قد عوقب من قبل الناخبني يف غرب 
أسـرتاليا واملقاعـد الحرضية عىل 

وجه الخصوص“.
ولـم يصل حزب العمـل بعد إىل 76 
مـن أصـل 151 مقعـدا يف مجلس 
مـن  لتمكينـه  مطلوبـة  النـواب 

تشـكيل حكومـة بمفـرده.. وقـد 
النهائيـة وقتا  النتائـج  تسـتغرق 
نظـرا الكتمال عّد عـدد قيايس من 

األصوات الربيدية.
واحتـل حـزب العمـل مـن يسـار 
الوسط تقدما الئقا يف استطالعات 

الرأي، عىل الرغم من أن الدراسـات 
االسـتقصائية األخـرية أظهرت أن 
الحكومة الليربالية الوطنية تضيق 
الفجـوة يف املرحلـة األخـرية مـن 

حملة استمرت ستة أسابيع.
وتمكن ألبانيز بذكاء من اسـتغالل 

االسـتياء مـن سـلوك املحافظـني 
خالل وبـاء كورونا والشـعور بأن 
املحافظـني يتجاهلـون املصاعـب 
األساسـية للمواطن وقبل كل يشء 

تكاليف املعيشة.
ضـد  ألبانيـز  تحـدث  املـايض،  يف 

مـع  تعاملهـا  ضـوء  يف  إرسائيـل 
الفلسـطينيني، بل وقال إنها تعمل 
بعنف غري متناسـب، لكنـه يعترب 
معتدال نسـبيا يف اليسار األسرتايل، 

ويعارض حركة املقاطعة.
ُيعتـرب  ألبانيـز  كان  ذلـك،  ومـع 
يف املـايض صديقـا لزعيـم حـزب 
العمال الربيطاني السابق جرييمي 
مناهضـا  ُيعتـرب  الـذي  كوربـني، 
للصهيونيـة وداعما قويـا لحركة 
BDS““، وفق  مقاطعـة إرسائيـل 
صحيفة ”إرسائيل اليوم“ العربية.

خمسـة  يف  ذلـك،  عـىل  عـالوة 
مقاعـد عـىل األقل يسـيطر عليها 
الليرباليـون، بـدا أن من يسـمون 
بــ ”املسـتقلني املخرضمني“ عىل 
وشـك الفـوز، مسـتغلني غضـب 
الناخبني من عـدم اتخاذ أي إجراء 
بشـأن تغري املناخ بعد بعض أسوأ 
الفيضانـات والحرائق التي رضبت 

أسرتاليا.
حـزب  زعيـم  بانـدت  آدم  وقـال 
الخـرض، الـذي احتفـظ بمقعـده 
الداخـيل يف ملبـورن، إن املناخ كان 

قضية رئيسية بالنسبة للناخبني.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أخطـأ الرئيـس األمريكي األسـبق، 
جورج بوش االبن، أثناء كلمة انتقد 
فيها النظام الرويس لغزوه أوكرانيا، 
فبدال مـن قول ”غزو أوكرانيا“ قال 

”غزو العراق“.
ووصف الرئيس األمريكي السـابق، 
جورج دبليو بـوش، ”غزو العراق“ 
و“غـري  ”وحـيش“  بأنـه  بالخطـأ 
ليقـول  أن يصحـح  قبـل  مـربر“، 
إنـه كان يقصـد اإلشـارة إىل الغزو 

الرويس ألوكرانيا.
الترصيحـات  بهـذه  بـوش  وأدىل 
بكلمة ألقاها خالل حفل يف داالس، 
بينمـا كان ينتقد النظام السـيايس 

الرويس.
وقـال بـوش ”النتيجة هـي غياب 
الضوابـط والتوازنـات يف روسـيا، 
وقرار رجل واحد شـن غزو وحيش 
غري مـربر باملـرة للعـراق“ قبل أن 
يصحـح كالمـه ويهز رأسـه قائال 

”أقصد ألوكرانيا“.
وألقـى مازحـا باللـوم يف الزلة عىل 
عمـره قائـال ”75“، حيـث انفجر 

الجمهور بالضحك.
ويف عـام 2003، عندمـا كان بوش 
رئيسا، قادت الواليات املتحدة غزوا 

للعراق بسبب أسلحة دمار شامل.

وكان جورج بوش االبن شـّن غزوا 
دمويا عىل العراق يف عهده (-2001
2009) يف أعقـاب أحـداث 11 مـن 
يف  تسـّبب   2001 سـبتمرب/أيلول 
مقتـل وترشيـد مئـات اآلالف مـن 

العراقيني.
واّدعـى بـوش االبـن وقتئـذ وجود 
أسـلحة دمـار شـامل لـدى نظام 
الرئيس السابق صدام حسني، ورغم 
أن اللجنـة املتخصصـة آنـذاك التي 
ترأسها الدكتور محمد الربادعي لم 
تجد دالئل عىل االتهامات األمريكية 
للعـراق، فإن بـوش قـرر امليض يف 
انتظـار  دون  مـن  العـراق  رضب 
القـرار النهائـي للجنة، الـذي كان 
قرار األمم املتحـدة بخصوص دعم 

الحرب يتعلق به.
ورسعـان مـا انتـرشت ترصيحات 
بـوش االبن عـىل وسـائل التواصل 
االجتماعي، حيـث جمعت أكثر من 
3 ماليني مشاهدة عىل تويرت وحده 
بعـد أن قام مراسـل ”داالس نيوز“ 

بنرش املقطع.
قالـت  الحادثـة،  عـىل  وتعليقـا 
 (FOX NEWS) نيـوز“  ”فوكـس 
إنها زلّة مؤسـفة، يف حني وصفتها 
-HUF بوسـت“  (”هافينغتـون 

زلـة  بأنهـا   (INGTON POST

مقيتة، وقالت صحيفة ”واشـنطن 
-Washington E (إغزامينـر“ 
aminer) إن ”بـوش ارتكـب خطـأ 
فادحـا بحجم العراق“، كما سـخر 
العديـد من رواد منصـات التواصل 
االجتماعـي ممـا سـموه االعرتاف 

الذي خرج من بوش االبن أخريا.

وقـال اإلعالمـي مهـدي حسـن يف 
تغريدة له عىل تويرت: ”أنا ال أضحك 
آالف  عائـالت  تضحـك  ال  وكذلـك 
الجنـود األمريكيني وال مئات اآلالف 
مـن العراقيـني الذين ماتـوا يف تلك 
الحرب، اسـتلزم األمر 20 سنة من 

بوش ليعرتف“.

وشـّبه الرئيـس األمريكي السـابق 
أيضا الزعيـم األوكراني فولوديمري 
زيلينسـكي بالزعيـم الربيطاني يف 
زمن الحرب ونسـتون ترششـل، يف 
حني نّدد بالرئيس الرويس فالديمري 
بوتـني بسـبب غـزوه ألوكرانيـا يف 

فرباير/شباط املايض.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء: 
حـذرت نقابة البيطـرة يف محافظة 
ديـاىل، امـس السـبت، مـن ثغـرة 

ستشعل فتيل االمراض يف العراق.
وقـال نقيـب االطبـاء البيطريني يف 
ديـاىل، محمود الشـمري، يف حديث 
صحفي: ان“ العامـل االهم واالبرز 
يف التصـدي لألمراض التـي تصيب 
الحيوانات وتنتقل اىل االنسـان هي 
من خـالل توفري مجـازر نموذجية 
البيطـرة  مـن  بطواقـم  مدعومـة 
قـادرة عىل رصـد االمراض بشـكل 
مبكر وانهاء ملف الذبح العشـوائي 
يف االزقـة والشـوارع والـذي يقـف 
وراء عـودة بعض االمـراض مؤخرا 
الحمـى  خاصـة  العراقيـة  للبيئـة 
ان  الشـمري  النزيفية“.,واضـاف 
”بعقوبـة والتـي تعتـرب مـن املدن 
العراقية الكبرية ال تضم اي مجزرة 
رغـم ان اعـداد سـكانها يصـل اىل 
٤٠٠ الف نسمة وهذا خطأ فادح له 
تأثريه عىل الصحة العامة“، مؤكدا 
الحكومـة  تضغـط  ان  ”رضورة 
املحليـة عـىل دائـرة البلديـات من 
اجل بنـاء مجزرة نموذجية الحتواء 
عمليـات الذبح لتصبـح وفق اطار 
انتقـال  لتفـادي  مراقـب  صحـي 
االمراض“.واشار اىل ان ”قلة املجازر 
وانعدامهـا يف اغلب املدن تمثل ثغرة 
ستشعل فتيل االمراض يف العراق الن 
الذبح العشـوائي له عواقب وخيمة 
وهو احد اهم االسـباب التي ادت اىل 

بروز الحمى النزيفية مؤخرا“.
وسـجلت وزارة الصحـة العـرشات 
من حاالت االصابـة بمرض الحمى 
النزيفيـة يف عـدة محافظـات مـع 
لبعـض  وفـاة  حـاالت  تسـجيل 
املصابـني. مـن جهته، أعلن قسـم 
الصحـة العامـة يف ذي قـار، امس 
السبت، عن تسجيل اصابات جديدة 
بمرض الحمى النزفية يف املحافظة.
وقال مدير قسـم شـعبة السيطرة 
عىل االمـراض االنتقالية، حيدر عيل 
حنتـوش، يف ترصيـح صحفـي: إن 

«الفحوصات الطبية اثبتت تسجيل 
٤ اصابـات بمرض الحمـى النزفية 
منهن نسـاء يف قـرى محافظة ذي 
قار «.واضـاف ان «صحـة ذي قار 
ارسـلت نماذج ملختـربات العاصمة 
جديـدة  اصابـات  لتثبـت  بغـداد، 
النزفيـة لريتفـع  بمـرض الحمـى 
عـدد االصابـات يف املحافظة اىل ٤٠ 
اصابـة منهـا ٨ وفيات خـالل عام 
ذي  «صحـة  ان  ٢٠٢٢».واضـاف 
قـار اتخذت االجـراءات الالزمة من 
نقـل وعـزل املصابني واالجـراءات 

الصحيـة لعائلته».من جانبه، أعلن 
املستشـفى البيطـري يف محافظـة 
كربـالء املقدسـة، امـس السـبت، 
عن اتخـاذ إجراءات للسـيطرة عىل 
مـرض الحمـى النزفية.وذكر بيان 
للمستشـفى تلقتـه «الـزوراء»: أن 
”دائرة البيطرة التابعة للمستشفى 
مـع  اجتماعـاً  عقـدت  البيطـري 
قسـم الرقابـة الصحيـة يف دائـرة 
صحـة كربـالء لتقييـم اإلجـراءات 
واالسـتعدادات الخاصة ملنع تفيش 
مرض الحمى النزفية وتفعيل الرصد 

الوبائـي والتحـري عـن األمـراض 
املستشـفى  وإجـراءات  الوبائيـة 
البيطري قبل ظهور اإلصابات وبعد 

ظهورها.
وأكـد مديـر املستشـفى البيطري، 
الدكتور وسـام الجابـري: أن ”أهم 
اإلجراءات املتخذة هي التنسيق العايل 
مع الدوائر ذات العالقة يف املحافظة 
والتنسـيق مع قيادة رشطة كربالء 
ملنع حركة الحيوانات ونقل اللحوم 
الحمراء مـن املناطق املصابة داخل 
املدينة وأيضاً منع حركة الحيوانات 
الحمراء مـن املحافظات  واللحـوم 
التي سجلت فيها أصابات باملرض“.
الجابري ”اتخـاذ إجراءات  وأوضح 
تتعلـق ببـؤر اإلصابـة يف محافظة 
كربـالء منهـا تحديد البـؤرة وغلق 
بهـا بمسـاحة  املحيطـة  املناطـق 
محيطية تقدر بــ ١٥ كيلومرتاً من 
كل االتجاهات والتنسيق مع رشطة 
كربـالء ملنـع حركـة الحيوانـات يف 
داخل هذه البـؤر ومراقبة املطاعم 
والجـزر  القصابـني  ومحـالت 
العشـوائيات  وإزالـة  العشـوائي 
لرتبية املوايش يف هذه املناطق وأخذ 
تعهـدات خطية وإحالـة املخالفني 
منهم للقضاء وهـدم أماكن الجزر 
العشـوائي يف هـذه املناطق وجمع 
عينـات مـن القراد مـن كل مناطق 
كربالء وبصورة عشوائية وإرسالها 
اىل املخترب املركزي لدائرة البيطرة يف 

العاصمة بغداد“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت نقابـة األطبـاء، امـس 
أسـعار  تحديـد  عـن  السـبت، 
الكشـف عىل املرىض يف عيادات 
األطبـاء الخاصة بمبلـغ (١٥ ـ 
٤٠) ألـف دينـار، وبينمـا دعت 
للتبليغ عـن األطباء  املواطنـني 

املتالعبني بهذه األسعار.

العراقيني،  وقال نقيب االطبـاء 
جاسم العزاوي، يف حوار اطلعت 
”بعـد  إنـه  «الـزوراء»:  عليـه 
الشكاوى الكثرية التي تلقيناها 
مـن املواطنـني بشـأن املبالـغ 
الباهظـة التي تتقاضاها بعض 
عيادات األطباء الخاصة، حددت 
النقابـة أسـعار الكشـف عـىل 

املريـض بما ال يزيد عىل ١٥ ألف 
دينار بالنسبة للطبيب املمارس، 
بينما حـددت كشـفية الطبيب 
االختصايص بمـا ال يتجاوز ٢٥ 
ألف دينار، بينما سّعرت كشفية 
الطبيب االستشـاري ممن لديه 
١٥ سنة ممارسة يف االختصاص 
وحاصل عىل أعىل شـهادة فيه، 

بـ ٤٠ ألف دينار“.
ولفت إىل أنَّ ”٢٠ مفتشاً تابعني 
للنقابـة يف بغداد، يراقبون عمل 
األطبـاء يف عياداتهم ويقومون 
بمحاسـبة مـن يثبـت تجاوزه 

املبالغ املحددة“.
طالبـاً مـن املراجعني ”كشـف 
األطباء املتالعبني باملبالغ خارج 
أوقـات التفتيـش، والتبليغ عن 
اسـم الطبيب ووقـت املراجعة، 

ليتم اتخاذ اإلجراء الالزم“.
اىل  املـرىض  العـزاوي  ودعـا 
”مقاطعة األطباء الذين يبالغون 
يف أسعار الكشفية“، معتقدا أنَّ 
هذا األسـلوب هـو األنجع أمام 

جشعهم». 
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بغداد/ الزوراء: 
اكد مسؤول حكومي سابق، امس السبت، أن اطالقات دربندخان املائية اعادت 

احياء بحرية حمرين مرة اخرى.
وقال عضو مجلس ناحية السعدية السابق (٦٥كم شمال رشق بعقوبة) محمد 
حاتم يف حديث صحفي: ان“ زيادة اطالقات سـد دربندخان يف كردستان العراق 
اىل ٥٠م٣/ ثانية باتجاه حوض نهر دياىل ومنها اىل بحرية حمرين ادت اىل زيادة 

ملموسة يف خزين البحرية ورصد توسعها التدريجي يف االيام الثالثة املاضية“.
واضـاف حاتم ان“ الزيادة التـزال محدودة لكنها اثارت تفاؤل خاصة ان بحرية 
حمريـن فقـدت ٩٥٪ من خزينها املائي بسـبب ازمة الجفاف التـي احدثها قلة 

االمطار والسيول املوسمية“.
واشـار اىل ان ”جزءا من تدفقات سـد دربندخان يجري خزنه يف بحرية حمرين 
وجزء اخر يجري من خالله تغذية االنهر ٥ الخمسـة عرب تقسيم ناظم الصدور 

يف قاطع شمال قضاء املقدادية (٤٠كم شمال رشق بعقوبة)“. 

بغداد/ الزوراء: 
اعلنـت مديريـة الدفـاع املدنـي، امس 
السـبت، عن خطة مشـرتكة مع وزارة 
الزراعة ملوسم حصاد الحنطة من اجل 
مواجهـة اي حرائـق قـد تحصل.وقال 
اعالم الدفاع املدني، يف ترصيح صحفي: 
إن «فرقنـا اسـتنفرت مع بدء موسـم 
حصـاد محصـول الحنطـة يف كركوك 
ونينوى وصالح الدين»، مبينا أن «فرق 
الدفـاع املدني بـدأت بخطتها بالتعاون 

مـع وزارة الزراعـة بمتابعـة الحقول 
التي سـيتم املبارشة بحصادها للتدخل 
الرسيع وتحسـبا ألي طارئ خصوصا 
مـع زيـادة الطلـب العاملـي ملحصـول 
الحنطة».واضاف ان «جميع اجراءاتنا 
التي تنفـذ إلتمام عمليـة الحصاد من 
دون اي حـادث حريق»، مشـريا اىل ان 
«خطتنـا الحاليـة تعتمـد عـىل خربات 
الدفاع املدني التي اكتسبت من املواسم 

السابقة والحوادث التي شهدناها».

بغداد/ الزوراء: 
امـس  االمنـي،  االعـالم  خليـة  أعلنـت 
السبت، القبض عىل ١٠ متهمني بينهم ٣ 

باإلرهاب.
وقالـت الخلية يف بيـان تلقـت «الزوراء» 
نسـخة منه: إنـه «بهـدف تعزيـز االمن 
واالسـتقرار يف جميع مناطـق العاصمة 
بغداد تسـتمر القـوات االمنيـة بمالحقة 
عـىل  والخارجـني  االرهابيـة  العنـارص 

القانون ومرتكبي الدكات العشائرية».
واضافت: «حيث اثمرت عن القاء القبض 
عـىل (١٠) متهمني وفـق مـواد قانونية 
مختلفة بينهم ثالثة مطلوبني وفق املادة 
١/٤ ارهاب خـالل محاولتهم الدخول اىل 
العاصمـة بغداد عـرب سـيطرات (امرية 
ابي غريـب، امريـة هور رجـب) بجانب 

الكـرخ من قبـل عنارص مديرية شـؤون 
السيطرات والوكاالت االستخبارية».

وتابعت: «كما تم إلقاء القبض عىل خمسة 
متهمني اخريـن وفق املـادة ٢/٤ ارهاب 
جرائم الدكة العشائرية بينهم مصاب اثر 
اطالق ناري ومصادرة االسـلحة واالعتدة 
غري املرخصة التي بحوزتهم ضمن قاطع 
مسـؤولية فرقـة املشـاة الحاديـة عرش 
رشقي بغـداد، باإلضافة اىل ضبط (٩٨٦) 
دراجة ناريـة وتكتك مخالفـة لتعليمات 
وضوابط حركة السـري املرورية»، مشرية 
اىل ان «ذلـك جاء خالل نصب السـيطرات 

املفاجئة يف جانبي الكرخ والرصافة».
واختتمت: «تم تسـليم املتهمني مع املواد 
املضبوطـة اىل الجهـات املختصة إلكمال 

االجراءات القانونية بحقهم».
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بغداد/ الزوراء: 
اوضحت وزارة الرتبية، امس السـبت، أسباب ارتفاع 
املعدالت خالل األعوام السـابقة.وقال الوكيل االداري 
للـوزارة، عـادل البصيـيص، يف ترصيـح صحفي: إن 
«ارتفـاع املعدالت جاء ألسـباب فنيـة نتيجة للظرف 
الـذي مر به البلـد وتكييف املناهج سـاعد الكثري من 
الطلبة عىل حيازة درجات عالية».واضاف البصييص 
أن «األمـر متعلـق ايضاً بماهيـة االسـئلة ونظامها 
والياتهـا»، مؤكـداً أن «اللجنـة الدائمـة لالمتحانات 
سـتضع بعض املعالجات لهذا امللف».وأوضح الوكيل 
االداري للوزارة، عـادل البصييص، يف حديث صحفي: 
إن «اسـتعداد املديريـات لالمتحانـات الوزارية كانت 

جيدة، حيث تم توفري الدعم اللوجستي للطلبة».
واضـاف أن «االسـئلة وصلـت اىل املراكـز االمتحانية 
بالوقت املناسـب، ولم نسجل اي خروقات او حوادث 

او وجود اي ترسيب لألسئلة».

بغداد/ الزوراء: 
كشـفت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة عن صدور قـرار حكٍم حضـوريٍّ بحقِّ 
ضابـٍط يف أحـد األجهـزة األمنيَّـة، مفصحـًة أنَّ الحكم صدر عـىل خلفيَّة 
إقـدام املُتَّهـم عىل اقرتاف جريمـة االختالس. دائرة التحقيقـات يف الهيئة، 
ويف معـرض حديثها عـن تفاصيل القضيَّة التي حققـت فيها وأحالتها إىل 
القضاء، أفادت وبحسـب بيان «الزوراء» نسـخة منـه، «بإصدار محكمة 

جنايات الكـرخ/ الهيئة الثالثـة حكماً حضورياً بحـق «ضابط إداري» يف 
جهاز ُمكافحة اإلرهاب، يقيض بالسجن (١٥) سنة». وتابعت ُموضحًة أنَّ 
«الحكـم الحضوريَّ الصادر بحقِّ املدان؛ جاء اسـتناداً إىل املادَّة (٣١٦) من 
صات  قانون العقوبات، ُمشـريًة إىل أنَّه أقدم عـىل التالعب واختالس ُمخصَّ
الخطورة األمنيَّة لــ(مدرسـة مكافحة اإلرهـاب) التابعة لجهاز ُمكافحة 
اإلرهاب». الدائرة أضافت إنَّ «املحكمة، وبعد اطالعها عىل األدلة واإلثباتات 

ـة بمقرصيَّة املُتَّهم،  لـة يف هـذه القضيَّة، وصلـت إىل القناعة التامَّ املُتحصَّ
ة  فقـرَّرت الحكم عليه بالسـجن ملُدَّة (١٥) سـنة؛ اسـتناداً ملقتضيات املادَّ
الحكميَّة». وكانت الهيئة قد أعلنت يف الحادي عرش من نيسـان املايض عن 
«صدور قرار حكٍم بحبس مدير عام يف جهاز مكافحة اإلرهاب؛ عىل خلفيَّة 
ة بحضور أحد املُتَّهمني الصادر بحقه  عدم قيامه بإشـعار الجهات املُختصَّ

أمر قبٍض وفق أحكام املادة (٣١٦) من قانون العقوبات إىل داره».

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، 
امـس السـبت، عـن وضـع آليـات جديـدة 
لتصنيـف املسـتفيدين من اإلعانات حسـب 
التحصيـل الـدرايس وإمكانيـة اخضاعهـم 
للتدريـب عىل مهـن جديدة يتطلبها سـوق 

العمل املحلية.
وقالت مديـرة دائـرة الحمايـة االجتماعية 
للمـرأة يف الوزارة، عطور املوسـوي، يف بيان 
اطلعت عليه «الـزوراء»: إن ”الوزارة تعكف 
عىل وضع الحلول واملعالجات للنهوض بواقع 
األرس املستفيدة من الحماية االجتماعية من 
خالل منح املسـتفيدين القادرين عىل العمل 
قروضـاً ميرسة ضمن برنامج اسـرتاتيجية 
التخفيـف مـن الفقـر وتأهيلهـم عىل مهن 
معينـة تمهيـداً النخراطهم يف سـوق العمل 
وخلـق منهم عنـارص منتجة بـدل االعتماد 
عىل اإلعانة االجتماعية“.وأضافت املوسوي 
أنـه ”تمت املبارشة بوضـع آليات للعمل من 
خالل تصنيف املسـتفيدين الذين يتقاضون 
اإلعانة حسـب التحصيل الدرايس وإمكانية 
إخضاعهم للتدريب عىل مهن معينة تحتاجها 
السـوق العراقية ومسـاعدتهم يف الحصول 
عىل عمل، فضالً عن توزيع القروض حسب 
األولوية للمحافظـات األكثر فقراً“.وتابعت 
أن ”هناك بحدود خمسـة ماليني و٤٠٠ ألف 
فرد مستفيد من اإلعانة االجتماعية ونصف 
هذا العدد ألرس تعيلها املرأة بعد فقدان املعيل 
أو تخليه عن أرسته“، مشـرية إىل أن الوزارة 

عمدت إىل استهداف األرس األشد فقراً، فضالً 
عن االهتمام باملناشـدات والحاالت الحرجة 
التـي تقع عىل عاتـق فريق الرصـد امليداني 
لزيارتهـا واالطالع عـىل أحوالهـا والنظر يف 

إمكانية شمولها بخدمات الوزارة.
”قلـة  أن  املـرأة  دائـرة  مديـرة  وبينـت 
التخصيصـات املاليـة لـوزارة العمل منعت 
شـمول عـدد كبـري مـن النسـاء الفاقدات 
للمعيل بإعانات الحمايـة االجتماعية، وقد 
طالبـت الوزارة بتوفري املبالـغ الالزمة لتلك 
الفئـة الهشـة التي تتطلـب رعايـة الدولة 
وتوفري أدنى متطلبـات العيش الكريم لتلك 
النسـوة وأطفالهـن“. مـن جانـب متصل، 
طـرح رئيس اتحـاد نقابات العمال، سـتار 
دنبـوس، مقرتحـاً يخـص تقديـم منح إىل 
العمال.وقـال دنبـوس يف ترصيح صحفي: 
إن ”الظروف التي مـرت بها البالد من وباء 
كورونـا والعواصـف الرتابيـة التي شـكلت 
باألسـاس عبئا عىل الطبقـة العاملة، زادت 
مـن خط الفقـر يف العـراق وعـىل اصحاب 
الدخـل املحـدود للعاملـني يف القطـاع غري 
املنظم“.وأضاف أن ”هذا القطاع تعرض اىل 
تدمري بسـبب عدم التنظيم والتخطيط من 
قبـل الحكومة العراقيـة“، مبينا أنه ”يجب 
وضـع خطـوط بديلـة ملثل هـذا الكـوارث 
الطبيعيـة ومنهـا وبـاء كورونا الـذي امتد 
اىل اكثـر مـن عـام باإلضافـة اىل العواصف 
الرتابيـة التـي عطلـت البلد وأثرت بشـكل 
كبري عىل الطبقة العاملة وهي الفئة األكثر 

ترضر من هـذا املوضوع“.وتابع أنه ”يجب 
االهتمـام بالطبقة العاملة من قبل صندوق 
التضامن والتكافل االجتماعي للعمال الذي 
يضم مجلـس إدارة وأعضاء، لكن يفتقر اىل 
ضم العمال إىل مظلـة الضمان االجتماعي، 
بينما هـي توفر الحماية الكـربى لهم وهم 
يجهلـون ذلك“.وأكـد دنبـوس أنه ”سـيتم 
تقديـم مقرتح بخصـوص تقديـم منح إىل 
العمال، إىل مجلس اإلدارة، وصندوق التقاعد 
والضمان االجتماعي املستقل الذي يصادق 
عىل قراراته وزير العمل، ووكيل وزارة العمل 

هو رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضوية 
مدير التقاعد والضمان االجتماعي ورئيس 
اتحاد النقابـات ورئيس اتحـاد الصناعات 
ومديـر الدائرة القانونيـة والعمل والتدريب 

ورعاية القارصين“.
وأشـار إىل أن ”هناك سوء تخطيط يف االدارة 
حيـث تمـت مخاطبـة الحكومـة العراقية 
ووزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة عدة 
مرات بسبب املخاطر التي تحيط بالبلد حيث 
املترضر الوحيد هو العامل العراقي صاحب 

الدخل املحدود يف القطاع غري املنظم“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة الثقافة والسـياحة واآلثار، 
امس السـبت، عن قـرب افتتاح متحفي 
ميسـان واألنبـار بعـد تأهيلهما، ضمن 
خطة لتأهيل خمسـة أخرى موزعة بني 

بغداد واملحافظات.
وقال رئيس الهيئة العامة لآلثار والرتاث 

يف الـوزارة، ليـث مجيد حسـني، يف بيان 
اطلعـت عليـه «الـزوراء»: إن “ الهيئـة 
سـتفتتح قريباً متحفي ميسان واألنبار 

بعد تأهيلهما“.
وكشـف حسـني عـن ”وضـع خطـط 
اسـرتاتيجية لتأهيـل املتحـف العراقـي 
إضافـة إىل متاحـف البرصة والسـماوة 

والنارصيـة وديـاىل، فيما يجـري تأهيل 
املنظمـات  قبـل  املوصـل مـن  متحـف 
الدولية، إىل جانب تبني املحافظني تأهيل 

بعض املباني الخاصة باملتاحف“.
وبشـأن جهود اسـرتداد القطع األثارية 
التـي نهبـت مـن متاحـف البـالد خالل 
املـدة املاضيـة، أوضـح أن ”هناك بعض 

الـدول متعاونة مع العراق بهذا الجانب، 
وأخرى متلكئة بذلك، والهيئة مسـتمرة 
بمطاردة جميع القطع األثرية املهربة“، 
كاشـفاً عـن أن ”املـدة القليلـة املقبلـة 
ستشـهد وصـول خمـس قطـع أثريـة 
جاهـزة إلعادتها مـن الواليـات املتحدة 

األمريكية“. 

 بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة النقل، امس السبت، عدم مسؤوليتها 
عن نقل املسافرين براً من واىل مطار البرصة، بعد 

ورود شكاوى بارتفاع اسعار النقل.
وقالـت الـوزارة يف بيـان «الزوراء» نسـخة منه: 
«وردتنا خـالل الفرتة االخرية العديد من رسـائل 

املواطنـني يف محافظة البرصة الفيحاء تشـتكي 
غالء اسعار نقل املسافرين من واىل مطار البرصة 

الدويل».
واضافـت: «تـود وزارة النقـل /الرشكـة العامة 
لنقـل املسـافرين والوفود ان توضـح للمواطنني 
الكـرام والـرأي العـام ان عملية النقـل املتعلقة 
يف مطـار البرصة تحـت ترصف سـلطة الطريان 
املدني بشـكل كامل، املتعاقدة مع رشكة (فيصل 
الشـامخ  / قطاع خـاص ) وليس لـوزارة النقل 
والرشكـة العامـة لنقـل املسـافرين والوفود اي 
عالقـة او نشـاط  لنقل املسـافرين بـرا من واىل 
مطار البرصة».واكـدت ان «الرشكة العامة لنقل 
املسـافرين والوفـود هي احدى تشـكيالت وزارة 
النقـل الحكوميـة الخدمية وهـي الناقل الوطني 
يف عمـوم البـالد بما فيهـا املطارات كمـا ورد يف 
(نظامهـا الداخيل)، إال ان سـلطة الطريان املدني 
وبعد قـرار فصلها عـن وزارة النقـل انهت عمل 
الرشكـة يف مطـار البـرصة واحالتهـا اىل رشكـة 
(فيصل الشـامخ) لتكون االخرية هي املسـؤولة 
عن ارتفاع اسـعار النقل يف مطـار البرصة الدويل 

وليس وزارة النقل او تشكيالتها».
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٢٧٤٦١/١١٠ جزيرة وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من 
اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة 
البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق 

مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء.
القايض االول
حسني عبد حاتم

• االوصاف:-
١-  العقـار يقع يف النارصية / شـارع عرشين قرب دائـرة الربيد القديمة والعقار مفرز اىل محل ودار بصورة غري رسـمية املحل 
متخـذ ذو بابـني لتصليح االطارات والـدار مؤلفة من كلدور ومطبـخ وغرفتني نوم  وصحيات وعموم العقـار مبني من الطابوق 

ومسقف بالشيلمان.
٢-   مساحة العقار ١١٦٫٨٦ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار اثنان وتسعون مليون وثمانمائة الف دينار فقط.
٤- املحل مشـغول من قبل املدعي والدار مشـغولة من قبل املدعى عليه الذي ال يرغب بالبقاء مسـتأجر للدار بعد البيع. 

اعالن 
تدعو الهيئة االدارية للجمعيـة الخريية الكلدانية اعضاء الهيئة 
العامـة املحرتمـني للمشـاركة يف االجتماع العـام للهيئة والذي 
سـيعقد يوم الجمعـة املوافق (١٧-٦-٢٠٢٢) السـاعة الحادية 
عرش يف مقـر الجمعية الكائن يف حي الكـرادة محلة ٩٠٣ زقاق  
١٢ الـدار ٤٧ ، ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سـتؤجل 
الجلسـة اىل يـوم الجمعـة التي تليهـا املوافـق (٢٤-٦-٢٠٢٢) 

وبنفس املكان والزمان والوقت … 
والغرض من هذه الجلسة هو تعديل نص املادة السابعة الفقرة 

الرابعة والنظام الداخيل للجمعية. 
مع الشكر  

امني الرس 
ماهر يوسف



بغداد/ الزوراء:
إىل  اللجـوء  املاليـة  وزيـر  اسـتبعد 
االقرتاض ويكشف عن حجم الفائض 
مـن بيع النفط. من جانب اخر، أعلن 
مدير عـام دائـرة عقـارات الدولة يف 
وزارة املاليـة «خارطة طريق» تخص 

معامالت املشاريع االستثمارية.
وقـال وزيـر املاليـة، عيل عبـد األمري 
عالوي: إن «العراق سيكون له فائض 
من فارق بيع النفط بحدود ٢٠ مليار 
دوالر»، مؤكـدا أنـه «يف ظـل الوفـرة 
املالية الحالية من املستبعد اللجوء إىل 

االقرتاض».
وأضـاف أن «العراق بـدأ يلمس اآلثار 
اإليجابية لتغيري سعر رصف الدوالر»، 
مشـرياً اىل أن « موازنـة العـام ٢٠٢١ 
غـري قـادرة عـىل مواجهـة التقلبات 

االقتصادية».
واوضـح عـالوي أن «قانـون األمـن 
الغذائي يهـدف ملعالجة االرتفاع الذي 
العامليـة»، مبينا:  تشـهده األسـواق 
املحكمـة  بقـرار  ملتزمـة  «الـوزارة 
اتخـذت  املحكمـة  وأن  االتحاديـة، 
قرارهـا انطالقا من مفهـوم القضاة 

وبعيداً عن أي ضغوط».
وتابع أن «القانون املقدم من الربملان 
شـبيه بقانون األمـن الغذائـي الذي 
قدمته الحكومة»، مشدداً عىل «وجود 
خطط بديلـه يف حال لم يرشع قانون 

األمن يف الربملان».
ونوه اىل أن «االنسـداد السيايس يقف 

وراء عـدم إقـرار قانـون املوازنـة»، 
مشـرياً اىل أن «إقليـم كردسـتان لـم 
يسلم الحكومة االتحادية أي إيرادات 
سواء كانت املتعلقة بتصدير النفط أو 
املنافذ، وأن موقف املحكمة االتحادية 
من نفط اإلقليم دستوري وقانوني».

مـن جانب اخر، أعلن مدير عام دائرة 
عقارات الدولة يف وزارة املالية، رند رعد 
راجـي، عن «خارطـة طريق» تخص 

معامالت املشاريع االستثمارية.
وذكر بيـان للوزارة تلقـت «الزوراء» 
نسخة منه: ان راجي «التقى باألمس 
عـيل فرحان محافظ االنبار وناقشـا 
ابرزهـا  املواضيـع  مـن  «مجموعـة 
مضاعفـة جهـود تفعيـل املشـاريع 
الخاصـة  والتنمويـة  االسـتثمارية 
بمحافظـة االنبـار، وسـبل االرتقـاء 
والتسـهيالت  الخدمـات  بمسـتوى 

املتعلقة بالجانب العقاري».

وأوضـح مديـر عقـارات الدولـة أن 
طريـق  خارطـة  وضعـت  «الدائـرة 
مدروسة للسـري بمعامالت املشاريع 
واالبتعـاد  وتبسـيطها  االسـتثمارية 
عن جميـع االجـراءات البريوقراطية 
والتعقيـدات دعمـا إلنعـاش قطـاع 
االستثمار يف محافظة االنبار ومختلف 

محافظات العراق».
يعـد  االسـتثمار  «قطـاع  ان  وبـني 
حاليـا واحدا مـن افضـل القطاعات 
املنتجة والعنرص  العاملية  االقتصادية 
األهـم يف تحقيـق متطلبـات التنمية 

املستدامة».
كما جرى خـالل اللقاء، وفقا للبيان، 
«االتفاق عىل وضع الية عمل مشرتك 
بالتنسـيق مع املحافظـة وبالتعاون 
مع فرعنا يف االنبار لدراسـة املشاريع 
وتذليل العقبات بغية تنفيذها خدمة 

ألبناء املحافظة».

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكة أور العامة، إحدى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن، عن توقيع عقد 
مـع رشكة تركيـة لتجهيزهـا بمقاطع 
االملنيوم.وقال بيان لوزارة الصناعة: ان 

«رشكة بيوتات الرتكية وقعت عقداً مع 
رشكة اور العامـة يف ذي قار لتجهيزها 
البيـان  االملنيـوم». واضـاف  بمقاطـع 
ان «العقـد بكمية ٢٥ طنـاً من مقاطع 
األملنيوم املُنتجة لديها ِعَرب منفذ إبراهيم 

الخليـل وبُمـدة تنفيذ تبـالغ ٣٠ يوماً».
واشار اىل ان «هذا العقد هو الثاني، بعد 
ان تـمَّ توقيع عقد مـع الرشكة لتجهيز 
القطاع الخاص اللبناني بالكمية نفسها 

من مقاطع األملنيـوم» .

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الكهرباء، امس السبت، أن مستحقات 
الغاز اإليراني سـتدفع قبل نهاية الشهر الجاري، 
مشـرية إىل إعـداد خطة فنيـة قصرية اسـتعداداً 
للصيـف، وأن الصيف الحايل سـيكون أفضل من 

الصيف السابق.
وقال وزير الكهرباء، عادل كريم، يف سياق مؤتمر 
صحفـي يف كربـالء: إن ”وزارة الكهرباء حاولت 
قدر االمكان أن تهيئ نفسـها لهـذا الصيف، وقد 
أعـدت خطة فنية قصـرية من شـمال العراق اىل 
جنوبه“، مؤكداً أن ”الوزارة شبه جاهزة للصيف، 
ونأمل أن يكون هذا الصيف أفضل من سـابقاته 
بسـبب االسـتعدادات املبكرة له واإلجراءات التي 

اتخذناها مع املديرين العامني يف الوزارة“.
وبشـأن الغاز اإليرانـي، أوضح وزيـر الكهرباء: 
”اتفقنـا مـع الحكومـة عـىل دفع مسـتحقات 
الجانـب اإليرانـي، وقـد زرت ايـران واتفقت مع 
وزيـر النفـط االيراني عىل دفع املسـتحقات قبل 

نهاية الشهر“.
واختتـم بالقول إن ”هذا الصيف سـيكون أفضل 
من الصيف املايض، بسبب اإلجراءات والصيانات 

التي قمنا بها مع املدراء العامني يف الرشكات“. 
مـن جانبها، أعلنت لجنة الطاقـة النيابية، امس 
السبت، عن االسـتعدادات لتوفري الكهرباء خالل 
موسم الصيف، فيما كشـفت عن ثالثة إجراءات 

إلنهاء ملف أزمة الطاقة يف العراق.
وقال النائـب األول لرئيس اللجنـة، داخل رايض، 

يف ترصيـح صحفـي: إن ”وزارة الكهرباء أنجزت 
استعداداتها للصيف الحايل وأكملت صيانة جميع 

محطات التوليد“.
وأضـاف أن ”هنـاك اتفاقيـة مع إيـران تتضمن 
تزويد العراق بشكل مستمر بالغاز، وقد زار وزير 
الكهربـاء عادل كريم مؤخراً إيران بشـأن ذلك“، 
موضحاً أن ”وزارة الكهرباء أبرمت أكثر من عقد 

مع الرشكات املختصة إلنتاج الطاقة النظيفة“.
وتابـع أن ”ملف إنهـاء أزمة الكهربـاء يف العراق 

يعتمد عىل اسـتقرار الوضع السـيايس وتشكيل 
الحكومـة وتخصيـص األمـوال الالزمـة ضمـن 

موازنات األعوام القادمة“.
ويف السياق نفسه، كشفت وزارة الكهرباء، امس 
السـبت، عن قيام املؤسسـات الحكومية يف البالد 

بهجر نحو 50 باملئة من الطاقة املنتجة.
وقالـت مديرة قسـم الجـودة بـوزارة الكهرباء، 
رئيس فريق ايـزو للطاقة، زينب مظهر، يف حوار 
اطلعت عليه ”الزوراء“: إنه ”ويف ضوء ما تواجهه 

البـالد من مشـكالت يف الطاقة والتلـوث البيئي، 
فقد أطلقت رئاسة الوزراء املبادرة الوطنية لدعم 
الطاقـة وتقليـل االنبعاثـات الحرارية، برئاسـة 
وزارة البيئة ومشـاركة 100 شـخص من جميع 

الوزارات واملؤسسات الحكومية واملحافظات“.
وأضافت مظهر أن ”لجان الكشف املشكلة بوزارة 
الكهرباء، كشفت بتقاريرها عن أن نحو 50 باملئة 
من الطاقة املنتجة تهدرها املؤسسات الحكومية 
لعدم وجود عـدادات بأبنية وزارتي التعليم العايل 
والرتبية إضافة إىل ديوان الوقف الشـيعي، فضال 
عن وجود تجاوز عىل بعض املؤسسات املستثناة 

من القطع املربمج“.
وتابعت أنه ”عىل سـبيل املثـال أن هناك نحو 28 
مدرسـة تابعة لوزارة الرتبيـة ال تحوي عدادات، 
كما أن 90 باملئة من األبنية التابعة لوزارة الدفاع 
ال توجـد فيهـا عـدادات كهربائيـة“، مؤكـدة أن 
”األيام القليلة املقبلة ستشهد االنتهاء من عملية 
الكشـف عن املؤسسـات التي ال تحوي عدادات، 
ليتـم بعدها اإليعاز إىل دائـرة التوزيع ليتم نصب 
عـدادات فيهـا“، منبهـة عىل أنه ”سـيتم توجيه 

إنذار ألي مؤسسة ال تلتزم بذلك“.
وبينـت مظهـر أن ”العشـوائيات هـي األخـرى 
أصحبت تشـكل مصدرا كبريا للهـدر“، مبينة أنه 
”بعد تحديـد كمية الطاقة املهدرة سـيتم تحديد 
املؤسسـات التي ستقوم برتشيد الطاقة من التي 
تهدرهـا، من خـالل تقارير سـرتفع إىل الجهات 

العليا“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أظهرت بيانات مـن اإلدارة العامة للجمارك، امس 
السبت، ان العراق جاء ثالث اكرب مصدر للنفط اىل 

الصني خالل شهر نيسان من عام 2022.
وقالت االدارة يف جدول لها اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”العراق صدر اىل الصني خالل شـهر نيسان من 
العـام الحـايل 2022 مقـدار 4.09 ماليني طن من 
النفـط، بما يعـادل (29.039 مليون برميل) وبما 

يعادل 967 الف برميل يوميا“.
مبينـة أن هذه ”الصادرات انخفضت بنسـبة 8.1 
باملئة عن نفس الفرتة من العام املايض ومنخفضاً 
بنسبة %13.71 عن شـهر اذار املايض التي بلغت 
فيهـا الصادرات 4.74 ماليني طن مرتي بما يعادل 

(33.654 مليون برميل)“.
وأضافت أن ”السعودية جاءت باملرتبة االوىل كأكرب 
مورد للخام للصني يف شـهر نيسان من عام 2022 
لتبلغ 8.93 ماليني طن، بما يعادل 63.403 مليون 
برميـل ومن ثـم جاءت روسـيا ثانيـاً حيث بلغت 
صادراتهـا للصـني 6.55 ماليني طـن او ما يعادل 

46.505 مليون برميل ”.

وحسـب الجـدول، فـإن ”الكويـت جـاءت رابعـاً 
بصادرات 3.63 ماليني طـن او ما يعادل 25.773 
مليـون برميل، تليها االمـارات التي جاءت باملركز 
الخامـس بصادرات بلغـت 3.10 ماليني طن او ما 

يعادل 22.01 مليون برميل“.
واشـارت اىل ان ”الحصة السـوقية ملنتجي الرشق 
األوسط من النفط الخام اىل الصني ارتفعت 54.3٪ 
يف نيسـان مـن ٪49.9 يف اذار و ٪54.3 يف نيسـان 
2021“.من جانب متصـل، أظهرت بيانات اإلدارة 
العامة للجمارك الصينية، امس السبت، أن العراق 
اسـتورد البنزين من الصني يف شهر نيسان املايض 

بمقدار 357 الف طن مرتي.
وقالت االدارة يف تقرير لها اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”الصـني صـدرت كميـة 357 الـف طـن مرتي 
(407 ماليني و533 الفاً و350 لرتاً) من البنزين اىل 
العراق يف شهر نيسان املايض، بعد توقف استرياده 
لثالثة اشـهر متتاليـة“، مبينة أن ”ذلك يشـري إىل 

تجدد االهتمام بالرشاء من البالد“.
وأضافـت أن ”الصـني صـدرت 360 ألـف طن من 
البنزين إىل العراق يف كانون األول (ديسمرب) 2021، 

ليتوقـف التصدير يف شـهر كانون الثاني وشـباط 
واذار قبل ان يعاود مرة اخرى يف نيسان“.

وأشارت إىل أن ”إجمايل صادرات الصني من البنزين 
انخفض بنسـبة ٪38.7 عىل أسـاس سـنوي إىل 4 

ماليني طـن مرتي خالل الفرتة مـن يناير/كانون 
الثاني إىل أبريل/نيسان ”.

وتصدر الصني البنزين بشكل رئييس اىل سنغافورة 
وباكستان والفلبني وإندونيسيا وبنغالديش.
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بغداد/ الزوراء:
وقـع البنك املركزي العراقي مـع هيئة النزاهة يف إقليم كردسـتان، اتفاق 

تعاون للحد من عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وذكر البنك يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: انه «برعاية رئيس مجلس 
مكافحة غسـل األموال وتمويل اإلرهاب، محافـظ البنك املركزي العراقي، 
وانطالًقا من مهام املكتب يف مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
واسـتناًدا إىل قانـون مكافحـة غســـــل األمــــــوال وتمويــــــل 
اإلرهـــــاب رقـــــــــــم (٣٩) لسـنة ٢٠١٥، وّقـع املكتب بتاريخ 
٢٠٢٢/٥/١٩ اتفـاق تعاون مع هيـأة النزاهة يف إقليم كردسـتان للعمل 
عىل تسـهيل تبادل املعلومات مع املكتب بشأن العمليات املالية املشبوهة، 

والحّد من عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب».
وأضاف إن «االتفاق يهدف للنهوض بواقع عراقي محمي من جرائم غسل 
األموال ومالحقة املطلوبني للسـلطات العراقية، واسـرتداد أموال الفسـاد 
املهرّبة انسـجاًما والدسـتور العراقـي والتزامات العـراق تجاه املنظمات 
الدوليـة ذات الصلـة بمكافحـة غسـل األمـوال وتمويل اإلرهـاب، والتي 
تتطلـب تظافر الجهود املحليـة ملواجهة تلك الجرائم ومكافحة أسـاليبها 

املستجدة».

بغداد/ الزوراء:
اعلـن االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية يف محافظة دياىل، امس السـبت، 
عـن تصديـر اكثر من ٢٠ الف طن من التمـور العراقية خالل ٢٠٢٢.وقال 
رئيس االتحاد، رعد التميمي، يف حديث صحفي: ان“ اكثر من ٢٠ الف طن 
من التمور العراقية تم تصديرها اىل اسـواق ١٣ دولة بينها اسـيوية خالل 

٢٠٢٢، أي بزيادة تقدر بـ١٠٪ لذات الفرتة من العام املايض ٢٠٢١.
واضـاف التميمي ان ”اكثر مـن ٢٠ نوع من التمور تـم تصديرها ابرزها 
الزهدي الذي يكتسب شهرة واسعة خاصة يف الدول االسيوية ومنها الهند 
لوجـود طلـب متزايد عليـه“. وأكـد أن ”التصدير رغم انهـا خطوة مهمة 
يف دعم قطاع بسـاتني النخيـل إال انه يحتاج اىل دعم اكـرب خاصة يف ملف 
التسـويق ما يدفع اىل زيادة اسـعاره باإلضافة اىل انشاء خطوط صناعية 

للمكمالت التي تضفي املزيد من الجودة وترفع االسعار“.
مبينا أن ”ضعف التسويق مشكلة يف ملف تمور العراق بشكل عام ويحتاج 

اىل اعادة نظر رسيعة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الرشكة العامة للسمنت العراقية، امس، عن الكميات املُنتجة من 

مادة السمنت يف معمل سمنت كربالء للثلث األول من العام الحالـي .
وقــال ُمدير عام الرشكة، باســم محمـد أميـن، يف بيـان اطلعت عليه 
«الزوراء»: إن ”معمل سـمنت كربالء التابع للرشكة واملُسـتثمر من قبل 
رشكـة الفارج الفرنسـية حقَق إنتاجاً يبُلـغ ( ٧٩٥,٠٠٧ ) طن من مادة 
السـمنت للفرتة من ١/١/٢٠٢٢ ولغاية ٣٠/٤/٢٠٢٢ فيما بلغت كمية 
اإلنتاج املُتحققة يف املعمل املذكور من مادة السـمنت ِخالل شهر نيسان 

املايض ( ١٥٧,٧١٩ ) طن وبنسبة ١٠٠٪ من املُخطط“.
وأضـاف امـني ان ”معمل سـمنت كربالء يسـري وفق ُخطـط تطويرية 
ُممنهجة وتصاُعدية حيث بلغت نسـبة التطـور باإلنتاج واملبيعات ( ٩٪ 
) للثلـث األول مـن العام الحـايل ُمقارنًة بالفرتة ذاتها مـن العام املايض، 
ُمعترباً إياه من ”التجارب الناجحة للرشكة يف مجال االستثمار، حيث تمَّ 
الوصول إىل الطاقة العقدية للمعمل بخربات ورصانة الرشكة املُسـتثمرة 

وجهود العاملني“.
وأشـار إىل ”أهميـة التوأمة بـني القطاعني العـام والخـاص وخلق قوة 
اقتصادية من ِخالل االستثمار باسـتقطاب رشكات رصينة ذات خربات 

ورؤوس أموال من شأنها النهوض بالواقع الصناعي“.
مؤكـداً عـىل أنَّ ”الوزارة تحـث الـرشكات العامة عىل تشـجيع القطاع 
الخـاص وتوفري بيئة ُمناسـبة السـتقطاب الرشكات املحليـة والعاملية 
بموجب قانون االسـتثمار ووفق مبدأ املُشـاركة يف اإلنتـاج والذي يرفع 
األعباء عن كاهل الرشكات من ِخالل دفع رواتب املُنتسـبني ومنح حصة 
مجانيـة من اإلنتاج شـهرياً للرشكة، إضافـًة إىل إعـادة تأهيل وصيانة 

املعامل املُتهالكـة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية، امس السبت.

وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي 
والرتكـي واألوربـي بلـغ ٣٨٠ الف دينار، وسـعر رشاء ٣٧٦ الفـاً، فيما كانت 

اسعار البيع ليوم الخميس املايض ٣٧٢ الف دينار.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

استقرارا أيضاً عند ٣٤٠ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٦ ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الف دينار و٣٩٠ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٠ الفاً و ٣٥٠ الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أكدت رئيسـة هيئة االسـتثمار، سـها داود النجار، امس السبت، أن محافظة 

كربالء املقدسة تعد من أقل املحافظات تلكؤاً باملشاريع.
وقالـت النجار يف ترصيح صحفي خالل زيارتها اىل محافظة كربالء املقدسـة 
ولقائهـا املحافـظ نصيـف الخطابي: إن « كربالء املقدسـة نجحـت يف مجال 
االسـتثمار، وهـذا ناتج عن التعـاون بني الحكومـة املحلية وهيئة اسـتثمار 
كربالء»، الفتة اىل وجود تنوع واضح باملشاريع بني سكنية وخدمية وصناعية 

وزراعية».
وأوضحت أن «هذا التنوع االقتصادي يعد قاعدة اقتصادية يحتاجها العراق»، 
مبينـة «رضورة إنجـاز املشـاريع يف وقتهـا خاصـة أن كربـالء تعـد من أقل 

املحافظات من حيث التلكؤ يف املشاريع».
وأضافت أنه «تم يف العام املايض منح وإحالة مشـاريع سـتضيف من الطاقة 
الكهربائية بما يزيد عىل ثالثة آالف ميكاواط تقريبا»، مشـرية اىل أن «املحطة 
الكربى يف كربالء املقدسـة هـي املحطة التي تغذي مصفـاة كربالء، واملحطة 
األخرى هي محطة الطاقة الشمسـية ،وسـتقوم بإنجازها رشكة (سـكاتك) 

بتحالف مع مجموعة (البالل العراقية) ورشكة (اوراسكوم)».
ولفتت اىل أن «املرشوعني بذات األهمية ألنهما سيزيدان من حجم اإلنتاج الذي 

سريفد املنظومة الكهربائية بكم كبري من الطاقة» . 

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت وزارة الزراعة موعد املبـارشة بتنفيذ الخطـة الزراعية الصيفية 
يف البالد.وقال املتحدث باسـم الوزير، هادي هاشـم، يف ترصيح صحفي 
:»سـتبدأ الخطة مطلع الشـهر املقبل للموسـم الصيفي الحايل، وسنبدأ 

بتسلم مؤرشات الخطة الزراعية من املديريات».
وبنّي ان «محاصيل الذرة واألرز ستأخذ الحصة األكرب من الخطة وستكون 
ملحافظتـي كركـوك وبابل الحصة األكـرب من زراعة الـذرة، ومحافظتي 

النجف والديوانية بزراعة األرز».
وأشـار اىل ان «محاصيل الخرض والفواكه الصيفية فتكون متوزعة عىل 
جميع املحافظات». وأوضح هاشم ان «املساحات التي ستشملها الخطة 

الزراعية تبلغ ٣ ماليني دونم».

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينار العراقي بشـكل 

طفيف، امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصـدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلت 
صباح امس، سـعر رصف بلـغ ١٤٨٢٢٥ ديناراً عراقيـاً مقابل ١٠٠ دوالر 
أمريكي، فيما سـجلت االسـعار صبـاح الخميس املـايض ١٤٨٢٠٠ دينار 

عراقي مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٧٥٠ ديناراً لـكل ١٠٠ دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٧٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة الـدوالر ال تتداول ايام 

العطل الرسمية فيها.
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بغداد/ متابعة الزوراء
حمل عضو الجهاز الفني لنفط البرصة، سـالم نريوز، حكم املباراة خسـارة فريقه أمام مسـتضيفه نفط 

الوسط، بعد أن منحه ركلة جزاء غري صحيحة، عىل حد وصفه.
وقـال نوروز عقب نهاية املباراة بخسـارة فريقه (٠-١): لألسـف حكم املباراة أحمـد كاظم أهدى املنافس 
ثالث نقاط، بعد احتسـابه لركلة جزاء غري صحيحـة». وواصل: «مجهود العبينا ضاع بقرار تحكيمي مثري 
للجدل، املباراة كانت متجهة للتعادل، لكن الحكم تسبب بخسارتنا يف الدقائق األخرية، والحالة ال تستوجب 
ركلة جزاء، واللقطة كانت مشرتكة دون وجود أي عرقلة».وأتم: «نبارك لنفط الوسط الفوز، وسنعمل عىل 

تاليف األخطاء لتصحيح مسار فريقنا يف املباريات املقبلة».

ãºcÎ@ã–ñc

@pbíbì€aÎ@—zó€a@åã�Ì@ÚÓ„b‡Ó‹è€a@¿@·Ëè€aÎ@ëÏ‘€bi@bÓée@Ú€Ï�i@·Óƒ‰m
@‚á‘€a@Òã◊@7À@¿@∂Î˛a@Òã‡‹€

السليمانية/ مؤنس عبد الله
احتضنـت محافظة السـليمانية 
عىل مـدى سـتة ايام منافسـات 
بطولـة اسـيا بالقوس والسـهم 
لفعاليتـي  والنسـاء  للرجـال 
والقـوس  املركـب  القـوس 
ملعـب  يف  وبالتحديـد  املحـدب، 
الريـايض،  السـليمانية  نـادي 
هـم  منتخبـا   17 وبمشـاركة 
وايـران  والسـعودية  العـراق 
وكازاخستان  والهند  وبنغالديش 
واوزبكستان والكويت واالمارات 
وقطر وسوريا واالردن وفلسطني 
واليمـن،  وباكسـتان  والنيبـال 
اضافة اىل منتخب السـودان الذي 
شارك يف املنافسات ضيفا وممثال 
عـن قـارة افريقيـا، إذ ان نظام 
االتحـاد االسـيوي ينـص عىل ان 
تكون البطوالت مفتوحة للجميع، 
يف  منتخـب  ألي  يحـق  وبالتـايل 
العالم املشـاركة فيها، وشـهدت 
املنافسـات حضور وزير الشباب 
والرياضة السـيد عدنـان درجال 
ورئيس اللجنـة االوملبية الوطنية 
العراقيـة السـيد رعـد حمـودي 
الـدويل  االتحـاد  رئيـس  ونائـب 
للقوس والسـهم السـيد توماس 
هان، واالمني العام لالتحاد الدويل 
للعبة السيد توم ديلن، فضال عن 
عـدد مـن املسـؤولني املحليني يف 
املحافظة وجمع من الرياضيني. 

بطولـة  بلقـب  توجـت  الهنـد 
اسـيا للعبـة بعـد ان جمعت 14 
وسـاما بواقـع ثمانيـة أوسـمة 
ذهبيـة واربعة فضية ووسـامني 
اوزبكسـتان  تلتهـا  نحاسـيني، 
بعـد  الرتتيـب  بوصافـة جـدول 
ان جمعـت ثالثة اوسـمة ملونة 
بواقـع وسـام ذهبي ووسـامني 
نحاسـيني، وجاءت ايران باملركز 
الثالـث برصيـد وسـامني، االول 
ذهبي والثاني نحايس، وحصدت 
بنغالديش املركـز الرابع بثمانية 
اوسمة ملونة بواقع اربعة فضية 
ومثلهـا مـن النحـاس، واحتلت 
كازاخسـتان املركـز الخامس يف 
الرتتيـب بثالثـة اوسـمة ملونـة 
وبواقع  وسـامني فضيني وثالث 

نحايس.
التغطية االعالمية كانت كالعادة 
متميـزة واسـهمت بشـكل كبري 
يف نجاح البطولة االسـيوية التي 
تقـام للمـرة االوىل يف العـراق، إذ 
اوفـدت القناة الرياضية العراقية 
فريقا كامال زاد عن 17 شـخصا 
فنيـا تنـوع بني مخـرج ومصور 
ومسـاعد مصور ومراسل وعمل 
الفريـق بتفـاٍن وتضحيـة وقدم 
يف  تمثلـت  كبـرية  مجهـودات 
التغطيـات املبـارشة واللقـاءات 
واالسـتطالعات  الحرصيـة 
املتنوعة، االمر الذي ترك أثرا طيبا 
لـدى جميع املنتخبات املشـاركة 
وكذلـك  االسـيوية،  البطولـة  يف 
الحال بالنسـبة للمكتب االعالمي 
الـذي تألـف وفـده مـن اعضـاء 

املكتب االعالمـي مؤنس عبد الله 
وقحطان سليم ومحمد الخفاجي 
ويارس جمـال، حيـث كان يقدم 
املكتـب االعالمي للجنـة االوملبية 
رسـالة صحفية واخرى اعالمية 

معززة بالصور وبشكل يومي. 
كمـا شـهدت البطولـة حضـور 
العديـد مـن مراسـيل ومصوري 
القنـوات الفضائيـة التـي تعمل 
يف اقليـم كردسـتان، ومنها ان ار 
تـي وكردسـتان 24 و زاكـروس 
وكوردسـات،  وبيـام  وسـبيدة 
يف  املشـاركة  الـدول  وايضـا 
املنافسات القارية اوفدت البعض 
منها اعالميني لتغطية املنافسات 
ومن تلك الدول بنغالديش والهند 

والسعودية.
(الزوراء) استطلعت اراء عدد من 
االعالميني واملراسلني واملصورين 
الذيـن كان لهم حضـور مميز يف 
البطولة، حيث استطلعت اراءهم 
باملنافسـات وتحدثـوا عـن ابرز 
الحـاالت االيجابيات والسـلبيات 
التي رافقت عملهم وايضا رافقت 

املنافسات االسيوية.
اول املتحدثـني كان مديـر مكتب 
محافظـة  يف  الرياضيـة  القنـاة 
السـليمانية اآلن عبـد اللـه الذي 
تحـدث قائال: ان املكتب اسـتنفر 
جميـع الجهود منذ اللحظة االوىل 
التي بلغنا بها بتغطية املنافسات 
القارية بغية ان نكون جزءا فاعال 
يف انجـاح البطولة ولم يكن همنا 
للمشـاهد،  الصـورة  فقط نقـل 
وانمـا كان لدينا ارصار كبري عىل 
دعـم ومسـاندة اتحـاد القـوس 
املنافسـات  والسـهم عىل انجاح 

القارية.
واضاف عبد اللـه: حقيقة كانت 
لنا تجارب كثرية هنا يف محافظة 
السـليمانية مـن خـالل تغطيـة 
البطـوالت املختلفـة للعديـد من 
الفعاليـات الرياضية، حيث قمنا 
بنقل مبـارش واجرينـا تغطيات 
كبـرية لهـا إال ان بطولـة اسـيا 
تختلـف عـن سـابقاتها كونهـا 
التـي  االوىل  القاريـة  البطولـة 

يسـتضيفها العـراق، فضـال عن 
املشاركة القياسية املتمثلة بـ17 
منتخبا وبالفعل نجحنا يف مسعانا 
املختصني  اشـادة  وحصلنا عـىل 
واملعنيـني مـن االتحاديـن الدويل 
والقاري الذين راقبوا املنافسـات 
وهذا يمنحنا دافعا كبريا لتغطية 
مختلف النشـاطات التي ستقام 
يف محافظـة السـليمانية وبقية 
املحافظات االخرى خالل املرحلة 
املقبلة دعما منا لرفع الحظر عن 

املالعب والقاعات الرياضية.
ومـن جانبه، اكـد محمد خضري، 
مدير الربامج يف القناة الرياضية: 
منقطـع  نجاحـا  تلمسـنا  لقـد 
النظـري منذ اليـوم االول النطالق 
منافسات البطولة القارية، حيث 
كان هنالك جهد كبري بذله االتحاد 
قبـل بـدء فعاليـات املنافسـات 

االسيوية بأيام طويلة.
واوضـح: ان ردود فعل املنتخبات 
القـاري  املحفـل  يف  املشـاركة 
الكبـري دليـل واضح عـىل نجاح 
التغطيـة االعالميـة التـي كانت 

بأفضل صورة وبشهادة املتابعني 
والالعبات  والالعبـني  واملختصني 
املشـاركني  والحـكام  واملدربـني 
وحتـى االداريـني يف الوفـود التي 
يف  ايـام  سـتة  طيلـة  تواجـدت 
محافظـة السـليمانية، وبالتـايل 

كانـت الفرصـة مناسـبة لتغيري 
الصـورة السـلبية التـي تحجـج 
بها البعض الذي رفض املشاركة 
بأعـذار وحجـج واهيـة وبعيدة 
تمامـا عن الحقيقـة، حيث وجد 
الجميـع العـراق وشـعبه تواقـا 

الستقبال االشقاء واالصدقاء من 
خالل الكـرم والحفـاوة والقدرة 
عىل التنظيم، لذا يجب تعزيز هذا 
النجـاح ومضاعفتـه للحصـول 
الـدويل  االتحـاد  قناعـات  عـىل 
لتنظيم منافسـات بطولة العالم 

بعـد عامني مـن اآلن يف العاصمة 
بغداد.

وبـدوره، اكـد املخـرج يف القنـاة 
الرياضيـة عـيل عبـد الكريم: انه 
لـم يكن يعلم شـيئا عـن رياضة 
القوس والسهم، ولكن ومن خالل 
الواجب الـذي كلفت به اىل جانب 
بقيـة زمالئـي يف فريـق العمل يف 
القنـاة الرياضيـة اضحت الرؤية 
كبـرية بعـد متابعتـي للبطولـة 
وبالتايل اصبحت معلوماتي كبرية 

عن هذه الرياضة.
كثـريا  انبهـر  انـه  اىل:  واشـار 
واملشـاركة  الرائـع  بالتنظيـم 
الكبرية للمنتخبات القارية الـ16، 
فضال عن املنتخب السوداني الذي 
شارك كضيف عن قارة افريقيا. 

موضحا يف الوقت ذاته: انه يفتخر 
كثـريا بإقامـة هـذه البطولـة يف 
وبالتـايل  السـليمانية  محافظـة 
يجـب ان ننجـح يف اقنـاع االتحاد 
الدويل للقوس والسـهم باملوافقة 
منافسـات  تنظيـم  اسـناد  عـىل 
بطولـة كأس العالـم يف العاصمة 

ان تكـون  بغـداد، وان ننجـح يف 
املشـاركة هـذه املـرة اكـرب مـن 
حيث عدد املنتخبـات من مختلف 
قارات العالم بعـد عامني من اآلن 
يف العاصمـة بغداد التي تمتلك من 
البنـى التحتية والكـوادر البرشية 
ما يجعلنـا نتفاءل بـأن ننجح يف 
تضييـف منافسـات بطولة كأس 

العالم املقبلة. 
مراسـل القناة الرياضيـة الزميل 
عدي حاتم، ذكـر: ان التحضريات 
املبكـرة مـن قبل رئاسـة شـبكة 
االعالم وباالتفاق مع مدير القناة 
الرياضية اسهمت كثريا يف تحقيق 
التغطية املتميزة واملطلوبة نتيجة 
العمل الكبري والجاد من قبل فريق 
عمـل القنـاة الرياضية بشـهادة 
جميـع املشـاركني ومـن حـرض 
وتابع املنافسات الخاصة ببطولة 

اسيا للقوس والسهم.
اللعبـة  اتحـاد  ان  حاتـم:  وقـال 
العراقي حقـق نجاحـا كبريا من 
خـالل العمل املحرتف الـذي اقدم 

عليه، االمـر الذي رّسـخ قناعات 
كبـرية تتمثـل بقدرة العـراق عىل 
تنظيم اكرب البطوالت عىل مختلف 
والقاريـة  العربيـة  املسـتويات 
وحتى الدولية، وقابـل هذا العمل 
ردود فعل ايجابية من قبل ممثيل 
االتحادين الدويل واالسـيوي الذين 
واشـادوا  املنافسـات  حـرضوا 
كثـريا بالتنظيم واملسـتوى الفني 
والعـدد الكبري للمنتخبات القارية 
املشاركة مبينا يف الوقت نفسه: ان 
انطباعات الدول املشـاركة كانت 
هـي االخرى ايجابيـة، وهذا االمر 
اطلعنـا عليه مـن قبـل املقابالت 
الصحفيـة مـع رؤسـاء الوفـود 
واملدربـني  والالعبـات  والالعبـني 

والحكام.
وتابـع: ال بد لنا كإعالم ان نشـيد 
بالعمـل الجبـار الذي أقـدم عليه 
رئيـس واعضـاء اتحـاد القـوس 
والسـهم، والنهـج الـذي انتهجه 
مـن خـالل التـدرج باسـتضافة 
البطوالت، إذ سـبق ان اسـتضاف 
منافسـات بطولـة كأس العـرب 
واآلن انهـى مـن مهمتـه الثانيـة 
وهـي تنظيـم منافسـات بطولة 
اسـيا يف السـليمانية، والخطـوة 
تضييـف  االهـم  وهـي  املقبلـة 
منافسـات بطولة كأس العالم يف 
العاصمة بغداد عـام 2024 ، بعد 
ان منحـه االتحـاد الـدويل الضوء 

االخرض لتنظيم املنافسات.
ومـن جانبـه، قال مصـور القناة 
الرياضية عمر جاسم: ان النجاح 
الكبري الذي تحقق فنيا وتنظيميا 
اسـيا  بطولـة  ورافـق  واعالميـا 
بالقوس والسـهم التـي اقيمت يف 
محافظة السـليمانية بمشـاركة 
17 منتخبـا، مـا هـو إال رسـالة 
للجميـع  ورصيحـة  واضحـة 
مفادهـا ان العـراق آمـن وبخري 
ويستطيع تنظيم اية بطولة تقام 
يف العاصمة بغداد او يف املحافظات 
االخرى، وعـىل كل الصعد العربية 
واالقليميـة واالسـيوية والدوليـة 

ايضا.   
الكرديـة  مـرسى  قنـاة  مراسـل 
والناطقة باللغة العربية، حسـان 
معن، اكد: انه سـعيد جدا بتنظيم 
محافظـة  يف  وتحديـدا  العـراق 
السليمانية منافسات بطولة اسيا 
القـوس والسـهم والتي  برياضة 

تقام الول مرة يف البلد.
وقـال معن: ان مسـتوى التنظيم 
كان اكثر من رائع وكذلك التغطية 
ادت  والتـي  املتميـزة  االعالميـة 
دورها عىل اتم وجه ونقلت رسالة 
واضحة للعالم تتضمن اسـتعداد 
العراق لتنظيـم مختلف البطوالت 
والعامليـة  واالسـيوية  العربيـة 

بمختلف الفعاليات الرياضية.
مشيدا يف الوقت نفسه باملشاركة 
االسـيوية  للمنتخبات  القياسـية 
والتي وصلت اىل 16 منتخبا فضال 
عن منتخب السـودان الذي شارك 

ممثال عن قارة افريقيا.



تتمتع مالعب كأس العالم FIFA قطر 2022 
بأجهـزة تكييـف الهـواء، األمر الـذي يتيح 
اسـتضافة األحداث الرياضيـة والفعاليات 
الكربى يف االستادات عىل مدار العام، لتوفري 
أجـواء مثالية لالعبني واملشـجعني عىل حد 
سـواء.مهندس نظام التكييف هذا، أكد بأن 
تربيد املالعب سـيصبح بمثابة قاعدة ثابتة 
يف األحداث الرياضية الضخمة يف املستقبل.

عمل سعود عبد العزيز عبد الغني، املعروف 
باسـم ”دكتـور كـول“، ملـدة 13 عاماً عىل 
نظام التربيد الذي يقول إنه يساعد الالعبني 
عىل تجّنـب اإلصابة، والحفـاظ عىل صحة 
العشـب، وحتى التخلص من رائحة الجسم 
يف االستاد املزدحم.ويمكن أن تصل الحرارة 
إىل 50 درجـة مئوية خـالل فصل الصيف يف 
قطـر، ولهذا السـبب تقّرر إقامـة نهائيات 
كأس العالم هذا العام يف بداية فصل الشتاء 
حني تسـتقر الحـرارة عند نحـو 25 درجة 
مئوية.وتربيـد املالعب ليـس باألمر الجديد، 
فملعـب ”سـوبردوم“، موطـن فريـق نيو 
أورليانـز سـاينتس األمريكي لكـرة القدم، 

يحتوي عىل 9000 طن من مكيفات الهواء.
لكـن ”دكتـور كـول“، أسـتاذ الهندسـة يف 
جامعـة قطر الذي سـاعد أيضـاً يف صناعة 
نظـام تربيد لسـيارة فـورد مونديـو، طّور 
نظامـاً يقول منظمـو كأس العالم إنه أكثر 
”اسـتدامة“ بنسبة 40 يف املئة من التقنيات 
الحالية.يف اسـتاد الجنوب الذي يتسع لـ40 
ألف متفرج ويسـتضيف سبع مباريات بما 
يف ذلـك املباراة األوىل لفرنسـا حاملة اللقب، 
روى عبـد الغنـي كيـف أقـام هـو وفريقه 
”فقاعـة معزولة تمامـاً“ بارتفـاع مرتين 

فوق أرضية امللعب وفوق املدرجات.

داخل الفقاعة، 
ن  سـتكو
 21 الحـرارة 

مئويـة،  درجـة 
الهـواء  وسـيخرج 

من زوايـا امللعب ومن 
تحت املقاعـد. وتحافظ 

املستشـعرات حول امللعب 
عىل ثبـات درجـة الحـرارة، 
الهـواء  تدفقـات  وتضبـط 
الظـل  يف  للمقاعـد  بالنسـبة 
الشـمس.يتم  تحـت  وأخـرى 

امتصاص الهواء املتصاعد داخل 
نظـام تربيـد االسـتاد، وتنظيفـه 

باملياه املحفوظة عـىل درجة حرارة 
7 مئويـة ثم ضخه مـرة أخرى.وقال 

عبد الغني ”سيحظى الالعبون بأفضل 
تجربـة يف حياتهـم“، مشـرياً إىل أّن 
الهواء البارد سـيمنع اإلصابات التي 
يتعرضـون لهـا يف درجـات الحرارة 

والربودة الشديدتني.

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ طيف عيل 

تغلب نـوروز عىل الرشطة بنتيجة 
السـبت،  امـس  مسـاء   ،(3-2)
عىل ملعب الشـعب الـدويل، ضمن 
مباريـات الجولة 32 مـن الدوري 

العراقي املمتاز.
وسجل ثنائية الرشطة عيل يوسف 
يف الدقيقة (9) وعبد املجيد أبو بكر 
الهدف الثاني ألصحـاب األرض يف 

الدقيقة (45).
فيما سـجل ثالثيـة نوروز، اسـو 
رسـتم ”هدفني“ بالدقيقتني (18) 
و(74 مـن ركلـة جـزاء)، ومحمد 

سامي يف الدقيقة (45+2).
وبهذا الفوز، رفع نوروز رصيده إىل 
42 نقطة لريتقي للمركز التاسع، 
فيما ظل رصيد الرشطة 82 نقطة 

يف صدارة الرتتيب.
وأقـام نوروز ممـرا رشفيا لالعبي 
للقـب  بعـد حصدهـم  الرشطـة، 
املوسـم الجـاري، كمـا قـدم قائد 
نـوروز باقـة ورد لقائـد الرشطة 

فهد اليوسف.
وأثمـرت أوىل محـاوالت الرشطـة 
عن تسجيل هدف التقدم بواسطة 

املهاجـم عيل يوسـف الـذي وضع 
الكرة يف شـباك الضيـوف يف وقت 

مبكر.
وأثبـت اسـو رسـتم أنه مـن أبرز 
املهاجمني باملوسـم الحايل، بعد أن 
أودع كرتـه يف مرمى محمد عباس 

ليدرك التعادل لفريقه.
ونجـح عبـد املجيـد أبـو بكـر يف 
تسجيل هدف التقدم للرشطة، ثم 
انتـزع محمد سـامي انتزع هدف 

التعادل للضيوف.
وزادت االثـارة يف الشـوط الثاني، 
عندمـا تنـاوب طـريف اللقـاء عىل 
اهدار الفرص السـهلة عن طريق 

عيل يوسف من الرشطة .
وتمكـن اسـو رسـتم مـن العودة 
لتسـجيل األهداف وأضافة الهدف 
الثالـث لفريقـه عن طريـق ركلة 
جـزاء بعـد أن نفذهـا يف سـقف 

املرمى.
ورد نـوروز االعتبار من خسـارته 
يف جولة الذهاب ويلحق الخسـارة 
الثانية بحامل اللقب يف هذا املوسم 

والفوز بنتيجة (3-2).
واقتنص نفط الوسـط فوزا قاتال 
مـن ضيفه نفط البـرصة، بنتيجة 

(0-1) عـىل ملعب النجـف الدويل، 
ضمـن الجولـة 32 مـن الـدوري 

املمتاز.
هـدف املبـاراة الوحيـد جـاء من 
ركلة جزاء، نفذها بنجاح املحرتف 

اإليفواري فلورنت ديدر يف الدقيقة 
89 مـن زمـن املبـاراة، التي غابت 
عقوبـات  بعـد  الجماهـري  عنهـا 

اتحادية طالت أصحاب األرض.
وبهذا االنتصار، رفع نفط الوسط 

رصيده إىل 61 نقطة باملركز الثالث، 
فيما ظـل نفط البـرصة بالرتتيب 

الـ11 برصيد 38 نقطة.
انحـرست الفـرص يف أغلب دقائق 
اللقـاء باسـتثناء محاولـة العـب 

نفط الوسـط حسـن داخـل التي 
ردتهـا العارضة، وباملقابل تكفلت 
العارضـة أيضا بإنقاذ مرمى نفط 
الوسـط مـن هـدف محقـق، بعد 
تصويبة من مسافة بعيدة، سددها 

املحرتف السوري ثائر كرومة.
وزادت إثـارة املبـاراة يف الدقائـق 
األخـرية، بعـد أن احتسـب الحكم 
أحمـد كاظم ركلة جزاء، إثر تدخل 
من مدافع الضيوف صالح حسـن 
تجاه العب نفط الوسـط رسـالن 
حنون، لتتوقف املباراة عدة دقائق 
بعـد اعرتاض العبـي نفط البرصة 

عىل قرار حكم املواجهة.
ونجـح فلورنـت يف إحـراز هدف 
املباراة الوحيد، بعد أن لعب كرته 
عىل يمني الحارس املخرضم عدي 
طالـب، ليصل املحرتف اإليفواري 
باملوسـم  أهدافـه  خامـس  إىل 

الحايل.
وبهـذا الفوز الثمـني يواصل نفط 
الوسـط مالحقة منافسـه الطلبة 
عىل وصافـة الرتتيب، فيمـا تعثر 
نفط البـرصة زاد من إخفاقاته يف 
مرحلـة اإلياب من الـدوري املمتاز 
واستمرار مسلسل إهدار النقاط ، 
السـيما املباريات التي تقام خارج 

ملعبه.
وعـزز الكـرخ حظوظـه يف البقاء 
بالـدوري املمتـاز، بعـد تغلبه عىل 
يف   ،(2-1) بغـداد  أمانـة  ضيفـه 

ملعب الراحل أحمد رايض، وسـط 
غياب تام للجماهري.

وتقـدم الكـرخ بالهـدف األول عن 
طريـق املدافـع منـاف يونـس يف 

الدقيقة 24.
وأضـاف جعفـر عبيـس الهـدف 
الثاني ألصحاب األرض، يف الدقيقة 
69، قبل أن يقلص فرحان شـكور 
الفارق ألمانـة بغـداد، يف الدقيقة 

.87
وبهذا االنتصار، رفع الكرخ رصيده 
اىل 32 نقطة باملركز السابع عرش، 
فيمـا ظـل أمانـة بغـداد يف املركز 

الرابع عرش، برصيد 35 نقطة. 
وغابـت الهجمـات يف بداية اللقاء، 
قبـل أن يتابـع منـاف يونس كرة 
ارتـدت مـن دفاعـات الضيـوف، 
ليسـكنها بقوة يف شـباك الحارس 

رسهنك محسن.
وعـزز الكـرخ تقدمـه يف الشـوط 
الثانـي، عرب رأسـية البديل جعفر 

عبيس عىل يسار الحارس.
فرحـان  االخـر،  البديـل  وتمكـن 
شكور، من تسجيل هدف تقليص 
الفارق للضيوف، من رضبة رأسية 

أيضا.
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حقـق غولـدن سـتايت ووريرز عـودة قويـة وقاده سـتيفن 
كـوري إىل فوز ثان توالياً عىل ضيفـه داالس مافريكس -126

117، ليحكـم قبضتـه عىل نهائـي املنطقة الغربيـة يف دوري 
كرة السـلة األمريكي للمحرتفني ”NBA“.وبعد تأخره باكراً يف 
الشـوط األول 19 نقطة عىل أرضه يف سـان فرانسيسكو، عاد 
ووريرز بقوة لريفع النتيجة إىل 0-2، يف سلسـلة يتأهل عربها 
الفائـز يف أربع مباريات إىل الـدور النهائي ملالقاة بطل املنطقة 
الرشقية بني بوسطن سلتيكس وميامي هيت (1-1).وصحيح 
أن كـوري كان أفضـل مسـجل لووريرز مـع 32 نقطة، إال ان 
التعديالت التكتيكية التي أجراها مدرب غولدن ستايت ستيف 
كـري واللعب الجماعي سـاهما يف قلب الطاولـة عىل الضيوف 
يف الشـوط الثاني.وأنهـى سـتة العبـني مـن غولدن سـتايت 
املبـاراة برصيـد عرش نقـاط أو أكثر، مع مسـاهمة الفتة من 
أمثال جوردان بول (23 نقطـة)، كيفن لوني (21 نقطة و12 
متابعـة)، الكنـدي أندرو ويغنز (16 نقطـة) واملخرضم كالي 
تومسـون (15 نقطة).وأصبح لوني أول العب ارتكاز لووريرز 
يسجل أكثر من 20 نقطة و10 متابعات يف مباراة ضمن البالي 
أوف (أدوار اقصائية) منذ النجم روبرت باريش يف 1977.وحّث 
كـري العبيه عىل ايجـاد التوازن، بعد شـوط أول كارثي: ”قلت 
لهـم اننـا إذا وجدنا بعض التوازن يف الشـوط الثاني، سـتعود 
املباراة لنا“.تابع مدرب حامل اللقب ست مرات: ”اعتقدت أننا 
كنا مبعثرين يف الشـوط األول، ربما عاطفياً أكثر من أي شيئ 
آخر. خرج داالس ودفعنا“.أردف الالعب السـابق: ”كنا نعرف 
انهم سـيخرجون بقوة وكانوا رائعني. لعبوا بقوة أكرب ونّفذوا 
أفضـل. كنا واثقني انه إذا لعبنا باتزان، لن يسـجلوا 15 ثالثية 
يف الشـوط الثاني. وإذا نجحوا سـنرّبت عـىل أكتافهم“.ولدى 
الخارس، لم تكن 42 نقطة و5 متابعات و8 تمريرات حاسـمة 
من السـلوفيني الرائع لوكا دونتشـيتش كافية ملعادلة االرقام 
لداالس، فيما أضاف جايلن برونسون 31 نقطة. وتقّدم داالس 
بفـارق 14 نقطة عىل خصمـه بني الشـوطني (58-72). قاد 
دونتشيتش العمليات الهجومية مع 24 نقطة يف الشوط األول، 

فيما زرع برونسون 4 ثالثيات ليسجل 20 نقطة.

علـق املرصي محمد صالح، نجم ليفربول، عىل اسـتمرار الريدز يف 
سباق التتويج بالدوري اإلنجليزي املمتاز هذا املوسم.ويحتل ليفربول 

املركـز الثاني يف جدول الربيمريليج برصيد 89 نقطة، خلف مانشسـرت 
سـيتي صاحـب الصـدارة بنقطـة واحدة.وقـال صـالح، يف ترصيحات 
لشبكة ”beIN Sports“: ”أتمنى أن يخرس مانشسرت سيتي أو يتعادل 

يف مبـاراة اليوم، حتـى يمكننا الفوز بلقب الـدوري اإلنجليزي“.
وأضـاف: ”نتحدث مـع بعضنا البعض كفريـق، والجميع 

متحمـس يف ليفربول، لقد تكرر الوضع نفسـه قبل 
عامني، وفاز مانشسرت سيتي بلقب الدوري“.
وختم: ”الجميـع متفائل يف ليفربول، وهذا ما 

نملكـه، حيث يجـب أن نفوز باملبـاراة هذا 
اليوم، ثم نرى ما سيحدث يف سباق اللقب“.
يذكر أن ليفربول لديه مباراة أخرى مهمة 
هذا املوسـم ضد ريـال مدريـد، يف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
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بغداد /حسني الشمري
حقق منتخبنا السـلوي عـىل الكرايس 
املتحركة فوزا مسـتحقا عىل منافسه 
الفلبيني بنتيجة  57/38 نقطة يف اوىل 
مبارياته يف بطولة اسيا اوشينا املقامة 
حاليـا يف مدينـة بوكيـت التايلنديـة ، 
كمـا سـيالقي منتخبنـا  اليـوم االحد 
نظـريه االماراتي يف مباراة ال تخلو من 
الصعوبـة يف ترتيـب جـدول مباريات 

البطولة.
وقـال رئيـس الوفد عبـد الكريم باقر: 
الحمـد لله قدم منتخبنـا مباراة رائعة 
فـرض  حيـث  مـن  تفاصيلهـا  بـكل 
السـيطرة عـىل اجـواء املبـاراة خالل 
اشواطها االربعة واسـتحق الفوز عن 

جدارة واستحقاق . 
وللجنـة  ملنتخبنـا  مبـارك  مبينـا: 
الباراملبية والتحاد السلة هذه الخطوة 
االوىل ، وان شـاء الله سـنواصل السري 
عىل طريق سـكة االنتصـارات لتعزيز 
الفوز بفوز جديد السيما اننا سنقابل 
اليوم منتخب االمارات يف مباراة ليست 
سـهلة إال اننـا نطمـح النتـزاع الفوز 
ان شـاء اللـه بهمة العبينـا ومالكهم 

التدريبي .

امـا مدرب املنتخب رافد عبد الحسـني 
فقـال: كان فريقنـا يف احسـن حاالته 
الفنية واستطعنا ان نحقق الفوز عىل 
منتخب كبري مثل الفلبني الذي سبق ان 

حقق الفوز علينا يف مناسبة سابقة .
واضاف عبد الحسـني: حقيقة املباراة 
لـم تكـن سـهلة إال اننـا عرفنـا كيف 
نخوضهـا بـكل دقائقهـا وتفاصيلها 

بعد ان اسـتحوذنا عىل مجريات اللقاء 
وفرضنا اسلوبنا بكل قوة.

وبني املدرب: بدأنا بخطوة جيدة وعلينا 
ان نعززهـا بخطوة جيـدة اخرى امام 
منتخب االمارات الذي سـنالقيه اليوم 
مـن اجل املنافسـة عىل  انتـزاع احدى 
بطاقـات التأهل لبطولتي كأس العالم 

واالسياد.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أكـد مـرشف فريق نـادي الرشطة، هاشـم رضا: أن 
املحرتف محمود املواس تلقـى عروضاً عدة من أندية 
مختلفة، منها السـيلية القطري التي فاتحته لتمثيل 

فريقها للموسم املقبل.
وقـال رضا إن ”العرض لم يكـن وليد اليوم بل كان يف 
االنتقاالت الشتوية، لكن محمود فّضل البقاء وتكملة 

املشوار مع القيثارة إىل نهاية املوسم“.
وأضاف أن ”العرض القطري مازال مستمرا والسيلية 
ترغب بالتفـاوض، لكن هناك جلسـة مرتقبة تجمع 
الالعـب بـاإلدارة لحـل موضـوع العـرض القطـري 

للمواس“.
وأوضـح أن ”املـواس كان قـد تعاقـد ملوسـمني مـع 
الرشطـة وأمـىض سـنة وبقت سـنة اخرى وسـيتم 
حسـم املوضوع مع االطـراف الثالثة، امـا الرحيل او 
االسـتمرار مـع الرشطة يف حـال لم يتـم االتفاق مع 

نادي السيلية“.
وتابـع: ”إذا كانـت لالعب رغبـة بالبقـاء او املغادرة 
ويف كل االحـول نحن ملتزمون بعقد معه السـيما أن 
محمود عنرص مهم بالرشطة وبقاءه يعني االستقرار 
مـع الفريق، وهذا املوضـوع يحتاج لتفاهـم واتفاق 

يريض األطراف الثالثة“.

بغداد/ متابعة الزوراء
 حددت لجنة املسابقات التابعة التحاد الكرة العراقي 
موعـد مباريـات الـدور ربـع النهائـي لبطولة كأس 
العـراق .وقال عضـو اللجنة نجـم األويس إن ”اللجنة 
حـددت موعد الدور ربع النهائـي للكأس، بعد الجولة 
34 مـن الـدوري املمتاز“.وأوضـح األويس أن ”الفرق 
التي وصلت إىل دور الثمانية من البطولة هي الزوراء، 
القـوة الجوية، أربيل، زاخو، الكـرخ، الكهرباء، أمانة 

بغداد، ومصايف الجنوب“.
وأشـار إىل أن ”املباريات سـتقام عىل النحـو التايل: 
فريق الكرخ يواجه ضيفه أربيل عىل ملعب السـاحر 
أحمـد رايض، وعـىل ملعـب التاجـي يلتقـي فريقا 
الكهرباء وضيفه أمانة بغداد، والزوراء يواجه القوة 
الجويـة يف مبـاراة قمة جماهريية تقـام عىل ملعب 
الشـعب الدويل، وزاخو يواجه مصـايف الجنوب، عىل 

ملعب زاخو“.
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حسـم فريـق رومـا مشـاركته يف 
مسابقة الدوري األوروبي ”يوروبا 
ليغ“ بعد فـوزه عىل مضيفه تورينو 
-3صفـر يف افتتـاح مباريـات الجولة 

األخرية من الدوري اإليطايل.
وبانتظـار االسـتحقاق القاري 
يف  املقبـل  األربعـاء 
مسـابقة  نهائي 
املؤتمـر  دوري 
ضـد فينـورد 
م  ا د تـر و ر
ي  لنـد لهو ا
تريانـا،  يف 
ضمـن روما 
املشـاركة يف 

”يوروبا ليغ“.
وبمـا أن الفائز بلقب الـكأس الذي يخول 
صاحبـه املشـاركة يف ”يوروبـا ليغ“، هو 
إنرت الضامن مشـاركته يف دوري األبطال، 
الخامـس  املركزيـن  صاحبـا  سيشـارك 
والسادس يف املسـابقة القارية الثانية من 
حيـث األهميـة، فيما يشـارك السـابع يف 

”كونفرنس ليغ“.
وسـجل كل مـن اإلنكليزي تامـي أبراهام 
(33 و42 مـن ركلـة جـزاء) ولورينـزو 
بيليغرينـي (78 مـن ركلة جـزاء) ثالثية 

فريق ذئاب العاصمة (63 نقطة).
التعـادل  حسـم  االسـباني،  الـدوري  يف 
السلبي نتيجة مباراة ريال مدريد وضيفه 
ريال بيتيـس يف املرحلـة الثامنة والثالثني 

(األخرية)، ورغم الفرص العديدة السانحة 
للتسجيل من الجانبني فقد عجز الفريقان 
عـن توقيـع األهـداف لينتهـي اللقاء عىل 

نتيجة التعادل السلبي.
وبهـذه النتيجة رفع الفريق امللكي، املتّوج 
سلفاً بلقب الليغا، رصيده إىل 86 نقطة يف 
الصدارة. أما بيتيس فقد بات يف جرابه 65 
نقطة يف املركـز الخامس.وكانت املواجهة 
بمثابـة محطـة إعداديـة للمريينغي الذي 
تنتظـره مواجهـة قوية يف نهائـي دوري 
أبطـال أوروبـا أمـام ليفربـول اإلنكليزي 
يوم 28 أيار/مايو الحايل عىل ”اسـتاد دو 
فرانـس“ يف باريس.وضمـن املرحلة ذاتها 
حقق ليفانتي فوزاً كبرياً عىل مسـتضيفه 

رايو فايكانو بأربعة أهداف لهدفني.



باريس/متابعة الزوراء:
تواجه مؤسسـات إعالمية ناشـئة صعوبات 
كبـرية يف ضمـان ديمومتها وبناء مسـتقبل 
لها وسـط عالم ميلء بالتحديات والعراقيل، 
وبحال كان لديك مؤسسة إعالمية وترغب يف 
تطويرها ومعرفة آليات التسويق لها، ستجد 
اإلجابـات عن كل ذلك يف هـذا املقال بناًء عىل 
دروس مقّدمـة مـن برنامج مركـز التوجيه 
للمبادرات اإلعالمّية الناشـئة التابع لشـبكة 

الصحفيني الدوليني.
قبل سنة ونصف كنُت أضع مع فريق صحفي 
صغري ملسات برمجة إذاعية تحرتم أخالقيات 
املهنة الصحفية القائمة عىل حقوق اإلنسان 
وإبالغ صوت كل الناس عرب إذاعة جمعياتية 
داخل حي شعبي يعترب األشد فقرًا وتهميًشا 
يف العاصمة التونسـية (السيدة وحي هالل). 
رغم كل الصعوبات والتحديات كنا نعمل مًعا 
مـن أجـل كّل مواطن ومواطنـة يف هذا الحي 
واسـتطعنا النجاح رغم ضعـف اإلمكانيات، 
لكّن ضمان ديمومة واسـتمرارية هذا الحلم 
الذي يعترب حلم أجيال من مناضيل ومناضالت 
حقوق اإلنسان باَت صعًبا جًدا يف ظل تواصل 
التضييـق عـىل الحريـات يف تونـس وكثـرة 
املنافسـني من اإلذاعـات الجمعياتيـة البالغ 

عددها ٢٢ إذاعة وغياب الدعم العمومي.
لقـد نجحنـا يف االسـتمرار وطّورنـا املنتـج 
اإلعالمي وكسـبنا ثقة الجمهور الذي أصبح 
اليوم سندنا األكرب، وذلك من خالل الخطوات 
الهامة التي اكتسـبناها خالل برنامج مركز 
توجيه املبادرات اإلعالمية الناشـئة يف الرشق 
األوسط وشمال أفريقيا التابع للمركز الدويل 

للصحفيني وشبكة الصحفيني الدوليني.

اخـرتت أن ألّخـص مـا تعلمتـه طيلة سـنة 
كاملـة من التدريب والتأطري عىل يد أسـاتذة 
تفتـح  علهـا  نصائـح   ٧ يف  متخصصـني 

أمامكم/ن أمًال الستكمال مشاريعكم/ن:
أوًال، إلغاء كلمة مستحيل

ثـق يف نفسـك وال تتذمر مهمـا كان الطريق 
طويـًال وصعًبـا. أول قاعـدة تعلّمتها هي أن 
ألغي كلمة «مسـتحيل» من معجمي اللغوي 
والفكري فطاملا توجد مشاكل يجب أن أبتكر 
لهـا حلـوًال وأن أفكر دائًما خـارج الصندوق 
حتى أعي جيًدا حجم املشـكل واملدة الزمنية 
للحـّل. مـن خـالل هـذه الطريقـة أصبحت 
أسـتقبل تلك الصعوبات بفكر مغاير وبعقل 

أكثر هدوًءا ووعًيا وبأّن كل املشـاريع تواجه 
الصعوبات والعراقيل وعـّيل التفكري فقط يف 

نجاح مرشوعي.
ثانًيا، تحديد نقاط الضعف والقوة

من خـالل التحليل الرباعي swot اسـتطعت 
تحديد نقـاط قوة املـرشوع وضعفه وكذلك 
التحديات والفـرص املتاحة أمامـه. يف هذه 
املرحلة ستتضح لكم/ن خارطة الطريق التي 
سـتبني عىل ضوئها كل قصتك املهنية بأكثر 
وضوح ودقة وترتيب، هنا ستعرف حجمك يف 
السوق وكيف ستستطيع تطويره عرب إزاحة 
نقاط ضعفك وتغيريها لنقاط قوة باالعتماد 

عىل اسرتاتيجية تخطيط واضحة.

ثالًثا، العمل وفق اسرتاتيجية واضحة
وأنت تفكر/ين يف نجـاح املرشوع عليك قبل 
كل يشء وضـع اسـرتاتيجية عمـل واضحة. 
يف هـذه املرحلة اعتمدت كل الطرق لدراسـة 
الجمهـور عرب سـرب اآلراء والتقارير امليدانية 
والحديث مع سـكان الحـي وزيارتهم داخل 
منازلهـم والجلـوس معهم/ن مطـوًال لفهم 
شخصياتهم وميوالتهم وأحالمهم، ثم علمت 
أن اإلشـكالية الكربى تكمن يف عدم ثقتهم يف 
اإلعـالم الذي رّوج لهم فقط كـ»وكر لإلجرام 
والفقـر واملخـدرات والبطالـة». علمـُت هنا 
أّن مهمتـي صعبة لكنها ليسـت مسـتحيلة 
فعيل أن أجـد حلوًال لبناء ثقـة مع املواطنني 

واملواطنات ستعرفونه يف النقطة التالية.
رابًعا، تقديم محتوى قريًبا من الناس 

لكسب ثقة الناس كان عيل وضع اسرتاتيجية 
محكمة تجعل من اإلذاعة الوسيط بني الحي 
األمـر  وكان  الرسـمية  والجهـات  الشـعبي 
كذلـك، اسـتطعنا عرب طرح عدة إشـكاليات 
ومواضيـع داخل الحي الشـعبي عرب تقارير 
واسـتضافة السـكان يف برامـج خاصـة يف 
اإلذاعة تتحـدث عنهم وتنطلق منهم وتنتهي 
إليهم. واسـتطعنا أن نغرّي قرارات املسؤولني 
يف املنطقـة وفرضنـا من خـالل تعهداتهم يف 
اإلذاعـة زيـارات ميدانية لهم كللـت بإنجاز 
مشاريع وإصالح مدارس وتمكني املرىض من 
الحصول عىل األدوية وتوفـري فضاء للرتفيه 
لألطفال. ولعبت اإلذاعة دوًرا هاًما من خالل 
برامج التوعية والتعليم عن طريق الصحافة 

التفسريية.
خامًسا، طرق األبواب من زوايا مختلفة

كانـت البدايات صعبة، لكـن باعتبار اإلذاعة 
تابعة للمعهد العربي لحقوق اإلنسـان، فقد 
سـاعدنا رشكاؤه يف رشاء املعـدات التقنيـة 
وبناء األسـتوديو اإلذاعـي، ثم فكرنا يف طرق 
األبـواب مـن زوايـا فكـر مختلفـة فاإلذاعة 
ناشـئة ومـا نقّدمـه هـو محتـوى إعالمّي 
يسـتطيع جـذب دعـم املمولـني. وباعتبـار 
اإلذاعة صوت من ال صـوت لهم قمنا بإعداد 
الربمجة عىل هذا النحو فأعطينا صوًتا لذوي 
وذوات اإلعاقـة عـرب رشاكات مـع املنظمات 
املدافعـة عن هـده الفئة، ثم أسـمعنا صوت 
الالجئـني/ات واملهاجريـن/ات عـرب برامج 
تدافـع عـن قضاياهـم/ن، ومنحنـا صوًتـا 
لألطفـال عرب برنامج خـاص بهم ممّول من 

منظمة اليونيسيف.
سادًسا، دعهم «يرون صوتك»

نعم لقد قرأت الجملة جيًدا أنت لست مخطًئا، 
فمن السهل سـماع الصوت لكن من الصعب 
رؤيته. من خالل دعـم املوجهني ونصائحهم 
اسـتطعُت أن أجعـل الجميـع يـرى صـوت 
اإلذاعة عـرب خطة تسـويق محكمـة تمكّنا 
عربهـا أن نبني رشاكات مـع كل القطاعات 
ويف كل رشاكـة هـدف نبيل يتحقق لسـكان 
الحي واسـتطعنا فرض صحافة قرب مغرية 
لواقع صعب جًدا داخل الحي الشعبي إىل أمل 
يف حيـاة أفضـل عـرب توفري الحقـوق للناس 
وتمكينهـم من حقهـم يف السـكن والصحة 
والتعليـم والثقافـة، واسـتطعنا عـرب خطة 
التسـويق أن نجعـل كل عيـون املسـؤولني 
إذاعـة  صـوت  تـرى  واملنظمـات  واإلعـالم 

السيدة.
سابًعا، ُكن إنساًنا

تركـت هـذه النصيحة يف األخـري ألنها األهم 
بالنسـبة يل. فقـد تعلمت طيلة هذه السـنة 
كيـف أسـتطيع النجـاح وإبـرام اإلتفاقيات 
واملشـاريع املربحة من دون أن أنىس أنسـنة 
عمـيل وكيف أنىس وشـعار اإلذاعـة «حقوق 

الناس»؟
هـذه كانـت تجربتي باختصـار يف بناء حلم 
إذاعة لنرش ثقافة حقوق اإلنسـان، تطورت 
جًدا من خالل برنامج مركز توجيه املبادرات 
اإلعالمية الناشـئة يف الرشق األوسط وشمال 
أفريقيـا التابـع للمركـز الـدويل للصحفيني 

وشبكة الصحفيني الدوليني. 
(عن/شـبكة الصحفيـني الدوليـني - نجوى 

همامي)
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كابول/ متابعة الزوراء:
أصـدرت حركـة طالبـان األفغانية 
قرارا طلبت فيه من جميع املذيعات 
القنـوات  جميـع  يف  العامـالت 
التلفزيونية بتغطية وجوههن أثناء 

تقديم الربامج.
 TOLO) “وذكرت قناة ”طلوع نيوز
news) األفغانيـة، أنـه عندمـا تـم 
 (MOBY) “إبالغ مجموعـة ”موبي
ممثلـو  قـال  بالقـرار،  اإلعالميـة 
وزارتي األمـر باملعروف والنهي عن 
املنكر واإلعـالم والثقافة إنه ”حكم 

نهائي وليس للمناقشة“.
ومجموعة ”موبي“، التي تأسسـت 
يف عـام ٢٠٠٢ من قبل رجل األعمال 
األفغاني سـعد محسـني، هي أكرب 
أفغانسـتان.  يف  إعالميـة  رشكـة 
وبحسب ”طلوع“ التابعة ملجموعة 
”موبـي“، فقد صدر األمـر لجميع 

وسائل اإلعالم يف أفغانستان.
ويأتـي األمـر بعـد أيام مـن إعالن 
املبعوثة األمريكية لحقوق اإلنسـان 
واملرأة يف أفغانستان رينا أمريي، عن 
مخاوفها مـن القيود التي تفرضها 

حكومة طالبان عىل النساء.
وقبل أسبوعني أصدرت طالبان أمرا 

ُيلزم جميع النسـاء بارتداء النقاب 
يف األماكـن العامة وإال سـيواجهن 

عقوبات.
وُتشـدد القيود عىل النسـاء حاليا، 
إذ ُيمنعن من السـفر دون أن يكون 
معهـن أقـارب مـن الذكـور، كمـا 

أُغلقت املدارس الثانوية للفتيات.

وقوبـل القـرار الجديـد بانتقادات 
واسـعة عىل موقـع تويرت، ووصفه 
الكثريون بأنه خطوة أخرى من قبل 

حركة طالبان للرتويج للتطرف.
وكتبـت ناشـطة عىل موقـع تويرت 
لحمايـة  األقنعـة  ينـرش  ”العالـم 
الناس من فايروس كورونا، يف حني 

تنرش حركة طالبان األقنعة لحماية 
الناس من رؤية وجوه الصحافيات. 
بالنسـبة إىل حركـة طالبـان، املرأة 
عبارة عـن مرض“.وانترشت صور 
مذيعـات ومقدمـات برامـج عـىل 
وسـائل التواصل االجتماعي، وهن 

يضعن أغطية عىل وجوههن.

وقـال أحـد املنتجـني التلفزيونيني 
إن األمر يعني أنـه ”يجب أن تكون 

عيون املذيعات فقط هي املرئية“.
ولـم تصـدر طالبـان إعالنـا عاما 
بشـأن الالئحـة الجديـدة الخاصة 

بوسائل اإلعالم.
وزارة  دعـت  املـايض،  ونوفمـرب 
األمـر باملعروف والنهـي عن املنكر 
القنـوات  طالبـان  حكومـة  يف 
التلفزيونية األفغانية إىل التوقف عن 

بّث مسلسالت تظهر فيها نساء.
مـن  مجموعـة  أحـدث  وتتضمـن 
إرشـادات طالبان التي تم إصدارها 
لقنـوات التلفزيون األفغانية ثماني 

قواعد جديدة.
وجاء يف مسـتند صادر عن الوزارة 
أنـه  اإلعـالم  وسـائل  إىل  وموّجـه 
”ينبغي عـىل قنـوات التلفزيون أن 
تتجّنب عرض مسلسالت رومانسية 

تلعب النساء فيها أدواًرا“.
وتشـمل التعليمـات حظـر األفالم 
التي تعترب مخالفة ملبادئ الرشيعة 
األفغانيـة،  والقيـم  اإلسـالمية 
كمـا تحظـر الكوميديـا والعروض 
الرتفيهية التي تهني الدين أو يمكن 

اعتبارها مسيئة لألفغان.

رام الله/متابعة الزوراء:
مواقف كثرية جمعت الصحفيني الفلسطينيني 
مع زميلتهم شـريين أبـو عاقلة التـي اغتالها 
االحتالل اإلرسائييل يف ١١ مايو/أيار الحايل، عىل 
أطراف مخيم جنني. فقد اجمعوا عىل مهنيتها 
وحبهـا لعملهـا، كمـا تحدثـوا عـن تواضعها 
ومواقفها اإلنسانية وتأهبها دائماً للمساعدة.

كان االحتالل اإلرسائييل استهدف مراسلة قناة 
الجزيرة شـريين أبو عاقلة، مبارشة يف رأسـها 
صبـاح ١١ مايو/أيـار الحايل، أثنـاء تغطيتها 
اقتحـام قواتـه يف مخيـم جنـني لالجئـني يف 
الضّفة الغربية. وأثارت لقطات ألفراد الرشطة 
اإلرسائيلية وهـم يعتدون بالرضب عىل حاميل 
النعـش واملشـيعني، حتى كاد النعش يسـقط 
أرضاً، إدانات دولية عىل نطاق واسـع، وأججت 

الغضب املتنامي بالفعل من مقتل الصحفية.
وقال مدير التلفزيـون العربي، عثمان البتريي 
من لندن: «خـالل فرتة عميل التـي دامت نحو 
١٩ عامـاً يف قنـاة الجزيرة، كانـت عالقتي مع 
املراسـلني يف مكتـب رام اللـه ومكتـب القدس 
وغـزة، بصفتي مسـؤوالً يف قسـم املراسـلني، 
وطيدة جداً، ومن بينهم وليد العمري وشـريين 
أبـو عاقلـة وجيفـارا البديـري وإليـاس كرم. 
لكـن عالقتـي مـع شـريين كانـت أقـدم من 
ذلك، وعرفتها إنسـانة تتمتـع بدماثة األخالق 
والتعامـل». وأضـاف البتـريي: «كّنـا نلقبهـا 
بالليدي يف سلوكها وأخالقها وحديثها وتعاملها 

مع الناس».
وأشـار إىل أنهـا «كانت من النـوع الذي يوصل 
الرسـالة بكل ذكاء وخط مهنـي أثق به تماماً، 
لـم تكـن تنفعل خـالل البث املبـارش، بل تنقل 
بهـدوء ورزانة ما يجري من اعتداءات االحتالل 
ومعاناة الشعب الفلسطيني ومشاكله. ونحن 
املسؤولني يف غرفة األخبار، لم نكن نقلق إطالقاً 
عندما ترسل نصها، ألنه متني ومتماسك وبعيد 
عن أي شـعبوية أو انسياق عاطفي زيادة عن 
اللـزوم. كانـت قـادرة عىل السـري عـىل الخط 
الرفيع، واسـتطاعت أن توازن بني املهنية وبني 
كونها جزءاً من الحدث. كانت شـديدة الذكاء. 
لطاملا شغلها الهّم الفلسطيني، وبما أنني أيضاً 

فلسطيني، كنا نتشارك الهموم نفسها».
وأضاف: «كانت من النوع الحذر، وكانت تأخذ 
جميـع االحتياطـات عندمـا تتواجـد يف أماكن 
خطرية. الشـعب الفلسطيني كله فقد شريين، 
وليـس فقـط عائلتهـا الصغـرية أو عائلتها يف 

قناة الجزيرة حيث كانت تعمل. فقدنا جميعنا 
إنسـانة رائعة خلقيـاً ومهنياً ووطنيـاً. كانت 
تعـرب عـن صـوت الشـعب الفلسـطيني مثل 
بقيـة الصحفيني املوجودين اليـوم يف مواجهة 
االحتالل. هذا االحتالل الذي ال يكرتث بالقوانني 

الدولية التي تراعي املدنيني أو الصحفيني».
الصحفية سـاندي خليل عملت مـع أبو عاقلة 
طيلة ١٤ عاماً، ويعـود الفضل يف تعارفهما إىل 
مجموعـة مـن األصدقاء املشـرتكني، ثم خالل 
عملهـا يف معهـد اإلعـالم يف جامعـة بريزيـت، 
وعملهـا أيضـاً سـابقاً منتجة يف مكتـب قناة 
الجزيـرة يف رام اللـه. وقالـت خليـل: «كانـت 
دائمـاً تقـدم النصيحة، وتسـتقبل الـكّل بكل 
محبـة وبسـاطة وتواضع. يف كل جمعـة، كّنا 
نحرض الفطور يف املكتب معاً، ويف أيام الشـتاء 
كانـت تحـب الهريسـة». وأضافـت: «كانـت 
تحب مسـاعدة الناس، وتعطي بسخاء، ولكن 

بصمت».
خليـل التـي ال تزال تحـت تأثري صدمـة مقتل 
شـريين أبـو عاقلة شـددت قائلة: «لـم أتوقع 
أن أتحـدث عنهـا يومـاً يف مثل هـذه الظروف 
القاسية. من الصعب أن تجمع حصيلة سنوات 
وأيـام ومواقف يف كلمات. صعـب الحديث عن 
دفء منزلها، وأناقة جلسـاتها، وسالم تعطيه 
ملن حولها، وفرح يشـبه فرح األطفال، إنسانة 

رحلت بالجسد، لكن روحها باقية».
رانية زبانة التـي تعمل منتجة يف قناة الجزيرة 
اإلنكليزية يف رام الله أشارت، إىل أن كل ما قيل يف 
شريين أبو عاقلة «ال يفيها حقها». ووصفتها 

بـ «الصادقـة، والهادئة، والذكية، واملتواضعة، 
وصاحبـة السـالم الداخـيل، واملحّبـة للنـاس 
والقضيـة». عملـت رانية زبانـة يف «الجزيرة» 
عىل مدار عرشيـن عاماً، وأكدت أنها خالل تلك 
السـنوات كلها لم تسـمع أي شخص، ولو ملرة 
واحدة، يتحدث عن شـريين أبو عاقلة بالسوء، 
فهـي «تعطي بال حدود، وتدعـم من يحتاج إىل 

الدعم».
وقالـت: «أي تقريـر تعمـل عليه شـريين هو 
عبارة عن بحث صغري بالنسـبة إليها، أو حتى 
رسالة دكتوراه أو ماجسـتري مصغرة تعدها. 
هـي ال تعتمد فقط عىل حضورهـا ومفرداتها 
وقراءاتهـا، بـل تعمل كأنها خريجـة حديثة يف 
الصحافة، ودائماً تطور من نفسها». وأضافت: 
«قلبها متعلق بقصص النـاس، وكانت تفضل 
العمـل عىل قصـص الجثامني املحتجـزة مثالً، 
وقصـص أهايل الشـهداء، واألرسى، واألطفال، 
ومـا له عالقة باملزارعني. لـم تكن تحّب العمل 
عىل القصص الجامدة السياسية، ودائماً تبحث 

عن مدخل إنساني ألي قصة».
عـىل الرغم مـن سـنوات الخـربة الطويلة ألبو 
عاقلـة، فقد التحقت بالدفعـة األوىل من دبلوم 
اإلعـالم الرقمـي يف مركـز تطويـر اإلعـالم يف 
جامعـة بريزيـت عـام ٢٠١٩، وهنـاك تعـرف 
عليها الصحفـي محمد غفري مراسـل موقع 
ألرتا فلسطني، بعد أن كان يعرفها من الشاشة 
كأي فلسـطيني تابعها خالل انتفاضة األقىص 

عىل قناة الجزيرة.
محمد غفري يصغر شـريين أبو عاقلة بتسعة 

عرش عامـًا، وقرر دراسـة اإلعالم اقتـداء بها، 
وتعلم من تقاريرها خالل دراسـته الجامعية، 
وكان ينظـر إليها كصحفية كبرية حتى عندما 
التحـق بامليدان معها، إذ كان يكتفي بالسـالم 
املقتضـب حـني يلتقيها ألنـه يشـعر بالهيبة 
يف حضورهـا، لكـن عالقتهمـا تطـورت خالل 
دراسـتهما معـاً الدبلوم. وقال غفـري: إن أبو 
عاقلة عادت لدراسـة اإلعـالم الجديد، وقررت 
أن تتوقـف عن الخوف مـن التصوير بالكامريا 
والنظـر إىل برامج املونتاج كطالسـم، وتعرفت 
بعـد كل تلـك الخـربة عـىل صحافـة الهاتـف 

املحمول والتصوير بتقنية ٣٦٠.
وأضاف: «كانت شريين مجتهدة وتعطي كامل 
اهتمامهـا للـدروس، وكانت تحـب أن تعكس 
القضية الفلسـطينية حتى يف الواجبات، فمثالً 
ذهبت أنـا وهي إىل حاجز قلنديا املقام شـمال 
القـدس لتصويـره بتقنيـة ٣٦٠، ألننـا نعمل 
يف مجموعـة واحدة يف الدراسـة، وعملت قصة 
حول لم الشمل». وأشار إىل أنها لم تكن تخجل 
من االستفسـار منه أو مشاركة أفكارها معه 

أو ترحيبها بأفكاره وتقديم املشورة لها.
لـم يكـن مصـور وكالـة األناضـول الرتكيـة 
الصحفي هشـام أبو شـقرة مقربـاً كثرياً من 
الصحفية الشـهيدة شـريين أبو عاقلـة، لكنه 
قال: «لن أنىس كثرياً من املواقف التي جمعتني 
بهـا عىل بوابات املسـجد األقىص حـني منعتنا 
قوات االحتالل من التغطية هناك العام املايض، 
ولـن أنىس إسـنادها والدعم املتبـادل يف امليدان 
يف ظـل قمع قوات االحتـالل للصحفيني. كانت 
توّجه صحفيني بالقول: ديروا بالكم يا شباب، 

انتبهوا عىل حالكم».
اجتمعـا أيضاً يف تجمع الخـان األحمر البدوي، 
حـني بدأ األهـايل وناشـطو املقاومة الشـعبية 
اعتصامـاً مفتوحاً ضد قـرار إرسائييل بتهجري 
سـكان التجمع عـام ٢٠١٨، وقىض معها وقتاً 
أطـول خالل مرابطـة الصحفيـني لتغطية أي 
اقتحام أو هـدم للتجمع، حيث قرر أن يخربها 
عن جده الذي سـمى واحدة من حفيداته عىل 
اسـمها. وقـال إن جده كان يرص عـىل مناداة 
حفيدته بشـريين أبـو عاقلـة، وإن الصحفية 
الفلسطينية سعدت وتأثرت بسماع هذا األمر. 
وأكـد قائالً: «كانت شـريين لطيفـة بالتعامل، 
ومتواضعـة مـع الجميـع، وإنسـانة محرتمة 
ال تبخـل يف املعلومـة. سـنفتقدها يف امليـدان، 

ومكانها سيكون فارغاً».

بغداد/ الزوراء:
 اعرب نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، عن شـكره ملنتسـبي املرور ومديرهم 

عىل جهدهم يف تنظيم السري بشوارع بغداد.
وقال الالمي يف تغريدة له عىل تويرت:» شكراً ملنتسبي املرور ومديرهم العام اللواء طارق 
الربيعي الذين بذلوا جهداً يستحق التقدير واالحرتام خالل األيام األخرية بعد توجيه رئيس 
الوزراء الذي كان حافزاً قوياً لهم رغم السـيطرات وضيق شوارعنا وضعف تأهيلها، إال 

انهم كانوا يف غاية العمل الشجاع رغم ضعف االمكانيات ودون سند».

 
بغداد / نينا:

وصل وزير اإلعالم اللبناني السابق، جورج قرداحي، اىل مطار بغداد الدويل، يوم الجمعة، 
للمشاركة ضمن فعاليات الدورة ٢٣ ملعرض بغداد الدويل للكتاب .

الرباط/متابعة الزوراء:
قالـت وكالة بيت مـال القدس إنهـا أعلنت، يف ١١ فربايـر املايض، إسـتحداث جائزة ”القدس 
الرشيـف للتميز الصحفي يف اإلعـالم التنموي“، موجهة إىل طالب اإلجازة واملاسـرت يف كل من 
املعهد العايل لإلعالم واالتصال بالرباط ومعهد اإلعالم العرصي التابع لجامعة القدس، وسـيتم 
اإلعـالن عـن نتائج هذه الـدورة األوىل يـوم االثنني ٦ يونيو املقبل. وأشـارت وكالـة بيت مال 
القدس إىل أن اإلعالن عن النتائج سـيتم عىل السـاعة السادسـة مساء، يف حفل سينظم ضمن 
فعاليـات املعرض الـدويل للنرش والكتاب، بحضـور الطالب الفائزين يف الجائـزة وممثلني عن 
املعاهد واملؤسسـات الرشيكة.ويف هذا الصد، أكدت الوكالة أنها ”أبت، بالتشـاور مع رشكائها 
املؤسساتيني، إال أن تطلق اسم الصحفية املقدسية الشهيدة شريين أبو عاقلة عىل هذه الدورة، 
مع عزمنا اإلعالن عن تخصيص منحـة يخصصها مرصد الرباط للمالحظة والتتبع والتقويم 
التابـع للوكالـة يف القدس لدعم الحريـات يف الصحافة واإلعالم يف القـدس، تكريما للصحفية 

الراحلة ولزمالئها الذين استشهدوا دفاعا عن قيم الحرية والعدل والسالم“.

الحلة/نينا:
أعلـن رئيس فـرع نقابة الصحفيني يف بابل، يوسـف الجمل، عن قـرار النقابة تأجيل 
االختبـارات جميعها إىل إشـعار آخر.وقـال الجملفي بيان « إن النقابـة قررت تأجيل 
اختبارات الكفاءة املهنية إىل اشـعار آخر».واضاف «ان النقابة ستعلن عن استئنافها 

يف وقت الحق «.

ÜaáÃi@ äaÏí@¿@7è€a@·Óƒ‰m@¿@·ÁáËß
@Íãÿí@Â«@lã»Ì@Ôfl˝€a@áÌ˚fl
·ÁãÌáflÎ@äÎãæa@=èn‰æ

Òãfla˚æa@pbÌãƒ„@Êdìi

@›u˚Ì@›ibi@¿@µÓ–zó€a@Úib‘„@ ãœ
ãÇe@äb»íg@∂g@ÚÓ‰Ëæa@paäbjnÇ¸a@…Óª

ÜaáÃi@∂g@›óÌ@ÔyaÜã”

ÚÓ–zñ@Òçˆbu@táznèÌ@Cëá‘€a@fibfl@oÓiD

No: 7721   Sun    22     May    2022العدد:   7721    األحد    22    أيار    2022



@@Z·Óyäg@böã€a@áj«@á‡´
إّن الحديـَث عن نص أدبي فيه سـمُة األدبية 
هي السـمُة البارزُة َألنها مسـألٌة شـاقٌة عىل 
الكاتـب وكما قرأ فوكـو النصوص وتحويلها 
إىل خطاب وتأسيس وعي نقدي يف الخطابات 
الثقافية فإنك حتماً سـتقف مستفهماً ، ماذا 
يريـُد النـص ؟ ألن النَص هو خطـاب يحمل 
إرهاصـات برصيـة عـن واقع معـني معاش 
وبهـذا يكـون الكاتـب أمام نـص ( خطاب ) 
شـعري للشـاعر املبـدع مصطفـى الركابي 
والـذي عنونـه ( مـوت املـاء ) فالوقوف عىل 
عنونـة النـص تحتـاج اجتهـادا تقنيـا لفك 

شفراته الداللية
يف بدايـة النص يشـغل الكاتب القـراء برسد 
قصيص فيه اشرتاطات الخري والعمل الصالح 
وقد مـّد النص يـده لينهل من النـص اإللهي 
متعتـه اإللهاميـة والتـي صاغهـا الشـاعر 
بتصوير ثالثي األبعاد ليعكس املرآة من النسق 
القصيص القرآني إىل النسق الواقعي مستلهماً 
يف ذلك قصة الخرض (ع) ــ والقصة معروفة 
ـــ إذ اخـرق السـفينة والذي كان مـن نيته 
اصالح النفس فوقف النص شامخاً قائالً:                    

انا خطايا نبي بعض نيته
عن كل بحر عتي أحرق السفنا
سأبني لكم جدار الخري ليكفل يتاماه ويحفظ 
املدن وتلك إشارة نسـقية ثقافية واضحة إىل 

الحشد الشـعبي واملجاهدين الذين سقوا من 
دماهم األرض ليحفظوا رسها بعد أن ضيعها 
التائهـون يف صحـاري الوطن فقـام األبطال 
وارجعـوا الوطـَن السـليَب من خالل إشـارة 
النص يف تصعيد درامي ممتع.                                              
وينبغي التنبيـه إىل الوعي املخفي وما يحمله 
من دالالت سياقية داخل العنوان ( موت املاء 
) فلو رجعنا للنص القرآني اآلية 30 من سورة 
ٍء َحيٍّ )  األنبيـاء ( َوَجَعلَْنـا ِمَن الَْمـاء ُكلَّ َيشْ
فسوف يلد هذا التضاد سؤاال فاعال يف تأسيس 
وعـي الفت للعنونة ِمْن خالل التصعيد املعريف 

الـذي يطرحه النـص. كيف يمـوت املاُء وهو 
يحـي كل يشء ؟ ويبقى الـرسد مفتوحاً من 
خالل البنية ( كانوا هنا ) فاسـتخدم الشاعر 
بنيـة الفعل املـايض الناقـص ( كان ) والذي 
اعطى إشـارة توضيحية توصيفيـة جمالية 
بـأّن الحدَث قد مىض ولكـن داللة الفعل هي 
االسـتمرارية فهذا االسـتخدام تشـري داللته 
السـياقية إىل االستمرارية فهم كانوا ومازالوا 
هنـا . يكـرر الشـاعر الدراميـة الخطابية يف 
النـص ويعيـد إلينـا سـؤاالً بارعاً مـن خالل 
الداللة السـياقية ( ما انطفأوا ) والسؤال هو 
: هل هم شـعُل ناٍر فمسـهم املـاُء وانطفأوا 

؟ ومـا زال رصيد السـؤال املعـريف والخطابي 
فاعالً للنص فيسـنده بداللة سياقية وسؤال 
طلبي مسـتخدماً بنية ( كم االسـتفهامية ) 
كم ظمأوا ؟ وهذا كله إشارة اىل الشهداء فهم 
بني أمواج املاء يحملون عطشـهم وأرواحهم 

املطفأة!
ويبقى النص وشاعره يثري الدهشة اإلذهانية 
إذ يقول ( مروا عجـاىل بنهر الرمل ) فالداللة 
السـياقية الحالية مع السـابقة تشغل النص 
ـ  ببعـض اإلنزياحات التعبرييـة ( موت املاءـ 
نهـر الرمـل ) وهي إشـارة واضحـة لتحويل 
النهـر رمالً بعدمـا دفن فيه رجال الشـهادة 
واإلنسـانية ( شـهداء سـبايكر ) ثـم يحول 
النـُص النهـَر إىل شـاخٍص قصـيص يـروي 
تفصيالت محنة املوت مسـتخدماً بنية حالية 
مؤطرة بأسـلوب االسـتفهام الطلبي ( كيف 
شـاءوا ؟ ) وهـذه البنية الحاليـة روت محنة 
الشـهداء بـأّن حالهم ( ال النـوا وال اختبأوا ) 
ويف هذه الداللة القصصية جعل الشاعُر النهَر 
راوياً لها فالنهر وحسب ما جعله النص راوياً 

للعطاىش وراوياً لألحداث.                  
ثم يورد النص بنيـة تعليلية أخرى ( إذ لجأوا 
) وهي بنية تعليلية حسب قول بعض النحاة 
إذ علـل الهمس مـن بني نهايـات العمر وبني 
فقاعـات املاء وهذا الهمس لـه صدى واضٌح 
يثـريه تعبـري داليل مـوح ( تكـرست لوحـة 

التدويـن يف فمهـم ) فالرصخـات املدوية لم 
تـرتك من يـدون لهـم أن يكتبـوا شـيئاً غري 
الخلـود وحتى املرايـا التي يعكـس صورتها 
املـاُء أصبحت جراحـاً وهذه قيمـة قصصية 
للمأساة التي عاشها شباب سبايكر يف لحظة 

وداع الحياة.
بقي الشاعُر مرصاً عىل جعل النهر راوياً وقد 
اسـتخدم هذه املرة بنية طلبية تفيد الدعاء ( 
هل ال زلت ) فـ ( ال النافية ) مع الفعل املايض 
تفيـد الدعـاء وهنا من حـق املتلقـي توجيه 
سـؤال إىل النص هل اراد الشـاعر دعوة شذاذ 
الظالم أن يستمروا بتذكري األمهات بالفجيعة 
؟ الن الشـاعر بعد ذلك يثري تساؤالً مفاهيمياً 
سلساً يخاطب فيه النهر ( أم انشغلت بقمح 
الغـري تنعشـه ) وهـذا نسـق ثقـايف يطرحه 
الشـاعر معتـرباً النهر راوياً لألحـداث وراوياً 
للقتلة . ويف سـياق النـص يقول ( وهم ببابك 
منسـيون قد صدؤوا ) فلو وقفنا عىل مفردة 
( صدؤوا ) فإنها تعطي معنيني فيهما إشارة 
داللية توصيفية جميلة فاملعنى األول لها هو 
: طبقة هشـة يميل لونهـا إىل األحمر الفاتح 
أي له شـقرة تسمى ( األكسـيد ) فهل يف نية 
النـص إشـارة مشـفرة إىل تغطية املـاء بهذا 
األكسـيد األحمر ؟ واملعنى الثانـي ينبثق من 
داللـة القدم واإلهمال الـذي توحي به مفردة 
الصدأ. فنـراه معاتبا للنهر الـذي مازال دائبا 

يف رسيانـه األزيل .مانحا خـريه لآلخر. وكأنه 
قـد محى من ذاكرته دم هـؤالء الذين عانقوا 
أمواجـه حاملـني أحالمهـم املـوءودة. يقول 
النـص ( ال تـرشح الدمع عند النهـر يا وجعاً 
) فالنـص هنـا يفرض محادثـة غرائبية بني 
الدمـع والنهر فإذا خالط الدمـُع املاَء يصعب 
الـرشح وأي رشح إنـه الوجـع لذلـك عضـد 
الشـاعر هذه الرؤية بداللة مضادة ملفهومية 
املـاء فاملفهوم العام للمـاء إنه يطفئ النريان 
لكـن املـاء الـذي بنـى عليـه الشـاعر املبنى 
الحكائـي كان محرقة فهو احرق صحف الله 
( فاملاء احرق صحف الله ) . ويختم الشـاعر 
نصـه ( موت املاء ) بداللة لهـا أثرها الحزين 
عىل النفس فقال ( وزعوا الشـهقات الخرض 
سـنبلة ) فبنية فعل املايض ( وزعوا ) تعطي 
معنى الرتتيب وبذلك فالشـاعر رتب شهقات 
االرواح الشـهيدة املرتفعـة للسـماء كأنهـا 
سنابل عىل خرائط الرمل لتكون عالمات دالة 
عىل وجود طريق اإلنسـان عرب الخلود الباقي 
من خالل التضحية ، ثم يعيدنا هذا الطرح إىل 
مجـاورة تقريبية إذ الرمـُل ال يصلح للزراعة 
ولكـن الشـاعر وبرباعـة اللفـظ جعـل منه 
مزرعة للسـنابل املفروضة عـىل واقع الرمل 
لرتك أثرها عىل جبهة التاريخ وليبقى الخلود 
بهـذه الداللة الرتميزية التـي ترتبط بالوجود 

الحشدي املقدس .
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سـنقوم بسـياحة رسيعـة جـول قلـم 
رحمانـي،  احمـد  الجزائـري  الروائـي 
وسـتكون روايته ( زوج رجـال ) مكانا 

لهذه السياحة الرسيعة.
يستخدم الروائي عند الدخول الكثري من 
العدسـات التي تصـور املـكان، باعتبار 
ان االماكـن ناس والنـاس اماكن ، ومن 
خالل الوصف تكون خريطة الرواية تبدأ 

بالوضوح .
(جبال من السـاللة الغابيـة بخرضتها 
كنبات عاشـق للماء ، خاضعة خضوعا 
طوعيا لتاج البلوط واشجاره الوارفة ..) 

ص6 .
( مدينـة تقبـع فوق صفيـح من الجمر 
املنـدس تحت الرتاب والثـرى الجاف .. ) 

ص7.
البدايـة انطلقـت من املـكان ، ومع فعل 
العدسات الدقيقة يف التقاط الصور خرج 

علينا ( يحيى ) بعدسات مختلفة.
هدفـه  كان  للمـكان  االول  فالوصـف 
االنتقـال مـن مفهومـه امليكانيكـي اىل 
حركتـه الديناميكية وجعلـه عامال من 

عوامل خلق الفضاء الروائي الشامل..
والوصف الثاني لألشـخاص كان الهدف 
منه تلوين الشخصية الروائية بما يخدم 
رسم مسار االحداث ( كان طالبا ، شاب 
يافع ما يزال وميض ما تلقى .. ) ص8.

(ال يميش يف االسواق وال يدخل املنزل وال 
يخرج منه اال ... ) ص8 .

العدسـات املختلفـة يف التصويـر مهدت 
لظهور الفعل الدرامي يف الرواية ، البداية 
كانـت مـع الحظ لــ( يحيـى ) ألنه ابن 
الزكراوي الـذي ظل منتصبـا يف الذاكرة 

الجماعية والذي جر عليهم الشؤم .
ولكـي تتسـع دائـرة الـرصاع ، فقد لجأ 
الروائي احمد رحماني اىل استخدام تقنية 
االسرتجاع ( فالش باك ) ( قصة الحكاية 
لقب البيجوتري ) الذي ظل عالقا اىل االبد 

وصار طائرا نحسا ..  ص9 .
وهكـذا تسـتمر الحكايـة ، ولكي يكرس 
رتابة لجأ الروائي اىل الحوار بلغة محلية، 

ومعها تبـدأ املتواليات الرسدية بالظهور 
لتشكل بدورها حكايات جديدة معتمدة 

عىل نول جديد وخيوط جديدة : 
( سأقص عليك قصة من زمن كنا نرشب 

الريح ونأكل الشمس .. ) ص14 .
الروايـة بمفهومهـا العـام تعتمـد عىل 
منظومتني اساسـيتني ، همـا املنظومة 
اللغويـة والدالليـة ( اطـار ومضمون ) 

(مبنى ومعنى).
واالسـلوب الرسدي الذي اعتمده الروائي 
أحمـد رحماني هو مزيج من االسـلوب 
العامـة  بمالمحـه  والدرامـي  الغنائـي 
والذي ساعد عىل بلورة دالالت ذات قيمة 
سياسية ومجرات احداث ارتبطت بشكل 
مبـارش مع داللـة االهـداء الـذي قدمه 

الروائي لنا : 
( اىل من تآخوا يف وطن ، أحبوه وآمنوا به 

جامعا ... )
الروائي احمد رحماني:

خريج جامعة وهران بشـهادة ليسـاني 
تخصص أدب عربي.

أسـتاذ تعليـم الطور الثانـوي ألكثر من 
ثالثني سنة.

متقاعـد ومتفـرغ للقـراءة والتأليـف.. 
مساهم بمقاالت ملا أقرأ.

سـاهم بمقـاالت يف الجرائـد التـي ترى 
كتاباتي مؤهلة للنرش.

(الجمهورية، الرشوق، الخرب وصفحات 

الجرائد االلكرتونية...)
صدرت له ثالثية:

”تجاعيد العتمة، أهداب الفجر، زوريطا“ 
ما بني 2019و2020

“no pasaran زوج رجال”
2021

”حمام املسخوطني“ أواخر 2021.
كتـب عنها زمالء مـن روائيني من داخل 

الجزائر وخارجها .
شارك برواية ”أهداب الفجر ” يف مسابقة 
أرشفت عليها دار األمري بمرسيليا ونالت 

املرتبة الثالثة يف جنس الرواية.

ثقافية الزوراء دخلت بيدر الروائي أحمد 
رحماني ، وخرجت منه بهذا العطاء :

* من خالل قلمك الروائي، هل استطعت 
التعبري عن كل ما تشعر  به بكل حرية؟

ـ أرى.. الحريـة يف عملية اإلبداع أسـاس 
التعبـري وإحدى بهاراتـه؛ ال أتحدث هنا 
عـن اإلباحية والزيغ جـرأة عن املعروف 
واملتفـق عليه قيميـا وإنسـانيا حتى ال 

نجرد الفن األدبي من رسالته..
الجـرأة  القصـد مـن سـؤالكم  كان  إن 
املتطرفة فإنـي أراها غري ملزمة وتموت 

بموت الحماس الذي يصحبها.
الروائي أثناء الكتابة يفرتض فيه الذكاء، 
يمـارس الرقابـة الذاتيـة والتحايل فنيا 
وإبداعيا عىل مقص الرقيب الذي يرتبص 

به.
 *يقـول البعـض ان عرصنـا هو عرص 

الرواية بامتياز ، فماذا تقول ؟
ـ الروايـة يف عرصنـا رضورة ملحـة ملا 
تحمل من سعة ووجهة نظر تغنيها عن 

تعابري أخرى دخلت أرشيف الخطاب.. 
رحـب  مجالهـا  نفـس..  ذات  الروايـة 
للتنفيس عن مشـكالتنا.. وريشة أطوع 

لرسم أحوالنا بجميع األلوان.
نحـن يف عـرص ”الكل يكتـب“، إذ ال يهم 

التفاوت الداليل ما دامت اللغة سليمة.
• أال تـزال العنـارص التقليديـة للروايـة 
عىل ذلك القدر مـن األهمية يف النصوص 

الحديثة؟
ـ ال أعتقـد أن من قـدرة أي مبدع التخيل 
عن العنارص التقليديـة بل يوظفها عىل 

قدر مقتىض الحال واملطلوب. 

www.alzawraapaper.com

ثقافية
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بـتُّ أتسـاءل لـم تظل القلعـة أعـىل الجبل تثـري كل تلك 

الحكايات ؟
جميع سكان املحروسة يخافون منها، جن أحمر يرصخ 

يف عتمة الليل، تبدو خاوية!
هل ستبقى األريكة دون أن يعتليها أتابك؟ تجري الخيول 
غـري آبهة ملا يدور يف الحواري، نرتقـب موكبهم، يهتفون 
بحياة القادم شـاهرا سـيفه، أتسـلل من بـني الجموع، 
أبحـث عن السـلطان الذي يدخـر كل الذهـب لينثره عند 
بوابـة املتويل، فقري ال أمتلك غري تلك البطن الخاوية، أحلم 

بأن أكون يوما مثله، يتنادون لريوا ركبه،؛ عاش !
قصور املحروسـة تضاء فيها القناديـل، اليهم من يعتيل 
األريكة، يكفـي أن يجد الحرافيـش الرغيف ورشبة املاء، 
ينامـون يف األزقة؛ يتناسـلون يف األشـهر الحرم. كل هذه 
نعم تجىل بها سـاكن القلعة التي تحوطها الجبال، يأتيه 
النهر كل يوم بالسمك املشوي، وتتهادى سفن تجري؛ له 

املجد، حاكم بأمره والعبيد أياد مسخرة!
تدور السـاقية كل يوم بماء آسـن، يسـتمرءونه، تنتفخ 
بطونهـم، الديـدان ترتـع غـري عابئـة بفقـر أو عجـز، 
يتمسـحون بمقـام الطاهـرة؛ لو يدرون كـم تكره فيهم 

عجزهم عن دفع ابن سمية!
تربـط أمي فمي بطـرف ثوبي، تعلق مسـبحة يف رقبتي، 
تخـاف عيل مـن بطش جنود الـوايل، اليتم عجـز؛ والفقر 
ثيـاب تخاف منها الشـمس، كل األبـواب تغلق عىل وهم، 
تلفـح السـياط وحـوه السـاكنني بوابـة النـرص، اعتاد 
الحرافيـش أن يهتفوا ملـن ييعتىل أريكة القلعـة. أبوابها 
ترمي برش يرضب األبواب السبعة، شارع املعز به رسداب 
يصل الغورية بباب الخلق؛ يقولون يسكنه املهدي املخفي 
منذ ألف عام، يتماوج الهالل معانقا مآذنة القلعة، قرون 

تلف املكان بغاللة من قهر.
تتقلب عىل مقاعد من جمر، ال تكف عن البهرجة؛ رسيعة 
النسـيان، ترتدي ثيابا مزركشـة، دائما كانت أمي تقول: 

زينة املرأة حناء وخلخال وحلق.

جمعت البقايا، كتبت اسمي عىل ورقة بيضاء، ألقيت بها 
يف مجرى العيون.

يف كل حـارة بصاص، ضمور أصـاب الجياد؛ األتابك يكره 
صهيلها، يتمنى أن تبقى خنثى.

مضـت سـنوات وأنا ببـاب القلعة أتسـول حبـات الفول 
النابت؛

فارس يطري بجواده؛ دم يتسـاقط أشـبه بسـيل، شـيخ 
ينفى، األتابك يمسـك بسـدة النهر؛ يبني القناطر، يوزع 

الخبز عىل دراويش السيدة.
 حافيا أبدو بساقي الضامرة ظل رمح، يطردني الحرس، 
أتلصـص عىل موكب السـلطان؛ يقال إنـه يركب جواده، 
يغـرس رمحه يف قلوب الصغار، ابنته خد التفاح، يسـكن 
القمـر يف رشفتها؛ تزداد  أحالمي ولعا؛ أن أرسق قلب ابنة 

السلطان!
نمت زمنا لسـت أحصيـه، وجوه بيضاء وصفـراء، امرأة 
شـقراء، رضب الزلـزال أسـوار قلعـة الجبل، تسـاقطت 

أحجار بوابة املتويل.
والدراويـش يعجزهم الوهم؛ يغوصـون يف جوف األرض، 

استبد بهم الوهن.
لـم أختف بني الصفوف، خرجـت طالبا رشبة ماء، قطط 
سـوداء تلتفـت، أتحـني أن أرى ابنة السـلطان، يقولون: 

وجهها كالبدر!
تهتـز املحروسـة، الطبـول تـدق، الحـواة والدراويش يف 
ساحة السيدة، الليلة الكبرية؛ أم املساكني تجمع التائهني 
عـن الطريق، أصوات املريدين تهـز امليدان، يظل يف قلعته 
يحيص خزائنه غري أنه عند مقام السـيدة يهب الناس ما 
يحبون، تطوحت يمينا ويسـارا، تتدىل عمامتي؛ درويش 

من أهل الله أميض.
تنادي أم هاشـم يف جنبات املحروسـة، يأتي طري أخرض؛ 
ينثـر بقايا الحسـني، دمه يعطر النهـر، الفرات يطم عىل 
جانبيه، العايص يجيب النداء؛ بردى يروي دمشـق؛ النيل 

يعطف عىل املساكني.
 يزهو بفعله؛ يف سـاحة املقام أصـوات وابتهاالت؛ فضل 

سـيدنا؛ يتجمع الناس، كل واحد بماعـون؛ الفول النابت 
بركة ومدد.

يفـزع يف نومـه، يأتيـه ثعلـب له أذنـان يشـبهان مذراة 
القمح، يشـبهان سـيف ابن سـمية، الدم يغطي فراشه، 
يتسـلل درويش إىل حجرته؛ يعتـيل األريكة،يبحثون عمن 

يأتيهم بتأويل رؤاياه.
يأمـر حاجبـه بقتل الدراويش، يشـيع النبأ يف األسـواق، 
تتناثـر الصغـار يف الرب يشـبع البحر، أتسـلل إىل رسداب 

صاحب الزمان.
يخرج من باب القلعة نور، يظل األتابك يحارصه، يسـمل 
عيون الدراويش، يهتفون بمدد أم هاشم؛ يتساقط املطر، 
يتطوحـون عراة؛ يدفع بهم املماليك جهة مجرى العيون، 
يسـبحون حتى مطلع الفجر؛ يرتـد إليهم طرفهم، يرون 
الشـمس عروسـا، أسـمع عصفورا يزقزق، أخـرج؛ ابنة 
األتابـك توزع عىل الدراويش ثيابا، تبحث عن فتى يف خده 

شامة تشبه قرص الشمع، 
يأتونها بي، تربطني يف جوادها؛ لكل سـطوة قيد وسوط 

وعينا غزال تمرحان يف وجه بنت األتابك.
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ُر ) يف الهجرِي الرطِب يأتي ( مظفَّ

لَيفتَح ُكوًَّة يف كلِّ ِسجِن

سيهُرُب باّتجاِه غٍد بعيٍد

ويبقى ِظلُُّه قلًِقا ُيَغّني

( ِبباِب األُمنياِت لُه َثالٌث )

ِبهنَّ ُيضاُء تأريُخ التَمنِّي

يقوُل لذاهبنَي بال ُخطاُهم  :

سَتجمُعنا املَقاهي ذاَت ُحزِن

أنا يف السجِن لْم أُخِن الضحايا

فيا لَيَل البنادِق  ،  ال َتُخنِّي

وُكْن ( لَيَل البنفسِج ) ِحنَي َيدنو

لُعّشاٍق ويأخُذهم بِحضِن

فأسأُل عنَدها وطًنا قديًما  :

ملاذا ( عىل املاِمْش َعلَِّمْتني )  ؟
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ثقافية الزوراء :
أيهـا الراحل العزيز .. ما كتبت 
يوما بماء الورد وسط موجات 
الظلـم والقهـر ، وما سـلكت 
طريقا غـري الطريـق العراقي 
املرشق املـيضء ، ومـا حملت 
يوما غري الرأس الثوري الواحد، 
فكانـت مسـريتك مسـرية كل 

الثوريني الرشفاء .
كنـت تكتـب بالحـرب الثـوري 
وبالدم الثوري، وترصخ بلسان 
الثـوري الذي ال يعرف الخوف، 
وكانـت مسـريتك الرائـدة من 
منبعهـا وحتى سـاعة رحيلك 
رحلة ما عرفت الرياء والكذب 
يف زمـن غـرق حتـى شـحمة 
اذنيـه بكل صنـوف االنتهازية 

املقيتة .
تعلمنا منك ايها الراحل العزيز 
الكثـري مـن دروس املواجهـة 
لـكل صـور الظلـم ، وقرأنا يف 
كتابك فصـول االنتماء للوطن 
والدفـاع عن حقـوق الفقراء، 
املوقف  وأخذنا مـن مسـريتك 
الواحد واللسان الواحد والرأس 

الواحد .
املجـد والخلـود لـكل الرشفاء 
الذيـن يدافعون عـن اوطانهم 

وشعوبهم .
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مـن الطبيعـي أن يكون لحياتـك الزوجية 
روتني ينظمها ويحافظ عىل اسـتقرارها، 
ولكـن الروتني أيضـاً له وجـه آخر، حيث 
يكون باباً خلفياً يتسـلل منـه امللل، ولكن 
يمكنك عرب بعض العادات البسيطة، حماية 

زواجك من امللل الناتج عن الروتني.
لذلك إليك أهم النصائح التي تسـاعدك عىل 
حماية زواجك من ملل الروتني، دون إحداث 

تغيريات كبرية تهدد استقرار أرستك.
-1 ابحـث عن هواية مشـرتكة بينك وبني 

زوجك
مشـاركة زوجك يف تجربـة هواية جديدة، 
طريقـة جيـدة لتعميق التواصـل بينكما، 
وخلـق ذكريات جديـدة، ورؤية كل منكما 
يف ضـوء تجربة جديدة، ما يثري الحماسـة 

والشغف داخلكما.
-2 خطط للسفر معاً

السـفر يبعدكمـا ولو مؤقتاً عـن الروتني، 
ويمنحكما فرصة تجربة أنشـطة جديدة، 
ورؤيـة أماكن جديـدة، وتكويـن ذكريات 
جميلـة، لـذا فهو من أهم طـرق مكافحة 

امللل.
-3 اهتم بتجديد العالقة الحميمة

العالقـة الحميمة من أهم مقومات الزواج 
طـرق  عـن  والبحـث  املسـتقر،  الناجـح 
لتجديد العالقـة الحميمة يسـهم كثرياً يف 

حمايـة الزواج مـن امللـل، فابحثي عن 
طرق جديدة لتحسـني وتجديد عالقتك 

الخاصة مع زوجك.

-4 حدد وقتاً بدون هاتف
عوامـل  أكثـر  مـن  الذكيـة  الهواتـف 
حيـث  الحـايل،  العـرص  يف  التشـتيت 

تطبيقـات التواصل االجتماعي، والربيد 
اإللكرتوني الخاص بالعمل، والرسـائل 
التـي ال تتوقـف، لـذا فـإن تحديد وقت 

تتخىل فيـه أنـت زوجك عـن الهواتف، 
يوفر لكما وقتاً خاصاً يسـهم يف تجديد 
الشـغف والحماسـة وتحسني التواصل 
جديـدة  أنشـطة  وممارسـة  بينكمـا، 
ومختلفة تضمن أن يظل امللل بعيداً عن 

حياتك الزوجية.
-5 ضع خطة بأهداف مستقبلية

تحدث مـع زوجك وحـّددا معـاً أهدافاً 
مسـتقبلية، سـواء قصـرية أو طويلـة 
املدى، هـذه األهداف تثري حماسـتكما، 
وتجـدد مشـاعركما، حيـث تشـعران 
بالشـغف دائماً سـواء بسـبب السعي 

نحو األهداف، أو االحتفال بتحقيقها.
-6 خططا ملواعيد غرامية

الـزواج ال يعنـي التوقـف عـن املواعيد 
الغرامية، حدد مواعيد ثابتة للسهر مع 
زوجك، أو الخروج معا يف موعد غرامي، 
املهـم أن تحرصـا عـىل تغيـري أفـكار 

املواعيد لتجددي الحماسة والشغف.
-7 احرصا عىل التواصل اليومي

حددا وقتاً يومياً للتواصل مع زوجك ولو 
ملـدة خمس عرشة دقيقة، قد يبدو وقتاً 
قصرياً، ولكنه سـيحمل تأثرياً عميقاً يف 
عالقتك بزوجـك، حيـث يجعلكما أكثر 
وانسـجاماً، وبالتـايل يجعـل  تفاهمـاً 

زواجكما أقوى من ملل الروتني.

أعلنـت الدكتورة زهـرة بافلوفـا، أخصائية 
العلمـي  الطبـي  املركـز  الغـدد الصمـاء يف 
بجامعـة موسـكو، أن تنـاول الفيتامينـات 
يمكن أن يحسن الحالة الصحية، وقد يسبب 
زيادة يف الوزن.وتشـري األخصائية يف حديث 
لراديو ”سبوتنيك“، إىل أن الكثريين يتناولون 
الفيتامينـات بانتظـام كمكمـالت غذائيـة. 
ولكـن قد يكـون لهـا عواقـب سـلبية. ألن 
الفيتامينات ال تحسن الحالة الصحية فقط، 
بـل تحفـز الشـعور بالجـوع أيضا.وتقول، 

”يعترب النـاس الفيتامينات مواد منشـطة. 
ولكن هذا غري صحيح من وجهة نظر طبية. 
تحسـن الفيتامينـات فعـال عمليـة التمثيل 
الغذائي وتحسن الشهية. وسبب زيادة الوزن 
خـالل فرتة تنـاول الفيتامينـات، ليس ألنها 
تحتوي عىل سـعرات حرارية، بل ألنها تحفز 
الطعام“.وتنصح  الشـهية والرغبة بتنـاول 
األشـخاص الذيـن يتناولـون الفيتامينـات 
بانتظام، بممارسة الرياضة وتناول الطعام 
بـ ”عقالنية“.وتقول، ”يتطلب تجنب التأثري 

السـلبي (زيـادة الـوزن) للفيتامينـات، 
املزيـد مـن الحركـة والنشـاط، من أجل 
حرق السـعرات الزائدة. ألن الحركة هي 
الحياة. كما يجب عند تناول الطعام عدم 
مشـاهدة التلفزيـون أو القيام بأي عمل 
آخر. ألنه يف هذه الحالة يمضغ الشخص 
الطعام بصورة سـيئة، ويحـاول ابتالعه 
برسعـة. وهذا يؤدي إىل سـوء امتصاصه 
وال يعطي شـعورا بالشبع، ما يحفز عىل 

تناول كمية زائدة من الطعام“.
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مـع التقـّدم يف العمـر تفقـد 
وتبـدأ  مرونتهـا  برشتنـا 
التجاعيد بالظهور عليها، ويف 
حني تنفق السيدات الكثري من 
املال لرشاء الكريمات املقاومة 
الدراسات  أثبتت  للشـيخوخة 
يف  ة  املحـرضّ املاسـكات  أّن 

املنـزل قـد تكون أنجـع، إليك 
إحدى هذه الوصفات.   

املقادير:
حبة واحدة من الحامض

نصف كوب من ماء الزهر
نصف كوب من ماء الشعري

طريقة التحضري:

الحامـض  حبـة  أعـرصي 
ومـن ثـّم أضيفي مـاء الزهر 
واخلطيهـم  الشـعري  ومـاء 
جيـداً. ضعـي الخليـط عـىل 
وجهـك بواسـطة القطن قبل 
النوم مبـارشة واتركيه حتى 

الصباح. 

مكونات الرز البخاري بالدجاج
- دجاجـة كاملـة مقّطعـة إىل 

قطع. 2.5
- كوب من الرز البسمتي. كوب 

من الزيت النباتي.
- حبتني من الجـزر املقطع إىل 
رشائح. ملعقتـان كبريتان من 

الزبيب األسود.
- بصلة مقطعة إىل رشائح.

- حبتان من الطماطم املفروم.
- ملعقتان كبريتان من صلصة 

الطماطم. 3
- حبات من الفلفل األخرض.

- ملح - حسب الرغبة.
- 4 أكواب من املاء.

طريقة التحضري
تحضري الجزر

ضعي الزيـت وقلبي الزبيب 
أن يتغـرّي  إىل  والجـزر فيـه 
لونه، ثم أخرجيه من الزيت 

وضعيه جانباً.
تحضري الدجاج

قلبي رشائح البصل بالزيت، 
ثم أضيفي إليه قطع الدجاج 
إىل أن تصبـح ذهبّيـة اللون، 

ثم ضعيها يف الفرن.
ضعي الطماطـم والصلصة 
عـىل  واتركيـه  الزيـت،  يف 
النـار مدة عـرش دقائق، ثم 

أضيفـي الرز، واملـاء، وحبة 
مـن الفلفـل، واتركيه إىل أن 

ينضج.
ضعـي الرز يف طبق التقديم، 
وضعي الدجاج عليه، وزينيه 
بالفلفـل والجـزر والزبيـب 

والبقدونس املفروم. 
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األطعمـة  مـن  بنـوع  دولـة  كل  تشـتهر 
واألطباق التي تسـتقبل بهـا زوارها، وتعد 
املطاعم والوجبات الشـعبية التي تقدمها 
من أهم عوامل الجذب السـياحي يف العديد 

من دول العالم.
إال أن مـن الـرضوري الحـذر عنـد تناول 
الطعـام خارج البالد، وقبل تذوق أي وجبة 
يجـب التأكـد مـن مكوناتهـا، ألن بعـض 
الشعوب معتادة عىل تناول بعض األطعمة 

الغريبة التي ال تناسب الشعوب األخرى.
هنا مجموعة من األطعمة التي يجب عليك 

الحذر منها عند السفر خارج البالد.
1. األلبان غري املبسرتة

يجـب االبتعـاد عـن الحليـب ومشـتقات 
االلبان غري املبسـرتة، فهـي مصدر للعديد 
من األمـراض املنتقلة عن طريـق العدوى 

من اإلنسان والحيوان، وعند تناول الحليب 
غـري املعقم يجـب التأكد من غليه بشـكل 

جيد.
2. السلطات

يرغـب الكثـريون بتنـاول السـلطات مع 
وجبات الطعام املختلفة، إال أن السـلطات 
تعتمـد بشـكل أسـايس عىل الخـرضوات 
واألعشـاب التي قـد تنقل األمـراض، لذلك 
يفضل تحضري السـلطات يف املنزل وتجنب 
تناولها يف الخـارج وخاصة يف البلدان التي 

ال تتمتع بمعايري صحية جيدة.
3. األسماك واملحار

عـىل الرغـم مـن أن األسـماك واألطعمـة 
البحرية من األطباق الشـهية واملغذية، إال 
أنها يمكن أن تكون يف نفس الوقت مصدراً 
للعديد مـن الجراثيـم والبكترييا املسـببة 

لألمراض وخصوصاً يف جهاز الهضم، لذلك 
يجـب التأكد من مصدر األسـماك وطهيها 

بطريقة صحية قبل تناولها.
4. بوفيه األطعمة

تغـري العديد من املطاعـم زوارها ببوفيه 
مفتوح مما لذ وطاب من األطعمة، غري أن 
هذه األطعمة تبقى مكشوفة لوقت طويل 
وعرضـة للجراثيـم والبكترييـا والعـدوى 
املنتقلـة مـن باقـي زبائـن املطعـم، لذلك 
ينصـح بتجنب بوفيهات األطعمة للحفاظ 

عىل الصحة.
5. البيض النيء

حـاول قدر اإلمـكان تجنب تنـاول البيض 
النـيء وجميـع األطعمـة التـي يدخـل يف 
تركيبهـا، مثل املايونيز والعجة والحلويات 
وغريهـا، فالبيـض النيء يمكـن أن يكون 

مصدراً للعديد من أنواع البكترييا الضارة.
6. بعض أنواع الفواكه

عليك اختيار أنواع الفواكه املحمية بشكب 
جيد بقـرشة سـميكة مثل املـوز واملانغو 
واألناناس والبابايا، فهذه الفواكه ال تسبب 
العدوى املنتقلة عن طريق تلوث املياه، أما 
بالنسبة لباقي الفواكه فيجب تقشريها أو 

غليها أو طهيها قبل تناولها.
7. اللحوم غري املطبوخة بشكل جيد

يجب التأكد من أن اللحوم مطهوة بشـكل 
جيـد للتخلـص مـن الجراثيـم والبكترييا 
والديـدان بداخلها، فاللحوم عادة ما تكون 
مصدراً للعديد من االمراض الخطرية والتي 

تكون قاتلة يف بعض األحيان.
8 . فطر املرشوم 

هنـاك 32 نوعاً من الفطر املرشوم السـام 

مثل الفطر املسمى بقبعة املوت يف أوروبا، 
وهنـاك 52 نوعاً آخر يحتوي عىل سـموم 
خطرية، ال تقلـق طاملا أن الفطر املتوفر يف 

السوق غري سام.
9. التوت األزرق 

لونـه أزرق رائع و لـه فوائد طبيـة أيضاً، 
إال أنـه يحتـوي عىل نسـبة من السـموم، 
فإن كنت يف زيـارة إىل أوروبا ربما تصادف 
أطعمـة بنكهـة التـوت األزرق يف أملانيـا و 
السـويد و فرنسـا و مـا دام هـذا التـوت 

مطبوخاً فال خطر عليك. 
10. الفول السوداني

بالنسبة للكثري من األمريكيني يمثل الفول 
السوداني مصدراً مخيفاً للحساسية، حيث 
يعيـش أكثر مـن ثالثة ماليـني أمريكي يف 

رعب حقيقي من هذه البقوليات اللذيذة.

يعد الزعرت الربي من األعشاب الغنية بالعديد من الفوائد الصحية للحامل ، ولكن 
ينبغي عدم اإلكثار من تناوله وذلك حتى ال تصاب الحامل باإلجهاض.

ويعمل كثرة تناول الزعرت الربي عىل توسـيع الحوض لذلك احريص سـيدتي عىل 
عدم تناوله وخاصه خالل الثلث األول من الحمل أما إذا كنِت عىل موعد قريب مع 
الوالدة فهذا املرشوب يسهل لِك عمليه املخاض وتتساءل الحامل عن فوائد الزعرت 

الربي  لها خالل فرتة الحمل.
فوائد الزعرت الربي للحامل:

• يعزز من صحة الجهاز املناعي يسـاعد تناول الزعرت الربي كمرشوب أو وضعه 
يف أطباق الطعام عىل التحسـني من صحة الجهـاز املناعي فهو يحتوي عىل مواد 
مضـادة لألكسـدة لذلك فهـو يحمي الحامل مـن األمراض مثـل األنفلونزا والربد 

وغريها.
• يقـاوم البكترييـا الزعرت من األعشـاب الغنية واملحتوية عىل مـادة الثيمول تلك 

املادة لديها القدرة يف مقاومة البكترييا والجراثيم يف جسم الحامل.
• يحمي مـن خطر اإلصابة بمرض الرسطاناحريص عزيزتـي الحامل عىل تناول 
الزعـرت الربي بالقدر املعتدل وذلك تجنباً لإلصابـة بمرض الرسطان مثل رسطان 

الثدي وغريه.
• يحسـن من عمليـة الهضم: يقوم الزعرت الربي بتعزيـز صحة الجهاز الهضمي 
للحامـل فبعـض الحوامل يعانون مـن اضطرابات يف جهازهـم الهضمي كما انه 

يعالج مشكلة اإلمساك لدى الحامل.
• يقوي من صحة األسنان والعظام  

يمنح الزعرت الربي عند تناوله عىل بعض املعادن الالزمة للحفاظ عىل قوة األسنان 
وعدم اإلصابة بهشاشة العظام.

• يسهل من عملية املخاض
يعمل الزعرت الربي عىل توسيع عنق الرحم وذلك لقدرته عىل تحفيز إنتاج هرمون 

الربوجسرتون، هذا الهرمون املستخدم لتسهيل عملية الوالدة.
• يعالج مشـكلة القـيء والغثيان الصباحي يخفف الزعرت الـربي عند تناوله من 

مشكلة القيء والغثيان الصباحي وخاصة خالل الشهور األوىل من الحمل.
• يحمي الحامل من خطر اإلصابة بمرض فقر الدم 

يعـزز الزعرت الربي من نسـب الهيموجلوبني بالدم ممـا يحمي من خطر اإلصابة 
باألنيميا.

• يحسن من الصحة املزاجية عادة ما تشعر الحامل خالل فرتة حملها باإلكتئاب، 
ولكن مع تناول الزعرت الربي فسوف يعمل عىل إسرتخاء أعصابك.

• يحمي من خطر اإلصابة من ارتفاع الضغطهناك بعض السيدات الحوامل والتي 
يعانـني من ضغط الدم املرتفع ، ومـع هذا فإن الزعرت الربي له العديد من الفوائد 

والتي منها خفض ضغط الدم املرتفع.

عقـدت منظمـة الصحـة العاملية 
اجتماًعـا طارًئـا لبحـث التفيش 
الجديد ملرض جدري القرود، وهو 
عدوى فريوسـية معروفـة غرب 
ووسـط أفريقيا، وذلك بعد تأكيد 
أو االشتباه بأكثر من 100 إصابة 

يف أوروبا.
العـدوى  حـول  األنبـاء  وأخـذت 
الجديـدة أصداءهـا حـول العالم 
الـذي بـدأ التعـايف مـن جائحـة 
كورونـا، وسـط تسـاؤالت حول 
مـدى إمراضيـة جـدري القـرود 
ومدى خطورته وإمكانية انتشاره 

ليصبح جائحة.
وأفـاد تقريـر بأن جـدري القرود 
تسـبب يف تفيش املـرض يف أوروبا 
إىل  ووصـل  الشـمالية  وأمريـكا 
إرسائيل وأسـرتاليا، مما يدل مرة 
أخرى عىل مدى سهولة أن يصبح 
العامـل املعدي الـذي يظهر يف بلد 

ما مصدر قلق دويل.
ما هو جدري القرود؟

التقريـر، فـإن جدري  وبحسـب 
القرود هو تسـمية خاطئة ناتجة 
عن حقيقة أنه تم اكتشـافه ألول 
مـرة يف عـام 1958، عندما تفىش 
مـرض يشـبه الجـدري يف القردة 
التي تم االحتفـاظ بها للبحث، يف 
حني أن القـردة معرضة لإلصابة 
به، تماًما مثل البرش، فهي ليست 

املصدر. 
جنـس  إىل  الفـريوس  ينتمـي 
الـذي  القرشيـة،  الفريوسـات 
يشـمل فريوس الجدري املسـبب 
ملرض الجـدري، وفريوس اللقاح، 
الذي يسـتخدم يف لقـاح الجدري، 

وفريوس جدري البقر.

يعـد جـدري القـرود أقـل عدوى 
مـن الجـدري وتكـون األعـراض 
أكثر اعتـداًال. تويف حوايل ٪30 من 
مرىض الجـدري، يف حني أن معدل 
الوفيات بسـبب جدري القرود يف 
اآلونـة األخرية يـرتاوح من ٪3 إىل 
٪6 ، وفًقا ملنظمة الصحة العاملية، 
لكـن تقاريـر أخرى تتحـدث عن 
نسـبة وفاة قد تصل إىل %10 من 

املصابني بساللة الكونغو.
وهناك ساللتان رئيسـتان، األوىل 
أكثـر  وهـي  الكونغـو،  سـاللة 
خطـورة، واألخـرى هـي سـاللة 

غرب أفريقيا.
أعراضه

بعد فرتة حضانة عـادة ما تكون 
مـن أسـبوع إىل أسـبوعني، يبـدأ 
املـرض بحمـى وآالم يف العضالت 
وإرهـاق وأعـراض أخرى تشـبه 

أعراض األنفلونزا.

يتسـبب  الجـدري،  عكـس  عـىل 
الغـدد  تـورم  القـرود يف  جـدري 
الليمفاوية، ويف غضون أيام قليلة 
من ظهور الحمى، يصاب املرىض 
بطفح جلدي يبـدأ غالًبا يف الوجه 
ثـم ينتـرش إىل أجـزاء أخـرى من 

الجسم.
تنمو اآلفـات إىل بثور تحتوي عىل 
سوائل تشكل قرشة، وإذا تشكلت 
آفة عىل العني، فيمكن أن تسـبب 

العمى.
وتقول منظمة الصحة العاملية إن 
املرض يستمر عادة من أسبوعني 
إىل 4 أسـابيع، ويكون الشـخص 
معدًيـا مـن الوقت الـذي تبدأ فيه 

األعراض حتى تتساقط القرشة.
يعانـي بعـض املرىض مـن آفات 
تناسـلية وقد يكون مـن الصعب 
تمييز الطفـح الجلدي عن مرض 
الزهري وعـدوى فريوس الهربس 

البسيط والقوباء املنطقية وأنواع 
العـدوى األخـرى األكثر شـيوًعا، 
وفًقا للمراكـز األمريكية ملكافحة 

األمراض والوقاية منها.
لم يتـم تحديد املضيـف أو الناقل 
الرئيـيس ملـرض جـدري القـرود 
بعـد، عـىل الرغم من االشـتباه يف 
أن القـوارض تلعب دوًرا يف انتقال 

العدوى.
عنـد  مـرة  ألول  تشـخيصه  تـم 
البرش يف عـام 1970 يف جمهورية 
الكونغـو الديمقراطيـة يف صبـي 
يبلغ من العمر 9 سنوات. منذ ذلك 
الحني، حدثت معظم الحاالت بني 
البرش يف مناطـق الغابات املطرية 

يف وسط وغرب أفريقيا.
يف عـام 2003، حدث أول انتشـار 
خارج أفريقيا يف الواليات املتحدة 
بالحيوانـات  مرتبًطـا  وكان 
املسـتوردة من غانا إىل تكساس، 

ذلـك كالب  والتـي أصابـت بعـد 
الرباري األليفة.

ال ينترش جدرى القرود بسـهولة 
االتصـال  ويعتـرب  النـاس،  بـني 
بالفريوس من حيوان أو إنسان أو 

يشء ملوث هو املسار الرئييس.
عـن  الجسـم  الفـريوس  يدخـل 
طريـق الجلد أو الجهـاز التنفيس 
أو األغشـية املخاطيـة يف العني أو 

األنف أو الفم.
ُيعتقـد أن االنتقـال من شـخص 
إىل آخـر يحدث بشـكل رئييس من 
خالل رذاذ تنفيس بأحجام كبرية، 
ولكـن يمكن أن يحـدث أيًضا من 
خالل مالمسـة سـوائل الجسـم 
أو مـادة اآلفـة، أو بشـكل غـري 
مبارش من خالل مالمسة املالبس 

امللوثة.
قـد ينتقل الفـريوس أيًضـا أثناء 
ممارسـة الجنـس، وقـد حدثـت 
الحديثـة  الحـاالت  مـن  العديـد 
خـارج أفريقيـا داخل الشـبكات 

الجنسية.
يمكن للمطهرات املنزلية الشائعة 

أن تقتل الفريوس عىل األسطح.
تشـري البيانـات إىل أن اللقاحـات 
التي يتم استخدامها للقضاء عىل 
الجدري فعالة بنسبة تصل إىل 85 
باملئـة ضد جـدري القـرود، وفقا 

ملنظمة الصحة العاملية.
وكان القضـاء عـىل الجدري عىل 
مسـتوى العالم منـذ أكثر من 40 
عاًما أحد أعظم اإلنجازات يف تاريخ 
الصحـة العامة، حيـث قىض عىل 
سـبب من أسـباب الوفاة والعمى 
والتشـوه، ابتليت به البرشية ملا ال 

يقل عن 3000 عام.
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هـل تخيلـت بأن رقمـك املفضل 
يمكن أن يعرب عن شـخصيتك ؟ 
ويحدد مجموعة من األمور عنك 
وعن مشاعرك . لذلك قمنا بعرض 
لك مـاذا يقول رقمك املفضل عن 
شـخصيتك تعرف عـيل الصفات 

املختلفة أدناه .
شخصيتك من رقمك املفضل :

الرقم واحد :
يدل الرقم واحد عىل أنك محبوب  
وتحظـى بشـعبية كبـرية بـني 
األخريـن .  قد يعتقد البعض بأن 
هذا الرقم يدل عىل الوحدة ولكن 
يجب أن يفكر الجميع بأنه يعرب 
عن جمال شخصيتك وأنك تتمتع 

بشخصية فاتنة .
الرقم إثنني :

يشـري هذا الرقم عىل أنـك تمتع 
بشـخصية كريمة  وترغب دائماً 
يف التغـري األماكـن التـي تذهب 
إليها . كمـا أنك تفضـل اإللتزام 

باملعايري والقيم يف حياتك .
الرقم ثالثة :

يمكـن أن يـدل رقـم ثالثـة عىل 
أن لديـك شـخصية ذكيـة جـداً 

وتتفوق يف حياتك. قد تشـعر أنك 
محاط دائما باألغبياء وجميعهم 
يحتاجوا إىل بذل املزيد من الجهد 

لكي يصلوا إىل مستواك .
رقم أربعة :

يعطي رقم أربعـة مجموعة من 
العالمات عن سماتك الشخصية 
ومنهـا أن لديك شـخصية رائعة 
وتحاول دائماً أن تهتم بمظهرك  

لظهور بشكل جميل وأنيق .
رقم خمسة :

إذا كنـت تفضـل رقـم خمسـه 

فهـذا يـدل عـىل أنـك شـخصية 
منفعلة  وتشـعر أنك بإسـتمرار 
تحـت ضغـط يف العمـل والحياة 
الشـخصية .  كمـا أنـك تتمتـع 
بحماس قوي عند القيام باألمور 

املختلفة .
رقم ستة :

رقم ستة من األرقام املرحة ولكن 
لديه املزيد من الخبث والخدع التي 
تسـاعدك يف تخطـي الصعوبات 
. وتتمكـن من التخطيـط الجيد 

للمهام املتعددة .

رقم سبعة :
غالباً األطفال الذين يفضلوا رقم 
سـبعة هـم األفضل يف املدرسـة 
. ولكـن البالغـني الذيـن يفضلوا 
هذا الرقم غالباً ال يتمتعوا بحياة 
هادئة ويسـعوا دائماً إىل تحقيق 
الهدوء والتخلص من الفويض يف 

حياهم .
رقم ثمانية :

هل تفضل رقـم ثمانية ؟ مربوك 
عليـك فأنـت تسـتمتع بحياتـك  
وناضـج بمـا يكفي لكـي تقوم 
بالتخطيط جيداً، وتحقق النجاح 

العميل يف وظيفتك .
رقم تسعة :

صاحب هذا الرقـم يتمتع بمزايا 
شخصية فريدة فهو له كاريزما 
خاصـة بـه وطاقـة عاليـة عند 
أداء املهـام املختلفة والقدرة عىل 

إنجازها يف وقت قصري .
رقم صفر :

يشـري هـذا الرقـم إىل أن لديـك 
شخصية مبتهجة وتحب النكات 
والضحك مـع أصدقائـك وأفراد 
عائلتك وتشعر بالنشاط الدائم .

يرضب للشـخص الذي يعني الناس بما يقدر 
عليـه ، ويسـاعدهم بما يسـتطيع ، فيطمع 
النـاس بما عنده مـن خري وعـون ، فيلّحون 
عليه باملسـألة ويحّملونه مـا ال طاقة له به ، 

غباءا منه وجهال . 
أصلـه: ان رجال جاء إىل بغـداد لقضاء بعض 
األشـغال فيهـا .. فنزل ضيفا عـىل رجل كان 
صديقا لوالده .. وكان الرجل معدما ، فلما رأى 

الضيف يحّل بسـاحته ، رحب به وأجلسـه.. 
فلما حـان وقت الغداء ، أخـرج الرجل بعض 
رغفـان من الخبـز ، كان قد أعّدهـا غداءا له 
والبنـه ، ووضعها أمام الضيـف مع ما تيرس 
له من إدام قليـل.. فراح الضيف يأكل رغفان 
الخبز بشـهية عجيبة ورشاهة غريبة ، حتى 
أتى عليها جميعا ، والرجل ينظر إليه وال يقدر 
عـىل الكالم.. وبعـد أن انتهـى الضيف الثقيل 

من طعامه ، إلتفت إىل رب البيت وتشّكر منه 
لكرمـه ، ثم (( گال له : عمـي خبزك طيب .. 
گال لـه : من گـرد عّمـك )).. أي أن الخبز لو 
لم يكن طيبا شهيا ملا أكله الضيف كله ولرتك 
منه شـيئا لـه ولولـده وهذا من سـوء طالع 
الرجـل وشـقائه.. ثـم ذاع ذلـك الحديث بني 
الناس ، فعجبوا من فعل الضيف وسوء أدبه.. 

وذهب ذلك القول مثال.

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
ــك أحآجـيــــ ــآ  م ــك  أزعـل ــد  أتــقصــــــــ
ــاري بحتضـــ ــدري  تــ ــك  أدريـــ ــه  وآنــــ
ــآك ويــ ــي  وأحج ــف  اوك ـــى  أتـحآش ــس  بــ
ــآري نـــــ ــي  وتـــزيـــدل ــك  بـيــ ــن  أذوبــ
ــآي ويـــ ــي  جت وآل  ــروح  اتـ ــل  تـــقبــ آل 
ــــــــــــآري انـكس ــــــعدك  يــس ــة  معقول
ــوب نـ ــد  ف ــــآك  أنـس ــي  ليـــلـ ــه  ويــ ــرر  أق
ــرآري ق ــي  ف ــع  وأرجـ ــح  الصب ــن  م ــي  وأج
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أبـــــــراج

مهنيـاً: تطـرأ تغيـريات تريح بالـك قليالً، وحـاول أن 
تتحـاىش املجهود غري املربّر، ألنك قد تواجه بعض التعب 
يف األيـام املقبلة.عاطفياً: قـرارات غري مـّربرة من الرشيك 

بسبب ترصفاتك املستفزة واملثرية للجدل أخرياً.
صحياً: عليك النهوض باكراً وممارسـة الرياضة قبل القيام 

بأي نشاط أو عمل.

مهنيـاً: ال تفـرض عـىل نفسـك التزامـات أكرب من 
طاقاتك، فهذا قد يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة.
عاطفيـاً: إسـتمع إىل توجيهات الرشيك، فهـو يدرك أكثر 
من غريه مصلحتك جيداً ولن يفرّط فيها مهما كانت الظروف.
صحياً: من املفيد أخذ قسـط من الراحة بعد الجهد الذي بذلته 

إلنجاح أحد املشاريع، واالهتمام بوضعك الصحي.

مهنياً: قد تجد نفسك مجربا عىل الترصف مع بعض 
الزمالء بأسلوب لني وتحاول أن تكون هادئاً معهم.

عاطفياً: تخرج من مواجهة رشسة مع الرشيك بانتصار 
بارز، وذلك طبيعي ألنك صاحب حق.

صحيـاً: تندفـع للقيام بكل مـا يعود بالفائـدة عىل صحتك، 
وهذا أمر جيد ويسجل يف مصلحتك.

مهنيـاً: تحقيـق الطموحـات يحتـاج إىل مزيد من 
الوقـت، فكـن صبوراً حتـى تضمن تحقيـق أهدافك 

نهائياً وعىل نحو حاسم.
عاطفياً: جاذبيتك تضعك يف دائرة الضوء، وهذا يثري حفيظة 
الرشيك ويشـعل عنده نار الغرية.صحياً: قد تسعى للتخلص 

مما يشغل بالك ويبقيك يف حالة قلق وأرق دائمني.

مهنيـاً: تنّكـب عـىل أعمالك واثقـاً بالحـظ والدعم، 
وتناقش شوؤناً مهنية حساسة تخرج يف نهايتها رافعاً 
راية النرص.عاطفياً: يبتسم الحب وترشق الشمس يف قلبك، 
تشعر برغبة قوية لبناء مستقبل حافل، لكن ثمة عقبات تعيق 
تنفيذ خططتك، إال أنها لن تدوم طويالً .صحياً: قد تتّخذ قرارات 

تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، وهذا أمر مهم.

مهنياً: تسـتفيد مـن فائض أموالك يف اسـتثمارات 
كبـرية، وترتيـث بعـض الوقت بغيـة اسـتثمارها يف 
مشـاريع اجتماعية.عاطفيـاً: يسـألك الرشيـك رأيك يف 
العالقـة بينكمـا، ويحاول اسـتيضاح عدد مـن النقاط التي 
تهمكما.صحياً: تتوج جهدك الذي بذلته يف تطبيق اإلرشادات 

الصحية برحلة تميض خاللها أجمل أوقات الرتفيه.

مهنيـاً: تـزداد محبـة الزمـالء لـك يوماً بعـد يوم، 
والفضل يف ذلك معالجتك األمور بصدق وشفافية.

عاطفيـاً: طلبـات الرشيك ال تزعجك إطالقـًا، فحاول أن 
تلبيها بكل طيبة خاطر.

صحيـاً: تعامل مع محيطك بلطف وهـدوء، وانتبه ألعصابك 
وخفف من العمل املرهق.

مهنياً: مشـكلة عالقة تنعكس سـلباً عىل تحّسـن 
وضعك مادياً ومعنويـاً، لكن ذلك يزول تدريجاً لتصل 
إىل الهدف املنشود.عاطفياً: من األفضل أن تعالج املسائل 
العالقـة مـع الرشيك، املماطلـة قد توصلكمـا إىل نتائج غري 
مضمونة.صحيـاً: تقدم عىل يشء مختلـف أو تدور األحداث 

برسعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعداً.

مهنياً: تنشط االتصاالت وتنفرج األوضاع، وتستثمر 
طاقاتك اإلدارية ومواهبك يف سبيل استغالل الفرص.

عاطفياً: الخالف مـع الرشيك يجب أال يدوم طويالً، فهو 
الوحيد القادر عىل مساعدتك يف كل الظروف.

صحيـاً: ال تـدع نصائـح اآلخريـن العشـوائية تقنعـك بـأن 
ممارستك الرياضة لن تجديك.

مهنيـاً: يرافقـك الحظ عـىل الصعد كافـة، وتتزود 
أفـكاراً جديـدة وقناعات مـن نوع آخـر، وقد تعرف 
نجاحاً مهماً.عاطفياً: إذا كنت بصدد االتفاق مع شخص 
من الجنس اآلخر، تناقـش قضية تخصكما، فكن مرتوياً إذا 
تعرّضت لبعـض املضايقات.صحياً: رياضـة العدو الخفيف 

يومياً تعطيك إحساساً باملغامرة واإلثارة التي ترغب فيها.

مهنيـاً: يمنحـك هـذا اليـوم راحة فكريـة وذهنية 
صافية، فحاول أن تسـتفيد مـن الوضع لكن ال تكن 
مترسعـًا يف قراراتـك الحاسـمة.عاطفياً: تتلقى بعض 
املالحظات من الرشيك، وهذا قد يخلق عندك نوعاً من القلق، 
لكـن يفـرتض أن تتقبل األمـر برحابة صدر.صحيـاً: تكون 
بحاجة إىل الراحة وخصوصـًا بعد الجهود التي بذلتها أخرياً، 

وذلك يعود عليك بفائدة كبرية عىل كامل الصعد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: ال تؤجل شيئاً للغد، أنجز ما عليك وال تتورط 
يف قضية لست مطمئناً إليها.

عاطفياً: الفرتة املقبلة تتطلب منك اسـتجماع أفكارك، 
لالنطالق نحو مستقبل أكثر إرشاقاً عىل الصعيد العاطفي.

صحيـاً: حاول التوفيق بني فرتات العمل والفرتات الرضورية 
للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.

مساهمات القراء

1176 – طائفـة الحشاشـني تحـاول اغتيال 
صالح الدين األيوبي قرب حلب.

1455 – بداية أوىل معارك حرب الوردتني وهي 
معركـة سـانت ألبانـز األوىل يف مدينة سـانت 
ألبانـز بإنجلـرتا التـي انتهـت بإنتصـار كبري 
لجيش أرسة يورك بقيادة ريتشـارد يورك عىل 

جيش أرسة النكاسرت.
1864 – ترحيل أكثر من 2 مليون من الرشكس 
من ديارهم قرسا من قبل روسيا القيرصية إىل 
الدولـة العثمانية لـكل من تركيـا و العراق و 

سوريا و لبنان و األردن.
1872 – الرئيس األمريكي يوليسـيس جرانت 
يوقـع عفـوًا أعـاد فيـه الحقـوق املدنية لكل 
املتعاطفني مـع الكونفدراليـني الجنوبيني ما 

عدا 500 شخص.
1945 – الرئيس األمريكي هاري ترومان يعلن 

عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.

1948 – مجلـس األمن يصدر قـراره رقم 49 
الخـاص بوقف إطـالق النار أثنـاء الحرب بني 

العرب واليهود.
االتحـاد  بـني  اتفاقيـة  أول  –توقيـع   1972
السـوفيتي والواليات املتحدة للحد من انتشار 
األسـلحة اإلسـرتاتيجية، وسـميت االتفاقية 

«سولت1-».
1987 – وقوع مذبحة هاشمبورا ضد املسلمني 

يف مدينة مريوت بوالية أتر برديش يف الهند.
1990 – اتحـاد الجمهوريـة العربيـة اليمنية 
الشـعبية  الديمقراطيـة  اليمـن  وجمهوريـة 
بدولة واحدة تحت اسـم الجمهورية اليمنية، 
وإتفق عىل تكوين مجلس رئايس يتوىل شؤون 
الرئاسـة وتكون رئاسـته لرئيس الجمهورية 
العربيـة اليمنية عيل عبد الله صالح وأن يتوىل 
منصب نائب الرئيـس رئيس جمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية عيل سالم البيض.

2004 – انعقـاد القمـة العربيـة يف تونـس، 
وانسـحاب ليبيا أثناء إلقاء أمني عام الجامعة 

العربية عمرو موىس كلمه اإلفتتاح.
2014 - تايالند تشهد انقالبا عسكريا من قبل 
قائد القوات املسـلحة امللكية وذلك عىل خلفية 
االحتجاجـات التي تشـهدها البالد منذ سـنة 

.2013
2015 - 21 قتيـًال وأكثـر مـن 100 جريح يف 
تفجري انتحاري أثناء أداء صالة الجمعة يف أحد 

مساجد محافظة القطيف السعودية.
2017 - وقوع انفجار يف قاعة مانشسرت أرينا 
يف مانشسـرت بربيطانيـا خالل حفـل للمغنية 
األمريكية أريانا غراندي، مما أدى إىل سـقوط 

23 قتيًال و ما يزيد عن 59 جريًحا.
2020 - تحطم طائـرة ركاب تابعة للخطوط 
الجويـة الباكسـتانية الدوليـة بالقـرب مـن 

كراتيش.

تعرف على شخصيتك من رقمك المفضل

گال له : عمي خبزك طيب .. گال له : من گرد عمك
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الكلمات األفقية 
1 ـ رئيس وزراء بريطانيا السابق . 

2ـ (  عبدالرحمن ...)  أديب وروائي مرصي . 
3ـ  عاصمة جنوب السـودان /  جمع /  رمز ريايض (  

معكوسة ).  
4 ـ كذب وموه /  بقي واستمر .  

5 ـ نبات حلو الطعم كريه الرائحة .  
6 ـ سائل الحياة /  أسود .  

7 ـ من أعلن استقالل روديسيا عن انجلرتا .  
8 ـ يبسـت يـده /  لقب أول رئيـس وزراء للهند بعد 

استقاللها .  
9 ـ غواصة نووية روسية /  برئ بعيدة القعر .  

10ـ مسلسـل لرشيـف منـري وغادة عـادل وجمال 
إسماعيل /  قاهر التتار . 

الكلمات العمودية
منكـر (   أمـر  معكوسـة )/   داجنـة (   طيـور  ـ   1

معكوسة )/  صات الضفدع .  
2ـ  دخول /(...  أوباما )  أول امرأة أمريكية من أصول 

إفريقية تدخل البيت األبيض .  
3 ـ اإلنسان (  معكوسة )/  الله .  

4 ـ أجيب (  معكوسة )/  غذاء الرضيع /  متشابهان .  
5ـ  عبد (  معكوسـة )/  يألفهما (  معكوسـة ).  

6 ـ خاطر /  سحاب .  
املـرسح  فنانـة  رزق )   مـرشوب كحـويل /(...   ـ   7

والسينما املرصية .  
8 ـ للتفسري /  رق /  وثقه (  مبعثرة ).  

9 ـ جاري /  ما يطري (  معكوسة ).  
10ـ نحادث ليال /  ورود (  معكوسة ). 

أراماااااااام
لن أتصل

وإن أحببتك بذبذبات أبوّية
وإن أدبا بمعبدك كنُت حّد العفوية
وإن قدرتك حتى مشارف القدسية

برحاب قلبك عشقت بعض األبجدية
وطرحت أسلحتي إكراما ال انتهازية

أراماااااااام
لن أتصل

رأيتهم إياك يؤلّهون
رأيت بعضهم عليك يهون

ما أدركت يوما ذاك ما سيكون
وال خطر عىل قلبي حتى خوفا منك هجرون

أراماااااااام
لن أتصل

بخاتمك أنَت فرضَت القيود
وبجربوت الكرب عنوة نسفَت العهود

دون محكمة نفذَت أمرك أو إنصات لشهود
ما أنا التي تحت القهر ُيخّيل إليك أنني أعود

أراماااااااام
لن أتصل

عىل هدى من عهدي والوفاء
تركُت فلذات نبيض برياض الرقة والنقاء

ضببَت عىل األوتار، ظننَت أنَّ ذاك رضب من الدهاء
ال والله !!  أنا األبية وال لغري ربها  تترضع باالستسقاء

أراماااااااام
لن أتصل

وإْن من وقع الظلم قلبي عليْل
وِمن غمده انسل الغفو وما صار إال ذليل

إىل ربي رفعت أكفي فهدأ النبض، ذاك الدليل
إليه هو، موالي، فوضت أمري ... وال غريه جليل

عدل وال يف ذلك شك .. أو .. بعض من فتيل تحليل

أراماااااااام
لن أتصل

أسقطت ورقتك يف غياهب النسيان
وإن ذكراك تحوم يف عوالم اإلدمان

أراقب تلك املمرات بكل عشق وإتقان
وأتساءل ما خطبك !! كيف رصت ذاك ”اإلنسان“
غريب حال حكٍم بالبرت وكتاُبنا كوثر يف كل آن !!

أراماااااااام
لن أتصل

كفاك كربا فال ذرة كرب يف الجنان
أبرعم دونك بالعشق يف كل فضاء بحنان

حرَّمُت عىل نفيس لقياك، إنك بالغواية مّنان
ما عدَت لكل ذاك الوفاء، وأسفي .. أجدر عنوان

ها، كالهما عندي صنوان اِحرق قالعي وراياتي أو ُدكَّ

أراماااااااام
لن أتصل

مهما عن الظلم أقول، يبقى الحليم
جّباَر الخواطر الندية من كل داء أليم

اّتِق الله يوم ُتسأل !! حايل عليه هو مطلٌع وبه عليم
بجوده .. سأصفو .. ويربأ حايل  .. إنه الجوّاد الكريم

لفْظُتك من الحشا والحرف انتىش .. ما عدَت ذاك الحميم !! 

                       مريم الراشدي
                      اململكة املغربية
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    دبي / الزوراء / ظافر جلود:
العربية،  ُينظم مركز أبوظبي للغة 

التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
الـ٣١  الدورة  أبوظبي،   –

الدويل  أبوظبي  ملعرض 
يقام  الذي  للكتاب، 
 ٢٣ من  الفرتة  خالل 
 / مايو   ٢٩ وحتى 
أيار الحايل، يف مركز 

الوطني  أبوظبي 
بمشاركة  للمعارض، 

األدباء،  كبار  من  نخبة 
من  والنارشين  واملفكرين، 

سعيد  العالم.وقال  أنحاء  جميع 
التنفيذي  املدير  الطنيجي،  حمدان 
ملركز أبوظبي للغة العربية باإلنابة ومدير 
معرض أبوظبي الدويل للكتاب ٢٠٢٢، « 
والفعاليات  األحداث  أبرز  عن   » للزوراء 
العام،  هذا  املعرض  سيحتضنها  التي 
الدويل  أبوظبي  معرض  «يشّكل  قائالً: 
للكتاب منارة علم ومعرفة وإبداع تحشد 
حولها نخبة من املبدعني، لهذا خصصنا 
بمكانته».  تليق  أجندة  العام  لدورة 
الحدث  يف  سيشارك   : الطنيجي  واضاف 

ما 
بو  عىل ير

دولة،   ٨٠ من  أكثر  من  نارش   ١٠٠٠
الفعاليات  من  متكامالً  جدوالً  يقّدمون 
يضّم أكثر من ٤٥٠ فعالية متنوعة ُتلبي 
تطلعات الجمهور، من ضمنها الجلسات 
األدبية  واألمسيات  والندوات،  الحوارية، 
والثقافية والفكرية، إىل جانب مجموعة 
التعليمية،  الفعاليات  من  كبرية 
للنارشين،  املهني  الربنامج  وأنشطة 

نخبة  يقدمها  التي  الطفل،  وفعاليات 
واملتخصصني.وتحل  األكاديميني  من 
الدولة  االتحادية  أملانيا  جمهورية 
خصصت  والتي  الرشف،  ضيف 
من  حافالً  برنامجاً  بدورها 
الثقافية  واألحداث  الفعاليات 
 ١٠ نحو  فيها  يشارك  التي 
ومبدعني  ومثقفني  نارشين 
أملان، سيلتقون جمهور الثقافة 
أكثر  عرب  والعربية  اإلماراتية 
ومهنية  ثقافية  جلسة   ١٥ من 
أبوظبي  مركز  متنوّعة.واختار 
العربي  األدب  عميد  العربية  للغة 
املحورية  العام  شخصية  حسني  طه 
 ،٢٠٢٢ للكتاب  الدويل  أبوظبي  ملعرض 
وذلك تقديراً إلسهاماته الكبرية واملضيئة 
العربية،  الثقافة  تاريخ  يف  رّسخها  التي 
األدبية  القامة  بهذه  الحدث  يحتفي  إذ 
يسلّط  خاص  جناح  خالل  من  املرموقة 
عرب  األديب،  وأهمية  مكانة  عىل  الضوء 
رسد برصي ملالمح من حياته، بالتنسيق 
مع متحف طه حسني يف مرص، وسلسلة 
التي تناقش محاور عدة يف  الندوات  من 

مسرية طه حسني وفكره.

تسيطر  الحزن  من  حالة 
بعد  ميديا  السوشيال  عىل 
خرب وفاة سمري صربي عن 
معاناة  بعد  عاماً   ٨٥ عمر 
يوم  أن  خاصة  املرض،  مع 
الذكرى  يصادف  وفاته 
غانم. سمري  لرحيل  األوىل 
مرص  نجوم  من  عدد  وقام 

صربي  سمري  الراحل  بنعي 
مؤكدين  مؤثرة،  بكلمات 
لطيبته  سيفتقدون  أنهم 
زمالئه  بني  بها  عرف  التي 
بأعمال  وبقيامه  الفنانني 
شاهني  إلهام  الخري.. 
للراحل  نعيها  يف  قالت 
يرحمه  «ربنا  صربي  سمري 

مثواه  ويجعل  ويغفره 
جميل  انسان  هو  الجنة، 
ويستحق كل التقدير ونعزي 
أنفسنا وكل محبيه يف مرص 
العربي». الوطن  كل  ويف 

نبيلة عبيد، من جهتها، نعت 
قائلة  صربي  سمري  الراحل 
صربي  سمري  لله،  «البقاء 

وشعلة  وفيا  صديقا  كان 
من النشاط والذكاء وشعلة 
من املجامالت ومحبا للحياة 
جدا، وصديقا مخلصا وفنانا 
الحياة، وبدليل  كبريا ويحب 
يسجل  لحظة  آخر  لغاية 
ومتواجد  اإلذاعي  لربنامجه 

يف املناسبات ويقاوم».

الحفل  أشعل  الساهر  كاظم 
الختامي ملهرجان الغناء بالفصحى 
السعودية  العاصمة  يف  أقيم  الذي 
كذلك  الحفل  يف  وشاركت  الرياض، 
التي  عماد  زينة  الشابة  الفنانة 
قدمت مجموعة من أجمل األغاني.

حافل  باستقبال  حظي  الساهر 
من قبل الجمهور السعودي لحظة 
صعوده عىل خشبة املرسح، كما بدأ 
أنت»،  لم تكوني  «لو  بأغنية  حفله 

بالعديد من  الجمهور  كاظم طالبه 
األغاني والتي من بينها «أنا وليىل»، 
وسعى لتقديم مجموعة من أشهر 
كاظم  وأشعل  بالفصحى،  أعماله 
كل  مع  الجمهور  حماس  الساهر 
أغنية قدمها يف الحفل وسط تفاعل 
الجمهور  الساهر  غازل  واسع.. 
الحفل بعدما  أثناء  السعودي كذلك 
بدل كلمات أغنية «زيديني عشقا»، 
حيث غنى مقطعا من األغنية قال 

للحزن  عاصمة  اقدم  «أنا  فيه: 
وجعي  فرعوني  نقش  وجرحي 
الرياض  من  حمام  كرسب  يمتد 
الجمهور  وتفاعل  الصني»،  اىل 
وتبديله  الساهر  كاظم  غناء  مع 
النجم  قام  كما  األغنية.  لكلمات 
الكبري بتوديع الجمهور بعد انتهاء 
فقرته واقرتب منهم من أجل إلقاء 
التحية عليهم، وحرص العديد منهم 
الكبري  للفنان  صور  التقاط  عىل 

املاضية  الفرتة  خالل  قدم  الذي 
اململكة  يف  غنائي  حفل  من  أكثر 
العربية السعودية.. مهرجان الغناء 
وزارة  قبل  من  ينظم  بالفصحى 
مرسح  عىل  السعودية  الثقافة 
بوليفارد  منطقة  يف  سالم  بكر  أبو 
املهرجان  ويأتي  بالرياض،  سيتي 
ضمن  الثقافة  وزارة  من  بدعم 
جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز 

حضورها يف املجتمع.

األخيرة
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أكـدت رشكـة مرسـيدس بنز 
أنها باعت مؤخراً أغىل سـيارة 
يف العالـم. وتـم بيـع سـيارة 
 SLR مرسـيدس-بنز  كوبيـه 
جـًدا  النـادرة   1955 موديـل 
إىل عميـل خـاص مقابل 135 
مليـون يـورو ، أي مـا يعادل 

142 مليون دوالر.
إن“  إن  ”يس  وبحسـب 
األمريكيـة، هـي أغىل سـيارة 
تم بيعهـا عىل اإلطـالق، وفًقا 
رصـد  يف  مختصـة  لرشكـة 
أسعار السيارات.وقالت رشكة 
مرسـيدس يف إعـالن إن أموال 
لتأسـيس  سُتسـتخدم  البيـع 

صندوق عاملي للمنح الدراسية.
القيـايس  البيـع  سـعر  وكان 
السـابق لسـيارة فرياري 250 
جي تي موديـل عام 1963هو 
70 مليون دوالر، وتم دفعها يف 
عام 2018 .وكانت مرسـيدس 
التي تم بيعها بأعىل سـعر عىل 
اإلطـالق واحدة مـن نموذجني 
فقط. وتم تسـمية السيارتني، 
املصنعتـني مـن 67 عاًما، عىل 
اسـم كبري مهنديس مرسيدس 
رودولـف  الوقـت،  ذلـك  يف 
رسعـة  وتصـل  أولينهـاوت، 
املوديل القصـوى إىل 186 ميالً 

يف الساعة.

نجح شـبان وفتيات سعوديون يف صنع أكرب سـلة ورد يف العالم، 
ودخـول موسـوعة ”غينيس“ لألرقـام القياسـية العاملية، بعدما 

استخدموا أكثر من 84 ألف وردة مللء تلك السلة العمالقة.
وتم تصميـم تلك السـلة يف الطائف، وهي مدينة تشـتهر بزراعة 
الـورد وتلقب باسـمه، وتشـهد حاليـا مهرجانا للـورد تم خالله 
إنجاز السـلة التي كرست بأبعادها الثالثة الرقم السـابق املسجل 

باسم دولة سنغافورة منذ العام 2018.
وأظهرت صور للسلة العمالقة، نرشتها وزارة الثقافة السعودية، 
ألوانهـا املتنوعـة وقد ضمت ما يقـارب 26 نوعا مـن أجود أنواع 

الورد.
وتجمع زوار للمكان اللتقـاط صور تذكارية بالقرب منها، بينما 
تـداول صورها مدونون سـعوديون كثر ووسـائل إعـالم محلية 

وعاملية.
ويبلـغ طول السـلة أكثر مـن 12 مرتا، مع عرض يقـارب ثمانية 
أمتـار وارتفاع يقـارب 1.3 مرت، وقد اسـتخدم يف صناعتها مواد 
من الحديد، والخشب، والفلني، والبالستيك، وPVC، قبل ملئها بـ 
84450 وردة، فيما تعد جميع تلك املواد بما فيها الورد مواد قابلة 

إلعادة التدوير.
وضـم فريق عمل السـلة أكثر من 190 شـاباً وشـابًة مـن أبناء 

محافظة الطائف، مستغرقني أكثر من 168 ساعَة عمل.
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قامت رشكـة (جوجل) بحذف 3 
تطبيقـات أندرويـد خطـرية من 
متجر ”بالي سـتور“ التابع لها، 
حيـث تقـول الرشكـة إن تثبيت 
إىل  سـيؤدي  التطبيقـات  هـذه 
نتائـج كارثية.فيما قامت رشكة 
Mountain View بتطهري سوقها 
وجـدت  أن  بعـد  اإلنرتنـت  عـرب 
أن ثالثـة مـن التطبيقـات قادرة 
عـىل تثبيت ثغـرة ”جوكر“ يسء 
السـمعة.إذ يرسق هـذا الربنامج 
الضـار األمـوال من مسـتخدمي 
”أندرويد“ عن طريق تسـجيلهم 
خدمـات  عـىل  للحصـول  رسا 
اشـرتاك مكلفـة يمكـن أن تصل 
قيمتها إىل مئات الدوالرت سنويا.
فيما تشـمل هذه التطبيقات كل 
 Bloodو Style Message ” مـن
 Camera PDFو  Pressure App
Scanner ”، وهـي تخفي برامج 
”جوكـر“ الضـارة عليها، وقد تم 
العثـور عليها من قبـل الباحثني 
يف Kaspersky.ويف منشـور عـرب 

اإلنرتنت، أوضح إيجور جولوفني 
أن الجهات الفاعلة السيئة قادرة 
عـىل ضمـان تجـاوز ”جوكـر“ 
إلجراءات أمـان جوجل من خالل 
إبقـاء حمولتـه الخبيثـة خامدة 
أثناء عملية الفحص، مع تنشيط 
بعـد  فقـط  الضـارة  الوظائـف 
تشغيل التطبيق يف سوق ”بالي“.
”أندرويـد“  تطبيقـات  وأزيلـت 
مـن  الحـني  ذلـك  منـذ  الثالثـة 
متجـر ”جوجل بـالي“ ولكن إذا 
قمـت بالفعل بتنزيلهـا قبل إزالة 
الربامج، فسـيتعني عليك حذفها 
من هاتفك.وعند تقديم املشـورة 
للناس حـول كيفية الحفاظ عىل 
سـالمتهم، يقول Kaspersky إنه 
حتى إذا كنت تقوم بتنزيل تطبيق 
مـن متجر ”جوجل بالي“، فتأكد 
مـن التحقق مـن املعلومات مثل 
املراجعات باإلضافة إىل التفاصيل 
املتعلقـة باملطـور ملعرفـة ما إذا 
كان التطبيق صمم بواسطة جهة 

حسنة السمعة أو اسم معروف.
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من اهم التطورات التي شهدها االعالم العراقي بعد عام ٢٠٠٣ 
االنفتاح عىل العالم والتقنيات الحديثة املستخدمة يف القطاع 
االعالمي، فضال عن هامش يسميه البعض الحرية ويسميه 
البعض االخر فوىض.. ويرى البعض ان حرية االعالم شهدت 
انحرافا كبريا عن املسار الحقيقي لحدود حرية االعالم ومن 
بينها تشخيص االخطاء واالشارة اىل مواضع الخلل ومواطن 
واحدا  وطنا  باعتباره  للوطن  االنتماء  وتعميق  القصور 
تشهده  مثلما  مائدتها   عىل  الكل  تجمع  وطائفة  وعشرية 
التوليفة املتنوعة لباقة الورد التي شهدتها نقابة الصحفيني 
يف انتخاباتها االخرية وفوز زمالء متميزين يف عملهم املهني 
بقيادة نقيبهم الهمام الزميل مؤيد الالمي الذي اثبت حضورا 
متميزا يف الدورات السابقة من خالل ماحققه من منجزات 
محلية وعربية وعاملية خاصة بعد ترأسه  اتحاد الصحفيني 
العرب وعضوية املكتب التنفيذي لالتحاد الدويل للصحفيني.. 
وقد حقق الالمي نتائج مبهرة يف االنتخابات االخرية وحصل 
عىل اكثر من ثلثي اصوات الحضور من الصحفيني املشاركني 
يف االنتخابات مما يثبت تفرده يف قيادة الصحفيني يف هذه 
الفرتة بالذات التي تشهدها البالد ملا يحمله من صفات نبيلة 
تؤهله لنيل قيادة العمل النقابي يف هذه الفرتة، فالقيادة يف 
املفهوم الفلسفي ليست دورة تدريبية يكتسب من خاللها 
املتدرب مهارات فنية يف التعامل مع املجتمع.. القيادة صفة 
يتصف بها القائد من نعومة اضفاره او منذ الصغر تتناغم 
معه حتى مرحلة النضج فقد يكون املعلم قائدا يف مدرسته 
وقد يكون االب قائدا يف بيته وقد يكون القائد العسكري قائدا 
الوضع يختلف  اليها لكن  ينتمي  التي  العسكرية  الوحدة  يف 
عندما يربز شخص يف قطاع مهم مثل قطاع االعالم فيدير 
تفككا  املجتمع  فيه  يشهد  وقت  يف  حسنة  ادارة  البيت  هذا 
متميزة  ادارة  االعالمي  البيت  الشخص  هذا  فيدير  قيميا 
تسهم يف توحيد اللحمة، وان يتكاتف تحت رايته هدف واحد 
التي تحاك هنا وهناك.. قائدا تميز  املؤامرات  بعيدا عن كل 
بالعقالنية والرصاحة والنبل يف التعامل مع االحداث، فنهض 
ما  الصحفية  لالرسة  ليحقق  بفرسه  الهمام  الفارس  هذا 
الثناء  عجز عن تحقيقه االخرون.. قائدا نموذجيا يستحق 
والتقدير، فتحية له ولكل من فاز من زمالء املهنة ونتمنى 
لهم التوفيق يف ادارة دفة السفينة باالتجاه الذي يخدم طموح 

وتطلعات اعضاء االرسة الصحفية واملجتمع العراقي.
فألف الف مبارك لهم هذا الفوز يف هذا العرس الديمقراطي 
الذي اشاد فيه القريب والبعيد من خالل ماوصل النقابة من 
دقات  التي فاق عددها عدد  الورود  تهنئة وباقات  بطاقات 
الفائزين وهم يسجلون  للزمالء  تحية  القلب وهي تخفق.. 
حالة التفرد والنجاح يف مهامهم املهنية ألربع سنوات قادمة 
االرسة  ألعضاء  واملكاسب  باالنجازات  حبىل  ستكون  حتما 
بناء  طريق  عىل  التضحيات  قدمت  طاملا  التي  الصحفية 

العراق املوحد الخايل من العقد.
فتحية للفائزين، وألف شكر ملن اعطاهم ثقته لقيادة العمل 

الصحفي يف العراق.
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غابت الفنانة، ريهام عبد الغفور، عن املشاركة يف دراما رمضان املايض، وذلك 
بعد سنوات من التواجد بشكل دائم يف املوسم، حيث تسبب تأجيل مسلسلها 
يف  للعرض  مرشحا  كان  والذي  حلقة   ١٥ من  املكون  العمر»  منتصف  «أزمة 
رمضان، وبعد انتهاء املوسم تستعد ريهام للظهور بكثافة خالل الفرتة املقبلة 

املنصات  احدى  عىل  جميعهم  مسلسالت   ٤ عرض  تنتظر  اذ 
الرقمية.

عرضها  املنتظر  الغفور  عبد  ريهام  مسلسالت  أول 
قريًبا هو «وش وضهر» تأليف مريم نعوم وإخراج 

اياد نصار،  أبو عوف، ويشارك يف بطولته  مريم 
اسالم إبراهيم، ثراء جبيل، وإخراج مريم أبو 

املأخوذ   «٢٠٧ «الغرفة  هو  والثانى  عوف، 
خالد  أحمد  للكاتب  قصصية  مجموعة  عن 
تامر  السيناريست  توفيق، سيناريو وحوار 
يف  ويشارك  بكري  محمد  وإخراج  إبراهيم، 

بطولته محمد فراج.
وقرر صّناع مسلسل «أزمة منتصف العمر» 

الرقمية  املنصات  احدى  عىل  عرضه 
االنتهاء  تم  حيث  املقبلة،  الفرتة  خالل 

بطولته  يف  ويشارك  أيام،  قبل  تصويره  من 
رشدي  السعيد،  عمر  رئيس،  رنا  فهمى،  كريم 

الشامي، ركني سعيد، هند عبد الحليم وتأليف 
أحمد عادل وإخراج كريم العدل ليكون ثالث 
أعمالها يف الدراما عىل املنصات، كما تظهر 
خالل  رشف  كضيفة  الغفور  عبد  ريهام 
املكون  خطر»  «منعطف  مسلسل  أحداث 
من ١٥ حلقة وبطولة باسل خياط ومحمد 

عالء وإخراج السدير مسعود.

عامر  أيتن  املرصية  الفنانة  شاركت 
حسابها  عرب  فيديو  مقطع  جمهورها 

الرسمي عىل تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، 
تغني  وهي  الفيديو  يف  أيتن  ظهرت  حيث 

وترقص عىل أنغام أغنية «ستو أنا».
وقالت أيتن يف تعليقها عىل الفيديو: «ستو انا 

حرضت بنفسها ايه رأيكوا ىف اللوك ؟».
الفيديو  الفنانة املرصية مع  وتفاعل متابعو 
يف  وإطاللتها  املميز  بحضورها  مشيدين 
حسني  أكرم  للفنان  وتحديها  الفيديو 

باإلضافة إىل جمال الفستان الذي ترتديه.
فيديو  نرش  قد  حسني  أكرم  الفنان  وكان 
الفنان  بصحبة  يرقص  وهو  فيه  ظهر 
يف  وأصدقائهم  وزوجاتهم  ماجد  هشام 
نسائي  لفريقني  أنفسهم  وقسموا  املنزل 
أليتن  «تحدي  الفيديو  عىل  وعلّق  ورجايل 

عامر».
وحققت األغنية نجاحاً كبرياً خالل عرضها 
أحداث  ضمن  املبارك  رمضان  شهر  يف 
حققت  حيث  عليا»  «مكتوب  مسلسل 

األغنية ماليني املشاهدات.

نانيس  اللبنانية،  الفنانة  تتوقع  لم 
لحملة  تتعرض  أن  عجرم، 

رشسة من جمهورها مليئة 
واإلنتقادات  بالغضب 

نرشت  بعدما  خاصة 
عىل  لها  فيديو  مقطع 
الرسمية  صفحتها 
الصور  تبادل  بتطبيق 
. ( م ا نستغر إ )

إىل  يشار 
نانيس  أن 

م  عجر
ت  ظهر

بإطاللة غريبة جًدا 
حيث  متابعيها،  صدمت 

ظهرت متنكرة بوجه وجسم باللون األسود القاتم، 
خالل  بريوت،  العاصمة  شوارع  يف  تتجول  وهي 
الظهور  عجرم  وإختارت  ميالدها.  بعيد  احتفالها 
بمكياج وشعر مستعار مموج وكثيف، لرغبتها 
باختبار املاّرة بمعرفتهم ما إذا كانوا يستطيعون 
من  اإلنتقادات  وجاءت  ال.  أم  عليها  التعرف 
ما  أن  جمهورها  من  إعترب  من  ناحية 
لون  بتغيري  املرصية  الفنانة  تفعله 
تصويرا  يعد  األسود  إىل  برشتها 
السوداء  البرشة  ألصحاب  عنرصيا 
«بالعنرصية». اتهامها  تم  ولهذا 

أن  عجرم  نانيس  وإستطاعت 
تجميل،  لجلسة  وتخضع  تتنكر 
وخالل  شكلها،  لتغيري  وذلك 
املاركت  إىل  دخلت  جولتها 
األشياء  بعض  واشرتت 
وثم  وخرجت،  املال  ودفعت 
سألتهم  املارة  باختبار  قامت 
عن االتجاهات، ومن ثم وقفت 
عند مقهى وحضيت بغناء عيد 

ميالدها مع أحد األصدقاء.
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