
بغداد/ الزوراء:
بحـَث مجلـس القضـاء االعـىل واالتحاد 
الثالثاء،  الكردسـتاني، امـس  االسـالمي 
االشـكاليات القانونيـة الخاصة باالقليم. 
وذكر بيـان ملجلس القضـاء االعىل تلقته 
وكالـة االنباء العراقيـة (واع)، أن «رئيس 
مجلس القضاء االعىل  فائق زيدان استقبل 
االمني العام لالتحاد االسالمي الكردستاني 
صـالح الديـن محمد بهـاء الديـن والوفد 
املرافـق له الـذي تضمـن النائبـني مثنى 

امـني وجمـال كوجر ومسـؤول العالقات 
الوطنية يف االتحاد االسالمي الكردستاني 
محمد هاودياني وعضو اللجنة التنفيذية 
لالتحـاد خليل ابراهيم».وأضاف البيان ان 
«رئيـس املجلس ناقـش مع الوفـد الزائر 
عدد من االشـكاليات القانونيـة الخاصة 
«الوفـد  ان  مبينـاً  كردسـتان»،  باقليـم 
اشاد باسـتقاللية القضاء ودوره املهم يف 
املعالجـة الدسـتورية والقانونية لالزمات 

السياسية التي يشهدها البلد».

بغداد/ الزوراء:
أفاد مصدر أمني يف محافظة النجف، بأن 
طفالً متسـوال اخرتق أمـن مطار النجف 
وتسـبب بتعطيل رحلة ايرانية لساعتني. 
وقال املصدر: أن ”طفالً دون العارشة من 
العمر تمكن من اخرتاق امن مطار النجف 
والوصول إىل نقطة انطالق طائرة ايرانية 
تسـتعد لإلقـالع إىل ايران مع مسـافرين 
عـىل متنهـا، وذلـك لطلـب املسـاعدة ”. 
وبـني املصـدر، أن ”امـن الطائـرة تنبـه 
للطفل وقام بتعطيل الرحلة ملدة اكثر من 
ساعتني، وانزال املسافرين من عىل متنها 
للتأكد من عدم صعود متسـولني آخرين 
عىل متـن الطائـرة“، موضحـا ان ”قوة 

امن املطـار اعتقلت الطفل وقامت بنقله 
خارج املطار، بعدما أدخل املطار يف حالة 
إنذار“. و قال مصدر أمني آخر إن الطفل 
”تمكن من اخرتاق املطار بكل تحصيناته 
ووصل اىل منطقة املرآب ”، مشـرياً إىل أن 
”الطفـل اخذ بالتجـوال داخـل املطار يف 
سـاعات الفجر االوىل دون ان يسـتوقفه 
احد، ثم توجـه اىل مدرج الطائرات، حيث 
وصـل اىل الطائـرة االيرانيـة (ايـران اير 
5318) والتـي كانـت تسـتعد للمغـادرة 
حيث اسـتوقفه رجل امن الطائرة سائالً 
الفتـى عـن بطاقـة الركـوب ورد الفتى 
بأنه الينوي السـفر لكن يريد الوصول اىل 

منزله يف منطقة الرباكية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـِت اللجنة القانونية النيابية، 
امـس الثالثاء، عـن املوافقة عىل 
إدراج فقـرة شـمول املحارضين 
بقـرار 315 ضمن موازنة 2022.
اللجنـة ابتسـام  وقالـت عضـو 
التميمي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
”اسـتقبلنا يف وقت سـابق نخبة 
من ممثيل املحارضين واإلداريني 
واسـتلمنا  البـالد،  عمـوم  يف 
مطالبهـم التي تتضمن تحويلهم 
فقـرة  وإدراج   315 القـرار  إىل 
رصيحـة يف موازنة 2022 تضمن 
لهـم ذلك“.وأضافـت: ”انطالًقـا 
مـن دورنـا الرقابـي والترشيعي 
لرئيـس  األول  النائـب  خاطبنـا 
مجلـس النـواب بكتاب رسـمي 
لغرض ضمان حقهم وانصافهم 

أسـوة بأقرانهم يف بقية الوزارات 
تثميًنـا لدورهم يف سـد شـواغر 
التعليميـة وتقديمهـم  املـالكات 
الخدمـة املجانية ألبنائنا الطلبة“ 
مشـرية اىل ”اسـتحصال موافقة 
مجلـس  لرئيـس  األول  النائـب 
النـواب عـىل اإليعـاز اىل اللجنـة 
املالية إلدراج مادة تضمن تحويل 
املحارضيـن واإلداريـني كافة إىل 
القـرار 315 ضمن موازنة 2022 
خدمـًة للصالـح العام“.وأكـدت 
بالسـعي  ”التزامهـا  التميمـي 
الحثيث من أجل تحقيق تطلعات 
رشائـح املجتمع وإيجـاد الحلول 
املالئمة للمشـكالت التي يعانون 
املوافقـات  واسـتحصال  منهـا 
األصوليـة التي تضمـن حقوقهم 

املرشوعة“.

بغداد/ الزوراء:
والبحـث  العـايل  التعليـم  وزارة  نفـْت 
العلمـي، امـس الثالثـاء، وجـود قـرار 
بفصل الجنسـني يف الجامعات العراقية.
وقال وكيل الوزارة ياسـني العيثاوي: إن 
”الدوام سـيكون حضورياً يف الجامعات 

العراقية، كما كان يف السـنوات السابقة 
قبل وباء كورونا، إذا لم يكن هناك طارئ 
وفق مقررات لجنة الصحة والسـالمة“.

وأكـد العيثاوي يف حديث صحفي: ”عدم 
وجـود أي قـرارات لفصـل الجنسـني يف 

الجامعات العراقية“. 

بريوت/ متابعة الزوراء:
سـجلِت اللرية اللبنانية هبوطا تاريخيا 
غري مسـبوق، امس الثالثـاء، حيث بيع 
الدوالر الواحـد بأكثر من 33 ألفا و700 
لـرية ، فيما سـجلت أسـعار الوقود من 
بنزيـن ومازوت وغاز أسـعارا قياسـية 
جديدة.ويتواصـل هـذا الهبوط بشـكل 

متسـارع منذ أكثر من أسبوع، ويتوقع 
أن يصـل الـدوالر إىل 35 ألـف لرية خالل 
السـاعات املقبلة.وانعكس هذا الهبوط 
عـىل أسـعار السـلع والخدمـات التـي 
ارتفعت بشـكل كبري يف األسـواق، حيث 
تضاعف معظمها.يف غضون ذلك سجلت 
أسـعار الوقود من بنزين ومازوت وغاز 

أسعارا قياسية جديدة، حيث وصل سعر 
20 لـرتا مـن البنزين إىل نحـو 600 ألف 
لـرية، أي ما يعـادل تقريبـا الحد األدنى 
لألجور يف البالد، فيما حلقت أسعار الغاز 
واملازوت.وأغلقـت الصيدليـات أبوابهـا 
امس الثالثاء عىل وقع أزمة الدواء، فيما 
اعتصـم الصيادلـة أمـام وزارة الصحة 

للمطالية بتطبيق قوانني تسليم األدوية 
للصيدليات ومواجهة تهريبها.من جهة 
أخـرى، قـررت املستشـفيات الخاصـة 
تنفيذ إرضاب يومي الخميس والجمعة، 
احتجاجا عىل اإلجراءات املرصفية املتبعة 
معها عىل حد وصف نقيب املستشفيات 
الخاصة، الذي حـذر من ”كارثة كبرية“ 

يف هـذا القطاع.وحسـب متابعـني، فإن 
املشـهد االقتصادي واملـايل واالجتماعي 
يف لبنان يتجه بشـكل متسـارع إىل أزمة 
أكرب، يف ظل عدم إيجاد حلول للمشـاكل 
لبنـان  املتفاقمة.وخـرج  االقتصاديـة 
لتوه مـن انتخابـات 15 مايو، للمجلس 

الترشيعي املؤلف من 128 عضوا.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفْت كتلة ائتالف دولة القانـون عن وجود 
بـوادر لحل االزمـة السياسـية، وفيمـا اعلنت 
اطالق مجموعة من املبادرات الوطنية للخروج 
مـن االنسـداد السـيايس والقـوى السياسـية 
منشغلة بدراستها، اكد نائب مستقل ان النواب 

املسـتقلني بصدد ترتيـب مواعيد للقـاء الكتل 
السياسـية حـول مبادرتهم.وقـال النائب عن 
ائتـالف دولة القانون محمد حسـن الشـمري 
يف حديـث لـ»الزوراء»: ان االزمة السياسـية يف 
العراق وصلت اىل اشد مراحلها فال بد من وجود 
انفراجة حقيقية لحل االزمة، الفتا اىل ان هناك 

مجموعة من املبادرات الوطنية اطلقت من عدد 
مـن القوى السياسـية وهذا يدل عىل الشـعور 
باملسـؤولية من قبل الكتل السياسـية للخروج 
من حالة االنسداد السيايس التي يعيشها البلد.

واضاف: ان هنـاك اتصاالت وحـوارات مكثفة 
بني القوى السياسية سواء التحالف الثالثي او 

االطار التنسـيقي او القوى السنية او الكردية 
وااليام املقبلة سـتتمخض هذه املباحثات لحل 
حقيقـي لالزمـة السياسـية، مؤكـدا ان هناك 
مؤرشات ايجابية وبوادر حسن نية لحل االزمة 

السياسية وذهاب البلد اىل بر االمان.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ينـس  للناتـو،  العـام  األمـني  عايـَر 
سـتولتنربغ، الرئيس الـرويس فالديمري 
بوتني بقوله «لقد أخفقت وأصبحنا عىل 
حدودك»، متهما روسيا باستخدام القوة 
العسكرية لتحقيق أهدافها كما فعلت يف 
غروزني والقرم وحلب.وقال ستولتنربغ  
امـس الثالثـاء، إن العملية العسـكرية 
التي يشـنها الرئيس الـرويس فالديمري 
بوتني عىل أوكرانيا، قد حطمت السـالم 

يف أوروبـا، مشـريا إىل أنهـا قـد أحدثت 
تغيريا ليـس فقط لألمن األوروبي ولكن 
للنظام العاملي.وأكد ستولتنربغ يف كلمة 
لـه أمام منتدى دافـوس، أن الناتو لديه 
مهمتان أساسـيتان يف الرد عىل العدوان 
الرويس: األوىل تقديم الدعم إىل أوكرانيا، 
والثانيـة منـع تصعيـد هـذه الحـرب.

وأوضح أن الناتو وحلفاءه عملوا خالل 
سنوات عديدة عىل دعم أوكرانيا، خاصة 
الواليات املتحدة وكندا واململكة املتحدة، 

عن طريق إمدادها بمعدات وتدريب آالف 
الجنود األوكرانيني، مشريا إىل أنه منذ بدء 
«الغزو الـرويس» تم تكثيـف هذا الدعم 
عـن طريـق تقديـم مليارات الـدوالرات 
واألسـلحة وغريها من املساعدات لدعم 
أوكرانيـا يف ممارسـة حقهـا يف الدفـاع 
عـن نفسـها املنصوص عليـه يف ميثاق 
األمـم املتحدة.ولفت إىل أن مسـؤوليات 
الناتو األساسية هي حماية كل الحلفاء 
ومنـع الحرب من التصعيد؛ ما يتسـبب 

يف إحـداث املزيـد مـن الدمار وسـقوط 
ضحايـا أكثر.وأشـار إىل أن الجميـع قد 
تفاجأ من «الهجوم الوحيش لروسـيا»، 
عـىل حد وصفـه، مضيفـا: «لكن يجب 
أال يتفاجـأ أحد ألن هـذا الغزو كان أحد 
األعمال التي تـم التنبؤ بها من قبل»، يف 
إشارة إىل املعلومات االستخباراتية التي 
تبادلها أعضاء الحلف، والتي تم اإلعالن 
عنها منـذ شـهور عديـدة للتحذير من 

خطط بوتني.
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دافوس/ متابعة الزوراء:
أكَد وزير الخارجية السـعودي األمري فيصل 
بن فرحان، إن املحادثـات مع إيران حققت 
بعض التقدم لكن ليس بشـكل كاف، مؤكدا 
أن ”أيدينـا ممـدودة إليران“.وقـال األمـري 
فيصل بن فرحان يف ترصيح خالل مشاركته 
ان ”مجلـس  العاملـي،  دافـوس  يف منتـدى 
التعاون الخليجي يسعى لدعم االستقرار يف 
املنطقة“، الفتا إىل أن ”دول التكتل الخليجي 
حريصة عىل أمن واستقرار أسواق الطاقة“.

واضاف، إنه عىل إيران أن تبني الثقة من أجل 
التعاون املسـتقبيل، مشرياً إىل تحقيق بعض 
التقـدم يف املحادثـات مـع إيـران لكن ليس 
بشـكل كاف.وشـدد عـىل أن ”دول مجلس 
التعاون حريصة عىل أمن الطاقة وعىل إيران 
أن تبني الثقة من أجل التعاون املسـتقبيل“.

وعن االنتخابات النيابية اللبنانية، فرأى أنها 
”قد تكون خطوة إيجابية لكن من السـابق 

ألوانه قول ذلك“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
ال يـزاُل ملـف انضمام كل مـن فنلندا والسـويد لحلف 
شـمال األطليس (ناتو) يراوح مكانه، بانتظار موافقة 
تركيا التي ترى أن توسـيع الحلف مرفوض ما لم تراَع 
مصالح أنقرة األمنيـة ومخاوفها.ويف محاولة للتوصل 
إىل حـل بخصـوص معارضـة أنقـرة النضمامهمـا إىل 
”الناتو“، قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، 
إن بلـده والسـويد سرتسـالن وفديـن إىل تركيـا اليوم 
األربعاء.وأضاف هافيستو خالل جلسة نقاش يف منتدى 
دافوس االقتصـادي العاملي: ”نرسـل وفدينا إىل أنقرة. 

سيحدث ذلك األربعاء كي يستمر الحوار“.وتابع قائال: 
”ندرك أن تركيا لديها بعض املخاوف األمنية. نعتقد أنه 
مـن املمكن تسـوية هذه األمور. قد يكـون هناك أيضا 
بعض املسـائل التي ال ترتبط مبارشة بفنلندا والسويد 
وإنمـا بأعضـاء آخريـن يف حلـف شـمال األطلـيس“، 
حسـبما نقلت ”رويـرتز“.وكان الرئيـس الرتكي رجب 
طيـب أردوغان، قـد أجرى اتصالـني هاتفيني بزعيمي 
البلدين وناقش معهما مخاوفه، كما تحدث السبت مع 

األمني العام للناتو ينس ستولتنربغ.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد مستشـار الحكومـة املايل مظهر 
محمـد صالح  رضورة  إقـرار قانون  
الرشاكة بـني الدولة والقطاع الخاص 
يف الربملـان ويف حـني اسـتعرض واقع 
الصناعة يف العراق، كشـف ان العراق 

استورد منتجات نفطية العام املايض 
بثالثة مليارات دوالر منتجات نفطية، 
وهذه السـنة ستصبح 6 مليارات بعد 
تضاعـف اسـعار الوقـود بالعالـم“.
وقال صالـح يف حديث لـ“الـزوراء“، 
ان ”االقتصاد العراقي بعد 2003 بني 

عىل ما يسمى بإجماع واشنطن الذي 
ينظـر اىل الدولـة عىل انهـا دولة الحد 
االدنـى اي دولـة صغـرية ويف الوقـت 
نفسه يطلب حرية السوق ولرباليتها 
وتركهـا للتنافـس دون قيـود وأيضا 
الحكومـة  خصخصـة كل مشـاريع 

اإلنتاجية“.وأضـاف ان ”الـذي حدث 
ان الدولـة لـم تصبـح صغـرية وانما 
كبـري النه كما هو معـروف ان النفط 
يشـكل نصف الناتج املحـيل االجمايل 
والتأشـريات عـىل االقتصـاد بـ85% 
و الدولـة كبـرية بحكـم ثرائهـا لذلك 

التجـأت للتعيينـات بحكـم التوسـع 
االفقـي بالخدمـات الحكوميـة مـن 
اجـل العيش وبالتـايل اهملت الجانب 
االنتاجي حتى تبني نفسـها انها دولة 

صغرية“. 

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  والعمرة،  للحج  العليا  الهيئة  دعِت 
املواطنني املشمولني بالسفر ملوسم حج هذا العام 
املكاتب  الحج خالل  كلفة  مبلغ  لتسديد  م   ٢٠٢٢
«الزوراء»:  تلقته  للهيئة،  بيان  الخاصة بها.وذكر 
املواطنني  تدعو  والعمرة  للحج  العليا  «الهيئة  أن 
 ٢٠٢٢ العام  هذا  حج  ملوسم  بالسفر  املشمولني 
مكاتبها،  مراجعة  جوازاتهم  تسليم  تم  الذين  م 
لتسديد مبلغ كلفة الحج».وأضاف البيان، أن «املدة 
املحددة لتسديد مبلغ كلفة الحج  ٦ أيام ابتداء من 

يوم االربعاء املوافق ٢٥-٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢ «.

@ÒÏ«Ü@ÈuÏm@w®a@Ú˜ÓÁ
‚b»€a@aâÁ@·éÏ∑@µ€Ï‡ì‡‹€

@Ôfl˝é¸a@Üb•¸a@…fl@szjÌ@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä
·Ó‹”¸bi@ÚÓ„Ï„b‘€a@pbÓ€bÿí¸a@Ô„bnéÜãÿ€a

@—v‰€a@äb�fl@Âflc@÷6≤@\fiÏènfl^@›–†
µn«bè€@ÚÓ„aãÌa@Ú‹yä@›�»ÌÎ

2022@Ú„åaÏfl@Â‡ö@315@äaã‘i@ÂÌãöb0a@fiÏ9@Òã‘œ@xaäÜg

@\µè‰ßa@›óœ^@Ú‘Ó‘y@Ô–‰m@·Ó‹»n€a
pb»flbßa@¿

@ÒÜÎáø@b‰ÌáÌc@ZÜÏ»è€a@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ
@bË»fl@‚á‘n€a@ù»i@b‰‘‘yÎ@ÊaãÌ�

@bÓ◊ãm@ b‰”�@Êb◊ãznm@áÌÏè€aÎ@aá‰‹‰œ
Ïmb‰‹€@b‡Ëflb‡õ„bi

bÓéa@Ú€Ï�j€@aÜaá»néa@Ô„aãÌ¸a@Í7ƒ„@‚bfla@bÌÜÎ@“áËi@ãè≤@=æÎ¸a@b‰jÉn‰fl
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 @ÚÌç◊ãæa@Ú‰v‹€a@ÚÓñÏm@�ã‘Ì@ıaäåÏ€a@ê‹™
wÓ‹©a@…fl@ÔˆbiãËÿ€a@¡iã€a@Êdìi

@Òá«b”@lã”@Ò7èfl@Òãˆb†@¬b‘ég
ÜaáÃi@ÔiãÀ@ÚÌãÿè«

بغداد/ الزوراء:

أكَد وزير االتصاالت أركان الشيباني، 

امس الثالثـاء، أن مجلس الوزراء اقر 

توصية اللجنة املركزية بشـأن الربط 

الكهربائي مـع دول مجلس التعاون 

الخليجي.وقـال الشـيباني يف مؤتمر 

صحفي تابعته «الزوراء»: إن «رئيس 

الـوزراء مصطفـى الكاظمـي وجـه 

باسـتمرار تقديـم الخدمـات»، الفتا 

اىل أن «الكاظمـي أكـد أن الحكومـة 

تسـعى لتقديم الخدمات إىل آخر يوم 

«إقـرار  ان  عمرها».واضـاف:  مـن 

بشـأن  املركزيـة  اللجنـة  توصيـة 

الربـط الكهربائـي مـع دول مجلس 

التعـاون الخليجي»، مبينا أن «الربط 

الكهربائي مـع دول مجلس التعاون 

الخليجي سـيوفر االستقرار ملنظومة 

الطاقة».واشـار اىل أن «مسـتحقات 

الربط الكهربائي مـع دول الخليج ال 

تدفـع إال بعد تسـلم الطاقـة»، مبينا 

أنـه «تم تخصيـص ٢٥ مليـار دينار 

للمـوارد املائيـة ملعالجة شـح املياه 

خالل الصيف».

بغداد/ الزوراء:
تمكنـِت الدفاعـات الجويـة، امـس 
الثالثاء، من اسـقاط طائرة مسرية 
حاولت التقرب من قاعدة عسـكرية 
لخليـة  بيـان  بغداد.وذكـر  غربـي 
االعـالم االمنـي تلقتـه «الـزوراء»: 
ان «الدفاعـات الجويـة تمكنت من 
حاولـت  مسـرية  طائـرة  إسـقاط 

التقـرب، فجـر امـس مـن قاعـدة 
الشـهيد محمد عـالء الجوية غربي 
بغداد».واوضح، ان «عملية إسـقاط 
الطائـرة، تمت بعد رصدهـا، وتبني 
انهـا غري مـرصح لهـا بالوصول اىل 
هـذه املنطقـة ولم تحصـل عىل اي 
موافقات رسـمية بالطـريان ضمن 

هذا القاطع».

Êb‘‹±@pÎåbæaÎ@åbÃ€aÎ@\äÏuˇ€@Û„Ü˛a@á®a@fiÜb»Ì^@ÂÌç‰j€aÎ@NNäbË‰m@ÚÓ„b‰j‹€a@Ò7‹€a
Ò7€@—€c@33@Âfl@ãr◊c@∂a@áyaÏ€a@ä¸Îá€a@fiÏñÎ@á»i

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة  املنافذ الحدودية، امس الثالثاء، إخالء جميع املواد الكيمياوية الخطرة من منفذ 
الدويل  بغداد  مطار  منفذ  أن»مديرية  «الزوراء»:  تلقته  للهيئة  بيان  الدويل.وذكر  بغداد  مطار 
وبإرشاف ومتابعة من قبل رئيس هيئة املنافذ اللواء عمر عدنان الوائيل بارشت بإخالء جميع 
بقائها يف  املسموحة عىل  القانونية  املدة  التي تجاوزت  املرتوكة  الخطرة)  (الكيمياوية  املواد  
 ٢٠٢٢ لسنة   (١٨) املرقم  الديواني  األمر  إىل  واستناداً  العالقة  أصحاب  مراجعة  دون  املخازن 
بالتنسيق والتعاون مع لجنة رفيعة املستوى من قيادة العمليات املشرتكة».وأضاف أن «فريق 
قايض  وبأمر  املطار  منفذ   يف  العاملة  والدوائر  املنافذ  مديرية  من  تشكيله  تم  مشرتك  عمل 
املواد  اما  املواد الخطرة إىل مديرية كمرك املنطقة الوسطى  البياع تم خروج  تحقيق محكمة 

املشعة وقد تم إخراجها إىل مديرية النفايات املشعة بحراسة كمركية معززة بحماية امنية».

@Âfl@Òã�Ç@ÚÌÎbÓ‡Ó◊@ÜaÏfl@ı˝Ça
ÜaáÃi@äb�fl
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ÒáÌá«@paäÜbjfl@÷˝†a

@‚Ïéä@äb‰ÌÜ@—€c@50@Z@äÎãæa
ÒáÌáßa@ÒáyÏæa@pbyÏ‹€a@fiaájnéa

@ÚÓiaãm@—ñaÏ«@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
@Òäaã®a@pbuäái@ b–mäa@…fl

بغداد/ الزوراء:
اكَد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الثالثاء، 
رضورة تشكيل تحالف دويل ملكافحة الفساد، فيما 

شدد عىل رضورة انهاء ملف النازحني.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة الجمهورية يف بيان 
يف  استقبل  صالح،  ”الرئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته 
قرص السالم ببغداد، وفد الربملان األوروبي برئاسة 
والوفد  لويزو  ناتايل  والدفاع  األمن  لجنة  رئيسة 
العالقات  ”أهمية  عىل  صالح  لها“.وأّكد  املرافق 
واالتحاد  العراق  تجمع  التي  املشرتكة  الثنائية 
مختلف  يف  أساسياً  رشيكاً  باعتباره  األوروبي 
اإلرهاب  مكافحة  مجال  يف  وخصوصاً  املجاالت، 
والتطرف ومواجهة خاليا داعش إىل جانب تطوير 
من  االستفادة  عرب  العراقية  األمن  قوات  قدرات 
أن  الصدد“.وأضاف  هذا  يف  األوروبية  الخربات 
”هناك حاجة لتشكيل تحالف دويل ملكافحة الفساد 
عىل غرار التحالف الدويل ملكافحة اإلرهاب، لكون 
واإلرهاب،  للعنف  السيايس  االقتصاد  هو  الفساد 
ولن يتم القضاء عىل اإلرهاب والتطرف إال بتجفيف 
منابع تمويله املستندة عىل أموال الفساد“، مشرياً 
ومرتابطان  متالزمان  والفساد  ”اإلرهاب  أن  إىل 
أن  اآلخر“.وتابع  أحدهما  ويديم  ومتخادمان 

تواصل  تشكيالتها  بكافة  العراقية  األمن  ”قوات 
الخاليا  بحزم عملياتها للقضاء عىل ما تبقى من 
اإلرهابية التي تهدد أمن العراق واملنطقة، الفتاً إىل 
أنه ”ال يمكن أن نستخف بخطورة اإلرهاب، ونؤكد 
املنطقة  يف  واألزمات  الرصاعات  إنهاء  رضورة 
الرصاعات  استمرار  ألن  السالم،  وإرساء  والعالم 
جانبها،  اإلرهابية“.من  للمجاميع  متنفساً  يمّثل 
أمن  بدعم  األوروبي  االتحاد  ”التزام  لويزو،  أكدت 

واستقرار العراق وتمكني قواته األمنية يف مكافحة 
اإلرهاب“، مشيدًة ”بالدور املهم الذي لعبه العراق 
إرساء  يف  جهوده  جانب  إىل  داعش  مكافحة  يف 
األمن واالستقرار يف املنطقة“.يف غضون ذلك، ذكر 
”الزوراء“:  تلقته  الربملان  لرئيس  االعالمي  املكتب 
ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، استقبل 
لجنة  رئيسة  برئاسة  األوروبي  الربملان  من  وفداً 
اللقاء  وبحث  لويزو،  ناتايل  السيدة  والدفاع  األمن 

تطوير سبل التعاون والتنسيق املشرتك بني لجنة 
األمن والدفاع يف االتحاد األوروبي ومجلس النواب 
العراقي يف مجال مكافحة اإلرهاب، والحرب عىل 
داعش، وتطوير القدرات االستخبارية والعسكرية 
والجهوزية. التدريب  مجال  يف  العراقية  للقوات 
العراق خاض  أن  البيان،  الحلبويس، بحسب  وأكد 
حرباً نيابة عن العالم أجمع ضد داعش، الذي يمثل 
من  بدعم  كبرية  تضحيات  وقدَّم  للعالم،  تهديداً 
األصدقاء، وأن املرحلة الحالية تتطلب تعزيز الجهد 
مؤكداً  داعش،  خاليا  عىل  للقضاء  االستخباري 
سيادته التطلع إىل مزيد من التعاون يف هذا املجال.
مخيمات  ملف  اللقاء  بحث  كما  البيان:  وتابع 
األوروبي؛  االتحاد  دول  جهود  وأهمية  النازحني 
إلنهاء هذا امللف الذي يعدُّ من امللفات املهمة التي 
آثار  له  مما  األمني،  الوضع  استقرار  يف  تسهم 
املخيمات  هذه  استمرار  حال  يف  مستقبال  سلبية 
إنسانية صعبة.من جهتها، أعربت  يف ظل أوضاع 
رئيسة لجنة األمن والدفاع بالربملان األوروبي عن 
العراق، وتعزيز  تطلع أوروبا لتعزيز االستقرار يف 
الرؤى  وتنسيق  املجاالت،  جميع  يف  التعاون  سبل 
لتفعيل التعاون املشرتك مع لجنة األمن والدفاع يف 

مجلس النواب العراقي.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد مستشار الحكومة املايل مظهر محمد 
الرشاكة  قانون   إقرار  رضورة   صالح  
الربملان  يف  الخاص  والقطاع  الدولة  بني 
يف  الصناعة  واقع  استعرض  حني  ويف 
العراق، كشف ان العراق استورد منتجات 
نفطية العام املايض بثالثة مليارات دوالر 
ستصبح  السنة  وهذه  نفطية،  منتجات 
اسعار  تضاعف  بعد  دوالر  مليارات   6
حديث  يف  صالح  بالعالم“.وقال  الوقود 
العراقي  ”االقتصاد  ان  لـ“الزوراء“، 
بإجماع  يسمى  ما  عىل  بني   2003 بعد 
عىل  الدولة  اىل  ينظر  الذي  واشنطن 
صغرية  دولة  اي  االدنى  الحد  دولة  انها 
السوق  حرية  يطلب  نفسه  الوقت  ويف 
قيود  دون  للتنافس  وتركها  ولرباليتها 
الحكومة  وأيضا خصخصة كل مشاريع 
ان  حدث  ”الذي  ان  اإلنتاجية“.وأضاف 
الدولة لم تصبح صغرية وانما كبري النه 
النفط يشكل نصف  كما هو معروف ان 

عىل  والتأشريات  االجمايل  املحيل  الناتج 
االقتصاد بـ85 % و الدولة كبرية بحكم 
بحكم  للتعيينات  التجأت  لذلك  ثرائها 
الحكومية  بالخدمات  االفقي  التوسع 
الجانب  اهملت  وبالتايل  العيش  اجل  من 
دولة  انها  نفسها  تبني  حتى  االنتاجي 
املشاريع  ”كل  ان  اىل  لفت  صغرية“. 
من  متوقف  اغلبها  الحكومية  الصناعية 
والرابح  القليل  البعض  عدا   2003 عام 
37 رشكة  اصل  منها فقط رشكتني من 
صناعية و الصناعة التحويلة مساهمتها 
بالدخل القومي او الناتج املحيل االجمايل 
للحكومة  بالنسبة  هذه   %  1 من  اقل 
”اما  بالقول  ومىض  الخاص“.  والقطاع 
القطاع الخاص الصناعي فحرية التجارة 
بدون  االسترياد  وحرية  الحدود  وانفالت 
كبري  باغراق  رخيصة  مناشئ  من  قيود 
فاهملت  كثرية  عوامل  عليه  تبادرت 
بسبب  الحرف  وانقرضت  الصناعة 
القطاع  ان  بدليل  الرخيصة  االستريادات 

الصناعي بالعراق يضم %16 من القوى 
العاملة وهم يعيشون عىل املساعدات الن 
منح“. يتلقون  وهم  متوقفة   املصانع 

يعتمد  الصناعي  ”القطاع  ان  وأضاف 
يعمل النه خارس  النفطي وال  الريع  عىل 
يوجد  وال  عمل  بال  العمال  االف  وهناك 
لدينا ترسيح يف العراق و رشكات التمويل 
يف  كانت  التي  العمل  عن  متوقفة  الذاتي 
اجور  اموالها  من  وتدفع  تربح  السابق 
للموازنة هي  ربح  منه  العاملني ويذهب 
لكنها  العاملني  االف  وفيها  خارسة  االن 
تعطيهم  والدولة  ترسيحهم  تستطيع  ال 
منح طارئة من املوازنة العامة سنويا“.  
وبني انه يف ”احدى السنوات ارادت الدولة 
ترليون   16 بحدود  فاعطوا  تشغيلها 
جزء  هذا  وتحول  تعمل  لم  ولكنها  دينار 
وزارة  عىل  العراق  داخل  العام  الدين  من 
املالية اي دين سيادي“مبينا ان ”املشكلة 
يف عدم تفعيل الدولة وايضا لم تعطها اىل 
القطاع الخاص النها امالك دولة“.وأشار 

باملصانع  الخاصة  ”التكنلوجيا  ان  اىل 
يقارب  ما  اىل  تعود  النها  بائدة  اصبحت 
20 عاما واندثرت تكنلوجيا وحتى خربات 
احيل  فبعضهم  ذهبت  الجيدين  العاملني 
عىل التقاعد ومن جرى تعيينه حاليا بال 
خربة“.وعن الحل أشار املستشار اىل ان ” 
هناك حلوال وسطية هناك قانون اسمه 
الرشاكة بني الدولة والقطاع الخاص هذا 
النواب  مجلس  عىل  معروض  القانون 
منها  اعرتاضات  وعليه  سنوات    3 منذ 
الرسقة  من  العام  القطاع  عىل  الخوف 
مثل ما حدث يف روسيا“.واستدرك ”لكن 
تشاركا  فاذا  منصف  قانون  اىل  نحتاج 
فالقطاع الخاص يجب ان يربح وبنفس 
الوقت الدولة ايضا تربح واالهم ان يربح 
العدد  وتأخذ  تعمل  واملشاريع  االقتصاد 
”هذا  ان  اىل  العاملني“.واشار  من  الكايف 
النواب  مجلس  رفوف  يف  مرمي  القانون 
يعطي  وهذا  ترشيعه  اىل  االوان  ان  وقد 
فرصة تشارك الدولة مع القطاع الخاص 

ببعض  تنهض  رشاكات  االجنبي  املحيل 
القطاعات فقد يكون لدى القطاع الخاص 
رشيك اجنبي فالبأس بذلك اذا قام بجلب 
االستريادات  عن  تغني  حديثة  تكنلوجيا 
الكبرية  ”الخطوة  ان  وأوضح  وغريها“. 
التي يجب ان نقدم عليها تتلخص بشيئني 
مولدة  كربى  سرتاتيجية  مشاريع  هناك 
تشغيلها  يجب  للعمل   ومشغلة  للدخل 
فمن  النفط  تكرير  مشاريع  مثل  فورا 
غري املعقول ان نستورد منتجات نفطية 
اننا  يعقل  فهل  نصدرها  اننا  فاملفروض 
مليارات  بثالثة  استوردنا  املايض  العام 
السنة  وهذه  نفطية  منتجات  دوالر 
تضاعف  بعد  دوالر  مليارات   6 ستصبح 
اسعار الوقود بالعالم“. ودعا اىل ”حزمة 
االسرتاتيجية  الصناعات  من  كبرية 
واملهمة للعمل بها طاملا لدينا اموال كبرية 
من االيرادات النفطية االخرية كذلك منح 
تسما  التي  املشغلة  الصغرية  املشاريع 

”بداية الرشوع“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفْت كتلة ائتالف دولة القانون عن 
السياسية،  االزمة  لحل  بوادر  وجود 
من  مجموعة  اطالق  اعلنت  وفيما 
من  للخروج  الوطنية  املبادرات 
السياسية  والقوى  السيايس  االنسداد 
منشغلة بدراستها، اكد نائب مستقل 
ترتيب  بصدد  املستقلني  النواب  ان 
حول  السياسية  الكتل  للقاء  مواعيد 

مبادرتهم.
وقال النائب عن ائتالف دولة القانون 
حديث  يف  الشمري  حسن  محمد 
يف  السياسية  االزمة  ان  لـ“الزوراء“: 
فال  مراحلها  اشد  اىل  وصلت  العراق 
لحل  حقيقية  انفراجة  وجود  من  بد 
مجموعة  هناك  ان  اىل  الفتا  االزمة، 
من املبادرات الوطنية اطلقت من عدد 
عىل  يدل  وهذا  السياسية  القوى  من 
الكتل  قبل  من  باملسؤولية  الشعور 
السياسية للخروج من حالة االنسداد 

السيايس التي يعيشها البلد.
وحوارات  اتصاالت  هناك  ان  واضاف: 
سواء  السياسية  القوى  بني  مكثفة 
التنسيقي  االطار  او  الثالثي  التحالف 
وااليام  الكردية  او  السنية  القوى  او 
املقبلة ستتمخض هذه املباحثات لحل 
ان  مؤكدا  السياسية،  لالزمة  حقيقي 
هناك مؤرشات ايجابية وبوادر حسن 
وذهاب  السياسية  االزمة  لحل  نية 

البلد اىل بر االمان.
من جهته، قال النائب املستقل اسامة 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  البدري، 
تحظى  املستقلني  النواب  مبادرة 
القوى  اغلب  وترحيب  باحرتام 
السياسية، الفتا اىل ان النواب املستقلني 
بصدد تشكيل فريق تفاويض وترتيب 
لطرح  السياسية  الكتل  للقاء  مواعيد 

املبادرة عليهم ومناقشتها معهم.
التفاويض وضع  واشار اىل ان الفريق 
للتفاوض  سياسية  كتلة  لكل  أجندة 

معها وتقريب وجهات النظر ودراسة 
حلول  إىل  الوصول  وإمكانية  املبادرة 

تنهي أزمة االنسداد السيايس.
وحول التفاهمات بني القوى الكردية 
النتهاء  بداية  انها  اىل  البدري  اشار 
بتشكيل  وامليض  السياسية  االزمة 
توافق  بحصول  مرجحا  الحكومة 
الجمهورية  كردي عىل منصب رئيس 

خالل االيام املقبلة.
كتلة  عن  النائبة  قالت  جهتها  من 
سوزان  الكردستاني  الوطني  االتحاد 
منصور يف ترصيح صحفي: إن ”زيارة 
نائب الحزب الديمقراطي الكردستاني 
السليمانية  إىل  بارزاني  نيجرفان 
بافل طالباني  االتحاد  برئيس  ولقاءه 
أمس خطوة جيدة ندعمها لكن ننتظر 
إىل  املياه  تعيد  واضحة  مبادرة  أيضاً 

مجاريها“.
بني  السيايس  ”التوتر  أن  وأضافت، 
يمهد  أن  ونتمنى  تراجع  الطرفني 
رئيس  منصب  عىل  الخالف  إلزالة 
الجمهورية، وهو ملف رئيس ومهم“، 
حوار  هنالك  ”كان  أنه  عن  كاشفة 
خلف الكواليس بني نيجرفان بارزاني 
قوباد  الوطني  االتحاد  يف  والقيادي 
الخالفية  القضايا  لتداول  طالباني 

وتدارك األزمة“.

”طاولة  عىل  امللفات  أن  وتابعت 
ترشيع  مواضيع  تشمل  النقاش 
كردستان  إقليم  يف  االنتخابات  قانون 
الجمهورية  لرئاسة  املرشح  وتسمية 
يعقد  أن  ونتوقع  أخرى  وملفات 
املكتبان السياسيان يف الحزب اجتماعاً 

للخروج بمبادرات إيجابية“.
كردي  اتفاق  ”حصول  أن  وأكدت 
أن  شأنه  من  الجمهورية  رئاسة  عىل 
السيايس  الوضع  عىل  إيجاباً  ينعكس 
أزمة  إلنهاء  يمهد  وقد  العراق  يف 
الجمهورية  رئييس  منصبي  تسمية 

والوزراء“.
وأشارت إىل أن ”رؤية االتحاد الوطني 
جميع  تضم  حكومة  تشكيل  تدعم 
ومن  باالنتخابات  الفائزة  األطراف 
بينها املستقلون“، مؤكدة أن ”التقارب 
بني األحزاب الكردية قد ينتج يف وقت 
الشيعية  القوى  بني  تقارباً  الحق 
يوحد  طرفاً  كردستان  كانت  ولطاملا 

العراقيني“.
االتحاد  ”إرصار  أن  عىل  وشددت 
صالح  برهم  تسمية  عىل  الوطني 
من  ينبع  الجمهورية  رئيس  ملنصب 
كونه شخصية وطنية ويمتلك مؤهالت 
االستمرار يف هذا املنصب ومن املمكن 

دعم ترشيحه عرب الفضاء الوطني“.

بغداد/ الزوراء:

رجحـْت مديرية املـرور العامة، 

امـس الثالثـاء، قـرب تصميـم 

اللوحة الجديدة املقرر استبدالها 

قريباً، فيما حددت مبلغ رسـوم 

املـرور  مديـر  اسـتبدالها.وقال 

العامـة اللـواء طارق اسـماعيل 

الربيعـي، يف ترصيـح صحفـي: 

إن ”جميـع اللوحـات املروريـة 

يف البلـد سـتتوحد بشـكل واحد 

بما فيها اللوحـات األملانية التي 

مر عليها 10 سـنوات“، الفتاً إىل 

أن ”اللوحـات جميعها سـتكون 

اإلنكليزيـة  واألرقـام  باللغـة 

وسيتم اسـتبعاد اللغتني العربية 

والكردية“.وأضاف الربيعي: ”تم 

تحديد رسوم االستبدال بالكامل 

بمبلغ 50 ألف دينار، أما يف إقليم 

الرسـوم  كردسـتان فقـد تصل 

إىل مبلغ 120 ألـف دينار“، الفتاً 

إىل أنـه ”سـيتم التعاقـد لطبـع 

اللوحات الجديدة خالل األسبوع 

واملبـارشة  املقبـل،  أو  الحـايل 

بطبعها فور التعاقد“.ودعا مدير 

”االلتـزام  إىل  املواطنـني  املـرور 

تصدرهـا  التـي  بالتعليمـات 

املديرية“، مشـدداً عىل ”رضورة 

التزام سـائقي الدراجـات بعدم 

قيادة الدراجة من قبل شخصني، 

وهـو مـا تـم منعـه منعـاً باتاً، 

فضالً عـن االلتزام بعـدم تجول 

أي دراجة بعد الساعة السادسة 

دراجـات  باسـتثناء  مسـاء، 

املسجلة“. (الدليفري)  التوصيل 

وأعرب عن ”شـكره إىل املواطنني 

امللتزمني بارتـداء حزام األمان“، 

مؤكداً أن ”مفارز املرور الحظت 

التزامـاً بنسـبة كبرية جـداً من 

قبل مسـتخدمي الطـرق العامة 

بارتداء حزام األمان“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء عن حالة الطقس يف البالد لأليام 
املقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة بدءا 

من اليوم األربعاء.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد ليوم األربعاء يف املنطقة 
الوسطى سيكون صحواً مع تصاعد غبار خفيف يف بعض األماكن ويكون 
مغرباً يف األقسام الشمالية منها وفرصة لحدوث عواصف ترابية فيها، بينما 
سيكون طقس املنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد غبار خفيف يف بعض 
األماكن وفرصة لحدوث عواصف ترابية فيها، فيما سيكون طقس املنطقة 
الحرارة  درجات  أما  األماكن،  بعض  يف  الغبار  تصاعد  مع  صحواً  الجنوبية 
بضع  سرتتفع  حني  يف  والشمالية،  الوسطى  األقسام  يف  قليالً  فسرتتفع 

درجات عن اليوم السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.
وأضاف البيان أن ”طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع تصاعد الغبار 
طقس  سيكون  بينما  الوسطى،  املنطقة  يف  األماكن  بعض  يف  النهار  خالل 
متعددة  أماكن  يف  للغبار  تصاعد  سيكون  فيما  صحواً،  الشمالية  املنطقة 
وفرصة لحدوث عواصف ترابية يف األقسام الرشقية من املنطقة الجنوبية، 
الوسطى  األقسام  يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما 

والجنوبية، وترتفع قليًال يف القسم الشمايل من البالد“.
الوسطى  املنطقتني  يف  صحواً  سيكون  الجمعة  ليوم  ”الطقس  أن  وأوضح 
والشمالية، بينما سيكون طقس املنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف 
اليوم السابق يف  يف بعض األماكن منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليًال عن 
االقسام الوسطى والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق يف القسم 

الجنوبي من البالد“.
ولفت اىل أن ”طقس البالد ليوم السبت املقبل سيكون صحواً بعموم مناطق 
املنطقة  السابق يف  اليوم  الحرارة ترتفع بضع درجات عن  البالد، ودرجات 
الشمالية  املنطقتني  يف  السابق  اليوم  عن  قليًال  سرتتفع  حني  يف  الوسطى، 

والجنوبية من البالد“.
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تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) عن املناقصة العامة والخاصة بـتجهيز 
(جهاز Phased Array Veo + 32) وبعدد(١/ واحد) وحسب الرشوط واملواصفات 
املذكورة يف اصل الطلب، فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشاركة مراجعة 
امانة الصندوق يف الرشكة الكائن عىل طريق كركوك - بيجي للحصول عىل الرشوط 
واملواصفات مطبوعة عىل قرص (CD) لقاء مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) فقط مائة 
وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض 
يف نفس يوم من تاريخ الغلق يف الساعة (الواحدة ظهراً) وبحضور ممثيل اصحاب 
وتقدم  اللجنة  بقرار  االعرتاض  يف  الحضور  من  املتخلف  حق  ويسقط  العروض 
تاريخ  ان  علما  الرشكة  استعالمات  يف  واملوجود  العطاءات  صندوق  يف  العطاءات 
غلق املناقصة لغاية الساعة (الثانية عرش ظهراً) من الدوام الرسمي ليوم (االثنني) 
املوافق ٢٠٢٢/٦/٢٠ وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل 
من تحال عليه املناقصة دفع اجور االعالن علماً بأن الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ 
وسبعون  واربعة  ومائة  مليون  واربعون  وسبعة  مائة  فقط   (١٤٧,١٧٤,٠٠٠)
الف دينار عراقي وسيتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات مقدمي 
وبحضور   ٢٠٢٢/٦/١٣ املوافق  (االثنني)  يوم  من  العارشة  الساعة  يف  العطاءات 

املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.
                                                                             معاون املدير العام

عىل   WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq رشكتنا  موقع  عىل  االطالع  يمكنكم   .١
مواقع التواصل االجتماعي.

٢. يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.
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تونس/متابعة الزوراء:
 كشـَف األمـني العـام لالتحـاد العـام 
التونيس للشـغل نورالدين الطبوبي عن 
أن الرئيس قيس سعيد قد تمسك بآليات 
الحـوار التـي طرحها كبوابة ملشـاركة 
الجميـع، بمـا يف ذلك اتحاد الشـغل، يف 
خطوة قال مراقبون إنها بمثابة صدمة 
للطبوبـي وبقية قيـادات االتحاد الذين 
يريـدون املشـاركة يف الحـوار الوطني 
وفـق رشوطهم ومـن موقع قـوة عىل 
عكـس بقية القوى االجتماعية التي تم 

استدعاؤها للحوار.
ونقل موقـع صحيفة ”الشـعب نيوز“ 
(تتبع اتحاد الشغل) عن الطبوبي قوله 
أمام الهيئة اإلدارية لالتحاد إن الرئيس 
سـعيد أعلمه بسـري األمـور يف إطار ما 
كان قـد أعلن عنـه من قـرارات تتعلق 
بالحـوار، وإن الرئيـس قيـس سـعيد 
”شـدد عىل تمسـكه بالحوار واملسـار 

وفق الصيغة التي تم اإلعالن عنها“.
الرئيـس  رسـالة  إن  املراقبـون  وقـال 
سـعيد التي كشـف عنها الطبوبي، بعد 
أن تـم التكتم عىل تفاصيـل اللقاء الذي 
جمعهمـا األحـد املايض، تظهر بشـكل 
واضح أن قيس سـعيد قد حدد موقفه 
سـلفا بـأن املشـاركة يف الحـوار تتـم 
وفق الرشوط واملقاييـس التي وضعها 
الرئيس التونيس بنفسه، وليس الرشوط 
التي سـعى الطبوبـي إىل فرضها والتي 
تمهد لفـرض االتحاد أجندته يف املرحلة 
القادمـة مثلما سـبق أن فعـل ذلك من 

بوابة الحوار الوطني سـنة 2013 ونال 
بفضله جائزة نوبل للسالم يف 2015.

وأشار املراقبون إىل أن قيس سعيد أثبت 
أنه يسـاوي بني املكونـات االجتماعية، 
وأنه لن يسمح لقيادة االتحاد بأن تبدو 
كأنها فوق الجميع أو وصّية عىل الدولة، 
كمـا أنه حدد دورها بشـكل واضح من 
خالل ترشيكها يف اللجنة االستشـارية 
للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وهو 
ما يعني أن مقرتحاتها لن تتجاوز البعد 
الخاص بالنقابة مثل مناقشـة أوضاع 
العمال وإصالح املؤسسـات الحكومية، 

دون املرور إىل البعد السيايس.
ويحرص االتحاد عىل لعب دوره كامال يف 
املشهد السيايس عىل أساس أنه ”أقوى 
قـوة يف البـالد“ وفق توصيـف أنصاره؛ 
حيث سـبق أن اقـرتح خارطـة طريق 
لإلصالحات، وعـرض قيادة املفاوضات 
تحت إرشاف قيس سعيد، لكن األمر لم 
يرس بالشـكل الذي أراده بالرغم من أنه 
نأى بنفسـه عن املعارضة التي تقودها 
حركـة النهضـة وجعـل نفسـه ضمن 

”الطريق الثالث“.
وقطـع الرئيـس سـعيد الطريـق أمام 

مسـاعي الطبوبي بإعالنه عن خارطة 
طريـق واضحة واإلرشاف بنفسـه عىل 

تنفيذها مع انتقاء مساعديه يف ذلك.
وقالـت مصـادر تونسـية مطلعـة إن 
تلويح قيـادة االتحاد بخوض سلسـلة 
مـن اإلرضابـات ردا عىل فشـل مسـار 
الحـوار مـع قيس سـعيد خطـوة غري 
محسـوبة العواقب وقـد ال تتماىش مع 
مصالـح االتحـاد ووضعه املريـح بعد 
ثـورة 2011، محـذرة مـن أن خـوض 
سلسـلة مـن اإلرضابات خـالل األزمة 
الحادة التي تعيشها تونس سيعني آليا 

الدخـول يف مواجهة مع أجهـزة الدولة 
التي تعمل عىل حماية االستقرار.

هـذا  أن  إىل  املصـادر  هـذه  وأشـارت 
التصعيـد سـيحول االتحـاد من رشيك 
اجتماعـي يفـرتض أن تقـوم عالقتـه 
مـع الحكومة عـىل الحـوار والتفاوض 
إىل حـزب سـيايس يسـتخدم مختلـف 
الوسائل لفرض أجندته، الفتة إىل وجود 
مجموعـات حزبيـة داخلـه فشـلت يف 
أن تفرض نفسـها عىل الرئيس سـعيد 
كحليف تتحدث باسـمه، وأنها تسـعى 
اآلن إىل التصعيـد عـرب االتحـاد لفرض 

رشوطها عليه.
ويلفـت املراقبـون إىل أن االتحـاد يدرك 
أن املبالغـة يف املراهنة عـىل اإلرضابات 
واالحتجاجات قد تقود إىل سيناريوهات 
خطـرية عىل البـالد ومسـتقبل النقابة 
نفسـها، وأن االتحـاد كان يف السـابق 
يسـتمد قوته مـن موازنـة الوضع مع 
اإلسـالميني ممثلني يف حركـة النهضة، 
لكـن الوضع تغـري اليوم حيـث لم يعد 
لهؤالء وزن شعبي وسيايس، عالوة عىل 
أن األوراق التـي بيده مثل اإلرضابات ال 
يمكن أن تجدي نفعا، وأن أفضل طريقة 
للحفـاظ عـىل وضعـه هـي التمسـك 
بالحـوار، وخاصـة أنـه تبـني أن قيس 
سـعيد ال يرتاجع وال يأبه للضغوط، ما 
يجعل اإلرضابات يف نظره بمثابة إعالن 
عـن املواجهة وليس فقـط مجرد ورقة 

للمناوشة كما يريدها االتحاد.
وقـال االتحـاد إنـه سـيقاطع حـوارا 

حـول  النتائـج“  ومعـروف  ”شـكليا 
اإلصالحات السياسية واالقتصادية دعا 
إليه الرئيس سـعيد الذي يستعد إلعادة 

صياغة دستور جديد.
الهيئـة اإلداريـة  أن  وأضـاف االتحـاد 
-وهي أعىل سـلطة قرار فيـه- وافقت 
عىل تنظيم إرضاب عام وطني احتجاجا 
عىل تجميد األجور والوضع االقتصادي 
تفتـح  أن  ُيتوقـع  السـّيئ، يف خطـوة 
مواجهة مع قيس سعيد وتضع االتحاد 

يف أصعب اختبار.
وقـال الطبوبي عقـب اجتمـاع للهيئة 
اإلدارية للمنظمة إن ”االتحاد دائما مع 
ثقافة الحوار، ولكـن الهيئة ترى أن ما 
صدر يف املرسـوم بشـأن الحوار ودوره 
االستشـاري ال يرقـى إىل حـل املعضلة 

التي تعيشها تونس اليوم“.
وأصـدر سـعيد مرسـوما، معتمدا عىل 
صالحياتـه الترشيعيـة والتنفيذية بعد 
حل الربملـان وتعليق العمل بالدسـتور، 
الوطنيـة  ”الهيئـة  تكويـن  يخـص 
جمهوريـة  أجـل  مـن  االستشـارية 
جديدة“ يرأسـها رجل القانون الصادق 
بلعيد ومكلفة باقرتاح مرشوع دستور 

جديد.
كمـا يتضمـن املرسـوم تكويـن لجان 
أخرى استشـارية يف القانون والشؤون 
االقتصادية واالجتماعية إىل جانب لجنة 
خاصـة بالحوار الوطنـي تضم ممثلني 
عـن املنظمـات الوطنيـة. وال يتضمن 
األحـزاب  أو مشـاركة  إىل دور  إشـارة 

السياسـية، بما يف ذلك األحزاب املؤيدة 
للتدابري االستثنائية.

سـعيد  قـرارات  الشـغل  اتحـاد  وأيـد 
يـوم الخامـس والعرشيـن مـن يوليو، 
ومن بينهـا إعالن التدابري االسـتثنائية 
املسـتمرة حتـى اليـوم، لكنـه يعرتض 
عىل انفراد الرئيس بتقرير مصري البالد 

ويطالب بوضع سياسة تشاركية.
وتابع الطبوبي يف ترصيحه للصحفيني 
”نطمـح إىل حوار تشـاركي فعيل قادر 
عـىل أن يخرج البـالد مـن املنزلقات“، 
داعيـا إىل اسـتبعاد منطـق ”املغالبة أو 
تجاهـل املكونات الرئيسـية الفاعلة يف 
البالد مـن تنظيمات سياسـية ومدنية 
واجتماعية“. وأضـاف الطبوبي ”أقول 
لرئيس الجمهورية: التنازل واملراجعات 
يف االتجـاه اإليجابي من أجـل مصلحة 

الوطن هما من شيم الكبار“.
من جهتـه قال املتحدث باسـم االتحاد 
سـامي الطاهـري ”نرفـض أي حـوار 
تحـدد فيـه األدوار مـن جانـب واحـد 
وتستبعد منه القوى املدنية والسياسية 

الوطنية“.
وأردف ”نعتـرب الحـوار الذي دعـا إليه 
قيس سـعيد غري قادر عىل إخراج البالد 
من أزمتها، بل سيعمقها ويطيل أمدها 
إىل حد تفكيك أوصالها“. وقال الطاهري 
إن موعد إرضاب أعضـاء االتحاد العام 
التونيس للشـغل العاملـني يف الخدمات 
العامة والرشكات الحكومية سيعلن يف 

وقت الحق.

دافوس/ متابعة الزوراء:

أكـَد وزيـر الخارجيـة السـعودي األمـري 

فيصل بن فرحان، إن املحادثات مع إيران 

حققـت بعـض التقدم لكن ليس بشـكل 

كاف، مؤكدا أن ”أيدينا ممدودة إليران“.

وقال األمـري فيصل بن فرحان يف ترصيح 

خالل مشاركته يف منتدى دافوس العاملي، 

ان ”مجلـس التعـاون الخليجي يسـعى 

لدعم االسـتقرار يف املنطقة“، الفتا إىل أن 

”دول التكتـل الخليجي حريصة عىل أمن 

واستقرار أسواق الطاقة“.

واضـاف، إنه عىل إيران أن تبني الثقة من 

أجل التعاون املستقبيل، مشرياً إىل تحقيق 

بعض التقـدم يف املحادثات مع إيران لكن 

ليس بشكل كاف.

وشـدد عـىل أن ”دول مجلـس التعـاون 

حريصـة عىل أمن الطاقـة وعىل إيران أن 

تبني الثقة من أجل التعاون املستقبيل“.

وعن االنتخابات النيابيـة اللبنانية، فرأى 

أنهـا ”قـد تكـون خطـوة إيجابيـة لكن 

من السـابق ألوانـه قول ذلـك“. وأكد بن 

فرحان، أيمن الصفدي بأنه عىل اللبنانيني 

أن يقومـوا بإصالحـات السـتعادة حكم 

الدولة.

وشـدد عـىل رضورة دفع عملية السـالم 

الفلسطينية- اإلرسائيلية لألمام، مضيفاً 

أن دول مجلس التعاون الخليجي تسـعى 

الستقرار وسـالم منطقة الرشق األوسط 

وضمان أمن الطاقة.

بدوره، أشـار وزيـر الخارجيـة األردني، 

أيمـن الصفدي، إىل أنـه ”يجب العمل عىل 

منع انزالق لبنـان إىل الفوىض، كما يجب 

انتهاء األزمة السـورية واملسار السيايس 

هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك“.

ولفـت الصفـدي، إىل أن ”مقتـل شـريين 

ومـا جـرى يف جنازتها مفـزع والقضية 

األساسية هنا هي اإلرساع يف حل سيايس 

للـرصاع“، مؤكـداً ”أننـا نقـف ضـد أي 

اجتيـاح ألي دولـة أو انتهـاك لسـيادتها 

واالعتداء عىل سالمة أراضيها“.

مـن جهـة أخـرى، قـال بـن فرحـان إن 

حـول  للشـائعات  تنظـر  ال  ”اململكـة 

زيـارة الرئيـس األمريكـي جـو بايدن إىل 

السـعودية“، مؤكـدا أنـه إذا كانت هناك 

زيـارة سـيعلن عنها من خالل الوسـائل 

الرسمية.

كابول/ متابعة الزوراء:

أعلنْت حركة ”طالبان“، عن توقيع اتفاقية 

تنظيـم وإدارة أربعـة مطـارات دولية بني 

وزارة النقل والطريان ورشكة ”غاك“.

وعىل حسـابها يف ”تويرت“ باسـم ”اإلمارة 

”طالبـان“:  حركـة  قالـت  اإلسـالمية“، 

تـم توقيـع اتفاقيـة تنظيـم وإدارة أربعة 

مطـارات دولية (كابـل، وقندهار، وهرات، 

و مزار رشيف) بـني وزارة النقل والطريان 

واملديـر العـام لرشكة ”غاك“، رزاق أسـلم 

محمـد عبد الـرزاق، بحضـور نائب رئيس 

ووزيـر  االقتصاديـة،  للشـؤون  الـوزراء 

الثقافـة واإلعالم، ووزير النقـل والطريان، 

ومسؤولني إماراتيني“.

وكانـت قـد قالـت يف وقـت سـابق: ”بعد 

لحظـات.. سـيتم توقيـع اتفاقيـة تنظيم 

وتشـغيل مطـارات أفغانسـتان مـع دولة 

اإلمارات العربية املتحدة“.

بغداد/ الزوراء: 
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  اكـد 
مصطفى الكاظمـي، أن التحديات 
واملسؤوليات كبرية  عىل الحكومة، 
بمواصلـة  الـوزراء  وجـه  وفيمـا 
االسـتماع لشـكاوى املواطنني، اقر 
مجلـس الـوزراء توصيتـي اللجنة 
واللجنـة  للميـاه  العليـا  الوطنيـة 
املرشفـة عـىل الربط الشـبكي مع 

دول الخليج.
لرئيـس  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الـوزراء يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، ترأس الجلسة االعتيادية 
التاسـعة عـرشة ملجلس الـوزراء، 
وجـرت خـالل الجلسـة مناقشـة 
األوضـاع العامـة يف البـالد، وبحث 
والخدميـة  االقتصاديـة  امللفـات 
عـىل  املجلـس  واطلـع  املختلفـة، 
إجراءات تنفيذ القرارات والتوصيات 
الحكومية الخاصة بمواجهة األزمة 
االقتصادية العاملية، والتخفيف من 

آثارها.
وقال الكاظمي، بحسـب البيان، إن 
التحديات واملسـؤوليات كبرية  عىل 
الحكومـة، ويجب عدم االستسـالم 
لهـا بـل مواجهتهـا وتحويلهـا إىل 
الـوزراء  موجهـا  نجـاح،  فـرص 
الدولـة  يف  املسـؤولني  وجميـع 
لشـكاوى  االسـتماع  بمواصلـة 
وإيجـاد  ومتابعتهـا،  املواطنـني 

الحلول الرسيعة لها. 
 وبـني أن روح التكامـل والتعـاون 
بني الوزارات يجـب أن تكون بأعىل 
مسـتوى، وشـدد عىل رضورة عدم 
الوقـوع باألخطـاء لضمـان عبور 
املرحلة الصعبة التي يعيشـها البلد 

حالياً.
ويف سياق الجلسة، وبحسب البيان، 
قدم وزيـر املاليـة تقريـراً مفصالً 
عـن الوضـع االقتصـادي للعـراق 
واملـؤرشات اإليجابية لتقارير البنك 
الدويل وصندوق النقد الدويل بشـأن 
خطـوات الحكومـة فيمـا يخـص 

االقتصـاد الذي تضمن عدة فقرات، 
أهمهـا مـا يتعلـق بمـؤرش الناتج 
املحيل، واملساهمة القطاعية يف نمو 
الناتج املحيل اإلجمايل غري النفطي، 
ومعدالت التضخـم يف العراق للعام 
العـام  مـن  األول  والربـع  املـايض 

الحايل.
وتطـرق التقريـر أيضـا إىل مـؤرش 
أسـعار الغـذاء العامليـة، وأسـعار 
املـواد الغذائيـة املختـارة يف العالم 
ويف العـراق، ومـؤرشات االقتصـاد 
الرقمـي، وأشـار إىل املخـزون املايل 
الحكومـات)  (موازيـن  املؤقـت 
وامليـزان املايل وإجمـايل احتياطات 
العملة األجنبية، واملعروض النقدي 
يف  األجنبيـة  بالعمـالت  والودائـع 
قطاع البنوك ومبيعات مزاد العملة، 
فضـًال عـن التضخـم االقتصـادي 
وإجمـايل الديـن وتوقعات أسـعار 

النفط الخام.
جلسـته  يف  املجلـس  واسـتضاف 
الكهربـاء،  وزارة  بـإدارة  املكلـف 
الـذي قدم بـدوره عرضـاً عن واقع 
الكهرباء الحايل واستعدادات الوزارة 

الكهربائية  الطاقة  الخاصة بتوفري 
العقبـات  وتجـاوز  للمواطنـني 

واملشكالت التي تواجهها.
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وجـّدد 
توجيهاته السابقة لوزارة الكهرباء 
ومالكاتها الهندسـية وكل العاملني 
فيها برفع وترية العمل، واسـتنفار 
الجهـود ملواجهـة تحديات موسـم 
الصيـف، وأكد سـيادته أن مجلس 
الدعـم  أشـكال  كل  قـدم  الـوزراء 
احتياجاتها؛  لتأمني كامـل  للوزارة 
التيـار  توفـري  ضمـان  أجـل  مـن 
الكهربائـي للمواطنـني وتجاوز أي 

أزمة محتملة.
وتابـع البيـان انـه بعـد أن ناقش 
مجلس الـوزراء عدداً مـن القضايا 
املتعلقـة بملـف الكهربـاء، أصـدر 

اآلتي:
- إقـرار توصيـة اللجنـة املركزيـة 
للمراجعـة واملصادقة عـىل اإلحالة 
يف وزارة الكهربـاء، بشـأن الربـط 
العراق  الكهربائي بـني جمهوريـة 
لـدول  الكهربائـي  الربـط  وهيئـة 
الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس 

املوضـوع  تعلـق  قـدر  العربيـة، 
توقيـع  بعـد  املاليـة،  بالصالحيـة 
التوصيـة آنفـاً، مـن املـرشف عىل 

وزارة الكهرباء.
اسـتعراض  الجلسـة  وشـهدت 
الوبائي، وإجـراءات وزارة  التقرير 
الصحـة؛ ملواجهة جائحـة كورونا، 
والجهود املبذولة من قبل الوزارة يف 
توفري املسـتلزمات الطبية الالزمة، 
وجهودها يف تأمني اللقاحات وحث 

املواطنني عىل أخذها.
وبعد مناقشته املوضوعات املدرجة 
عىل جدول األعمـال، أصدر مجلس 

الوزراء اآلتي:
أوالً/ تويل وزارة املالية تمويل مبلغ 
فقـط  دينـار،   (3000000000)
ثالثة مليـارات دينار لـرشاء آليات 
تنظيف وسـد العجـز يف الخدمات، 
دينـار،   (2000000000) ومبلـغ 
فقط مليـارا دينار ألعمال التنظيف 
وتطويـر الواقع البيئي إىل محافظة 
ينسـجم  بمـا  األرشف  النجـف 
وأهميتها، وحجـم األعمال الكبرية 
يف املحافظة وعدد الزائرين املتنامي 

سـنوياً، تنفيذاً للفقرتـني (1، و2) 
املذكورتـني يف كتاب ديـوان الرقابة 
بالعـدد  املرقـم  االتحـادي  املاليـة 
 3 يف  املـؤرخ   (1/1/15/2443)
شـباط 2021، املرافـق ربـط قرار 

مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثانياً/ إقرار توصية اللجنة الوطنية 

العليا للمياه وبحسب اآلتي:
مبلـغ  املاليـة  وزارة  تمويـل   -
فقـط  دينـار،   (25000000000)
خمسـة وعـرشون مليـار دينار إىل 
وزارة املـوارد املائيـة عـىل دفعتني 
خالل شـهري (حزيـران، وتموز)؛ 
لغرض االستمرار يف معالجة الشحة 
املالية خالل املوسم الصيفي القادم، 
وتأمني املتطلبات الرضورية ألعمال 
يف  آنفـاً  املذكـورة  الـوزارة  دوائـر 

محافظة دياىل موزعة كاآلتي:
1 -  (7000000000) دينـار، فقط 
سبعة مليارات دينار/ الهيئة العامة 
لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة، 
تخصـص ألعمـال نصـب محطات 
الضخ وصيانتهـا، وتأهيل النواظم 
الوقـود واملـواد االحتياطية  ورشاء 
سـيد  ناحيـة  مشـكلة  ومعالجـة 

دخيل.
2 -  (2000000000) دينـار، فقط 
مليارا دينار/ الهيئة العامة لتشغيل 
الفـرات،  نهـر  حـوض  وصيانـة 
تخصص ألعمال التطهريات وتبطني 
جداول الري، لتخفيف آثار الشـحة 

املائية وإيصال املاء للجداول.
3 -(3500000000) دينـار، فقط 
ثالثة مليارات وخمـس مئة مليون 
دينـار/ دائـرة تنفيذ أعمـال كري 
إزالـة  ألعمـال  تخصـص  األنهـر، 
الشحة ورفع الرتسـبات من مقدم 
السدات والسدود يف محافظة دياىل.

و2)   ،1) للفقرتـني  تنفيـذاً 
املذكورتـني يف كتاب ديـوان الرقابة 
بالعـدد  املرقـم  االتحـادي  املاليـة 
 3 يف  (1/1/15/2443)املـؤرخ 
شـباط 2021، املرافـق ربـط قرار 

مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
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بغداد/ متابعة الزوراء:
ال يزاُل ملف انضمام كل من فنلندا والسـويد 
لحلف شـمال األطليس (ناتو) يراوح مكانه، 
بانتظـار موافقة تركيا التي ترى أن توسـيع 
الحلـف مرفوض ما لـم تراَع مصالـح أنقرة 

األمنية ومخاوفها.
بخصـوص  حـل  إىل  للتوصـل  محاولـة  ويف 
معارضة أنقرة النضمامهما إىل ”الناتو“، قال 
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيسـتو، إن 
بلده والسويد سرتسالن وفدين إىل تركيا اليوم 

األربعاء.
وأضـاف هافيسـتو خـالل جلسـة نقاش يف 

منتدى دافـوس االقتصادي العاملي: ”نرسـل 
وفدينـا إىل أنقرة. سـيحدث ذلـك األربعاء كي 

يستمر الحوار“.
وتابـع قائـال: ”نـدرك أن تركيـا لديها بعض 
املخـاوف األمنيـة. نعتقـد أنـه مـن املمكـن 
تسـوية هـذه األمور. قـد يكون هنـاك أيضا 
بعض املسـائل التي ال ترتبط مبارشة بفنلندا 
والسويد وإنما بأعضاء آخرين يف حلف شمال 

األطليس“، حسبما نقلت ”رويرتز“.
وكان الرئيـس الرتكي رجب طيـب أردوغان، 
قد أجرى اتصالني هاتفيـني بزعيمي البلدين 
وناقش معهما مخاوفه، كما تحدث السـبت 

مـع األمني العـام للناتـو ينس سـتولتنربغ، 
وأبلغه بأن أنقرة لن تنظر بإيجابية إىل مسعى 
السـويد وفنلندا ما لم تبديا تعاونا واضحا يف 

الحرب عىل اإلرهاب وقضايا أخرى.
وتقـول تركيـا إن السـويد وفنلنـدا تؤويـان 
أشخاصا عىل صلة بحزب العمال الكردستاني 
وأنصارا لرجل الديـن الرتكي فتح الله غولن، 
الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط ملحاولة انقالب 

يف 2016.
وتعـارض تركيـا انضمـام السـويد وفنلنـدا 
للحلـف األطليس ألسـباب عديـدة، حيث قال 
أردوغـان يف ترصيحـات صحفيـة، االثنـني: 

”بصفتنـا دولـة دفعت ثمنا من أجـل الناتو، 
نريد أن نرى خطوات ملموسـة تتعلق بأمننا 
القومي بدال مـن الترصيحات الدبلوماسـية 

الفضفاضة“.
واعترب أن ”سياسـة توسـيع الناتـو لن تعود 
بالنفع عىل تركيـا والحلف، ما لم يتم مراعاة 

الحساسية األمنية األساسية“.
أنـه: ”ال يمكـن  الرتكـي  الرئيـس  وأوضـح 
تنحيـة العقوبات التي تفرضها السـويد عىل 
الصناعـات العسـكرية الرتكيـة جانبـا عند 
الحديـث عن طلـب سـتوكهولم العضوية يف 

الناتو“.
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امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّة عن 
ضبط عـدٍد من املسـؤولني يف إحدى 
الرشكات الحكوميَّة بمحافظة دياىل 

إلهدارهم املال العام.
ويف  الهيئـة،  يف  التحقيقـات  دائـرة 
معرض حديثها عـن عمليات ضبط 
حـاالت ُمغـاالٍة يف األسـعار، وهـدٍر 
للمـال العـام، وتزويـٍر ومخالفاٍت، 
يف عـدٍد من دوائـر ُمحافظـة دياىل، 
كشـفت عـن ان فريق عمـل مكتب 
تحقيـق الهيئـة يف املحافظـة تمكن 
يف أوىل العمليَّـات مـن ضبط مديري 
املشـرتيات والتجاريَّة يف رشكة دياىل 
الكهربائيَّـة؛  للصناعـات  العامـة 
لوجـود ُمغـاالٍة يف أسـعار الرشاء يف 
(١١) عقـداً من عقود الـرشاء التي 

أبرمتها الرشكة. 
وأضافـت الدائـرة إنَّ مقدار الهدر يف 
املـال العام يف هذه العقود بلغ قرابة 
دينـار،  مليـون   (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠)
مشـريًة إىل أنـه تـمَّ خـالل العمليَّـة 
ضبط (٤) ُمتَّهمني آخرين أعضاء يف 

لجنة ُمشرتيات الرشكة. 
وأضافـت الدائـرة، يف عمليَّـٍة ثانيٍة، 
إىل  انتقـل  الـذي  الفريـق  ـن  تمكَّ
مالحظيَّة التسـجيل العقاري يف أبي 
راً  صيـدا من ضبط (٢١) كتابـاً ُمزوَّ
منسـوباً صدورها إىل ُمديريَّة بلديَّة 
الوجيهيَّـة، إذ تمَّ بموجبها تسـجيل 
قطع أراٍض سكنيَّـٍة بصورٍة ُمخالفٍة 

للقانون.
وأوضحـت أنَّ الفريق رصد يف عمليٍَّة 
ثالثـٍة قيـام ُمديريَّة بلديَّـة بعقوبة 
– املركـز – تنظيـم املـدن، وُمديريَّة 
التخطيط العمرانيِّ يف دياىل، بتحويل 
قطعـة (أرض خـرضاء) إىل قطعـٍة 

صة  سـكنيٍَّة خالفـًا للغـرض املُخصَّ
من أجلـه، الفتًة إىل وجود شـكاوى 

ضدَّ املُديريَّتني املذكورتني.
ـدت الدائرة أنَّه تمَّ ربط التصميم  وأكَّ
األسايس ملدينة بعقوبة وأوليَّات تغيري 
جنس العقار مـن أراض خرضاء إىل 
أراٍض سـكنيٍَّة، إضافـة إىل مفاتحة 
ُمديريَّة التسـجيل العقـاري يف دياىل 
إلرسال نسـخٍة ُمصدَّقٍة من معاملة 
تصحيح جنس العقـار، الفتًة إىل أنَّ 
الهيئة ُمسـتمرًة يف ُمتابعة املوضوع 

الذي تمَّ فتح قضيٍَّة جزائيٍَّة فيه.
، خالل العمليَّة  وأفادت الدائرة أنَّه تمَّ
الرابعة، االنتقال إىل لجنة التعويضات 
الفرعيَّـة يف ديـاىل، وضبـط ُمعاملٍة 
رة تمَّ تنظيمها؛  ن أوليَّاٍت ُمزوَّ تتضمَّ

لغرض الحصول عىل تعويضاٍت.
ضبـٍط  محـارض  تنظيـم  وبيَّـنـت 

ـذة؛ بناًء  أصوليَّـٍة يف العمليَّـات املُنفَّ
ـراٍت قضائيَّـٍة، وعرضهـا  عـىل ُمذكَّ
عىل قـايض محكمة تحقيق بعقوبة 
ـة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر  املُختصَّ
توقيف املُتَّهمني الــ (٦) يف القضية 
األوىل وفقاً ألحكام املادة (٢٤٠) من 

قانون العقوبات.
مـن جانـب متصـل، أعلنـت دائـرة 
النزاهـة،  هيئـة  يف  التحقيقـات 
امس الثالثـاء، عن مجمـل عمليَّات 
ُمديريَّـات  ذتهـا  نفَّ التـي  الضبـط 
ومكاتب التحقيـق التابعة لها خالل 
شـهر نيسـان املُنرصم، ُمبّينـًة أنَّها 
ـذت (٥٤) عمليَّة ضبـطٍ يف بغداد  نفَّ
واملُحافظـات أسـفرت عـن ضبـط 

(٢٨) ُمتَّهماً.
تلقتـه  بيـان  يف  الدائـرة  وقالـت 
مكتـب  «مـالكات  ان  «الـزوراء»: 

ـذت (١١) عمليَّة،  تحقيق كربالء نفَّ
أبرزهـا عمليَّة طـرح عقـاٍر قيمته 
 (١١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مـن  أكثـر 
دينـاٍر كفرصٍة اسـتثماريٍَّة، بالرغم 
(منطقـة  صـاً  ُمخصَّ كونـه  مـن 
خرضاء)، ومـن بـني العمليَّات (٨) 
ة  ذت يف مستشفيات ودوائر الصحَّ نفَّ

باملُحافظة».
وأضافـت الدائـرة انهـا «ضبطت يف 
محافظـة ديـاىل منح قـرٍض بمبلغ 
مـن  دينـاٍر   (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
مرصف الرشـيد إىل إحـدى رشكات 
املُقـاالوت يف املُحافظـة، عـىل الرغم 
مـن أنَّ قيمـة الضمانـة العقاريَّـة 
دينـاٍر   (٨٠٤,٠٠٠,٠٠٠) البالغـة 
فقـط، ال تسـاوي قيمـة القرض»، 
مـدراء  مـن   (٣) ضبـط  إىل  الفتـًة 
يف  واملهنيَّـة  اإلعداديَّـة  املـدارس 

سـعد؛  وبنـي  واملقداديَّـة  بعقوبـة 
لقيامهـم بالتعاون مع مدير قسـم 
الرتبيـة املهني يف ُمديريَّة تربية دياىل 
بتعيني خمسـة  اإلداريَّة  ومعاونتـه 
أشـخاٍص بينهم شـقيق وشـقيقة 
مدير القسم املهني ومعاونته بصفة 
محارضين، وتسلُّمهم للرواتب رغم 

عدم حضورهم».
وأوضحـت أنَّ «فريـق عمـل مكتب 
تحقيق كركوك قام بضبط ُمتَّهمني؛ 
لقيامهم باسـتغالل العقد املربم مع 
ُمديريَّـة بلديَّـة كركوك، واالسـتيالء 
عـىل عقـاراٍت عائدٍة للدولـة، فضالً 
عن كشـف شـبهات فسـاٍد يف عقٍد 
ـة املُحافظة  ُمـربٍم بـني دائـرة صحَّ
وإحدى الـرشكات والخاص بتجهيز 
معـادن  بكشـف  ـٍة  خاصَّ أجهـزٍة 
الجسم، وشبهات فساٍد يف املعامالت 
ة بعقارين يف الهيئة  الرضيبيَّة الخاصَّ

ة للرضائب – كركوك األوىل». العامَّ
ويف ُمحافظة األنبـار، ذكرت الدائرة 
يف  تزويـٍر  حالـة  ضبـط  «تـمَّ  انـه 
املـرصف الزراعـي – فـرع حديثـة، 
ُرِفَعـت إشـارة الحجز عـىل ضوئها 
عـن عقار(ضمـان) عن قـرض تمَّ 
منحـه إلحـدى املُقرتضـات بمبلـغ 
إضافـة  دينـار،   (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
إىل ضبـط شـاحنتني يف مركـز قطع 
لـة بسـماد (اليوريا)؛  الكرمـة ُمحمَّ
الخطـة  قوائـم  يف  تالعـٍب  لوجـود 
الزراعيَّـة اإلضافيَّة يف ُمديريَّة زراعة 
األنبار تمثلت بإضافة مساحاٍت غري 
حقيقيٍَّة عىل عقود املزارعني؛ لغرض 
ـزة،  زيـادة كميَّـات األسـمدة املُجهَّ
وإضافـة أشـخاٍص ضمـن قوائـم 
الخطـة اإلضافيَّة، بالرغـم من عدم 

امتالكهم عقوداً زراعيَّـة».
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 بغداد/ الزوراء:
توعد وزير الكهرباء، عادل كريم، «الرضب بيد من حديد» ملن وصفها بـ»العنارص 

املتخاذلة».
وذكر بيان للوزارة صدر عنها امس: ان كريم «استقبل، يف مقر الوزارة يف العاصمة 
بغداد، االثنني، النائبة وحدة الجمييل، برفقة عدٍد من الشيوخ والوجهاء من سكنة 
محلة (٨٠٤) يف منطقة الدورة، يف زيارة تمحورت حول استثناء املنطقة املذكورة 

من القطع املربمج مقابل التجهيز املقنن».
وقـد أجاب كريم عن دفوعات الوفد الزائر، قائـًال: «مبدأنا عدالة التوزيع وخدمة 
املواطنـني، وانجـزت مالكاتنا عرشات املشـاريع لفك االختناقات وتغيري سـعات 
املحـوالت، كما تابعنـا بدقة زيادة سـاعات التجهيز وحققنا تجهيـزاً افضل من 
الصيف املايض، بزيادة بلغت ٣٠٠٠ ميگاواط حتى اآلن ونعمل عىل الزيادة، وكان 
لريتفع أكثر لوال شـح الغاز املورد بسـبب اعمـال الصيانة التـي أجراها الجانب 

االيراني عىل خطوط الغاز الناقلة للعراق خالل االيام املاضية».
واضـاف «مـا يهمنا هو خدمـة املواطنـني، والعناوين الوظيفية وجـدت لتقديم 
الخدمـة وليس لالمتيازات، لذلك سـنرضب بيٍد من حديد العنارص املتخاذلة وغري 
الكفوءة، وخطـة الوزارة الحالية ترتكز يف احدى مقوماتها عىل ازالة التجاوزات، 
ولن نسمح بأي استثناءات، عدا املشاريع االسرتاتيجية، املياه، الصحة، والرصف 

الصحي».
وأوعـز وزير الكهرباء ملدير عام توزيع كهرباء بغداد، بمعالجة وتدعيم شـبكات 

التوزيع يف مناطق الدورة واملهدية، مراعاًة ألهايل محلة (٨٠٤).

بغداد/ الزوراء:

وجه األمـني العام لـوزارة الدفاع، جبار 

ثجيـل مطلـك الحيدري، امـس الثالثاء، 

املديرية العامة لألفراد باإلرساع بتسكني 

كافـة املوظفـني املدنيـني خـالل مـدة 

أقصاها شهر.

عليـه  اطلعـت  للـوزارة  بيـان  وذكـر 

العـام لـوزارة  أن ”األمـني  «الـزوراء»: 

الدفـاع جبـار ثجيـل مطلـك الحيـدري 

وجـه املديريـة العامة لألفـراد باإلرساع 

بتسـكني كافة املوظفـني املدنيني خالل 

مدة أقصاها شـهر، من خالل التنسـيق 

بني املديريـة والدوائر والوحـدات، لرفع 

التقاريـر املفصلـة بشـأن منتسـبيهم، 

إضافـة اىل احتياجاتهـم مـن الدرجات 

واالختصاصات“.

وأضـاف البيـان أن ”هـذا التوجيه يأتي 

للحفاظ عىل حقوق املوظفني وتسـكني 

كل منهـم بحسـب اختصاصه، لتحقيق 

قدراتهـم  مـن  القصـوى  االسـتفادة 

وخرباتهـم ورفـع وتـرية االنجـازات يف 

العمل خدمة للصالح العام“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعيَّة، 
امـس الثالثاء، عن سـعيها ملنح امتيازات 
جديـدة لرشيحـة املعاقـني عـرب إجـراء 
تعديـالت يف قانوني الحمايـة االجتماعية 

وهيئة اإلعاقة.
وقالـت رئيس هيئة الحمايـة االجتماعية 
يف الوزارة، هدى سـجاد، يف بيـان اطلعت 
عليه «الزوراء»: ”الوزارة تسعى إىل تعديل 
قانونـي الحمايـة االجتماعيـة رقـم ١١ 
لسنة ٢٠١٤ وهيئة اإلعاقة رقم ٣٨ لسنة 
٢٠١٣ بمـا يمنـح فئة املعاقـني املزيد من 
االمتيـازات ومعالجة التقاطع يف التطبيق 
بني القانونني والعمل عىل رفع خط الفقر 
من املعاقني من أجل االسـتمرار بمنحهم 

مبلغ اإلعانة االجتماعية“.
وأضافت سـجاد أن ”التعديالت ستضمن 

إمكانيـة الجمع بني راتـب املعني واإلعانة 
بالنسبة للمعني من الدرجة األوىل“، الفتة 
إىل أنـه ”تـم التوجيـه باعتمـاد التقارير 
الطبية الصـادرة عن هيئة اإلعاقة حرصاً 
سواء كانت ملنح راتب املعني أو ملنح الرقم 
املروري يف ملء اسـتمارة البيان السـنوي 
اإللكرتونـي وتمييـز ذلـك عـن التقاريـر 

الطبية لفئة (عاجز)“.
وبينـت أن ”الهيئة اسـتكملت اإلجراءات 
مبلـغ  لـرصف  والتدقيقيـة  الحسـابية 
١٠٠ ألف دينار (غالء معيشـة) للباحثني 
االجتماعيني من أصحاب العقود وسـيتم 
رصفها مع راتب شهر أيار الحايل“، مشرية 
اىل أنه ”تم استكمال إجراءات شمول ٣٠٠ 
ألـف أرسة يف بغداد واملحافظات وبانتظار 
إلطـالق  الالزمـة  املاليـة  التخصيصـات 

الرواتب لتلك األرس“. 

بغداد/ الزوراء:
اكد القيادي يف الحشـد العشـائري، محمد العـزاوي، امس 
الثالثاء، اعالن حالة االسـتنفار القصـوى يف قرية اإلصالح 
اقىص شـمال رشق دياىل.وقال العـزاوي يف حديث صحفي: 
ان“ األجهـزة األمنيـة أعلنـت حالـة االسـتنفار القصـوى 
وعـززت محيط قرية اإلصالح يف ريف ناحية جلوالء (٧٥كم 
شـمال رشق بعقوبة) بعد اعتداء ارهابي طال االهايل وادى 

اىل استشهاد ٦ اشـخاص بينهم ٤ من ارسة واحدة واصابة 
٨ اخريـن بينهـم ٢ جنديني ”.واضاف العـزاوي ان“ عملية 
تمشيط انطلقت لبعض البساتني القريبة من القرية والتي 
اسـتغلت يوم االمس يف استهداف منازل االهايل واستهدافها 
عن طريق القنص». مؤكدا «اعتداء االمس كشف عن وجود 
خاليا نائمة يف محيط القرية استغلت سوء االنواء الجوية يف 

شن الهجوم االجرامي“.
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بغداد/ الزوراء:
اعلن آمـر فوج طـوارئ رشطة االنبـار السـادس، العقيد عادل 
عبـد اللطيـف التبان، امـس الثالثاء، عـن اعتقال ابرز السـحرة 
واملشعوذين بعملية امنية استباقية يف قضاء الفلوجة.وقال التبان 
يف ترصيـح صحفي: ان “ قائد رشطة االنبار الفريق هادي رزيج 
وجه بمحاربة ظاهرة انتشـار السـحرة واملشـعوذين يف مناطق 
مختلفة من مدن االنبار، حيث نفذت قوة امنية من فوج طوارئ 
رشطة االنبار السـادس عملية امنية يف مدينـة الفلوجة تمكنت 
من خاللها من اعتقال شـخص يمارس مهنة السحر والشعوذة، 
وتسـبب يف مشـاكل كبرية بني سـكان املدينة ويعـد املعتقل من 
ابرز السـحرة واملشعوذين يف املنطقة املسـتهدفة ”.واضاف ان“ 
القوة تمكنت من اعتقال املسـتهدف والجرم املشـهود ومصادرة 
كافة االدوات املسـتخدمة يف عمليات السـحر والشعوذة»، مبينا 
ان“ املعتقـل يمارس هذه املهنة منذ زمن طويل بعيدا عن انظار 
القوات االمنية لغرض كسب مبالغ مالية كبرية من خالل امتهانه 

لهذه املهنة“.
وأوضـح التبان أن ”القوات االمنية نقلت املعتقل اىل احدى املراكز 
االمنيـة لتحقيق معه فيما سـلمت املواد املضبوطـة بحوزته اىل 

الجهات املعنية ”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت خليـة اإلعـالم االمنـي، امـس 
متهمـاً   ١٤ عـىل  القبـض  الثالثـاء، 
بـ»جرائم الدكة العشائرية» ومصادرة 
االسـلحة واالعتـدة التـي بحوزتهم يف 

بغداد.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» 
نسـخة منه: انه «بهـدف تعزيز االمن 
واالستقرار يف جميع مناطق العاصمة 
الفريـق  لتوجيهـات  بغـداد، وتنفيـذاً 
الركن قائد العمليات، تسـتمر قطعاتنا 
عـىل  الخارجـني  بمالحقـة  االمنيـة 
الدكات العشـائرية  القانون ومرتكبي 
«ارهاب املواطنني» واالحياء السـكنية 
وذلك للحد من هذه الظاهرة والقضاء 
عليها بالرد الرسيع والفوري بالتنسيق 
واملتابعة مع مدير قسـم اسـتخبارات 

وامن/ القيادة».
أن «قطعـات فرقـة  البيـان  واضـاف 
املشـاة الحاديـة عـرشة تمكنـت مـن 
القاء القبـض عىل (٩) متهمني بالدكة 

العشائرية «اطراف نزاعات» ومصادرة 
بحوزتهـم  التـي  واالعتـدة  االسـلحة 
ضمـن مناطـق (الكريعـات ، جميلة ، 

الحميدية) بجانب الرصافة».
وبـني ان «قـوة مـن اللـواء السـادس 
الفرقـة الثانية رشطة اتحادية تمكنت 
من القبـض عىل (٥) متهمـني بالدكة 
العشـائرية، بينهـم متهم نفـذ عملية 
«الدكـة» بواسـطة رمانـة يدوية قام 
برميها عىل احد الدور السكنية، ضمن 
منطقتـي (البياع، حي العامل) بجانب 

الكرخ».
واشـار اىل انه «تم تسـليم املتهمني مع 
املـواد املضبوطة اىل الجهـات املختصة 

إلكمال االجراءات القانونية بحقهم».
من جانب متصل، أعلنت قيادة رشطة 
صالح الدين، امس الثالثاء، القبض عىل 
٧ متهمني وفق احكام قضايا مختلفة 

بينهم باإلرهاب.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» 
نسخة منه: أن «مفارز مديرية رشطة 

محافظة صالح الدين واملنشآت نفذت 
حملـة تفتيش واسـعة تمكنت خاللها 
مـن إلقـاء القبـض عـىل (٧) متهمني 
بمـواد قانونيـة مختلفة مـن ضمنهم 
(١) متهم وفق املـادة ٤ إرهاب، فضال 

عن ضبـط عجالت ودراجـات نارية ال 
تحمل أوراقاً ثبوتية».

واضاف البيان أنه «تم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحـق املتهمني واملضبوطات 

أصوليا».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديريـة الصحة يف ميسـان، 
امـس الثالثاء، عـن إعـداد املصابني 
بالحمى النزفية، فيما اكدت انخفاض 

نسبة االصابة يف املحافظة.

وقـال مدير عام صحة ميسـان، عيل 
محمود العـالق، يف ترصيح صحفي: 
إن «العديد من حاالت االصابة بمرض 
الحمـى النزفيـة يف املحافظة تماثلت 
للشـفاء التام» ، مؤكداً أن «الراقدين 

حاليـاً يف ردهـات العـزل يبلغ عدهم 
٥ مصابني فقـط لتلقي العالج لحني 

الشفاء التام“.
وأضاف أن «اعـداد املصابني بالحمى 
النزفيـة يف املحافظـة انخفضت اىل ٥ 
اصابـات بعد ما بلغ العـدد الرتاكمي 

١٥ اصابة».
من جهتهـا، أعلنت مديريـة الصحة 
يف واسـط، امس الثالثاء، عن مغادرة 
يف  النزفيـة  بالحمـى  مصـاب  آخـر 

املحافظة.
وقال مدير عام صحة واسـط، جبار 
اليـارسي، يف ترصيـح صحفـي: إن 
«آخـر مصاب بالحمـى النزفية غادر 
املستشفى بعد تماثله للشفاء التام»، 
الصحيـة  «املؤسسـات  أن  مؤكـداً 
خاصـة  ردهـات  هيـأت  واسـط  يف 
باملستشـفيات يف املحافظـة ملعالجة 

املصابني بالحمى النزفية».
يذكـر أن «محافظة واسـط سـجلت 
سبع حاالت مصابة بالحمى النزفية 

يف وقت سابق».
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جمهورية العراقإعالنك في 
وزارة العدل                       رقم االضبارة: ٢٣١٧ /٢٠٢١
دائرة التنفيذ                                 التاريخ:   ٢٠٢٢/٥/٢٤

مديرية تنفيذ النارصية

اعالن
تبيـع مديرية تنفيـذ النارصية االسـهم العائـدة للمدين(محمد 
طاهـر مطـرود) والبالغة عددها ٥٠٤٠ سـهم من اصل ٤٣٥٠٠ 
سـهم يف العقار املرقـم ١/٧٠ رشقـي بقيمة تقديريـة ٨/٩٢٨ 
للسـهم الواحـد وبمجمـوع قـدره ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ مليـون فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ١٠ ايام تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه التأمينات القانونية ١٠٪ من 
القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي. 
املنفذ العدل 
ناجي عبد الهادي السعداوي

املواصفات:
عقار املرقم ١/٧٠ رشقي

عبارة عن عقار سـكن مبني من الطابوق والسقف بالكونكريت 
ودرجة العمران جيدة ومكون من طابقني.

اعالن
اىل الرشيكـة (شـيماء حميـد ابراهيـم) 
اقتـىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك (احمـد 
جاسـم حسـان)  بالبنـاء عـىل حصتـه 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٨٣٧١٣)
املقاطعـة (٤/حـي النداء) حـدود بلدية 
النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان 
وخـالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق
وزارة العدل                                 رقم االضبارة/٤٣ /ت/٢٠٢٢

دائرة التنفيذ          التاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤
مديرية تنفيذ غماس

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ غماس العقار تسلسـل ١٢٨٦ الغرب الواقع يف غماس العائد للمدين (محمد رياض فليح) املحجوز لقاء طلب الدائن (ازهار 
شـاكر ابـو عبيـد)  البالغ (٢٣٤٠٠٠٠) دينـار فعىل الراغب بالـرشاء مراجعة هـذه املديرية خالل مدة ثالثـني يوما تبدأ من اليـوم التايل للنرش 

مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 
كرار عدنان هادي

املواصفات:
١- موقعه ورقمه : ١٢٨٦ الغرب يف غماس 

٢- جنسه ونوعه : ارض الدار مع بنائه
٣- حدوده واوصافه : ----- 

٤- مشتمالته : غرفة وصالة وحمام ومطبخ وصحيات
٥- مساحته:  ١١٧ م

٦- درجة العمران: متوسط
٧- الشاغل : مستأجر

٨- القيمة املقدرة:  ثالثون مليون دينار

اعالن
اىل الرشيـك (رضغام عبد الحميد شـاكر) 
اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيكك (عـيل عبد 
االمري كاظم) بالبناء عىل حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمة (٣/٧٨٢٢٠) املقاطعة 
(حي النرص) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يومـا داخل العراق 
وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

اعالن
حميـد  (شـيماء  الرشيكـة  اىل 
اىل  حضـورك  اقتـىض  ابراهيـم) 
االرشف  النجـف  بلديـة  مديريـة 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك  
(احمد جاسـم حسـان)  للقطعة 
املرقمة ٣/٨٣٧١٣ يف النجف حي 
النـداء مقاطعـة ٤ خـالل عرشة 
ايـام وبخالفـه سـتتم االجراءات 

دون حضورك .



بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق 
لألوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 

بنسبة (٠٫٢٦٪).
لسـوق  التـداول  مـؤرشات  وجـاءت 
امـس  ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
كما يـيل: بلـغ عـدد االسـهم املتداولة 
(١٫١٢٦٫٧٨٨٫٣٤٨) سهما، بينما بلغت 
 (١٫٤٤٤٫٠٤٥٫٣٧٢) االسـهم  قيمـة 

 ٦٠ ISX دينارا. واغلق مؤرش االسـعار
يف جلسـة امس عـىل (٥٧٠٫١٥) نقطة 
منخفضا بنسـبة (٠٫٢٦٪) عن اغالقه 
يف الجلسـة السـابقة البالغ (٥٧١٫٦٢) 
نقطة.وتم تداول اسهم (٣١) رشكة من 
اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املاليـة لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.

مـن  املشـرتاة  االسـهم  عـدد  وبلـغ 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٧) ماليـني سـهم بقيمـة بلغـت (٨) 
ماليـني دينـار مـن خـالل تنفيـذ (٣) 

صفقات عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعـة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٥٦) مليون سهم بقيمة بلغت (٢٠٠) 
مليـون دينـار من خـالل تنفيـذ (٤٠) 

صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكـر ان سـوق العراق لـألوراق املالية 
قد اسـتخدم انظمة التداول االلكرتوني 
 ،٢٠٠٩ عـام  منـذ  املركـزي  وااليـداع 
ويسـعى إلطـالق نظـام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس 
جلسـات تداول اسـبوعيا من االحد اىل 
الخميـس، ومـدرج فيـه ١٠٥ رشكات 
قطاعـات  تمثـل  عراقيـة  مسـاهمة 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعـة والتـأمـني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
حـذرت عضـو مجلس النـواب، نورس 
العيىس، امس الثالثـاء، من أن البطالة 
يف العـراق وصلـت اىل نقطة حرجة هي 

االخطر بعد ٢٠٠٣.
وقالت العيىس يف حديـث صحفي: ان“ 
البطالـة يف العـراق ملـف مهـم يجـب 
االنتبـاه لـه الن تداعياتـه خطـرية يف 
اتجاهـات مختلفـة ومنهـا األمنيـة“، 
مبينـة انه ”وفـق التقاريـر الحكومية 
بأنـه البطالة وصلـت اىل نقطة حرجة 
هـي االخطر بعـد ٢٠٠٣ خاصة يف ظل 
عـدم احياء املصانـع وبقية القطاعات 
االخـرى التـي تجذب مئـات االالف من 

العاملني“.
واضافـت العيـىس ان ”البطالـة تقـود 
للفقـر واالخـري بلغت مسـتويات نحو 
٣٥٪ بشـكل عـام وتصـل اىل اكثـر من 
٥٠٪ يف املناطـق املحـررة املترضرة من 
اإلرهـاب“، مؤكـدة أن ”النسـب تثـري 
القلق وتسـتدعي جهود مـن اجل فتح 
ابواب اخرى العمل وليس االعتماد عىل 

املؤسسات الحكومية يف التعيني“.
واشـارت اىل ان ”٣ اخطـاء حكوميـة 
مسـتمرة يف التعاطي مع ملف البطالة 
هي عدم تنشـيط القطاعـات الخاصة 
وخلق فـرص اسـتثمارية ودفع وترية 
الصناعـة لألمـام وبلورة حلـول كمح 
قروض للشـباب لفتح مصـادر رزق“، 

مشـرية اىل أن ”ملف البطالـة قنبلة قد 
تنفجـر يف اي لحظـة الن االعداد كبرية 

للغاية“.
وتعانـي اغلـب محافظات العـراق من 
ارتفـاع قيـايس يف اعـداد العاطلني عن 
العمل والفقـر ما يعكس ازمة كبرية يف 

البعد االقتصادي.

بغداد/ الزوراء:
يف  اللبنانيـة  البنـوك  بعـض  اعلنـت 
العاصمـة العراقية بغـداد عن تصفية 
طوعيـة ملصارفهـا عرب وضـع الفتات 
عـىل ابوابهـا يف خطوة تبـني انعكاس 
االزمـة االقتصاديـة التـي يعاني منها 
لبنـان، فيمـا علقـت رابطـة املصارف 

العراقية عىل ذلك.
ومـن تلك البنوك ”بنك البحر املتوسـط 
ش.م.ل.“ اللبنانـي، وجـاء يف يافطـة 
”اعـالن التصفيـة“: أنـه ”بنـاء عـىل 
قرار مجلـس إدارة املـرصف وموافقة 
البنك املركزي العراقـي تقرر التصفية 
يف  املـرصف  فـروع  وغلـق  الطوعيـة 
”السـتالم  زبائنـه  داعيـاً  العـراق“، 
مستحقاتهم وتسديد مابذمتهم وغلق 

حاساباتهم“.  
وتعليقـاً عـىل االمـر، يقول مستشـار 
سـمري  العراقيـة،  املصـارف  رابطـة 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  النصـريي، 
عـىل  حصلـت  اللبنانيـة  ”املصـارف 
رخـص مـن البنـك املركزي منـذ عدة 

العـراق  للعمـل يف  لفروعهـا  سـنوات 
بسبب االسـتفادة من تجربة املصارف 
اللبنانيـة وتطوير العالقـات املرصفية 

مع لبنان“.
مبينـاً أن ”املوافقـة حصلـت عـىل 12 
مرصفاً للعمل كفروع ملصارف لبنانية 

رئيسـية عاملـة يف لبنان“.واضاف ان 
”التدهـور الـذي حصـل يف االقتصـاد 
اللبنانـي قبل اكثر مـن عامني وتدهور 

اللـرية اللبنانيـة بشـكل كبري بسـبب 
نقـص يف العملـة االجنبيـة واملشـاكل 
التي حدثـت يف البنك املركـزي اللبناني 
النهيـار  ادى  اللبنانيـة  والحكومـة 
االقتصـاد فيها، ما دفع بهذه املصارف 
الرئيسـية يف لبنان ألن تلغي فروعها يف 

بعض الدول العربية ومنها العراق“.
وتابـع انه تـم ”تقديـم طلبـات للبنك 
املركزي العراقي الذي يعترب الجهة التي 
منحت اجازات لهـذه الفروع لتصفية 

اعمالها يف العراق“.
الفتـًا اىل انه ”تـم تصفيـة اغلبها ولم 
يتبـق منهـا إال عىل مرصفـني لفرعني 
عاملـة حاليـا يف العـراق وهي ليسـت 
بـذات النشـاط الـذي كان قبـل عـدة 

سنوات يف العراق“.
واشار اىل ان ”هناك يف العراق مصارف 
خاصـة بحـدود 72 مرصفـاً منها 30 
مرصفاً اسـالمياً و28 مرصفاً تجارياً، 
وهناك فروع ملصارف اجنبية عاملة يف 
العـراق منها تركية ولبنانية ومصارف 

ذات جنسيات اخرى“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الجهـاز املركزي لإلحصاء التابع 
لـوزارة التخطيط، امـس الثالثاء، عن 
زيادة أعـداد الفنـادق يف العراق خالل 
عـام 2019 لتصل اىل اكثـر من 2280 
فندقـا، مبينـاً أن اربيـل حصلـت عىل 
املرتبـة االوىل يف أعـداد الفنـادق فئـة 

خمس نجوم.
احصائـي  تقريـر  يف  الجهـاز  وذكـر 
اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: ان ”عـدد 
الفنـادق ومجمعات اإليواء السـياحي 
يف املحافظـات كافـة بما فيهـا اقليم 
كوردسـتان بلغ 2282 مرفقا سياحيا 
لسنة 2019، بنسبة زيادة بلغت 37% 
مقارنة بسـنة 2018 التي بلغت فيها 
1666 مرفقـا  املجمعـات السـياحية 

سياحيا“.
وأضـاف أن ”محافظـة كربالء احتلت 
املرتبة األوىل يف أعداد الفنادق وبنسـبة 
اقليـم  اربيـل عاصمـة  تليهـا   ،29%
تليهـا   ،20.9% بنسـبة  كوردسـتان 
العاصمـة بغـداد بنسـبة %16.3 ثم 

محافظـة السـليمانية بنسـبة 12%، 
بنسـبة  النجـف  محافظـة  تلتهـا 

.“10.9%
وأضـاف أن ”الفنـادق املمتـازة فئـة 
خمس نجوم شكلت نسبة %1.6 فقط 
تركـزت يف محافظة اربيل بـ11 فندقا 
تليها السليمانية بـ9 فنادق وبغداد 7 

فنادق ودهوك 4 فنادق“.
وتابـع أن ”فنـادق الدرجـة األوىل فئة 
أربـع نجوم شـكلت نسـبة %5.5 من 
شـكلت  فيمـا  السـياحة  مجمعـات 
فنـادق الدرجـة الثانيـة ثـالث نجوم 
نسـبة %17.9، فيما شـكلت الدرجة 
الثالثة فئـة نجمتني نسـبة 19.8 %، 
يف حني شـكلت فنادق الدرجة الرابعة 
فئـة نجمـة واحـدة نسـبة %24، اما 
فنـادق الدرجـة الخامسـة (شـعبي) 
شكلت نسـبة %31.2 من اجمايل عدد 

الفنادق“.
الفنـادق  واشـار اىل ان ”عـدد نـزالء 
وااليواء السـياحي بلغ 13 ألفا و 992 
نزيال وبنسبة زيادة مقدارها 129.5% 

عـن عـام 2018“، مبينـا أن ”بغـداد 
احتلـت املرتبـة االوىل يف اعـداد النزالء 
وبنسـبة %32.2، تليها كربالء بنسبة 
%30.9، تليها اربيل بنسـبة 14.1%، 

 ،10.4% بنسـبة  السـليمانية  تليهـا 
تليها النجف بنسبة 8.5%“.

ويعترب العراق احد الدول الفقرية بعدد 
الفنادق وخاصة الفنـادق فئة خمس 

نجـوم، مقارنـة بـدول الجـوار نظرا 
لقلة السـياح الذي ارتبط بشكل كبري 
بالوضـع األمني غـري املسـتقر خالل 

السنوات املاضية.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمانة العامـة ملجلس الوزراء، امس الثالثـاء، عن خطة حكومية 
مـن ثالثة محـاور ملكافحـة التصحر، فيمـا وجهت الحكومة باسـتنفار 

املؤسسات الرسمية لتنفيذ مرشوع حيوي لزراعة مساحات كبرية.
وقال املتحدث باسـم األمانة العامة، حيـدر مجيد، يف ترصيح صحفي: إن 
«مجلـس الوزراء صادق عىل املبادرة التي أطلقتهـا األمانة العامة ملجلس 
الـوزراء بالتنسـيق مع نقابتـي األطباء واملهندسـني الزراعيـني الخاصة 

بمكافحة التصحر عرب مرشوع واضح».
مبينـاً أن «هنـاك توجيهـاً من رئيس الـوزراء مصطفـى الكاظمي خالل 
جلسـة مجلس الـوزراء األخرية يتضمن الرشوع يف عمليـة تثبيت الكثبان 

الرملية، والتوجه نحو مكافحة التصحر».
وأضاف مجيد أن «مجلس الوزراء صادق كذلك عىل رصف مبالغ مالية إىل 
دائـرة التصحر يف وزارة الزراعة، حيث تعمل األمانة العامة ملجلس الوزراء 

أيضا عىل مرشوع معالجة حوض نهر الفرات وامللوحة».
وتابـع أن «الشـق اآلخر املهم مـن العمل هو تحويل مسـاحات كبرية من 
الصحراء إىل مساحات زراعية»، مشرياً اىل أن «هناك توجها يحظى برعاية 
كبرية من الحكومة واستنفار الجهات واملؤسسات الرسمية لهذا املرشوع 
الحيوي املهم السيما أن العراق شهد خالل هذه السنة موجات من الغبار 
املتكررة، التي ستسـتمر بسـبب املنخفضات الجوية القادمة من شـمال 

أفريقيا ودول املنطقة».

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربـي بلغ ٣٨١ الف دينار، وسـعر رشاء ٣٧٧ الفاً، 

وهي نفس االسعار التي سجلت صباح امس االثنني.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

استقراراً أيضاً عند ٣٤١ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٧ ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الـف دينار و ٣٩٠ ألفـاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٠ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات). 

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سـعر خام البـرصة الثقيـل، امس الثالثـاء، بما يقارب مـن دوالرين، 
ليسـجل أكثـر من ١٠٣ دوالرات للربميـل الواحد.وارتفع خـام البرصة الثقيل 
املصـدر آلسـيا ١٫٨٩ دوالر وبنسـبة تغيري بلغـت ١٫٨٧٪ ليصـل اىل ١٠٣٫١٩ 
دوالرات للربميـل الواحد.وارتفعت ايضا جميع اسـعار خامات منظمة أوبك، 
حيـث سـجل مزيج ايران الثقيل الـذي ١٠٨٫٨٢ دوالرات بارتفـاع ٠٫٨١ دوالر 
فيما سـجل خام مربان االماراتـي ١١١٫٨٣ دوالراً بارتفـاع ١٫٣٥ دوالر، فيما 
سـجل خام العربي السعودي ١١١٫٤٦ دوالراً للربميل بارتفاع بلغ ٢٫٠٤ دوالر، 
وبلغ مزيج سـهران الجزائري ١١٦٫٩١ دوالرا بارتفـاع بلغ ٠٫٩٣ دوالر، وبلغ 
خـام بوني النيجـريي ١١٨٫٠٠ دوالرا بارتفاع بلـغ ١٫٣٠ دوالر، فيما بلغ خام 
جرياسـول االنغويل ١١٣٫٢٦ دوالرا بارتفاع ٠٫٥٥ دوالر».وكانت اسعار النفط 
قـد ارتفعت يوم االثنني قبل ان ترتاجع صباح هـذا اليوم بعد توقعات بتباطؤ 

النمو االقتصادي العاملي.

بغداد/ الزوراء:
كشف املرصف الزراعي الحكومي، امس الثالثاء، عن توجيه من البنك املركزي 
العراقي بشـأن تمويل لرشاء وحدات سـكنية داخل املجمعات االسـتثمارية، 

فضالً عن تمويل بناء هذه املجمعات وملحقاتها.
وقال املرصف يف بيان ورد اىل «الزوراء»: إن دائرة العمليات املالية وادارة الدين 
أعلمتنـا، انه (ألغراض تنظيميـة ولتمكني أكرب رشيحـة ممكنة من املجتمع 
بالحصول عىل وحدة سـكنية يف املجمعات االسـتثمارية، تقرر أن يكون منح 
مصارفكـم تمويالً لـرشاء الوحدات السـكنية داخل املجمعات االسـتثمارية، 
باإلضافة اىل تمويل بناء هذه املجمعات وملحقاتها كمشاريع ضمن مبادرات 
هـذا البنـك املختلفة مرشوطاً بتسـعري الوحدات السـكنية بالدينـار العراقي 
حرصاً، وعىل أن ال يتجاوز سـعر املرت املربع الواحد فيها «واحد مليون دينار» 

وذلك وفق كتاب قسم االئتمان العدد ٥٨٠٠ يف ٢٠٢٢/٥/١٩ .

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنك املركزي من الدوالر يف مـزاد، امس الثالثاء، أكثر من 

220 مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن ”مبيعات البنـك املركزي بلغت امس خـالل مزاده لبيع 
ورشاء الـدوالر االمريكـي، 222 مليونـا و44 الفـا و487 دوالراً أمريكيـاً 

غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان معظم املبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغـت 171 مليونا و244 الفاً و487 
دوالرا، فيما ذهب املتبقي منها عىل شـكل مبيعات نقدية والتي بلغت 50 

مليونا و800 الف دوالر.
وأشار إىل ان 32 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و19 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 212 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
حذر مرصف الرشيد، امس الثالثاء، من التعامل مع املكاتب الوهمية ملنح 

السلف والقروض.
وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”منح السلف 
تتم من خالل تطبيق مرصف الرشيد، أما بالنسبة للقروض يتم من خالل 

مراجعة فروعه يف بغداد واملحافظات“.
واكد ان ”املرصف حريص عىل عدم ادخال وسيط بينه وبني الزبون وغري 

مسؤول عن اي تعامالت خارج ذلك“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية يف دياىل، امـس الثالثاء، عن تفاعل 

غري مسبوق يف ملف استثمار مزارع النخيل.
وقـال رئيس االتحاد، رعد التميمي، يف حديث صحفي: ان“ السـنوات السـبع 
املاضية برز اتجاه اسـتثمار مزارع النخيـل الحديثة من خالل زراعة اصناف 
مرغوبة ومنها الربحي لغرض التصدير“، مبينا ان ”اكثر من الفي دونم زرعت 

خالل السنوات املاضية“.
واضاف التميمي ان“ انتشـار مـزارع نموذجية للنخيل وهـي تعتمد اصناف 
محـددة خطوة ايجابية تعكس تغـري يف انماط االسـتثمار ودفعه نحو قطاع 
الزراعـة بعدمـا ادرك الكثريون بأنـه ذو جدوى اقتصادية خاصة مع اتسـاع 

نوافذ التصدير للكثري من البلدان االسيوية وحتى االوربية مؤخرا“.
واشـار اىل ان“ دياىل تضم اكثر من ٤٠ صنفا نادرا للتمور يمكن احياؤها من 
خالل اسـتثمار النخيل يف اعادة زراعتها بشـكل علمي يسهم يف زيادة االنتاج 
وسد حاجة االسواق العراقية وتصدير الفائض باإلضافة اىل توفري فرص عمل 

للعاطلني“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 
طفيـف، امـس الثالثـاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغـداد واقليم 

كردستان.
وقـال مصدر إن بورصتـي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امس، سـعر رصف بلـغ  ١٤٨١٠٠ دينـار عراقي مقابـل كل ١٠٠ 
دوالر أمريكي، فيما سـجلت اسـعار البورصة ليوم االحد املايض ١٤٨١٥٠ 
ديناراً مقابل ١٠٠ دوالر، إذ لم تفتح البورصات ابوابها امس االثنني بسبب 

العاصفة الرتابية.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٥٠٠ دينار لـكل ١٠٠ دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر .
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
طفيفا ايضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨١٥٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، 

وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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األخ والزميل د. هادي عبد الله املحرتم 
تحية احرتام ومحبة ،،،

أود أن ابـارك لكم صدور كتاب ” مالعب محتلة ” وهو يؤرخ لفرتة هامة 
من تاريخ العراق الشقيق وتاريخ الكرة العراقية ..

إنـه يتحدث عـن دور الرياضة ولعبة كـرة القدم العراقيـة يف أيام محنة 
وفـرتة عصيبـة جثم فيها املحتـل عىل صدر مهـد الحضـارات والتاريخ 
والشـموخ حيث لعبـت الرياضة وكرة القدم بالـذات دورا هاما يف رفض 
التعـاون أو التعامـل أو التواجد مـع املحتل بل مقاومته بشـدة ألنه من 
خارصة شـعب حر يسـتند منه إىل تاريخ طويل مـن الحضارة ومقاومة 

االحتالل عرب التاريخ القديم والحديث ...
إن إصدار ” مالعب محتلة ” ونجمه عدنان حمد املدرب العراقي الشـهري 
يمثـالن أهم صنوف مقاومـة االحتالل من خالل كرة القـدم التي تحدت 

املعتدي وشاركت يف العديد من البطوالت العربية واآلسيوية واالوملبية..
وقد لعب السيد عدنان حمد دورا هاما يف إبقاء شعلة اللعبة متقدة مرصا 
عىل أن االسـتعمار الحديث للقـوات األمريكية والحليفة وغريها ال يمكن 

أن يغري من شجاعة العراقيني والرياضيني بشكل خاص...
لـن ننىس املنتخب العراقي األوملبي الـذي أرص عىل رفع راية العراق بقوة 
يف منافسـات أوملبياد أثينا عام 2004 أي بعد جريمة االحتالل عام 2003 
مبـارشة وحصـل عىل املركـز الرابع وهو إنجـاز عظيم يف تلـك الظروف 
الصعبة التي توحش فيها العدو الغازي لكنه لم يسـتطع أن يقهر شعبا 

من األبطال وفشل فشال ذريعا بذلك .
إن الـرسد املوضوعي املوثق تاريخيا ومن خالل مـدرب عراقي يعترب من 
أشـهر املدربني العرب الذين جالوا الوطـن العربي أو خدموه باإلضافة إىل 
حسـه الوطني ومعايشته ملا رسد سيجعل الكتاب مرجعا للكرة العراقية 

والعربية يلجأ إليه كل من يعرف تاريخها العريق وشعبها املناضل ..
لقـد أثبـت محتوى هذا الكتـاب أن الرياضـة وذراعها األكيـد كرة القدم 
تسـتطيع أن تقنـع الكثـري أهمهـا تجنيـد الرياضة لكي توحد الشـعب 
العراقي وتعزز وحدته الوطنية رأسـمال أي وطن عزيز كالوطن العراقي 

أهم دعائم الوجود العربي ..
يف كتـاب ” مالعـب محتلـة ” درس ال ينـىس يف إفشـال كل خطط املحتل 
وإفساد أهدافه ألن الشعب أقوى وأصلب من أن تؤثر فيه أو يف حياته كل 

وحشية االحتالل أو أهدافه املشبوهة ..
سـعدت شـخصيا لهذا الكتاب الهام الذي حرره إنسان يحمل فكرا رزينا 
وتأهيال تربويـا رياضيا عاليا ورصيدا كبريا مـن املعرفة والخربة املهنية 
والعمليـة والعمـل يف العديد من وسـائل اإلعـالم الريـايض وكذلك العمل 
االكاديمـي يف أهـم الجامعات العراقيـة التي وصل فيهـا إىل أعىل املراتب 
والدرجـات... وقـد حالفني الحظ فقـرأت له العديد مـن الكتب املختلفة 
التي أثرت رغم كل التكنولوجيا املكتبة العربية التي تحتاج إىل هذه الكتب 

كثريا...
إن تحريـر أو تأليف كتـاب يف عرص التكنولوجيـا واإلنرتنت مغامرة بحد 

ذاتها تحتاج إىل جهد كبري من الناحيتني العملية والنظرية...
إنه الزميل اإلنسان الدكتور هادي عبد الله الذي يملك كل مقومات النجاح 
والتعامل الحضاري الذي نحتاجه يف كل جوانب حياتنا ومنها التحرير أو 

التأليف الريايض...
أمـا املدرب القدير ” عدنان حمد” فباإلضافة إىل نجاحه املهني وإنجازاته 
الكثـرية يف العديد من األندية واملنتخبـات العربية وغريها فقد وقف أيضا 
إىل جانـب أهله وناسـه ورياضة بلـده يف أيام املحن العصيبـة ومقاومة 
املحتـل الغاصـب وكان دائمـا نجما متألقـا يحمل ويؤمن بشـعار هام 

عنوانه ”العراق الحر” الذي يرفض الضيم...
شـكرا لعدنان حمد فقد أدى وما زال يؤدي دوره كمدرب والعب وإعالمي 
أحيانـا  ومع ذلك رسد لنـا حقائق ومواقف وإنجـازات رياضية ووطنية 

جعلته من أهم نجوم الرياضة...
أما زميلنا القدير د. هادي عبد الله فقد حرر هذا الكتاب وأحداثه بأسلوب 
شـيق وموضوعي يصلح بـأن يكون مرجعا موثوقا بـه لتلك الحقبة من 
الزمـن الصعب الـذي انترصت فيـه الرياضة عىل املحتل الـذي نبذته كل 
فئات الشـعب املناضل الذي بنى جسورا من املعرفة والتاريخ العريق قبل 

ألوف السنني...
شـكرا إلتاحة الفرصة يل ملطالعة ” مالعب محتلة ” بانتظار كتاب جديد 

يثري الرياضة العراقية والعربية...
والله ويل التوفيق.
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البرصة/ صبا سامي 
أعلن رئيس اتحاد الكرة الفرعي يف محافظة البرصة بدر نارص البدر عن تأجيل انتخابات 

الهيئة اإلدارية لنادي امليناء الريايض لحني املصادقة عىل تشكيل الهيئة املؤقتة للنادي .
وقـال البدر إن «انتخابات الهيئة اإلدارية لنادي امليناء الريايض لن تجري إال بعد املوافقة 

عىل استقالة الهيئة اإلدارية املستقيلة واملصادقة عىل الهيئة املؤقتة بصورة رسمية».
وأضاف، البدر أنه «لم يتم تحديد موعد انتخابات الهيئة حتى اآلن»، مشرياً إىل أن «جميع 

املعلومات التي يتم نقلها بشأن تحديد موعد جديد لالنتخابات عارية عن الصحة.
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عمان/ الزوراء
مـن  نخبـة  بحضـور 
والرياضيـني  املثقفـني 
وقع املدرب الكبري عدنان 
حمد كتاب مالعب محتلة 
يف  االورفـيل  قاعـة  يف 
العاصمـة األردنية عمان 
عـن  الكتـاب  ويتحـدث 
مسـرية حمد مع املنتخب 
األوملبـي يف أوملبيـاد أثينا 
بكل ما انطـوت عليه تلك 
املسرية من معان رياضية 
وإنسـانية  ووطنيـة 
تحرير  والكتـاب  مرشفة 

الدكتور هادي عبد الله.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أكَد العب املنتخب الوطني لكرة القدم عيل عدنان، انه سـيتماثل 
للشـفاء خالل االسـابيع القليلـة املقبلة، فيما لـم يحدد وجهته 
املقبلة حتـى اآلن.وقال الالعـب عيل عدنان ”سـأعود اىل املالعب 
بشـكل مؤكد، وحسـب قول األطبـاء، الذين أرشفـوا عىل مرحلة 
التعـايف من اإلصابة خالل أقل من شـهر“. وأصيب العب املنتخب 
عـيل عدنـان بركبتـه اليـرسى يف التدريبـات مـع فريقـه فايله 
الدنماركي.وأضـاف عدنـان انه ”لـم اتعاقد أو أتفق مـع أي ناٍد 
محـيل أو خارجي ألني ال زلت مرتبطاً بعقد يمتد لنهاية املوسـم 
مع نادي فايله الدنماركي“.وبنّي عدنان انه ”لم يتفق مع أي ناٍد 

آخر وانه يفكر حاليا بالتجديد مع النادي الدنماركي“.

بغداد/ حسني الشمري
تصدر منتخبنا بكرة السلة عىل الكرايس املتحركة مجموعته بأربعة انتصارات متتالية 
بعد فوزه االخري عىل منتخب افغانستان بنتيجة  45/43 نقطة يف بطولة اسيا اوشينا 
الجارية احداثها يف مدينة بوكيت التايلندية.وقال رئيس الوفد العراقي عبد الكريم باقر 
توج منتخبنا بصدارة مجموعته عن جدارة واسـتحقاق بعد فوزه الثمني عىل منتخب 
افغانسـتان وسننتظر نتائج املجموعة االخرى ملعرفة املنتخب الذي سنقابله يف الدور 
املقبـل حيث ضمت املجموعة االوىل سـتة منتخبـات  وهي  ايران واسـرتاليا واليابان 
وماليزيـا وكوريـا الجنوبية والبلد املنظـم تايلند فيما تألفت مجموعتنا من خمسـة 
منتخبات وهي العراق  واالمارات والسعودية والفلبني وافغانستان.اما مدرب املنتخب 
رافد عبد الحسني فقال الحمد الله عىل تصدرنا ملجوعتنا بجهود العبينا االبطال الذين 
قدموا افضل واحسن املستويات يف املباريات االربع التي خاضها منتخبنا امام الفلبني 
واالمارات والسعودية وافغانستان وان شاء الله سنسعى اىل مواصلة جهودنا الحثيثة 

كي نكون طرفا يف املباريات النهائية.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أبـدى املـرصي مؤمن سـليمان، 
املديـر الفنـي للرشطـة، املتـوج 
بلقـب الدوري  املمتاز قبل سـبع 
جـوالت عـىل النهايـة، رغبتـه يف 
البقاء مع الفريق املوسـم املقبل، 
رغم العروض التي تلقاها مؤخرا 

من أندية مرصية.
وقال سليمان، ان النجاح وتحقيق 
اللقـب يف أول تجاربـي بالعـراق، 
جاء عرب عمل منظومة كاملة من 

مساعدين وإداريني“.
مـع  السـابق  ”عمـيل  وأضـاف: 
الزمالـك، خفف عنـي ضغوطات 
الجماهري يف بدايتي مع الرشطة، 
تدريجيـا  خفـت  والصعوبـات 
مـع تواصل سلسـلة االنتصارات 

والقفـز للصـدارة منـذ مرحلـة 
الذهاب“.

وتابـع: ”رشاكتـي مـع املدربـني 
املسـاعدين أحمد صالح وحسني 
عبـد الواحـد ستسـتمر طويـال، 
بعد النجاحـات التي تحققت هذا 

املوسم“.
وواصل: ”العبو الرشطة استوعبوا 
التعليمـات الفنيـة بإتقان، واخر 
خمـس مباريات كنـت قريبا جدا 
منهم، وتعاملت كمشـجع، ألنهم 
يعرفون تفكريي وماذا أريد منهم 

داخل امللعب“.
وأوضح: ”أسعى لتحقيق األرقام 
وكتابـة تاريخ جديـد، لكن هناك 
العبني لـم يشـاركوا يف املباريات 
إرشاكهـم،  سـأحاول  السـابقة، 

ومهمتي كمدرب أن أرشك الجميع 
بعد ضمان اللقب“.

وأردف: ”أطمح للوصول إىل 100 
نقطـة هـذا املوسـم، لكـن منح 
الفرصة لالعبني الشباب أهم من 

األرقام“.
الكهربـاء  ”مـدرب  واسـتطرد: 
الشـاب لـؤي صـالح مـن أبـرز 
الـدوري، ومواجهـة  املدربـني يف 
األندية الجماهريية ونفط الوسط 
هي األصعب، أمـا أفضل الالعبني 
الذيـن نالـوا إعجابي فهـو نبيل 

صباح من أمانة بغداد“.
وختـم: ”لـدي الرغبـة يف البقـاء 
مع الرشطة املوسـم املقبل، رغم 
العـروض املقدمـة مـن األنديـة 

املرصية“.

بغداد/ الزوراء
أسـفرْت قرعُة تصفيـات آسـيا دون ١٧ عاماً 
التـي أقيمت امس الثالثاء يف العاصمِة املاليزية 
كواالملبـور عـن وقـوِع منتخبنـا للناشـئني يف 
املجموعـِة الثالثـة إىل جانِب املنتخـب املضيف 
عمان وقطر ولبنان والبحرين والتي سـتقام يف 

شهر ترشين األول املقبل.
وقاَل املدرب املُسـاعد ملنتخِب الناشئني، محمد 
عيل كريم إن قرعة التصفيات تعدُّ متوازنًة، وإن 
حظـوظ منتخبنا يف التأهِل جيدٌة يف حاِل أكملنا 

منهاَج التحضري بشكٍل يتوافُق مع مهمتنا.
وبنّيَ إن الفريق ضم عدداً من املواهب الجديدة، 

ودخـَل مرحلـَة التحضـري لبطولِة غرب آسـيا 
التي سـتقاُم الشـهر املُقبل يف األردن، والفريق 
بحاجٍة إىل عـدٍد من املُباريات التجريبية، فضالً 
عن معسـكٍر تدريبـي ليكون بجاهزيـٍة كاملٍة 
لخـوض منافسـاِت غرب آسـيا التي سـتكون 
بمثابة محطـٍة تحضريّيـٍة مهمـة للتصفياِت 

اآلسيوية.
واختتـَم املـدرب املُسـاعد حديثـه بالقـول إن 
املنتخب بدأ يحقُق االنسجاَم من خالل الوحداِت 
التدريبّية املكثفِة واملحارضات النظرّية، ونأمل 
أن تثمَر الجهود عن والدِة منتخٍب يكون قاعدًة 

حقيقيًة للمنتخبات الوطنية.
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بغداد/ متابعة الزوراء
خـرس املنتخـب األوملبـي أمام 
ضيفه اإليراني بنتيجة (1-0)، 
يف املبـاراة التـي جـرت مسـاء 
امس الثالثاء يف العاصمة بغداد، 
ضمـن اسـتعدادات املنتخبـني 
كأس  نهائيـات  يف  للمشـاركة 
اسيا التي ستقام يف أوزبكستان 

مطلع الشهر املقبل. 
وسجل عيل يوسـفي للمنتخب 
اإليراني يف الدقيقة 12 من زمن 
املبـاراة، التي أقيمـت يف ملعب 
الـدويل وسـط حضور  املدينـة 
وأدارها  متوسـط،  جماهـريي 
دويل  عراقـي  تحكيـم  طاقـم 

بقيادة محمد سلمان. 
أوىل املحـاوالت العراقية جاءت 
عن طريق حسـن عبـد الكريم 
الـذي توغـل مـن العمـق ولـم 
يحسـن التصويب بدقة باتجاه 

املرمى اإليراني.
ثـم اسـتغل املنتخـب اإليرانـي 
خطأ من دفاع أصحاب األرض، 
ونجـح العبـه عـيل يوسـفي، 
يف إحـراز هـدف التقـدم بعـد 
تصويبة زاحفة مرت عىل يمني 
حارس مرمـى األوملبي العراقي 

حسن احمد.
وشن ثالثي الوسط هريان أحمد 
وعـيل ماجـد ومصطفـى وليد 
عدة طلعـات هجوميـة، إال أن 
السليمة غابت، إضافة  النهاية 

إىل تألق الحارس اإليراني.
وكاد أن يسـجل وكاع رمضـان 
اللحظـات  يف  التعـادل  هـدف 
األخرية من الشوط األول، إال أن 

محاولته لم يكتب لها النجاح.
اعتمـد  الثانـي،  الشـوط  ويف 
مدرب املنتخـب اإليراني مهدي 
مهديفيكيا عىل الهجمات املرتدة 
الرسيعة بواسـطة عيل رضائي 
وياسـني سـلماني، وباملقابـل 

أجـرى التشـيكي مريوسـالف 
سوكوب، عدة تغيريات من أجل 
معادلة النتيجـة بإدخال عمار 
غالـب ومنتظـر محمـد وأمني 

الحماوي.
البديـل عمـار غالـب  وأهـدر  
فرصة سهلة بعد انطالقته من 
جهـة اليسـار واجتيـازه ألكثر 
من مدافع إيراني قبل أن يسدد 

كرته خارج املرمى.
وسـدد أمـني الحمـوي صـوب 
املرمـى اإليرانـي إال أن القائـم 

األيمن تكفل بإبعادها.
 وتواصـل الضغـط العراقـي يف 
الدقائـق األخـرية إال أن غيـاب 
الرتكيز وكثـرة التبديالت، أمور 
تسببت يف عدم الوصول لشباك 

املنتخب اإليراني.
وسـتقام املباراة الودية الثانية 
بني املنتخبني يف 27 من الشـهر 

الجاري بامللعب ذاته.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
يف مبادرة انسـانية مشـرتكة بني االتحاد العراقي 

للصحافـة الرياضيـة ورئيس اللجنـة االوملبية 
الوطنيـة العراقيـة رعد حمودي تفقـد الزميل 
جعفـر العلوجي  االمـني املايل لالتحـاد الزميل 
الرائـد االعالمـي الريـايض محمد حسـني عبد 

الرسـول يف منـزل االخري الذي يعانـي من ظروف 
صحيـة صعبـة ابعدته اضطـرارا عن امليـدان االعالمي 

الريـايض الذي قىض فيه اكثـر من نصف قرن. ونقـل الزميل العلوجي 
تحيات وتمنيات أرستي االوملبية العراقية واتحاد الصحافة الرياضية اىل 
الزميل عبد الرسول له بالشفاء والصحة والعافية واستعدادهما لتوفري 
كل مايسـهم يف تحسـن وضعـه الصحي وعودتـه الرسيعـة اىل ميدان 
العطـاء واالبـداع االعالمي الريـايض. وقدم الزميل محمد  حسـني عبد 
الرسـول يف نهاية الزيارة شـكره وتقديره للمبادرة االنسانية املشرتكة 

من  رعد حمودي واالتحاد العراقي للصحافة الرياضية.



أكد لويس سـواريز، مهاجـم برشـلونة وأتلتيكو مدريد 
السـابق، أنه يتمنى اللعب مجددا مع ليونيل مييس، نجم 

باريس سان جريمان الحايل.
ولعب سـواريز بجانب مييس ملدة 6 سنوات يف برشلونة، 
خالل الفرتة بني 2014 و2020، قبل أن يرحل إىل أتلتيكو 

مدريد.
وقال سـواريز، يف ترصيح إلذاعة كادينا سري اإلسبانية: 
”إمكانيـة االنتقـال إلنـرت ميامي واللعـب بجانب مييس 
يف السـنوات املقبلـة؟ أتمنى، ال أحد يعرف ما سـيحدث، 

ولدينا تواصل جيد معا“.
وأضـاف: ”تجديد عقد ميـيس مع برشـلونة كان قد تم 
بنسـبة %100 يف أغسـطس/اب املـايض، وكان رحيلـه 

بمثابة صدمة“.
وتحدثـت تقاريـر صحفية مؤخـرا، عـن إمكانية رحيل 
ميـيس عن بي إس جي يف صيف 2023، وانتقاله للدوري 
األمريكي، وبالتحديد إنرت ميامي، حيث سيشـرتي 35% 

من أسهم النادي.
وأقـر األوروجويانـي لويس سـواريز، مهاجـم أتلتيكو 
مدريد يف املوسمني املاضيني، بأنه كان يتمنى البقاء لعام 
اخر بـني صفوف األتلتي، الذي ينتهـي عقده معه يف 30 

يونيو/حزيران املقبل.
وأوضح صاحب ال35 عاما أن ال أحد من الروخيبالنكوس، 
ال ميجيـل انخل خيل ماريـن، العضو املنتدب للنادي، وال 
األرجنتيني دييجو سـيميوني، مدرب الفريق، وال أندريبا 
بريتا، املدير الريايض، أخربوه بأنه لن يستمر بني صفوف 

األتلتي.
كما أكد سـواريز أنه لم يحسم مستقبله بعد، لكنه أشار 

إىل أنه تلقى ”العديد من العروض“.
ويف مقابلـة مـع برنامـج ”إل الرجـريو“ 

بإذاعـة (كادينا سـري) اإلسـبانية، قال 
مهاجم برشلونة السابق: ”كنت أتمنى 
ذلك (االسـتمرار).. ألنني كنت سـعيدا. 

كنـت أقوم بـدور لم أكـن معتـادا عليه، 
لكنني تقبلته بأفضل طريقة“.

وأضـاف: ”كنـت أعلـم أيضـا أن املتطلبـات 
أصبحـت أكـرب، يف ظل املنافسـة مـع العبني 

بالفريق عىل مستوى عال جدا، لكن كانت لدي 
القدرة عىل تلبية مـا يطلبه املدرب. لكن لم تكن 

هناك فرصة“.
وكشـف سـواريز أنه تـم إخطاره بأنه لن يسـتمر 

يف أتلتيكـو ”يف اليـوم السـابق“ ل ”وداعـه“ يف ملعـب 
وانـدا مرتوبوليتانو، يـوم 15 مايو/ايار أمام إشـبيلية، 
موضحا أنه لم يكن يعلم شـيئا لكنه كان يشعر بأن هذا 

سيحدث.
وواصـل: ”عمـري 35 عامـا وكنت أعلم. أنـا كذلك كنت 

أقوم بعدة أمور وأفكر يف مستقبيل أيضا“.
وأشـار سـواريز إىل أنه تلقى ”الكثري من العروض“ وأنه 

يستمع ل“الجميع“ ولن يغلق ”الباب أمام أي طرف“.
ويف نفـس الوقت، أكد أنه يفضل االنتقال لفريق أوروبي، 

لكنـه أبـرز تلقيه عروضـا مـن املكسـيك واألرجنتني 
والربازيـل، بـني دول أخرى، بينما يفكـر مليا التخاذ 

”القرار املناسـب“ مـن أجل املنافسـة مع منتخب 
الـذي  قطـر  يف   2022 مونديـال  يف  أوروجـواي 

سينطلق يف نوفمرب/ترشين ثان القادم.

بدأ الويلزي جاريث بيل، جناح ريال 
مدريد، مفاوضات البقاء يف الدوري 

اإلسباني خالل املوسم املقبل.
وينتهـي عقد بيل مـع ريال مدريد 
يف املوسم الحايل، وتأكد عدم تجديد 
النـادي امللكـي لالعبـه الويلـزي.

ووفقا إلذاعة ”كوبيه“ اإلسـبانية، 
فـإن وكالء جاريـث بيـل اجتمـوا 
مؤخـرا مـع أندريـا بريتـا، املديـر 
الريايض ألتلتيكو مدريد، وعرضوا 
عليـه التعاقـد مع النجـم الويلزي 

عرب صفقة مجانية.
وأشـارت اإلذاعة اإلسـبانية إىل أن 
أتلتيكو مدريد رفض فكرة التعاقد 
مع بيل.وشارك الالعب الويلزي هذا 

املوسم يف 7 مباريات فقط بإجمايل 
290 دقيقة يف مختلـف البطوالت، 
وأحـرز هدفـا واحـدا، ولـم يمنح 
زمـالءه أي تمريرة حاسـمة.يذكر 
أن كثـرة اإلصابـات ووجود العبني 
مميزين يف هجوم ريال مدريد وراء 
قلة عدد مشاركات جاريث بيل هذا 
املوسم.وكشـف الربازييل مارسيلو 
نجم ريال مدريـد، عن عدم تجديد 
عقده من قبـل إدارة النادي، خالل 
حديثه مع زميله يف الفريق لوكاس 
فاسـكيز.وكل يشء يشـري لنهاية 
مسـرية مارسـيلو مـع املرينجي، 
الـذي ينتهـي عقـده يف 30 يونيو/ 
حزيـران املقبـل، بعد 16 موسـما 

بقميص األبيض امللكي.
مارسـيلو  الكامريات،  والتقطت 
وهـو يتحدث مع فاسـكيز عىل 
البـدالء خـالل مواجهة  مقاعد 
ريـال بيتيس الجمعـة املايض 

بالجولـة األخرية مـن الليجا.
وبحسـب صحيفـة ”موندو 
ديبورتيفو“، فإن مارسـيلو 
قال لفاسـكيز: ”النادي لن 
يجـدد عقـدي، لقـد كنت 
مثاال سـخيفا“.. ولم يعلن 
ريـال مدريد قراره النهائي 
حول مارسـيلو حتى االن، 
ورصح كارلـو أنشـيلوتي 
املدير الفنـي للملكي عقب 
مباراة ريـال بيتيس قائال: 
”مارسيلو لم يقل وداعا بعد 
ألنه ما زال قائدنا وسيكون 
كذلـك يف النهائـي (املرتقب 
دوري  يف  ليفربـول  أمـام 
مايـو/  28 يـوم  األبطـال 
ايار)“.وتابـع املـدرب: ”إذا 
قال وداعـا، فإنه سـيفعل 
ذلك وهو أحـد عظماء كرة 
القدم يف العالم، ودون أدنى 
شـك أحد أفضل الظهراء يف 

العالم“.

تربـح أندية كـرة القدم مئات املاليني مـن بيع ”رموز 
االفرتاضية.ويقـدر  والعمـالت  املشـفرة  املعجبـني“ 
التحليـل الذي أجرته ”بي بـي يس“، أن أكثر من 262 
مليـون جنيـه إسـرتليني (350 مليـون دوالر) قد تم 
إنفاقها عىل العمالت االفرتاضية. ويتم تسـويق بعض 
الرمـوز املميـزة عىل أنهـا تقـدم امتيـازات يف العالم 
الحقيقي للمشـرتي، فقـد عرضـت إحداها فرصة 
التصويـت لألغاني التي سـيتم عرضها يف املالعب.
حتى اآلن، عرب البطوالت األوروبية الخمس الكربى، 
أطلق 24 ناديـا مختلفا رموزا املشـجعني، بما يف 
ذلك 8 فرق مـن الدوري اإلنجليزي املمتاز.ويقدم 
معظمها رموزا تشبه العمالت املشفرة الخاصة 
بالنـادي، ويمكن رشاء العمـالت االفرتاضية 
وبيعها، وترتفع قيمتها وتنخفض اعتمادا 

عىل العرض والطلب.
وبعض األندية، مثل مانشسرت سيتي، 
تبيع أيضا مقتنيـات رقمية تعرف 
باسـم NFTs  (رمـوز غري قابلة 
معظم  لالستبدال(.واشـرتكت 
األنديـة التـي تقـدم رمـوز 
املعجبني يف رشكة تسـمى 
البيـع  تنظـم   ،Socios
األويل والتـداول الالحق 
للعمـالت االفرتاضية، 
لكن منصـات أخرى، 
  Binance بما يف ذلـك
أيضا. تنمـو   ،Bitciو

 ،Socios وقالـت رشكة
باعـت مـن خالل  إنهـا 
تطبيقهـا مـا قيمتـه 270 

إىل 300 مليـون دوالر من العمـالت املعدنية، ولم تذكر 
حجم األمـوال التي تذهب مبـارشة إىل األندية.ويجب 
عىل املشـرتين أوال تحويل أموالهم إىل عملة التشـفري 
الخاصة بالرشكة، وهي Chiliz.ويشـري البحث، إىل أن 
العديد من املشـرتين يتداولون عـىل عمالتهم الرمزية 
مثـل العمـالت املشـفرة األخـرى يف محاولة لكسـب 
املال.ونظرا ألن منتجات العمالت املشـفرة تسـتند إىل 
البلوكتشـني، فقد تبني أن أندية التسـيو ومانشسـرت 
سيتي وبورتو وسانتوس هي من تحقق أكرب قدر من 
املبيعات.وتتجـاوز قيمة الرمـوز املميزة التي تحتفظ 
بهـا األندية ال13 األوىل مجتمعة يف بحث ”بي بي يس“ 
1.9 مليـار دوالر، لكن املشـرتين األفـراد ال يمتلكون 
حاليا سـوى 376 مليون دوالر، ويف املتوسط، تتحكم 
األنديـة يف ٪80 مـن املعـروض مـن رمـوز املعجبني.

ويحتـوي تطبيق Socios  عىل معلومات رموز النادي، 
مثـل أسـواق العمـالت املشـفرة األخرى، مـع عرض 
تقلبات األسـعار وأزرار الـرشاء والبيع البارزة.وهناك 
عروض للمشـرتين من عامة النـاس، مثل خصومات 
دائمة بنسـبة %5 يف املتجر الرقمي وإمكانيات الفوز 
بتذاكـر، ويتم تحديد املزايا املقدمة لحاميل الرموز من 
قبل األندية.والطريقة األخـرى التي تدخل بها األندية 
إىل منتجات التشفري هي من خالل NFT أو الرموز غري 
القابلة لالسـتبدال.وأصدرت كل من مانشسرت سيتي 
ورينجرز ويوفنتوس رموزها الخاصة الرسـمية، مع 
إنفاق بعض عرشات اآلالف عىل هذه الصور ومقاطع 

الفيديو الرقمية الفريدة مع رمز مدمج يمثل القوة.
وكانت رابطة كرة السلة األمريكية (NBA) ، من أوائل 
املنظمـات الرياضيـة التي تبيـع الرموز عـري القابلة 
لالسـتبدال، حيث قدمـت مقاطع فيديـو أللعاب كرة 

السلة.

بلغ الرصبـي نوفاك دجوكوفيتش املصنف 
األول عاملياً الـدور الثاني من بطولة روالن 
غـاروس بفوزه عـىل الياباني يوشـيهيتو 

نيشيوكا بثالث مجموعات نظيفة.
وفـاز دجوكوفيتـش حامـل اللقـب عـىل 
الياباني يف املجموعة األوىل 3-6 ويف الثانية 
1-6 ويف الثالثـة 0-6 ليعـرب دون عناء إىل 

الدوري الثاني.
واحتـاج الالعـب الرصبي، الـذي أكمل 35 
عامـاً، إىل أقل من سـاعتني ليهـزم الالعب 

اليابانـي املصنف 99 عامليـًا يف أول بطولة 
كربى يخوضهـا هذا العام بعد ترحيله من 

أسرتاليا املفتوحة.
ويلتقـي دجوكوفيتش يف الـدور املقبل مع 
السـلوفاكي أليكس مولكان أو األرجنتيني 

فيديريكو كوريا.
وقال دجوكوفيتش للصحفيني: ”أنا سعيد 
بأدائي اليوم. عانيـت للتأقلم يف املجموعة 
األوىل. إنـه العـب رسيـع جـدا. املجموعة 
األوىل كانت متكافئة لكني عربت بسـهولة 

يف املجموعتني الثانية والثالثة. أتوقع دائما 
الكثري من نفيس لكنها بداية جيدة جدا“.

بطولـة  يف  مشـاركته  إمكانيـة  وعـن 
ويمبلدون الذي يحمل لقبها، قال الرصبي: 
”نعـم أنوي الذهـاب إىل ويمبلدون“، وذلك 
يف أعقـاب قـرار رابطتـي املحرتفـني ”أيه 
تـي بـي“ واملحرتفـات ”دبليـو تـي أيـه“ 
تعليـق توزيع نقاط التصنيـف يف البطولة 

ثالثـة اإلنكليزيـة، رداً عىل قرار منظمي 
البطـوالت الكربى بحظر 

مشـاركة الروس والبيالروس بسبب غزو 
اإلسـباني  املاتـادور  أوكرانيا.واسـتهل 
رافاييـل نـادال مشـواره يف بطولـة روالن 
غـاروس ثانيـة البطـوالت األربـع الكربى 
بالفـوز عىل األسـرتايل جوردان تومسـون 

بثالث مجموعات دون مقابل.
نـادال حامـل الرقم القيـايس بثالثة عرش 
لقباً يف البطولة فاز باملجموعة األوىل بستة 
أشـواط الثنـني، وواصـل 
املالعـب  ملـك 

الرتابية فرض سـيطرته منهيـا املجموعة 
الثانيـة بسـتة أشـواط الثنـني كذلـك ويف 
املجموعة الثالثة أنهى نادال املباراة بالفوز 
بها بسـتة أشواط الثنني محققا التأهل إىل 

ثاني أدوار البطولة.
وسـيلعب اإلسـباني يف الـدور املقبـل مع 
الفرنيس كورانتان موتيه املشارك ببطاقة 
دعوة والذي تغلّب عىل بطل نسـخة 2015 
أربـع  يف  فافرينـكا  سـتان  السـويرسي 

مجموعات.

بعـد 7 سـنوات مـن املواجهـة الوحيدة 
بينهمـا يف البطـوالت األوروبيـة، يتطلع 
كل مـن روما اإليطايل وفينـورد روتردام 
الهولنـدي، إىل تـرك بصمـة تاريخيـة يف 
سجل البطوالت األوروبية، عندما يلتقيان 
اليـوم األربعـاء يف اسـتاد ”كومبيتاري“ 
يف العاصمـة األلبانيـة تريانـا، باملبـاراة 
النهائية لبطولة دوري املؤتمر األوروبي.
ورغم كونهـا يف املركـز الثالث من حيث 
الرتتيـب يف قائمـة البطـوالت األوروبية 
أوروبـا  أبطـال  دوري  خلـف  لألنديـة 
والدوري األوروبي، تكتسـب مباراة الغد 
أهمية بالغة كونها نهائي النسخة األوىل 
من البطولة، التـي تم ابتكارها قبل عام 

واحد فقط.
ويسـدل روما وفينورد السـتار عىل هذه 
النسـخة التاريخيـة مـن دوري املؤتمر 
األوروبـي غدا يف مبـاراة يصعب التكهن 
بنتيجتهـا، يف ظـل التكافؤ الشـديد بني 

مستوى الفريقني خالل هذا املوسم.
وكانت املواجهة الوحيدة السابقة بينهما 
انتهـت لصالح روما من خالل التعادل 1 
/ 1 يف رومـا ثم الفـوز 2 / 1 عىل ملعب 
الفريق الهولندي إيابا، يف مباراة شـهدت 

طرد اثنني من العبي فينورد.
وتمثـل املباراة فرصة ذهبيـة أمام روما 

إلنهـاء املوسـم بلقـب مميـز وتاريخي 
بعدما خرج صفر اليديـن من البطوالت 
املحلية، ويبحث الفريـق يف مباراة اليوم 
عن لقبه األول عـىل اإلطالق يف البطوالت 
األوروبية حيث خرس يف املايض مباراتني 

نهائيتني.
وسـقط روما أمام ليفربـول اإلنجليزي 
يف نهائي بطولـة كأس األندية األوروبية 
البطلة (دوري أبطال أوروبا حاليا) عام 
1984 ثـم خـرس نهائـي كأس االتحـاد 
األوروبي (الدوري األوروبي حاليا) أمام 
إنـرت، يف نهائـي إيطايل خالـص للبطولة 

عام 1991.
يأمـل فينـورد يف إضافـة  املقابـل،  ويف 
لقب البطولة الجديدة إىل سـجله القاري 
الـذي يتضمن لقـب دوري أبطال أوروبا 
يف موسـم 1969 / 1970 ولقـب كأس 
االتحـاد األوروبـي (الـدوري األوروبـي 
 1974  /  1973 موسـمي  يف  حاليـا) 

و2001 / 2002.
ويسـعى الفريق إىل أن يحصـد غدا لقبه 
الرابـع يف البطـوالت القاريـة بعد غياب 
ألكثر مـن عقدين عن منصـات التتويج 

األوروبية.
ورغم وجود مكسـب آخـر ينتظر الفائز 
بلقـب هذه البطولـة، لن يسـتفيد روما 

من هذا املكسـب فيما ستكون استفادة 
فينورد نسبية حال فوزه باللقب.

ويتأهل الفائز بلقب هذه البطولة إىل دور 

املجموعات يف مسابقة الدوري األوروبي 
املوسـم املقبل، ولكن رومـا ضمن فعليا 
التأهـل لهـذا الـدور بالـدوري األوروبي 

الـدوري  يف  السـادس  املركـز  باحتـالل 
اإليطـايل وفـوز ميالن بلقـب الكأس مع 
تتويجـه بلقب الـدوري لتصبـح بطاقة 

التأهـل للدوري األوروبـي كبطل للكأس 
من نصيب روما صاحب املركز السادس 

يف البطولة املحلية.
ويف الوقت نفسـه، أنهى فينورد املوسـم 
املحيل يف املركز الثالث بالدوري الهولندي 
ليضمـن التأهـل إىل تصفيات مسـابقة 
الدوري األوروبي باملوسـم املقبل، ولكن 
الفـوز بلقـب دوري املؤتمـر سـيمنحه 
بطاقـة تأهل مبارشة لـدور املجموعات 

بالدوري األوروبي.
وشـق الفريقـان طريقهما بجـدارة إىل 
املبـاراة النهائيـة لـدوري املؤتمـر حيث 
حقق روما سـبعة انتصـارات وتعادل يف 

ثالث مباريات وخرس مباراتني.
ويف املقابل، لم يخـرس فينورد أي مباراة 
حتى اآلن يف مسـريته نحو نهائي دوري 

املؤتمر.
وعرب كل مـن الفريقـني إىل النهائي بعد 
اجتياز عقبـة صعبة للغاية يف الدور قبل 
النهائي حيث فاز روما عىل ليسرت سيتي 
اإلنجليـزي 2/1 يف مجمـوع املباراتـني 
فينـورد عـىل مارسـيليا  تغلـب  بينمـا 

الفرنيس 3 / 2 يف مجموع املباراتني.
كمـا ستشـهد املبـاراة رصاعا مـن نوع 
خـاص عـىل لقب هـداف هذه النسـخة 
التاريخية من البطولـة بني النجم األبرز 

للفريق الهولندي سـرييل ديـزرس الذي 
يتصدر قائمة هدايف هذه النسخة برصيد 
عرشة أهداف حتـى اآلن وتامي أبراهام 
هـداف رومـا يف هـذه النسـخة برصيـد 

تسعة أهداف.
وجاء االستعداد النهائي للفريقني ملباراة 
اليـوم عىل طريف نقيض حيث أنهى روما 
مسـريته يف الدوري اإليطـايل مطلع هذا 
األسـبوع بفـوز ثمني وكبـري 3 / صفر 
عـىل تورينو فيما خـرس فينورد مباراته 
األخرية يف الـدوري الهولندي قبلها بأيام 

أمام فريق تفنتي أنشخيده 1 / 2 .
وتحظـى مبـاراة اليـوم باهتمام خاص 
وشـخيص من املـدرب الربتغـايل جوزيه 
مورينيو املدير الفنـي لروما، والذي فاز 
سـابقا بلقبـي دوري األبطـال األوروبي 
مـع كل من بورتو الربتغـايل وانرت ميالن 
االتحـاد  كأس  بلقـب  وتـوج  اإليطـايل 
األوروبي (الـدوري األوروبي حاليا) مع 

بورتو ومانشسرت يونايتد اإلنجليزي.
وغاب مورينيو عن األضواء يف السـنوات 
يسـتطيع  ولكنـه  املاضيـة،  القليلـة 
اسـتعادة بعض بريقه مـن خالل نهائي 
اليوم خاصة وأن روما سـيكون بحاجة 
إىل خربته الكبـرية يف البطوالت األوروبية 

يف مواجهة طموحات فينورد.
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يخطـط باريس سـان جريمـان للتعاقد مـع الفرنيس زين 
الديـن زيـدان، املدير الفني السـابق لريال مدريـد، من أجل 

قيادة الفريق يف املوسم املقبل.
وزعمـت العديـد مـن التقاريـر مؤخـرا، أن إقالـة املـدرب 
األرجنتيني ماوريسـيو بوكيتينو من باريس سـان جريمان 
مسألة وقت.ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسبانية، 
فإن مصادر خاصة أكدت وجـود اجتماع بني زيدان ونارص 

الخليفي، رئيس سان جريمان، خالل األيام القليلة املقبلة.
وأشـارت الصحيفة اإلسـبانية إىل أن زيدان يخطط لحضور 
نهائي دوري أبطال أوروبا يف باريس، وسيسـتغل مسـؤولو 
سـان جريمان هذا األمر لالجتماع مـع زيزو.وليس واضحا 
حتى االن، إذا كان االجتماع سيعقد قبل نهائي دوري األبطال 
أم عقـب نهايته.وأوضحت ”مونـدو ديبورتيفو“ أن النادي 
الفرنيس سيعرض عىل زيدان الحصول عىل 25 مليون يورو 

سنويا، إذا وافق عىل العمل يف ”حديقة األمراء“.

ضمن هرتا برلني بقـاءه يف دوري الدرجة األوىل 
بفـوزه عـىل مضيفه هامبـورغ ثالـث الدرجة 
الثانية -2صفر يف هامبورغ يف إياب ملحق البقاء 

والهبوط.
وبكـر هرتـا برلـني بالتسـجيل وتحديـدا الدقيقة 
الرابعـة برضبة رأسـية من مسـافة قريبـة لقائده 
قطـب الدفاع البلجيكي ديدريك بوياتا إثر ركلة ركنية 

انربى لها مارفني بالتنهاردت.
وسـجل بالتنهاردت هدف التعزيز والبقاء من ركلة حرة 
جانبية أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الربتغايل 

دانيال هوير فرنانديش .(63) 
وكان هامبورغ فاز -1صفر ذهابا اإلثنني املايض.

وهي املرة الرابعة التي يفشـل فيها هامبورغ يف العودة 
اىل البوندسليغا منذ هبوطه عام 2018
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
ما زال شـكل العالقة بـني منصات التواصل 
االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية محوراً 
للجـدل واملناقشـات بـني خـرباء اإلعـالم، 
والقائمني عىل إدارة وسائل اإلعالم التقليدية 
-املقروءة واملسـموعة واملرئيـة- واملنصات 
الرقمية. وبينما يعتـرب بعض خرباء اإلعالم 
أن مواقع التواصل منافس قوي يعمل أحياناً 
ضد الصحفيني واملؤسسـات اإلعالمية، يرى 
آخرون أن العالقة بينهما عالقة «تكاملية»، 
رشيطة أن تحسـن وسائل اإلعالم استخدام 
هـذه املنصـات، وأن تتقـن أدوات اإلعـالم 

الجديد.
تجدد الجدل والتسـاؤل حول شـكل العالقة 
بني منصـات التواصل االجتماعي ووسـائل 
اإلعـالم التقليديـة، يف أعقـاب ترصيحـات 
نجا نيلسـن، مديرة القسـم الرقمي يف «بي 
بـي يس»، خالل حلقة نقاشـية عىل هامش 
مؤتمـر املحّرريـن يف العاصمـة الربيطانية 
التواصـل  منصـات  فيهـا  اتهمـت  لنـدن، 
االجتماعي «بالعمل ضد الصحفيني». وقالت 
نيلسـن إن «املؤسسـات اإلعالميـة لـم تعد 
تتنافس اآلن بعضها مع بعض؛ حيث تقيض 
معظم وقتها بني محاولة زيادة الوقت الذي 
يقضيه الجمهـور يف متابعـة الصحافة، أو 
تقليصه». وتابعـت: «ال يمكن االعتماد عىل 
منصـات التواصـل وحدها، فـال أعتقد أنها 
تعمـل كمـوزع ملا تنـرشه وسـائل اإلعالم؛ 
حيث تخـدم خوارزميـات (تيك تـوك) مثالً 
بعـض الجماهـري، وليس جميعهـم، فليس 
من بني أهداف منصات التواصل االجتماعي 

إخبار الجميع».
لكـن نيلسـن أشـارت إىل «وجـود مسـاحة 
صغـرية مـن االهتمامات املشـرتكة، تعطي 
فرصة لوسـائل اإلعالم التقليدية للعمل مع 
املنصات الرقمية، وإن كانت يف الغالب تعمل 

ضـد اإلعـالم والصحافة –عىل حـد قولها-، 
فبسـبب الخوارزميـات يطالـع ٤ يف املائـة 
فقط مـن مسـتخدمي (فيسـبوك) األخبار 

بنشاط».
تزامناً مع ترصيحات نيلسـن، حللت دراسة 
أصدرتهـا منظمـة «اليونيسـكو» يف مارس 
(آذار) املـايض تطـورات «الرتنـد» يف اإلعالم 
من ٢٠١٦ وحتـى ٢٠٢٢، بعنوان «الرتندات 
العامليـة يف حرية التعبري وتطورات اإلعالم». 
ووفـق الدراسـة فـإن «مؤسسـات اإلعالم 
ُتكافـح اآلن لدفع مزيد مـن القراء للضغط 
عـىل روابط املواضيـع التـي تنرشها؛ حيث 
ُيعـد ذلك أحد محـددات عائـدات اإلعالنات، 
ويجـدون أنفسـهم تحـت ضغـط انتشـار 
األصـوات الجديدة عىل الفضـاء اإللكرتوني 

والخوارزميات والوسائط اإللكرتونية».
الدكتور أسـامة املدني، أستاذ اإلعالم البديل 
يف جامعة «أم القرى» السعودية، ومستشار 
اإلعـالم الرقمـي وتطوير األعمـال، يرى أن 
«منصات التواصـل االجتماعي تعترب حديث 
السـاعة اآلن». ويضيف املدني يف ترصيحات 
لـ«الـرشق األوسـط»، أنه «ال يمكـن إنكار 
تراجـع اإلعالم التقليدي بقـوة لصالح هذه 
املنصـات التـي أصبحـت املصـدر الرئيـيس 
للخـرب؛ خصوصـاً بني فئـة الشـباب، وهي 
النسـبة األكرب يف املجتمعات العربية». إال أن 
املدنـي يختلف مع مديرة القسـم الرقمي يف 
«بي بـي يس»، مؤكـداً أن «التكنولوجيا أمر 
واقع يجب تقبله والتطور معه. ويف ظل بيئة 
إعالمية شـديدة املنافسة ومتعددة املصادر، 

مرصاعيـه  عـىل  مفتوحـاً  البـاب  زال  مـا 
لالستفادة من منصات التواصل االجتماعي، 
وتسـخريها لصالح املؤسسات الصحفية». 
وبحسـب املدنـي فهنـاك رشوط لذلـك، من 
بينها «االنفتـاح والوجود الصحيح والفعال 
عىل هـذه املنصات، وتعلـم أدوات ولغة كل 
منصة، فكل منصة لها قواعدها التي تختلف 
عـن األخرى، وهو ما يتطلب تنويع أشـكال 

املحتوى ليناسب املنصات املختلفة».
أما الدكتورة نهى عاطف، الباحثة اإلعالمية 
يف جامعة «سايمون فريزر» الكندية، فتتفق 
جزئيـاً مـع نيلسـن؛ إذ تقـول لـ«الـرشق 
األوسط»، إن «البعض قد ينزعج عند سماع 
أو قـراءة ترصيحـات نيلسـن، ويعتقد أنها 
تـيسء إىل اإلعـالم االجتماعي الـذي يرنو له 

املسـتخدم باعتباره (خدمة مجانية)، وهو 
يف الحقيقـة غـري ذلـك، فمنصـات التواصل 
االجتماعـي رشكات تأخذ من املسـتخدمني 
نظـري مـا تعطيهـم، وتخطـط لالسـتفادة 
القصوى منهم؛ لكنها استفادة غري مادية... 
إذ إن منصات التواصل االجتماعي تبيع وقت 

املستخدمني وتفضيالتهم وبياناتهم».
غـري أن عاطف تؤكد أن «العالقة بني اإلعالم 
التقليـدي ومنصـات التواصـل االجتماعـي 
ليست عالقة منافسة كما وصفتها نيلسن؛ 
حيث تشكل مواقع التواصل تحدياً للصحافة 
املوروثـة، والصحافـة مضطـرة للتجـاوب 
معه... وهو ما يظهر يف استحداث مسميات 
ومهام وظيفية جديدة، منها -مثالً- وظيفة 
نيلسن نفسها يف (بي بي يس) التي تتضمن 
اإلرشاف عىل حسـابات التواصل االجتماعي 
لهـذه الهيئـة، وهـو مـا يدفـع أحيانـاً إىل 
حالـة من االرتباك، نتيجة سـوء فهم كيفية 
اسـتخدام هذه الحسـابات، كمـا حدث مع 

حساب (بي بي يس) عىل (تيك توك)».
هـذا، وكانـت «بي بـي يس» قـد أطلقت يف 
مارس املايض حساباً عىل «تيك توك» يضم 
حالياً نحو ٣٥ ألف متابع. وقالت نيلسن إن 
«استخدام منصة (تيك توك) يجب أن يكون 
عىل طريقتنا الخاصة، وال أعتقد أننا توصلنا 
السـتخدامها».  الصحيحـة  الطريقـة  إىل 
وملجابهـة التحديات التي تواجهها وسـائل 
اإلعـالم التقليدية، أكدت نيلسـن «رضورة 
تطوير وسـائل اإلعالم ملنصاتها الخاصة»، 
داعمة «فرض ترشيعات تنظم عمل منصات 
التواصـل االجتماعي». وهنا تشـري عاطف 
إىل أن «أولويات التغطية اإلعالمية أصبحت 
مبنية عـىل اختيارات املسـتخدمني كلياً يف 
مواقع التواصل االجتماعي، والخوارزميات 
معدة لالستجابة لهذه األفضليات. وهو ما 
يعني أن املستخدم الذي ال يبحث أو يشاهد 

محتـوى عـن األزمـة الروسـية األوكرانية 
عىل سـبيل املثال، لن تأتي لـه خوارزميات 
منصات التواصل االجتماعي بأخبار عنها، 
ولن يعرف عنها شـيئاً، وهـو ما يجعل كل 

شخص يف فقاعته اإلخبارية».
من جهة ثانية، ذكرت دراسة «اليونيسكو» 
أن «الفضـاء اإللكرتونـي أطلـق فيضانـاً 
مـن املنافسـة يف املحتوى، وحـّول رشكات 
التكنولوجيا الكربى إىل حراس جدد للبوابة؛ 
حيث تضاعف عدد مستخدمي (السوشيال 
إىل ٤٫٢  ميديـا) مـن ٢٫٣ مليـار يف ٢٠١٦ 
مليـار يف ٢٠٢١، وهـو ما زاد من مسـاحة 
الوصول للمحتوى؛ لكنه لم يكن بالرضورة 
إضافـة لقيمة املحتـوى الصحفي». كذلك، 
أشـارت الدراسـة إىل أن «غوغـل» و«ميتا» 
(«فيسـبوك» سـابقاً) يحصـالن وحدهما 
عىل نصف اإلنفاق اإلعالني يف العالم. عودة 
إىل عاطـف التي تقـول إن «تطوير منصات 
جديـدة لخدمة اإلعـالم التقليـدي أمر غري 
واقعي، وليـس يف صالح املسـتخدم... ولو 
حدث، فسـيكون مقصوراً عىل املؤسسـات 
العمالقـة القادرة عىل تحمل هذه التكلفة، 
عىل حسـاب املؤسسات الصحفية األصغر. 
وبالتايل، سـيكون معظـم املحتوى املتداول 
مصدره عدد محدد مـن املنافذ اإلعالمية». 
تحـدٍّ  يف  التقليـدي  «اإلعـالم  أن  وتضيـف 
ضاغط، ال بد أن يدفعه إىل التطوير واالبتكار 
بشكل متسـارع». ومن جانبه يؤكد املدني 
أن «املؤسسات الصحافية تتنافس وبشكل 
ملحوظ يف اسـتخدام التقنيـات التحويلية 
املتطـورة من خـالل الـذكاء االصطناعي، 
و(الروبـوت) و(الدرونز)، وبقيـة تقنيات 
الثـورة الصناعيـة الرابعـة يف تغطياتهـا، 
والوجـود الجيـد عـىل منصـات التواصـل 

االجتماعي».
 (عن/صحيفة الرشق األوسط)
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بريوت/متابعة الزوراء:
حتـى السـاعة ُرصدت حـاالت قليلة 
نسـبياً مـن جـدري القـرود يف عـدد 
من الـدول، بينهـا الواليـات املتحدة، 
وبريطانيا، وكندا، وأسرتاليا، وإسبانيا 
والربتغال وفرنسا... لكن رغم أن أغلب 
هـذه الحـاالت ُرصـد يف دول غربية، 
إال أن أكثريـة الصـور املسـتخدمة يف 
املؤسسـات اإلعالمية صـور ملواطنني 
أفارقـة من ذوي البرشة السـوداء، يف 
خطـوة تمييزية وعنرصية، بحسـب 
بيـان صادر عـن «جمعيـة الصحافة 

األجنبية، أفريقيا» (مقرها كينيا).
كأي  «الجـدري  أن  الجمعيـة  ورأت 
مـرض آخر، يمكـن أن ينتـرش يف أي 
منطقة يف العالم ويصيب أي شـخص 
بغـّض النظـر عـن العرق. لذلـك  من 
املزعـج اسـتخدام وسـائل اإلعالم يف 
لصـور  الشـمالية  وأمـريكا  أوروبـا 
مخزنـة (من األرشـيف) ألشـخاص 

ذوي برشة سـوداء وأفريقية لتصوير 
املتحـدة  اململكـة  يف  املـرض  تفـيش 

وأمريكا الشمالية».
ورغم أن املـرض مصدره القديم كان 
أفريقيا، إال أن الحال اختلف يف التفيش 
الحايل، ورغم ذلك اختارت املؤسسات 
اإلعالمية حول العالم، بما فيها العالم 
العربـي، إعـادة نـرش صـورة قديمة 
ألطفـال أو راشـدين أفارقـة أصيبوا 
باملرض قبل سـنوات، رغـم أن الخرب 
غالبـاً مـا يكـون مرتبطاً بـدول غري 

أفريقية.
وإىل جانـب العنرصيـة التلقائية التي 
ظهـرت يف تغطيـة ظهـور إصابـات 
بجـدري القـرود، فـإن رهـاب املثلية 
أيضـاً قفـز إىل الواجهـة، مـع ربـط 
املرض باملثلية الجنسـية، من دون أي 
اسـتناد إىل وقائع علمية، ورغم تكرار 
منظمة الصحة أن الجدري ينتقل من 
طريق االتصال الوثيق مع األشخاص 

املصابني، وتبادل سـوائل أجسـامهم 
ومالبسهم أو االحتكاك بمالءات رسير 
واحد يجمع بينهم، سواء كانوا مثليني 

أو غرييني.
وقـد حـذرت املنظمـة من ربـط بني 
جـدري القـرود واملثليـة، مؤكـدًة أن 
العـدوى تنتقل مـن طريـق االتصال 

الوثيـق بشـخص مريـض، وبالتـايل 
«يمكن أن يصاب به الجميع».

وقال نائب مدير برنامج األمم املتحدة 
املشرتك املعنّي بفريوس اإليدز، ماثيو 
كافانو: «هـذه الوصمـات واملالمات 
تقـّوض الثقة، والقـدرة عىل مواجهة 

تفيش هذا املرض بفاعلية».

العمارة / نينا :
 بتوجيـه مـن نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمـي، تفقـد 
رئيـس فـرع نقابـة الصحفيني 
يف ميسـان، سمري السـعد، حالة 

الزميـل « عمار عبـد الواحد الذي 
يمر بوعكة صحية «.

ونقل السـعد» للزميل عبد الواحد 
تحيـات نقيب الصحفيـني مؤيد 
الالمـي وتمنياتـه لـه بالصحـة 

والسالمة والشفاء العاجل».
مـن جهتـه، « ثمـن عبـد الواحد 
اهتمام نقيب الصحفيني بوضعه 
النقابـة  واسـتعداد  الصحـي» 

للتكفل بعالجه.

لندن/متابعة الزوراء:
اإلثيوبّيـة تسـعة عاملـني يف  السـلطات  اعتقلـت 
مؤّسسـات إعالمّية عـىل األقّل يف منطقـة أمهرة يف 
شـمال إثيوبيا، خالل حملة واسعة لالعتقاالت غري 
القانونّية، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وكانت شـبكتان إعالميتان تبّثان عىل «يوتيوب» قد 
أعلنتا عن تعرّض استديوهاتهما يف أمهرة للمداهمة 
خـالل األيام األخرية حيـث تم اعتقال فـرق العمل، 

ونقل بعض الصحفيني إىل أماكن مجهولة.
وقالت شبكة نيسري إّن قّوات األمن والرشطة املحلّية 
قامـت بتوقيف أربعـٍة من موّظفيهـا كما صادرت 

معدات من مكتب املؤّسسة.
وأضافـت الشـبكة التـي تبّث عـىل «يوتيـوب» عن 
اعتقادهـا بـأّن اثنـني مـن موّظفيهـا موقوفان يف 
سـجن يف بحر دار، بينما تـم نقل االثنني اآلخرين إىل 

جهة غري معروفة، بعيداً عن أمهرة.
وطالبت الحكومة بـ «اإلفراج الفوري عن صحفيينا 

وإعادة معّدات االستوديو الخاصة بنا».
بدورها، قالت شبكة أشارا إّن خمسة من موظفيها 

قد اعتقلوا خالل مداهمة االستوديو الخاص بهم يف 
بحر دار االسبوع املايض، حيث تّم توقيفهم يف مركز 

احتجاٍز يقع خارج املدينة.
مـن جهتهـا، قالت السـلطات يف أمهـرة، ثاني أكرب 
منطقـة يف إثيوبيا من حيث عدد السـكان، إّن أكثر 
من ٤٠٠٠ شـخص يشتبه يف ارتكابهم جرائم قد تم 

اعتقالهم خالل عملّية أمنّية واسعة النطاق.
وقال رئيس مكتب السالم واألمن يف أمهرة ديسالني 
تاسـو يف بيـان نرشته وسـائل اإلعـالم الحكومية: 
«سـتواصل الحكومـة بنشـاط العمـل عـىل حفظ 
السـالم».و كانت لجنـة حقوق اإلنسـان اإلثيوبّية، 
وهـي هيئـة حقوقّيـة مسـتقلّة تابعـة للدولة، قد 
أعربـت يف بيان لها يوم األحد عـن قلقها إزاء موجة 
وناشـطني  «صحفيـني  طالـت  التـي  االعتقـاالت 
اجتماعيني».وقالـت اللجنة إّنه تـّم توجيه اتهامات 
لبعض املعتقلني وُسمح لهم بالحصول عىل زيارات، 
فيمـا ظـّل عدٌد كبـرٌي منهـم «محتجزاً بشـكٍل غري 
قانوني، فلم يمثلوا أمـام املحكمة ولم تتم زيارتهم 

من قبل أرسهم».
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القاهرة/ أسماء قنديل:
فكرة مبتكرة لتعليم الصحفيني/

ات فنـون العمـل اإلعالمـي من 
خالل حلقات بودكاسـت، حيُث 
يقـوم الصحفيـون بتسـجيلها 
بأنفسـهم كـي يسـتفيد منها 
زمالؤهـم، وقد حظيـت الفكرة 
بقبـول من قبـل خـرباء املهنة 
الذين دعموهـا ونقلوا خرباتهم 
مفيـدة  نصائـح  صـورة  يف 
العمـل  مجـاالت  مختلـف  يف 
تقّدمهـا  والتـي  الصحفـي، 
صفحة مدرسـة اإلعالم الرقمي 
عـىل فيسـبوك والتـي شـهدت 
الصحفيني،  تفاعـًال مـن قبـل 
حتـى وصـل أعـداد متابعيهـا 
إىل أكثـر مـن ١٧ ألف شـخص. 
الصحفيـني  «شـبكة  تحدثـت 
الدوليني» مع مؤّسس الصفحة 
يحيى صقر الـذي يتمتع بخربة 
طويلة يف مجال اإلعالم الرقمي، 
حيث عمل بالعديد من الصحف 
العربية والدوليـة، وهو حاصل 
عىل دبلـوم باإلعالم الرقمي من 
مركـز كمـال أدهـم بالجامعة 
يقـول  بالقاهـرة.   األمريكيـة 
صقـر: «بدأت الفكـرة لدي منذ 
تقديمـي  خـالل  مـن  سـنوات 
للصحفيـني  تدريبيـة  دورات 
وطالب كليـات اإلعالم بالجريك 
كامبس بأسـعار رمزيـة، لكي 
أصقـل مهاراتهـم بالعديـد من 
سـوق  يف  املطلوبـة  املهـارات 
بالفعـل من  العمـل، وتمّكنـت 

تدريـب قرابـة ٢٠٠٠ صحفـي 
وطالـب إعـالم، ولكـن توقفت 
اقتصاديـة،  لظـروف  الفكـرة 
حتى فكرت مجـدداً يف إمكانية 
مواكبـة التحـول الرقمـي مـن 
خالل تصميم مساقات تدريبية 
مجانـي  بشـكل  للصحفيـني 
مجـاالت  مختلـف  يف  وذلـك 
وأضـاف:  الرقمـي».  اإلعـالم 
«أسـهمت جائحـة كوفيد١٩ يف 
تغيـري أولويات أجنـدة الدورات 
التدريبيـة التـي كنـت أقدمها، 
فكـرة  تنامـي  مـع  خصوًصـا 
التدريـب عـرب اإلنرتنـت، حيث 
قررت إطالق صفحة «مدرسـة 
اإلعـالم الرقمي» عىل فيسـبوك 
محتـوى  ابتـكار  يف  وفكـرت 
إعالمـي فريـد مـن نوعـه من 
خالل اسـتقطاب خـرباء مهنة 
اإلعـالم، ونخبة من األكاديميني 
لكي يقدمـوا خرباتهم، واخرتت 
هـذا اإلسـم ألنـه كان مرشوع 
تخرجي يف الجامعـة األمريكية 
بالقاهـرة».  ويشـري صقـر إىل 
أّن التحـدي األكرب الـذي واجهه 
الـذي  املحتـوى  نوعيـة  هـو 
حتـى  الصفحـة  يف  سـيقدمه 
املنشـودة منها؛  الغايـة  تحقق 
ويقـول: «طرحـت الفكرة عىل 
عـدد كبـري مـن زمالئـي مـن 
خـرباء اإلعالم لكي يشـاركوني 
الصفحـة،  جمهـور  تنميـة  يف 
وابتكار محتوى ُيلبي توقعاتهم 
املحتوى  ويرتكز  واحتياجاتهم، 

الذي أقدمه عىل «البودكاسـت» 
وهو عبارة عـن حلقات أقدمها 
بشكل أسـبوعي، وترتاوح مدة 
 ١٥ إىل   ٧ مـن  «البودكاسـت» 
دقيقة يف مختلف مجاالت العمل 
الصحافـة  مثـل:  الصحفـي، 
العلمية، صحافة البيئة واملناخ، 
االسـتقصائية،  الصحافـة 
فضالً  املتخصصة،  والصحافـة 
اإلنفوجرافيـك،  محتـوى  عـن 
التـي  املكتوبـة  والنصائـح 
الصحفيـون  الزمـالء  يقدمهـا 
مّمـن لديهـم خـربة يف املجـال 
اإلعالمي». وحول اعتماده عىل 
«البودكاسـت» تحديداً يف  قالب 
تقديـم النصائـح واإلرشـادات 
للصحفيني، يقول: «البودكاست 
هو أحد األشـكال الحديثة التي 

يتعني علينـا تضمينها يف العمل 
الصحفـي ألّن األثري الصوتي له 
وقع السـحر عنـد أذن املتلقي، 
كما أنـه قريب مـن اهتمامات 
عـىل  يعتمـد  الـذي  الشـباب 
تطبيقات البودكاسـت يف تنزيل 
وسـماع األغاني املفضلة لديه، 
ويسـتطيع املتلقـي االسـتماع 
للمحتوى التدريبـي يف أي وقت 
وأي مـكان مـن دون الحاجـة 
للذهـاب إىل الـورش التدريبية، 
اإلعالم  أيضاً خرباء  ويسـتطيع 
مـع  نصائحهـم  مشـاركة 
الصحفيني بسـهولة».  وأشـار 
إىل بعـض الخطوات املهمة التي 
يجب أن يقوم بها الصحفيون/

ات خـالل إعداد البودكاسـت»، 
وهي:  

-تحديد فكـرة برنامـج مميزة 
ومختلفة لم يسبق طرحها من 

قبل. 
-أن تكون حلقات البودكاسـت 

ممتعة وجذابة للمستخدمني. 
بكتابـة  الصحفـي  يقـوم  -أن 
يف  يأخـذ  وأن  جيـد  سـكريبت 
اعتباره طبيعة ونوع الجمهور 

املستهدف. 
حلقـات  مـن  الكثـري  وهنـاك 
البودكاست التي قدمتها مدرسة 
اإلعالم الرقمي للصحفيني مثل: 
-حلقة بودكاست قدمها محمد 
الهـواري رئيـس تحريـر موقع 
«الفنـار لإلعـالم» والـذي قـدم 
للصحفيـني ٧ خطوات ُتسـهل 
الصحافـة  يف  العمـل  عليهـم 

العلمية.
- حلقة بودكاسـت قدمها خالد 
القضـاة عضـو مجلـس نقابة 
الصحفيـني األردنيـني، ومدرب 
السـالمة املهنيـة والـذي قـدم 
جولـة رسيعة حـول الصحافة 
الرقمية والتحديات التي تواجه 

الصحفي.
- حلقة بودكاست قدمتها رحمة 
ضياء الصحفيـة املتخصصة يف 
صحافـة البيئة، والتي تشـارك 
نصائحها مـع الصحفيني حول 
أهـم املهـارات التـي يجـب أن 
يتمتـع بها الصحفـي يف مجال 
وكيفيـة  البيئيـة،  الصحافـة 
التعامل مع املصـادر وتجربتها 

يف مبادرة «مدرسة املناخ».
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كابول/ متابعة الزوراء:
أصـدرت حركة 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 شكره ملنتسبي 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 شـوارعنا وضعف تأهيلها إال 

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

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

وقت الحق «.
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@äÏ„@fibª
صدر عن دار االبداع للطباعة والنرش 
كتـاب ( رسديات الفضـاء النيص / 
الرؤية/ التشكيل/ الهوية ) للناقدة 
الواعـدة انفـال كاظـم ويضـم هذا 
الكتاب بني دفتيه العديد من العروض 
والقراءات واملقاربات النقدية التي لم 
تدخـر الكاتبة فيها جهدا يف مالحقة 
مواطـن االبـداع وتقانـات الكتابـة 
الرسدية والتي انضوت تحتها الكثري 
مـن الروايات العراقيـة التي تصدت 
لها انفال كاظم مدججة بمرجعياتها 
مسـتكنهة  والنقديـة،  املعرفيـة 
ومسـتويات  النصـوص  طبقـات 
التلقي والتفاعل مع املشهد الحياتي 
واالبداعـي، كمـا لم تغفـل نتاجات 
ادباء وكتـاب محافظة صالح الدين 
يف مرشوعهـا النقـدي الواعـد وهي 
تسـلط الضوء عىل هـذا املنجز بكل 
ابعـاده ومعطياته، وإذا اردنا ان نعد 
هـذه املقاربات محـاوالت جريئة يف 
اقتحام النصوص واماطة اللثام عما 
هو مسـكوت عنه يف تداعيات الرسد 
الـذي لم يـرتك موضوعـا اوحالة او 
تحوال او منعطفا حياتيا وإال خاض 
يف تفاصيلـه وولج مغاليقه فإن هذا 
الكتـاب الـذي قـدم جهـود الكاتبة 
ومثابرتها يف تغطية املشهد االبداعي 
مسـتويات  اختلفـت  وان  العراقـي 
الكتابـة واملعايـري الفنيـة االبداعية 
يف الكتـب التـي تعرضت لهـا انفال 
كاظم يعـد مبادرة مهمـة والفتة يف 
مالحقة االبداع ومتابعة مسـريته  .. 
يكفـي انهاحاولت يف غيـاب واضح 
للنقدالعراقـي الـذي ارتكن للكسـل 
واالنكفاء بعيدا عـن املنجز االبداعي 

العراقي بكل ثرائه وتنوعه.
حسـنا فعلـت انفـال كاظـم عندما 
بادرت اىل جمـع مقاالتها بني دفتي 

النتاجـات  تناولـت  حيـث  كتابهـا 
وقصـص  روايـة  مـن  الرسديـة 
قصرية تفاعلت مـع الواقع العراقي 
باملوجهـات  والتزمـت  ومتغرياتـه 
النقديـة املعروفـة لكـي تتعامل مع 
النصـوص الرسدية تحليـال وتنقيبا 
عن مواطن الجمال واالبداع وتستهل 
كتابها بمقطع مهم للدكتور عبدالله 
محمد الغذامـي الذي يصف محاولة 
ولوج  فضاء االدب ويشـبهه وكأنه 
(الدخـول يف االدب عمل يشـبه حالة 
الفروسـية، فهو غـزو وفتح، يتجه 
فيـه القـارئ نحو النـص، الذي هو 
املضمـار لـه، واذا ماكتـب القـارئ 
عـن تجربته هذه مع النص، فهو إذاً 
(ناقـد) وما الناقـد إال قارئ متطور 
غـزا النـص وفتحـه، ثم اخـذ يروي 
احداث هذه املغامرة ) ويرشـدنا هذا 
النـص اىل مهمةالقـارئ ووظيفتـه 
عنـد  اليتوقـف  فاالمـر  الحقيقيـة 
مرحلة التفاعل حسب بل يتعدى ذلك 
اىل ممارسة سلطته كقارئ وناقد له 
وجهة نظره ورؤيتـه وال يمكن ألي 
منجـز ان يتكامـل ويرتقي من دون 
فعل املتلقي الذي يسـتجيب استنادا 
عىل وعيـه وثقافته وما ارادت انفال 

ان تؤكـده هـو انهـا تمـارس فعـل 
القراءة من خالل مجساتها ووعيها 
النقدي الذي تصدى للنصوص مبينا 
اهميـة العنـارص الفنيـة والتقاتات 
فكرتـه  إليصـال  يوظفهـا  التـي 
وهكذا بـدأت رحلتهامـن املرموزات 
واالحـاالت السياسـية التـي عكـف 
عىل ايصالها القاص فرج ياسـني يف 
قصتـه( املبجل شـاليط ) ثـم تعرج 
عىل احدى االنجازات الروائية املهمة 
للروائـي خضري فليـح الزيدي حيث 
االبداع  تسوح مستكشـفة مواصلة 
واملأساة عرب قراءة رصينة لفجائعية 
الواقـع وحتمية الهروب التي تمثلها 
معطيـات  عـىل  مسـتندا  الزيـدي 
الواقـع وتشـابكة وتعقيـده... ثـم 
بغـداد)  (مرشحـة  لروايـة  تذهـب 
لتحلـل سـلطة املخيـال وتمظهراته 
الكابوسـية للروائي برهان شـاوي 
وهكذا تسـتمر الرحلة اىل ان تتوقف 
عنـد روايـة امرباطوريـة التعابـني 
للروائـي احمد الجنديل مسـتقصية 
امليكافيليـة  الروايـة  شـخصيات 
وتتعـرض  تعريةالـذات  ومحاولـة 
الناقدة للعديد مـن الروايات االخرى 
التـي تركت اثرا واضحا عىل املشـهد 
الثقايف العراقي واسـهمت يف تعزيزه 

وتطويره وتثويره.
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قد تكون غرائبية األحداث الواقعية، التي يسـتلها 
الروائي من وقائع حياتية معاشة وتجارب خاض 
غمارها، حيث يضم الزمان واملكان والشـخوص، 
وحتـى الثيمة، هذه الغرائبية، لتنسـحب األحداث 
اىل عالـم الواقعيـة الغرائبيـة وحتـى العجائبية، 
مـن خالل تفاعـل هـذه العنارص، التـي انطلقت 
مـن أرض واقـع الحيـاة، ويف روايـة (تحـت ظل 
الشـيطان) للروائي فراس الخفاجي، التي حملت 
بنيتها مسـحة غرائبية، لتتحد كل تلك العنارص يف 
مسـار رسدي غريب األطوار، بسـياق فني متحد 
وايقاع منسـاب متـزن ومتواصـل دون انقطاع، 
ولغة تحمـل تحت طياتها الكثري من األرسار التي 
تتجىل لنا بشـكل تدريجي خطـوة بخطوة، حيث 
نكتشـف ويف املقدمـة التي اسـتهل بهـا الروائي 
مسـار األحداث، أن نضال تخرج من ملجأ لأليتام 
ليبـارش عمله يف الطـب العديل، وسـط زحام اهل 
املتويف باسـتالم رفـاة متوفيهم وسـط رصاخهم 
وبكائهم وعويلهم ونحيبهـم، والقصص الغريبة 
التـي ترافق كل واحـد او واحدة من هـذه الجثث 
التي يسـتلمها الطب العديل، لنكتشـف أن الزمان 
واملكان عنرصان تغلفا بهذه الغرائبية بسبب نوع 
العمل الذي يمارسـه نضال يف تسجيل بيانات كل 
جثة تصل اىل الطب العديل، ثم ننتقل اىل عملية بناء 
شخصية نضال، ونستطلع تاريخها، فنكتشف أن 
أمـه قد توفيـت اال أن ابيه ما زال حيـاً وال يعرف 
عنه شـيئاً، األمر الذي وظف يف جعل األحداث ذات 
طابـع غامض، وتحتاج اىل سـرب وأغوار ومعرفة 
هذه الشـخصية بكامل تفاصيلهـا، أضافة اىل أن 
الشـخصيات الثانويـة التي ضمـت ضمن أحداث 
الروايـة تعمل ضمن دائرة كشـف الغموض الذي 
يكتنـف حيـاة نضال، مثل شـخصية العـم أيوب 
الرجل الكبري الذي سـعى اىل جعل نضال واحد من 
ابنائـه وعاملـه معاملة مختلفة يف هـذه الدائرة، 
والطبيبة سـحر التي اسـتلمت العمـل يف ترشيح 
الجثث وكشف اسباب الوفاء التي ربطتها اوارص 
عالقة وصلت حد العاطفية، وشـخصية حسـيب 
الـذي يتابع حيـاة نضـال، والدكتور أمجـد الذي 
أحس نضال بغرية منه ألنه مسـؤول عن سـحر، 
وشـخصيات ثانوية عديـدة ضمتها أحـداث هذا 

النص الرسدي الغرائبي يف طبيعة بنائه:
(بعـد الحمـام املنعش، وارتـداء املالبـس األنيقة 
حملـت حقيبتي اليدوية كاملعتاد، خرجت اىل بائع 
سندويش الكباب أبي عيل، القريب من الشقة عىل 

ناصية الشارع ألتناول فطوري قبل مجيء حافلة 
النقل الخاصـة بالطب العديل، اكلت السـندويش 
عـىل عجل وتوجهـت إىل نقطة االنتظـار، واذا بي 
أرى مالكاً من السـماء يقف بانتظار الحافلة، لم 
ارها من قبل، ترتدي فسـتاناً كحليا، وعىل ذراعها 

صدرية بيضاء، يا لهذا الجمال!) (ص 21 ) 
وهكذا نبـدأ بدخول هـذا العالم الغريـب ونتوغل 
أكثـر، وكأننا يف غابة عنـد دخولها نحس انها أقل 
كثافـة، اال أننـا كلما توغلنا فيهـا ازدادت كثافة، 
كوننا سـوف نشـهد احـداث سـاخنة وغامضة، 
منها بحـث نضال املسـتمر عن ارستـه، وظهور 
املفاجأة التي الهبت األحـداث، حيث نتابع حركة 
حيـاة نضـال، وأنه كلمـا تعـرض اىل مضايقة أو 
رضب من أي شخص فأنه يف اليوم الثاني، يعرف 
أنه قد قتل، مثل مشـاجرته مع صاحب االسواق، 
وغريهم هؤالء الشـخوص الذيـن يقتلون وتؤخذ 
اجزاءهـم، وكأن هنـاك مافيـا تتاجـر باألعضاء 
البرشيـة، تتابع حيـاة نضال، ويتعـرض للموت 
كل من تعرض له، وقد كانت سـحر شـاهدة عىل 
واحدة من تلك االحداث، وأن نضال احس بيش من 
الريبة وبدأ يشـعر كأنه سبب يف موت هؤالء األمر 
الذي جعله يترصف بعقالنية عالية لكي ال يصيب 

احد بأذى.
تخلل هذا النص الرسدي الروائي تفاصيل واحداث 
كثرية تخـص حياة نضـال وعالقاتـه بجريانه يف 

العمار وعالقته العاطفية مع سحر:
(رجعت إىل البيت بعدما خرجت عائلة أبي عبد الله 
اىل دارها، وكانوا ممتنني لوقفتي معهم.. سحبت 
إحدى الكرايس وجلسـت مقابـل اللوكر، واخرتت 
مفكرة قديمة فارغة تعود إىل تاريخ قديم، وبدأت 
يف تدوين ما وصلت إليه من أسـماء لها صلة فيما 
أنا عليـه اآلن، وأضفت عىل القائمة اسـماً جديداً 
وهو صاحـب العمارة الذي يمكـن أن يكون لديه 
صلـة رئيسـية يف املوضوع بعد التـرصف الغريب 
الذي رأيته اليوم.. لكن يبقى السـؤال، كيف أقاتل 
عـىل أكثر من جهة، وأنا جنـدي وحيد يعلم تماماً 

أن القتال دون قواعد فاشل) ( ص 90 ) 
وندور يف اروقة هذه االحداث الغامضة بمسريتها 
املتصلة املتواصلة، وقـدرة الروائي عىل املحافظة 
عـىل املتلقي لصيقاً بالروايـة متابعاً لها ومهيمن 
عىل حواسـه بنفس ينم عىل ان الروائي يسري بكل 
ثقة نحو فـن صناعة الرواية لتظهـر املفاجأة يف 
نهاية هذه الرواية، التي ال اود اإلشارة لها واتركها 

للمتلقي يكتشفها.
روايـة (تحـت ظـل الشـيطاني) للروائـي فراس 
الخفاجي، عمل فني روائي يحمل الغرائبية يف كل 

عنارص وادوات تشكيل وتكوين النص.
من اصدارات دار الورشة الثقافية للنرش والتوزيع 
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من َبعيٍد

أيُّها الَحبيب
 من باِبل إٰىل ِدَمشق 

أْرساُب األحزاِن طويلٌَة 
و الَدمعاُت َخفّيٌة

من َبعيٍد َسـَنْبِكي
ُح لَك بصمٍت و هدوٍء  و ُنلوَّ
كـنافورِة بيٍت شاميٍّ َقديٍم

ُتذِرُف آخَر قطراِت املَاْء .. 

رحيُلَك  .. 
كان يشَبُه احزاَن الليِل

بْغَتًة ينّط
ملاذا رحلت ؟!!

وتركِت الَصمُت بذكراَِك َيِطنُّ 
ْد توسَّ

يف قربَِك جيِّداً 
أيها الحلم املهاجر

و استنشق راِئحَة الَسالْم .. 
املَعدومَة يف حاراِت الشاْم 

اغلق باَب القِرب
إْثَمْل بالَصمِت

َو ال َتْحَزن يا َيْحَيٰى 

رّبما تكون ثنايا القْربِ
منفـى  مـن  ِدفٍء  أكثـَر 

األوطاْن 
اغلـق عينيك عىل بـرٍق حنَي 

تنام 
خشيَة أْن ينهاَل عليك الرمُل 
اِم ميلء باألحزاْن َفـرمُل الشَّ

  الزوراء / خاص: 
كتـب العديد مـن النصـوص الغنائية 

واملرسحية واألوبريت .
عضو اتحاد األدبـاء والكتاب / عضو 
املؤلفـات  وأصـدر  الفنانـني  نقابـة 

االتية:
1 – املجموعة الشعرية ( تقول الوردة 
: انظـروا هذه أنا ) ) سـنة 2005 عن 

دار الشؤون الثقافية \ بغداد .
2 -  املجموعـة الشـعرية ( ولـدي يا 
براءة الياسـمني ) سنة 2007 عن دار 

ثقافة الطفل \ بغداد .
3 – املجموعة الشعرية ( الوردة فوق 
صدري ) سنة 2010 عن دار الشؤون 

الثقافية.
4 – املجموعة الشعرية ( ملكة الليل ) 

سنة 2011 عن دار رند \ دمشق.
حينمـا   ) الشـعرية  املجموعـة   –  5
يرتقي الضحى نوافذي ) سـنة 2012 

عن دار توز \ دمشق .
6 – ( مرآة النرجس \ مرسحيات ) عن 

دار الشؤون الثقافية سنة 2011.
7 -  ( الشـجرة الذهبية \ مرسحيات 
لألطفـال ) عـن دار ثقافـة الطفـل 
سـنة 2013 ، ضمن منشورات بغداد 

عاصمة الثقافة العراقية.
8 – كتابات وقراءات نقدية يف الصحف 

العراقية.
9 ¬-  املجموعة الشعرية ( أيها الربق 
انت أنا ) سنة 1914عن املركز الثقايف 

للطباعة والنرش \ بابل .
البلبـل   ) الشـعرية  املجموعـة   10-
خارج أقفاصه ) سنة 1914عن املركز 

الثقايف للطباعة والنرش \ بابل . 
 11 – املجموعـة الشـعرية  ( يقـول 
الشـاعر : ال ) سـنة 1915 عن املركز 

الثقايف للطباعة والنرش \ بابل  
-12 األعمال الشـعرية الكاملة \ ج1 
سنة 2016 عن املركز الثقايف للطباعة 

والنرش \ بابل.
13 – األعمال الشـعرية الكاملة \ ج2 
سنة 2017 عن املركز الثقايف للطباعة 

والنرش \ بابل.
 ) لألطفـال  شـعرية  مجموعـة   _14
األطفال ينشدون ) \ دار ثقافة الطفل 

\ تحت الطبع .
15 _ شـارك  يف املهرجانات  القطرية  
جميـع  يف  األدبيـة  وامللتقيـات   ،

املحافظات.
16 _ نرش يف الصحـف املحلية  العديد 

من املقاالت والقراءات النقدية  .
17 _ الجزء الثالث من اعماله الشعرية 

الكاملة \ 2019  \]دار الصواف .
18_ الجزء الرابع من االعمال الشعرية 

الكاملة /2020 / دار الصواف.
19 _  املجموعـة الشـعرية ( حدائـق 

النهار ) \ 2020 \ دار الصواف.
20 _ املجموعـة الشـعرية ( آلفاقهـا 

قصائدي ) 2022 دار الصواف.
دخلنا بيـدر الشـاعر العراقي ناهض 

الخياط وخرجنا منه بهذا العطاء :
وجهنا له االسئلة التالية :

•كيف تنظر بعد هذا العمر، إىل ذكرياتك 
القديمـة األوىل مع أول قصيدة كتبتها 

أو نرشتها؟
يف  املـرأة  صـورة  تتجـّىل  كيـف    •

قصائدك؟
• يف ظـل الخراب الـذي يعم العالم هل 
ما زالـت القصيـدة تحقـق الحضور 

املطلوب لها ؟
•من هو الكاتب األقرب إليك من  أبناء 

جيلك؟
•مـن موقعكـم كشـاعر كيـف ترى 
مستقبل الشـعر مع كثرة اإلصدارات 

األدبية ؟
عـىل هامش األسـئلة أجابنا الشـاعر 

ناهض الخياط :
الشـعر موهبة كبـرية .. وليس حرفة 
يتقنها املرء يف حياته ليجذب اآلخرين، 
كمـا يفعـل العديـُد مـن صناعهـا يف 
كل زمـان ومـكان.. غري أن الشـاعر 
األصيل ال يهمه من ذلك سوى شعوره 
بالسعادة ، ومشـاركته اآلخرين بها ، 

دونما مّنة أو جزاء !
وهـذا ما أغنتنـي به قصائـدي طيلة 

عمري منـذ أول بيت كتبته يف السـنة 
الثانيـة عرشة من عمـري ، وكان من 

الشعر العمود :
وترى مياه َ النهر يف جريانها   كمعادٍن 

يف شكلها اللماع ِ
ومـا زلـت أردده لنفـيس لكونـه أول 
همسـة ملوهبتـي ، وأوىل الخطى عىل 
الطريـق ! ، لتليها خطواتي األخرى يف 
مرحلة الدراسـة الثانوية بما تيرس يل 
حينها .. وقد نسيته بعدها.. ولم يظل 
عالقـا يف ذاكرتـي إال القليـل .. ومنه 
بيتان من قصيـدة قرأتها يف احتفال ، 

وهما من البحر الخفيف : 
 فالعذاُب األليم واأللُم العاتي         وجوُر 

السقام يف أعضائي
  وأنا الهائم الطريُد بلييل            أبتغي 

ِ الربَء من فم الرقطاء 
ويبدو واضحا تأثري الشعر الرومانيس 
عـىل  مهيمنـا  كان  والـذي   ، فيهمـا 
آنـذاك.. ومـن  العربـي  الشـعر  روح 
يطلع عىل شـعري الـذي كتبته الحقا 
بأنماطـه املختلفـة ، يجـده مفعمـا ً 
بروح اإلنسانية يف معاناتها من واقع 

متخلف حزين مريـر ، ومجابهتها له 
بتأمـالت أحاسيسـها وأفكارهـا بما 
يعانيه شـعبنا  املناضل لسلطة الظلم  
والفقـر والجهـل يف مناحـي الحياة.. 
مـع مـا تتغنـى بـه مـن أحالمهـا يف  
رحـاب الطبيعة ببسـاتينها وأنهارها 

بنوارسها وظاللها صباَح مساء !
ليظل الجمال ماسكاً  بتالبيب قصائدي 
يف مساراته وأفاقه برؤى املرأة والوردة 
والشـمس  والسـماء ، ليبقيها رهينة 

ثابتة لسلطة هذا الجمال .  
فأي مسـتقبل ينتظر الشعَر ، األن ، يف 

هذا الواقع امللّثم بخلجات حريته؟..
ومـا عىل الشـاعر أْن يفعلـه ، لو أراد 
أْن يخط اسـمه يف لوحة الخلود . وما 
أريـده هنا من الشـاعر األمني األصيل 
سـوى موقفـه الثابـت النزيـه يف ما 
ينـادي بـه ويكتبـه حتـى يف قصيدة 
مبدعـة واحـدة، وعىل الطيبـني أْن ال 
يغمضوا عيونهم عنها ، وعن أي نتاج 
موهبة عميق نبيل ! .. فعدا ذلك تكون 
إصداراتنـا بادعاءاتهـا زبـدا هائجـا َ 

وقبض َ ريْح ! .

www.alzawraapaper.com

ثقافية

@Z@\ıaäÎç€a\@Ä€@¬bÓ©a@ùÁb„@ã«bì€a
@ÚÓ„bè„�a@ÅÎãi@b‡»–fl@Íá∞@ã»í@Û‹«@…‹�Ì@Âfl

Ú‡ÓÀ@Âfl@xã¶@ÒáÓó”
äa�ÏÃ€a@fi˝†

 مثل قصيدة

هربت من ورقة

وظلت  روحا هائمة

اراها تطل من األعايل

تتنفس املسافات البعيدة

تتنفس الصباحات

الغابات

واالنهار

ثم تنهب افقا من بني جناح طائر 

وتنأى 

حتى تغدو فكرة نائية 

التي هي اقرب اىل نفيس

تأخذني من يدي 

وتميض بي يف طرق اجهلها

كانت تدرك ان الطرقات االليفة

ال توصلها اىل طرائدها

ما الذي تبتغيه

انا شاعٌر وحيٌد

لن اضع ريشة عىل قبعتي

اضع دائما بنفسجة 

ويل شجرتي التي  

وهبت ظلها للطيور

 وظلت تسري وحيدة مثيل

انشدي يل ايتها الشجرة

اغنية لم اسمعها من قبل

كي اتدّبر سماء 

تتسع يف اصابعي

واترك قصائدي 

تخرج من غيمة

وأنا اقرأها

للغابات التي لم ارها

وللنبع الذي احلم به

دونما ادونها

واتركها حرة هائمة
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تبحث الكثـريات عن صفات الرجـل الصالح 
للـزواج وهو ما يمكـن ان تشـري اليه بعض 
العالمـات والدالالت التي يجـب االنتباه اليها. 
فمن املهم ان يتسم ببعض صفات الشخصية 
املميـزة والالفتـة والتـي تعتـرب اساسـية يف 
الحياة الزوجية. ومن الرضوري يف املقابل أن 
يتخـىل عن بعض الطباع التي يمكن ان تؤدي 
اىل نشـوء الخالفات وتفسد العالقة الزوجية. 
وملنـع هذا يجـب االنتبـاه اىل صفـات الرجل 

الصالح للزواج. 
مـن اجـل معرفـة صفـات الرجـل الصالـح 
للزواج ينصح باالنتباه اىل بعض السـلوكيات 
التي يقـوم بها والقرارات التي يأخذها والتي 

تكشف بعض خفايا شخصيته.  
1 . الصدق 

يعترب الصدق مـن ابرزالصفات التي يجب ان 
تتوفر لدى الزوج املستقبيل. ومنذ البداية عليه 
ان يبدي رأيه الرصيح يف كل االمور وان يظهر 
طباعه وشخصيته عىل حقيقتها. ومن املهم 
ان يتمتع ايضاً بمسـتوى اخالقي رفيع وراق 
وحضـاري وان يكشـف طباعه السـيئة وان 
يبدي اسـتعداده للتخيل عنهـا من اجل عيش 

حياة زوجية يسوده التوازن واالستقرار.  
2 . الثقة بالنفس 

هـذه الثقـة من اكثر مـا تبحث عنـه معظم 
النسـاء. فهي تدل عىل قوة الشـخصية وعىل 
امتـالك القـدرات والطاقـة التـي تدفعـه اىل 
الشـعور بالفخـر واالعتزاز. كمـا انها تعني 

القدرة عىل اثبات الحضور يف كل املواقف وعىل 
بلـوغ االهداف مـن دون خوف مـن النتائج. 
وتشـري هذه الصفة ايضاً اىل انه يمكن الزوج 
املستقبيل استغالل الفرص املهمة والتي يرى 
انها تناسـب قدراته وانه يسـتحقها من احل 

تحقيق االفضل.  
3. الجدية 

ويعني هذا ان يهتم بشـوؤن الحيـاة العامة 

والخاصة وان يويل رشيكة الحياة العناية التي 
تسـتحق. كما يشري اىل القدرة عىل  التخطيط 
قبل القيام بأي خطوة او اخذ اي قرار من اجل 
تحقيق النجاح يف الحياة وتجاوز الصعوبات. 
فالحياة الزوجية ال تسـتقيم باملـرح واملزاح 
الدائمني بـل انها تحتاج اىل بـذل الجهود من 

اجل تحسني رشوطها ايضاً. 
4 . االقدام 

تـدل هذه الصفة عىل الشـجاعة وعدم الرتدد 
يف القيـام بالخطـوات التي تتطلبهـا املواقف 
الصعبة والظروف العصيبـة. وهذا ما يمكن 
ان يشعر الزوجة اىل جانب الرجل الذي يتمتع 
بهـا باألمان واالسـتقرار وبعـدم القدرة عىل 

العيش بعيداً عنه.   
5 . الهدوء 

من ابرز صفات الرجـل الصالح للزواج البعد 

عـن التوتـر ورسعـة الغضـب والقـدرة عىل 
السـيطرة عىل االنفعاالت. فهو يلجأ عادة اىل 
املنطـق والعقل يف معالجة االمـور واملواقف. 

وهذا ما يجعله قادراً عىل حل كل املشاكل. 
6. االنفتاح 

تحـب املـرأة االرتبـاط بالرجـل الذي يتسـم 
باالنفتـاح اي الـذي ال يشـعرها باالختنـاق 
ويسـمح لها بإثبات حضورها وشـخصيتها 
يف الحياة الخاصـة والعامة واملهنية. كما انه 
يقدم لها الدعم لكي تحقق النجاح يف مختلف 
املجاالت ويظهر احرتامـه وتقديره لها يف كل 

االوقات.  
7. املرونة 

ابرز ما يفعله الرجل الذي يتسم بهذه الصفة 
هـو انه يجيد محـاورة الزوجة ويسـتمع اىل 
آرائها. كما انه يعرتف باالخطاء التي يرتكبها 
احيانـاً ويرتاجع عـن املواقف السـلبية التي 
يظهرهـا يف بعـض املواقف. وهذا ما يشـعر 

الزوجة اىل جانبه باالرتياح التام. 
8. الرومنسية 

الناحيـة  عـن  تتخـىل  ان  املـرأة  يمكـن  ال 
العاطفيـة يف حياتهـا. فهي تحب ان تميض 
حياتهـا برفقـة رجـل يعـرب عن مشـاعره 
تجاهها بـني الحني واآلخر. فهذا يشـعرها 
بأنهـا تتمتع باألهمية بالنسـبة اليه وانه ال 
يمكنـه ان يعيش حياته بعيداً عنها. وتعترب 
الرومنسـية من ابرز صفات الرجل الصالح 

للزواج بالنسبة اىل الكثري من النساء. 

يسـعى دائما مخرتعـو التكنولوجيا لتقديم 
أفضل مـا لديهم كي ينالوا إعجاب عمالئهم، 
املحمولـة،  الهواتـف  رشكات  حـال  وهـي 
التـي تعمل عىل تزويد مسـتخدميها بأحدث 
التقنيـات يف عالـم االتصـاالت، والتي لم تعد 
مقتـرصة عىل إجـراء املكاملـات الصوتية بل 
تعدتها إىل الكثري مـن التطبيقات من برامج 
محادثة وشبكات تواصل اجتماعي وغريها.

حتى أضحـى جهـاز الهاتف الذكـي مالزماً 
لحيـاة النـاس، بحيـث ال يسـتطيع بعـض 
األشـخاص االسـتغناء عنـه يف أي وقت من 
الليل أو النهار، باعتباره من أكثر االخرتاعات 
التـي غريت حيـاة الفـرد نحو األسـهل من 
وجهـة نظـره، دون أن يدرك مـا يحمله هذا 
االخـرتاع بالرغم من ميزاتـه من أخطار عىل 

صحتهم.
أن  األمريكيـة  الدراسـات  بعـض  وكشـفت 
الهاتـف النقـال يمكـن أن يؤثر عـىل صحة 

اإلنسان من نواٍح مختلفة بينها:
- الجراثيم والبكترييا:

أن جهـاز الهاتـف يحمـل عـدداً كبـرياً مـن 
الجراثيـم وامليكروبـات املسـببة للعديد من 
األمراض، ومن بينها تلك التي تؤدي لإلصابة 
بالتهـاب األمعـاء، إضافة لوجـود أنواع من 

البكترييا ال توجد سوى يف الحمامات.
- التأثري عىل السمع:

يمكن أن يؤدي االسـتماع إىل األغاني بصوت 
مرتفـع عـىل جهـاز الهاتـف املحمـول، إىل 
أرضار يف خاليا السـمع املسؤولة عن تحويل 
إىل  تنتقـل  إشـارات  إىل  املحيطـة  األصـوات 
الدماغ، ويسبب ذلك ضعفا يف قدرة األذن عىل 

تمييز األصوات.
- ألم العنق:

يـزن دمـاغ اإلنسـان حـوايل 5 كيلوغرامات 
وسـطياً، وعنـد الجلـوس لفـرتة طويلـة يف 
وضعيـة االنحنـاء إىل األمـام أثنـاء كتابـة 
الرسـائل عـىل الهاتف، يسـبب ذلـك ضغطاً 
كبـرياً ينتـج عنـه آالم يف الرقبـة، ويمكن أن 

يمتد األلم إىل العمود الفقري أيضاً.
- ألم وتشنج يف رسغ وأصابع اليد:

ينتج عن قضاء وقت طويل يف كتابة الرسائل 
النصية وممارسة األلعاب عىل أجهزة الهاتف 
املحمول ألم وتشنج يف رسغ وأصابع اليدين، 
ويمكن أن يتطور األمـر إىل اإلصابة بالتهاب 

األوتار والساعد.
- اإلدمان:

أثبتت دراسـة أجريت عـام 2012، أن 66% 
الخـوف  أو  بالقلـق  البـرش يشـعرون  مـن 
مـن فقدان هواتفهـم أو االبتعـاد عنها مدة 
بسـيطة، باإلضافـة إىل أن اإلحصائيات التي 
أجريـت مؤخـراً بينت أن %50 من الشـباب 
الذيـن تـرتاوح أعمارهـم بـني 29-18 عاماً 
داخـل  املحمولـة  هواتفهـم  يسـتعملون 

الحمامات.
- أعراض االنقطاع عن الهاتف:

يمكـن أن يتسـبب منـع اسـتخدام أجهـزة 
الهاتف املحمول، باإلصابة بأعراض مثل تلك 
التـي تحدث لدى املدمنني عىل املخدرات، مثل 

القلق والشعور بالتململ والتعب والهزال.
- ارتفاع معدل اإلشعاع:

رغـم أن األبحـاث لـم تثبـت بعـد أن أجهزة 
الهاتف املحمولة يمكن أن تسـبب الرسطان، 
لكـن منظمـة الصحـة العامليـة تحـذر من 
مسـتويات اإلشـعاع التـي تصدرهـا، والتي 
تتجاوز الحد املسموح به، و يمكن أن يسبب 
التعرض لهـا طويالً أمراضاً خطرية تصل إىل 

الرسطان.
- التوهم باهتزاز الهاتف:

يصاب الكثري من الناس بمتالزمة ما يسمى 
تخيل الشـعور باهتزاز الهاتف، وهي ناتجة 
وأظهـرت  طويـل،  لوقـت  اسـتعماله  عـن 
اإلحصائيـات أن %90 مـن الشـباب سـبق 

وتعرضوا لهذا اإلحساس.
- قلة النوم:

بينـت إحصائيـة أجريت عىل طـالب جامعة 
سـتانفورد، أن %75 منهـم يرتكـون جهاز 
الهاتـف معهم يف الرسير أثنـاء النوم، ويؤثر 
الضوء املنبعث منه عىل إنتاج مادة امليالتونني 
التي تسـاعد عىل النوم، بالتـايل يؤدي إىل قلة 
عدد ساعات النوم التي يحظى بها اإلنسان.
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تعترب صحـة العظـام من أهم 
اهتمامنا  التي تتطلب  القضايا 
يف  تقدمنـا  كلمـا  وخاصـة 
العمر، خاصـة أن كتلة العظام 
وكثافتها تقل مع تقدمه ، مما 
يجعـل العظـام أضعف من ذى 

قبل.
الدكتـور  قـال  جانبـه،  ومـن 
ديكسـيت،  شاندراشـيخار 
العظـام  جراحـة  اختصـايص 
واملفاصـل: ”إن العظام تصبح 
أكثر ُعرضة للكسـور مع تقدم 
العمـر وهـى ليسـت املشـكلة 
الوحيدة لضعف صحة العظام، 
فهنـاك مشـاكل أخـرى مثـل 
العظـام  بهشاشـة  اإلصابـة 
وغريها“، حسـبما ذكر (اليوم 

السابع).
إن اختبار  وأضاف ديكسـيت“ 

كثافـة العظـام يعنـى قيـاس 
املوجـودة  املعـادن  كثافـة 
أفضـل  وهـى  العظـام،  يف 
طريقـة لتقييم صحـة العظام 
وتشخيص اإلصابة بالهشاشة 
وغريهـا مـن أمـراض العظام 
األخـرى، وبجانب الشـيخوخة 
هنـاك عوامـل أخـرى ُتسـبب 
ضعـف العظـام مثـل ضعـف 
النظام الغذائي املتبع والذي قد 
ينقص من الكالسيوم املسئول 
عن تغذية العظام، وكذلك نمط 
الحيـاة الغري صحى واملسـتقر 
الـذى ال يعتمـد عىل ممارسـة 
التدخـني  وكذلـك  الرياضـة، 
وتناول بعض األدوية التي ترض 

بصحة العظام“.
وفيمـا ييل طـرق الحفاظ عىل 

صحة العظام:

مختلفـة  تغيـريات  إجـراء   .1
عىل نمط الحيـاة مثل التعرض 
ألشـعة الشـمس املفيـدة جًدا 

لصحة العظام.
2. ممارسـة الرياضة أو القيام 

بأى نشاط بدني.
3. الحفـاظ عـىل جـدول نـوم 

مناسب.
4. اإلقالع عن التدخني.

بتنـاول  اإلفـراط  تجنـب   .5
املرشوبـات التـي تحتـوى عىل 

الكافيني.
6. اتبـاع نظـام غذائـي صحى 
يتضمـن الحليـب والجبن فهي 
للكالسـيوم،  مصـدر  أفضـل 
الصويـا  فـول  بجانـب 
والخرضوات الورقية الخرضاء 
اللـوز  خاصـة  واملكـرسات 

وغريها.

املقادير:
البيض: 1 حبة

سكر: 4 مالعق كبرية
الزيت: 4 مالعق كبرية

ملح: رّشة
الفانيليا: كيس

خمرية: كيس (للحلويات)
حليب: كوب (سائل)

الدقيق األبيض: كوب ونصف
الخل: ملعقة صغرية

التفاح: 1 حبة
سكر: ملعقة كبرية

طريقة التحضري:
قومـي بدهن مقـالة بالزبدة 
جيداً ثـم ريش فوقها ملعقة 

كبرية سكر.
قومـي بتقطيـع التفـاح إىل 
فـوق  صفيـة  ثـم  رشائـح 

املقالة.
الكيـك:  عجـني  لتحضـري 
اخلطـي بيضـة مع السـكر 

والفانيليـا ورشـة ملـح ثـم 
أضيفي الزيـت والحليب مع 
الخلـط دائماً ثـم الدقيق مع 

الخمرية ثم نضيف الخل.
قومـي بصـب خليـط الكيك 
ببـطء فـوق رشائـح التفاح 
ثم وزعيه بالتساوي عىل كل 

املقالة.
ضعي املقـالة عىل نار هادئة 

ثم غطيهـا واتركيها لتطهى 
ملـدة 30 دقيقـة إىل أن يجف 
وجههـا وتتحمر من أسـفل 
ثم اقلبيها لتتحمر من الجهة 

األخرى.
إدهنيهـا باملربـى أو العسـل 
السـوداني  بالفـول  وزينـي 
املجـروش أو حسـب الـذوق 

واملتوفر.
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تعتـرب فاكهة العنب من أكثـر الفواكه التي يقبل 
عليهـا العديد من األشـخاص، وهـي الفرتة التي 
تزخـر فيها املوائد بهذه الفاكهـة اللذيذة والغنية 

بالعديد من الفوائد الصحية.
العنب مفيـد للعقل والقلب والبـرشة وذلك لغناه 
بمضادات األكسـدة والفيتامينات واملعادن، ولذا 
فهـو من الوجبـات الخفيفة التـي يمكن تناولها 
بمفردهـا أو إضافتهـا إىل سـلطات الفاكهـة أو 

الزبادي.
نوم أفضل

تنـاول القليل مـن حبـات العنب قبـل الخلود إىل 
النـوم قد يسـاعد يف الحصـول عىل ليلـة هادئة، 
وأفـادت أبحاث بأن العنب األحمر واملواد الغذائية 
املرتبطة به مثل عصري العنب هي مصدر طبيعي 
للميالتونـني، والـذي يشـار إليـه غالبـاً باسـم 
”هرمـون النوم“، وهـو هرمون طبيعـي تنتجه 

الغـدة الصنوبريـة يف الدمـاغ، إذ أن عملية إفراز 
امليالتونني تحدث حيـث تواجه العني الظالم، مما 
يسـبب اإلحسـاس بالنعاس أثناء الليـل ومن ثم 

النوم.
صحة القولون

يف دراسـة تجريبيـة أجريت عـام 2009، صدرت 
تعليمـات لألفـراد املصابـني برسطـان القولون 
بتنـاول العنـب يومياً ملدة أسـبوعني، ليكتشـف 
الباحثـون أن اسـتهالكه قلل من إنتـاج الجينات 

املسؤولة عن تعزيز نمو الورم يف القولون.
و ال يشـري هـذا البحـث إىل أن العنـب سـيعالج 
رسطـان القولـون، ولكنه قد يشـري إىل أن العنب 
يمكـن أن يكـون فعـاالً يف الحفـاظ عـىل صحة 

القولون الجيدة.
تخفيف أعراض العالج الكيميائي

للعـالج  شـيوعاً  األكثـر  الجانبيـة  اآلثـار  أحـد 

الكيميائـي هو الغثيـان، وقد يسـاعد امتصاص 
الفاكهة املجمدة مثل العنب املجمد أو الكرز، عىل 

تخفيف هذه األعراض.
تقوية الجهاز املناعي

نظـراً ألن العنب مصدر كبـري لفيتامني يس، فقد 
يسـاعد جهـاز املناعة عـىل محاربـة االلتهابات 
البكتريية والفريوسية، ومع التمتع بجهاز مناعة 
قـوي، تكـون أجسـامنا أكثر قدرة عـىل محاربة 

ومنع أي مرض مفاجئ قصري األمد.
خفض الكوليسرتول

يحتوي العنب عىل كميـة كبرية من األلياف، مما 
يجعله خياراً جيداً للمسـاعدة عىل خفض النسبة 
أجريـت  دراسـة  يف  و  للكوليسـرتول،  املرتفعـة 
عىل األشـخاص الذين يعانون من ارتفاع نسـبة 
الكوليسـرتول يف الدم، فإن الذين تناولوا 3 أكواب 
مـن العنـب األحمـر يومياً ملـدة 8 أسـابيع، كان 

لديهم نسـبة منخفضة من الكوليسـرتول الكيل 
والكوليسرتول الضار.

صحة العظام

بفضـل فيتامـني ك واملعـادن مثـل الكالسـيوم 
واملغنيسيوم والبوتاسيوم املوجودة به، قد يساعد 

تناول العنب يف الحفاظ عىل قوة العظام.

بدءاً من تجنب التهديدات أو الوعود الكبرية إىل تعزيز عادات النوم السليمة، 
وحظر استخدام األجهزة اإللكرتونية أثناء وقت النوم.. إليك مجموعة من 

النصائح ملساعدة أبنائك املراهقني عىل التحضري لالمتحانات:
1. اسـألهم إن كانوا بحاجة للمساعدة. املساعدة التي تقدمها دون طلٍب 

منهم، غالباً ما تتعلق بالربنامج اليومي الخاص بك، ال بهم.
2. ال تشـِرت كتباً تحتـوي عىل نصائح ملراجعة الـدروس وتجرب ولدك عىل 
قراءتهـا، ال يوجد وقـت ملثل هذه األشـياء، كما أنها لن تضيف له شـيئاً 
سـوى أسـباب أخرى للقلق. بإمكانك رشاء الكتب التي قد تسـاعدك أنت 
عـىل التعامـل مع فرتة االسـتعداد لالمتحانات حتـى ال تتحول إىل مصدر 

إضايف للتوتر، ولكن احرص عىل إخفائها.
3. يمكـن لألفالم أن تثري اهتمامهم حني دراسـة مـادة مملة، طاملا أنهم 
يدركـون أن املـادة مقدمة بلمسـة فنيـة. ولكن حـاول أيضـاً أن تبحث 
يف يوتيـوب عـن برامج تلفزيونية سـابقة تشـمل نفس موضـوع املادة 

الدراسية.
4. تفقـد املواقـع التعليمية عرب اإلنرتنت، حيث بإمـكان الطالب أن يحدد 
مواطن ضعفه، ثم يقرأ عنها، ويف النهاية يجري اختباراً عرب اإلنرتنت. وما 
يميز هذه املواقع، أنها تتيح لولدك فرصة مراجعة املسـتويات السابقة يف 
حال شعر أنه بحاجة مللء بعض الثغرات يف معرفته باملادة، دون أن يخاف 

من أن يبدو غبياً أمام أحدهم.
5. احتفظ بمقاالت قصرية ال شأن لها بالدراسة ولكن بوسعها إضحاكهم 

والتخفيف عنهم.
6. يعـد رشاء سـبورة بيضـاء أمـراً جيـداً للتخلص مـن القيـود املعتادة 
واالستمتاع بالدروس. فهي توفر إمكانية مسح ما ُيكتب عليها بسهولة، 
وتعطي فرصة أفضل للنقاش، ما يشـجعهم عىل التفكري خارج السياق. 
قـد تكون هـذه فرصة ليعلمـوك (أو يعلمـوا إخوتهم األصغـر) ما قاموا 
بتعلمـه، كما أنها تعد طريقًة جيدة الكتشـاف ما لـم يتمكنوا من فهمه 

تماماً.
7. ال تقـم بتهديدهم. يدرك أغلب املراهقني أن الرسـوب يعني اسـتحالة 
الحصـول عىل وظيفة جيدة، لذا فهم ليسـوا بحاجـة إىل مزيد من القلق. 
هل تذكر التشـجيع الذي قدمته لهم يف نعومة أظافرهم وقت نجاحهم يف 
تحقيق أبسـط املهام؟ ال تفعل هذا بالضبط، ولكن افعل شيئاً قريباً منه. 

حاول أن تقدر املجهود الذي يبذلونه للنجاح.

كشـف مسـؤولو الصحـة العاملية 
عن مخاوفهم من الزيادة امللحوظة 
اإلصابـات  عـدد  ارتفـاع  بشـأن 
بجدري القـردة يف أوروبا ومناطق 
أخـرى، وهـو نـوع مـن اإلصابـة 
الفريوسـية األكثر شـيوعا يف غرب 
القارة اإلفريقية.وذكر عن  ووسط 
إمكانيـة اإلصابة بجدري القردة يف 
حالة التواصل مع شـخص مصاب 
عىل مـدى ثالث سـاعات متواصلة 
عـىل بعـد مـرت واحـد منـه.و أن 
احتمـال انتقال العـدوى منخفض 
جًدا، حيث قال املختصون: ”تنتقل 
عـدوى املرض من شـخص إىل آخر 
بصعوبة، ألنه لكـي تنتقل العدوى 
مـن شـخص مصـاب إىل شـخص 
سليم ال بد من تواصلهم ملدة ال تقل 
عن ثالث سـاعات وتفصـل بينهما 
واحد“،وأضافـت  مـرت  مسـافة 
املنظمة التابعة لألمم املتحدة“ أنها 
تتوقع اكتشاف املزيد من اإلصابات 
بجدري القردة بينما توسـع نطاق 
املراقبة يف البلدان التي ال يوجد فيها 
املرض عـادة، وأنها سـتقدم املزيد 
من اإلرشادات والتوصيات يف األيام 
املقبلـة للبلدان بشـأن كيفية الحد 
من انتشـار جدري القردة“.و قال 

مسؤول يف الصحة العامة بالواليات 
املتحدة للصحفيني: إن املخاطر عىل 
عامة النـاس منخفضـة يف الوقت 
الحـايل، وجـدري القـردة فـريوس 
يمكـن أن يسـبب أعراضا تشـمل 
ارتفاع درجة الحرارة وآالما ويظهر 

بشكل طفح جلدي مميز“
ويرتبط هذا املرض بالجدري ولكنه 
عادة ما يكون أخف السيما ساللة 
غرب إفريقيا من الفريوس التي تم 
رصدها يف إصابة بالواليات املتحدة، 
والتي يبلغ معدل الوفيات الناجمة 
عنها نحـو واحد يف املئة.وبحسـب 
النـاس  معظـم  فـإن  املسـؤول 
يشفون تماما يف غضون ما يرتاوح 
أسـابيع،  وأربعـة  أسـبوعني  بـني 
وال ينتقـل الفريوس بسـهولة مثل 
الـذي  سـارس-كوف2-  فـريوس 
عـىل  كوفيـد19-  جائحـة  حفـز 
مسـتوى العالم.ويعتقد الخرباء أن 
التفيش الحايل ملرض جدري القردة 
ينترش من خـالل االحتكاك املبارش 
بجلد شخص مصاب بطفح جلدي 
نشط.و قال الدكتور مارتن هريش 
مـن مستشـفى ماساتشوسـتس 
العـام قولـه: ”ينتـرش كوفيـد عن 
طريق الجهاز التنفيس وهو شـديد 

العـدوى ال يبدو أن هـذا هو الحال 
مع جـدري القردة“.من جانبه قال 
ديفيـد هيمان، املسـؤول بمنظمة 
وإخصائـي  العامليـة  الصحـة 
األمـراض املعديـة: ”مـا يبـدو أنه 
يحـدث اآلن هـو أنـه قـد وصل إىل 
السـكان يف صورة جنسية أو (عن 
طريـق) األعضاء التناسـلية، وأنه 
ينتـرش مثل األمـراض املنقولة عن 
طريـق االتصال الجنـيس، مما أدى 
إىل تضخيـم انتقاله يف جميع أنحاء 
الصحـة  ملنظمـة  العالم“.وفقـا 
العامليـة فـإن حاالت التفـيش التي 
األخـرية  اآلونـة  يف  تسـجيلها  تـم 
حتى اآلن غـري نمطية ألنها تحدث 
يف دول ال ينتـرش فيهـا الفـريوس 
عادة، ويسعى العلماء إىل فهم أصل 
اإلصابـات الحالية ومـا إذا كان أي 
يشء يخص الفريوس قد تغري.وتم 
اكتشـاف معظم الحاالت املسـجلة 
حتـى اآلن يف بريطانيـا وإسـبانيا 
والربتغـال، كمـا تم أيضا تسـجيل 
إصابـات يف كندا وأسـرتاليا وتأكيد 
إصابـة واحـدة بجدري القـرود يف 
مدينة بوسطن حيث أعلن مسؤولو 
الصحة العامة عـن احتمال ظهور 
املزيـد مـن اإلصابـات يف الواليـات 

املتحدة.وأبـدى مسـؤولو منظمـة 
الصحة العاملية قلقهم من احتمال 
ظهـور عـدد أكـرب مـن اإلصابات 
مـع تجمـع النـاس يف مهرجانات 
وحفـالت وعطـالت خـالل أشـهر 
الصيـف املقبلـة يف أوروبا ومناطق 
أخرى.وبـدأت بريطانيـا يف تطعيم 
العاملني يف مجال الرعاية الصحية، 
الذين قد يكونون معرضني للخطر 
أثناء رعاية املرىض، بلقاح الجدري 
والـذي يمكـن أن يقـي أيضـا من 

القردة.وتقـول الحكومـة  جـدري 
األمريكيـة إن لديهـا مـا يكفي من 
لقاح الجدري املخـزن يف مخزونها 
لتطعيـم  االسـرتاتيجي  الوطنـي 

جميع سكان الواليات املتحدة.
وأفاد متحدث باسـم وزارة الصحة 
األمريكيـة  اإلنسـانية  والخدمـات 
يف بيـان إن هنـاك أدويـة مضـادة 
يمكـن  للجـدري  للفريوسـات 
اسـتخدامها أيضـا لعـالج جـدري 

القرود يف ظل ظروف معينة.
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تعرفني أن النقشات والرسوم هي من أبرز 
الصيحات التي يطلقهـا املصممون يف كل 
املواسم. فأيها تفضلني؟ نقشة جلد النمر 
أم الورود أم الدوائر بأحجامها املختلفة أم 
الخطوط؟ حـاويل أن تحّددي إجابتك بدّقة 
ألّن هـذا يعنـي الكثري بالنسـبة إىل حياتك 
العاطفية. فهو قد يكشـف صفات الرجل 

املناسب لك.
1 .نقشات جلود الحيوانات

إذا كانـت نقشـة النمـر أو األفعـى هـي 
املفضلـة لديك، فهذا يعنـي أّن الرجل الذي 
يجب أن تعييش حياتـك إىل جانبه هو ذلك 
الـذي يهتـم بحياتـه املهنية إىل حـّد كبري 
جـداً. فهو يمنح نجاحه عـىل هذا الصعيد 
الكثـري من االهتمـام وقد ينـىس مثالً يوم 
مولدك أو االحتفال بيوم زواجكما. لكن، ال 
تحزنـي، فهو يـرى أن كل ما يقوم به إنما 
يصب بالنهايـة يف مصلحتـك. وهذا يعني 
أنه يحبك ويريد لك أن تعييش حياة مثالية 

وخصوصاً عىل املستوى املادي.
2 .نقشة الورود والزهور

إذا كنت تحبني هذه النقشة أكثر من غريها، 
فـإّن رجلك املناسـب هو ذلك الـذي يتمّيز 
بثقافة عالية وبسعة اطالع عىل الكثري من 
القضايا واألمور. لذا، فهو يسعى إىل إغناء 
ثقافتك أنت أيضـاً وإىل جعلك ذات حضور 
الفت يف كّل لقاء اجتماعي تشـاركان فيه. 
وتذكـري: يمكنـك أن تعتمـدي عـىل هـذا 
الرجـل يف حّل الكثـري من املشـكالت التي 

تواجهك أياً تكن طبيعتها وحدتها.
3 .الدوائر

يف حـال اخرتت هذه النقشـة، فهذا يشـري 
إىل أّن رجلـك املفضـل هو ذلـك التي يمتلك 
صفتني أساسيتني: الذكاء ورسعة الغضب. 
فهو يتمتع بالقـدرة عىل إيجاد حّل للكثري 
من املشـكالت التي قد تعرتض طريقكما. 
لكن، انتبهي، فقد ُيظهر، يف املقابل، غضبه 
برسعة ال تتوقعينها وألسـباب ال تستحّق 
ذلك. لذا، قد تعتقديـن أن الحياة إىل جانب 
هـذا الرجـل صعبة. لكـن اطمئنـي، فهو 
رسعـان ما يهدأ ويصبح طيب القلب ولنّي 
العريكة وحسـن املعرش. وهذا يمحو آثار 

انفعاله يف نفسك برسعة كبرية.
4 .الخطوط

سواء كانت متعرجة أم مستقيمة، رفيعة 
أم سـميكة، أفقيـة أم عموديـة، فلهـذه 
الخطوط داللة واحدة: الرجل املناسـب لك 
هو املرح واملحب للحياة. فهو يتوق بشكل 
دائم إىل خوض املغامرات وإىل اكتشـاف ما 
ال يعرفه من قبل. كما أّنه شـديد الحرص 
عىل إتمام كل واجباتـه األرسية عىل أكمل 
وجه وخصوصاً حني يتعلق األمر بالسـفر 
وتحضـري  الهدايـا  وإحضـار  والرتفيـه 
املفاجآت. لكنه قد يبالغ أحياناً يف االهتمام 
بالتفاصيل، ما قد ُيشعرك باالختناق. فهو 
يبحث يف بعض األحيان مثالً عن بقعة من 
الغبار تركتها هنا أو هناك لكي يحاسـبك 
عـىل ذلك. فحـاويل تقبـل طبعه هـذا قدر 

اإلمكان.   

أنثى الذئب .. عندما تجد رشيك 
حياتها فإنها تعيش معه طول 
بآخـر  تسـتبدله  وال  حياتهـا 
حتى بعد موته، وذكر الذئب ال 
يعارش أنثـى أخرى حني يكون 
مرتبطاً بزوجة، حتى ال يضيع 
ويتفـرق نسـله، وهـو يف هذا 

أحرص حتى من البرش.
كذلـك الذئـاب ال تـرتك والدها 
عندمـا يكرب يف العمـر ويعجز 
عـن تأمـني غذائهـم، شـباب 
ويأتـون  يصيـدون  الذئـاب 
بالفرائـس إىل أوكارهـم حيث 
يتشـاركون األكل مع والديهم 

الكبار و أشبالها الصغار.
الذئب هـو الكائن الوحيد الذي 
يسـتطيع قتـل الجـن .. لذلك 
يطلق البدو عىل الذئاب ”نسـل 

امللوك“.
معلومـات قـد ال تعرفهـا عن 

الذئب :
1. ال يأكل الجيفة مطلًقا .

2. هو من السـباع ومن ساللة 
ملوك الحيوانات.

3. ال يحـدث عنـد الذئب زواج 
املحارم أي أنه ال يتزوج من أمه 

أو أخته كباقي الحيوانات .
4. وفـاء األزواج لديه منقطع 
النظـري أي أنه يتزوج من ذئبة 
واحـدة مـدى الحيـاة وكذلـك 
تفعل األنثى و لذلك فإن الذئب 
يعرف أبناءه فهم يخلقون من 

أم واحدة وأب واحد .
5. يف حالة مـوت أحد الزوجني 
يقام حداد من قبل املتبقي ملدة 
ال تقـل عـن ثالثة أشـهر وقد 
تستمر سـنة كاملة تصاحبها 
حاالت انتحـار وقليل ما يبقى 

أحد الزوجني عىل قيد الحياة.
6. ُيلقـب الذئـب باالبـن البار 

ألنه الحيـوان الوحيد الذي يرب 
والديـه بعد وصولهمـا ملرحلة 
الشـيخوخة وعدم القدرة عىل 

مجاراة القطيع يف الصيد فيبقى 
األبوان يف الوكر ويصطاد لهما 

األبناء ويطعمونها .

ُيحكـى أن حمامتـني جميلتـني قررتـا السـفر واالبتعاد عـن الغدير الذي 
عاشـتا إىل جانبـه طويـًال بسـبب شـح املـاء فيـه، فحزنـت صديقتهما 
السـلحفاة وطلبت منهما أن تأخذاها معهما، فأجابتها الحمامتان بأنها 
ال تسـتطيع الطريان، بكت السلحفاة كثرياً وتوسـلتهما بأن تجدا طريقة 
لنقلهـا معهما، فكرت الحمامتان كثـرياً وقررتا حملها معهما، فأحرضتا 
عوداً قوياً أمسـكت كل واحدة منهما به من طرف وطلبتا من السـلحفاة 
أن تعـض عىل هـذا العود حتى تطريا بهـا، وحذرتاها مـن أن تفتح فمها 
مهما كلّف األمر ألن ذلك سـيؤدي إىل سقوطها، وافقت السلحفاة عىل ذلك 
ووعدتهمـا بأن تنفذ ما طلبتاه منها، وطـارت الحمامتان فوق الغابة، إىل 
أن رأى بعض الناس الحمامتني والسـلحفاة.. فقالوا: يا للعجب حمامتان 
تحمـالن سـلحفاة وتطريان بها!! لم تسـتطع السـلحفاة تمالك نفسـها 
فقالت: فقأ الله أعينكم ما دخلكم انتم! فسـقطت بعد أن أفلتت العود من 
فمها وتكرست أضلعها.. وقالت باكية: هذه هي نتيجة كثرة الكالم وعدم 

الوفاء بالوعد. 

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

@NNNÒ5«Î@Úó”

@NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

_@·‹»m@›Á
acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

Ÿ€@kéb‰æa@›uã€a@pb–ñ@—ìÿm@ �Ÿnibug@NN_Ú‹õ–æa@Ÿèi˝fl@Úì‘„@bfl

A@ÈmÏfl@á»i@Ûny@ãÇfi@È€ájnèm@¸@NNHÚ„byãè€aI@kˆâ€a@Ûr„c

غزل عراقي

ينطيــــــــــــك  نغـم  ترضبـه  ملـن  الوتـر 
نغمـــه الـف  تنطـي  ألزمـك  بجفـي  وانـت 
شمســـني بالوجـه  عنـدك  اللـه  وسـبحان 
نجمـــه تنوجـد  بيهـن  شـمس  كل  وسـط 
رســــــام كل  اتحـده  شـامه  نجمـه  هـاي 
يرسـمــــــــه يكـدر  نـادر  هيجـي  منظـر 
يفهــــــمـوه ورادو  غريـب  رس  عنـدك 
يفهمــــــــــــــــــــــه رسك  كـدر  محـد 
باالسـبــــوع مـرة  يش  أقـل  امليشـوفك 
يعمـــــــــــــه مسـتقبأل  بـأن  يعـرف  خـل 
بالعـــــــني النظـر  اتقـوي  أوصافـك  ألن 
مزدحمـــــــــه العيـون  لهالسـبب  عليـك 
العشـــــاك امـدوخ  غريـب  رس  هـم  وبعـد 
حكمـــــــــــــه ياتـرف  بهايـه  الـه  وربـك 
االوراق  عـىل  تبصـم  مـن  انـت  بأصبعـك 
البصمـــــــه تطلـع  امنصبعـك  حـب  قلـب 

صــــورة و حــــدث

يف  طليطلـة  سـقوط   -  1085
ذلـك  وكان  القشـتاليني،  أيـدي 
بداية سـقوط معاقل اإلسـالم يف 
األندلس تباًعا حتى انتهى الوجود 
اإلسالمي بسـقوط غرناطة سنة 

897 هـ املوافق لعام 1492.
1571 - بابـا الفاتيـكان بيـوس 
الخامـس يعقد معاهـدة االتفاق 
مع ملك إسبانيا كارلوس الخامس 
إضافة إىل عدد من الدول املسيحية 
ملحاربـة الدولـة العثمانية، وكان 
هـذا هو االتفاق املسـيحي الثالث 
عرش املوجه من أوروبا املسـيحية 

ضد الدولة العثمانية.
1805 - نابليـون بونابـرت يتوج 

نفسه ملًكا عىل إيطاليا.
1909 - القوات الفرنسـية تحتل 

جنوب املغرب.
يف  داميـة  مظاهـرات   -  1921
اإلسـكندرية بعـد خطـاب سـعد 
زغلـول تجرب وزارة عديل يكن عىل 

االستقالة.
1925 - رضا خان ينصب نفسـه 
شـاًها إليـران، وكان أول ملـوك 
الدولـة البهلويـة يف إيـران، حيث 
قام بانقالب عسكري عام 1921، 
وأصبح وزيـرًا للحرب ثم رئيًسـا 
للـوزراء قبـل أن ينصـب نفسـه 

حاكًما.
1946 - األمـري عبـد اللـه يصبح 
ملًكا عىل إمـارة رشق األردن بعد 
مبايعتة كملك، وتغيري اسم اإلمارة 

إىل اململكة األردنية الهاشمية.
-1946 إعـالن امللك عبد الله األول 
بـن الحسـني اسـتقالل اململكـة 

األردنية الهاشمية.
1961 - الرئيـس األمريكي جون 
كينيـدي يعلـن خـالل اجتماع يف 
الكونغـرس عـن العـزم بإرسـال 

بعثة برشية للقمر.
1963 - 30 دولـة أفريقيـة تعلن 
تأسيس منظمة الوحدة األفريقية 

يف أديس أبابا.
1969 - جعفـر النمـريي يقـوم 
بانقالب اسـماه «ثورة مايو» عىل 
حكومـة محمـد أحمـد املحجوب 

ويتوىل الحكم يف السودان.
1981 - حـكام اإلمارات الشـيخ 
زايد بن سلطان والبحرين الشيخ 
عيـىس بـن سـلمان والسـعودية 
امللك خالد بن عبـد العزيز وُعمان 
السلطان قابوس بن سعيد وقطر 
الشـيخ خليفة بن حمد والكويت 
الشـيخ جابـر األحمد يؤسسـون 
بعد إجتماعهـم بأبوظبي مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

1985 - أمري دولة الكويت الشيخ 
الصبـاح يتعرض  جابـر األحمـد 
عندمـا  وذلـك  اغتيـال  ملحاولـة 
الواقفة  السـيارات  حاولت إحدى 
عند الرصيف األوسط من الطريق 
اقتحام املوكب الذي كان يف طريقه 

إىل مكتب األمري يف قرص .
2000 - الجيـش اإلرسائييل ينهي 

إنسحابه من جنوب لبنان.
2004 - إيقـاف الجنـرال جانيس 
كاربينسكي املسـؤولة عن سجن 
أبو غريب عـن العمل وذلك نتيجة 

ألحداث التعذيب بالسجن.
2008 - مجلـس النـواب اللبناني 
ينتخب قائد الجيش العماد ميشال 
للجمهوريـة  رئيًسـا  سـليمان 
اللبنانية بعد فراغ رئايس اسـتمر 

ملده سته شهور .
2019 - مقتـل 45 راكبـا وفقدان 
العـرشات يف كارثة غرق باخرة يف 
بحرية مـاي ندومبي يف جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
2020 - ُقتل جـورج فلويد، رجل 
بواليـة  مينيابوليـس  يف  أسـود، 
أثنـاء  األمريكيـة،  مينيسـوتا 
اعتقالـه، ممـا أثـار احتجاجات 
عارمـة يف جميع أنحـاء الواليات 

املتحدة وحول العالم.
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أبـــــــراج

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض األمور وتحرك 
بعض املساعي يف اتجاه أفضل.

عاطفياً: تكون والرشيك تحت األضواء، وتجدان بانتظاركما 
استحقاقات مهّمة قد تعكر صفو حياتكما العاطفية.

صحياً: ال تباِل بكل ما تنفقه عىل صحتك، فما نفع اإلنسـان 
إذا ربح كل يشء وخرس صحته.

مهنيـاً: تجرب عىل إلغاء بعض املواعيد للعناية بزميل 
أو ملعالجـة أمر طارئ، ويبدو املـزاج متعكراً وتتجّنب 
الجـدال والنقـاش الحاد.عاطفيـاً: مواقف غـري منتظرة 
إطالقاً من الرشيك، بسـبب ردود الفعل التي ظهرت أخرياً من 
قبلك وقد تكلفك الكثري.صحيـًا: بعض اآلالم العابرة يف املعدة 
أو يف الرأس سببها التعصيب أو قلة النوم فال داعي إىل القلق.

مهنياً: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق 
ابتـداًء مـن اليـوم، وتتقـّدم يف مهنتـك او يف اعمالك 
وتشـعر بيشء من االرتياح.عاطفياً: تنهال عليك األخبار 
املفرحـة، ما يسـاعدك عـىل ترسـيخ عالقتـك بالرشيك بما 
يتناسـب ورغبتكما.صحيـاً: تتمتع بصحة جيدة وبنفسـية 

مرتاحة، ما ينعكس إيجاباً عليك وعىل املحيط.

مهنياً: كن دبلوماسياً جداً هذا اليوم وقّدم الدعم، قد 
تفيض بّرس اىل أحد الزمالء، أو تقوم بخطوة ترضيك.

عاطفياً: أفكار جيدة للمسـتقبل، والرشيك يسـاعدك إىل 
حد كبري لتحديد الخطوات وفقاً لألولويات املحددة.

صحيـاً: قد تالم عىل إفراطك يف تناول املأكوالت املرضة، وأنت 
وحدك تتحمل النتائج.

مهنياً: تكثر األحالم وتتعلم جديداً أو تتعرّف إىل من 
ينـال إعجابك ويثـري حماسـتك واندفاعك للميض يف 
مـا أنت عازم عليه.عاطفياً: تبدي انفتاحاً عىل الرشيك، 
بانتظـارك نجـاح وإرشاق، وتتمتـع بحظوظ كبـرية ويجب 
االستفادة من الوقت.صحياً: من مّنا ال يسعى ليكون بصحة 

جيدة، لتحقيق ذلك ال بد من االهتمام بها كما يلزم.

مهنياً: ال تهدر طاقتك اإلبداعية يف مشاريع من دون 
وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت املالئم.

عاطفيـاً: الرشيـك يطالبك بجواب حاسـم حول طبيعة 
العالقـة بينكما، اىل جانب عدد من األمور التي تهم الطرفني.

صحيـاً: تسـتفيد مـن الراحة مـن العمل لتقوم بنشـاطات 
رياضية متعددة تفيد صحتك.

مهنياً: يزيدك هذا اليوم خرياً وايجابية ويزيل بعض 
الغموض وااللتباسـات واألخطاء السابقة، ويجعلك 
أكثر اقباالً عىل الحياة والعمل.عاطفياً: الفرصة مناسبة 
اليـوم لتتخلص من الضغوط التي تقلقـك، وتجد أّن الرشيك 
يساعدك يف ذلك.صحياً: تجاوز هذه املرحلة بأفضل ما يكون، 

وخطط للمرحلة املقبلة لكي تقوم بكل ما يفيد صحتك.

مهنيـاً: ُتتاح لك فـرص جديدة لعمـل إبداعي آخر، 
وتكون واثًقا بنفسك وتحقق حلماً كبرياً طاملا راودك.

عاطفيـاً: تّرصفـات الرشيـك تكـون الفتـة وتدفعـك إىل 
إعـادة النظر يف بعض األمور، لئال تصـل عالقتكما إىل طريق 
مسـدود.صحياً: سارع إىل اختيار التوقيت املناسب لك للقيام 

بالتمارين الرياضية املفيدة وال سيما يف الصباح.

مهنيـاً: األخطـاء الصغـرية غالباً ما تكـون مؤرشاً 
لبعـض التّرسع، فحاول معالجـة الوضع رسيعاً لئال 
تزداد األمـور تعقيداً.عاطفياً: حرص الرشيك عليك مربّر 

وال سيما أنك تبالغ أحياناً يف رد فعلك تجاهه.
صحياً: إذا أردت تجنب اإلصابة بأي من أمراض العرص، عليك 

بممارسة الرياضة يومياً.

مهنيـاً: زيارة مهمة تحـدد عىل أثرها آفـاق املرحلة 
املقبلة يف العمل، وهذا يسـاعدك عىل تحقيق مسـتقبل 
أفضل.عاطفياً: ال تستخف بقدرات الرشيك عىل مساعدتك 
يف مسألة مهمة، فهو يمتلك القدرة عىل ذلك.صحياً: العشوائية 
يف إنقاص الوزن ربما تأتي بنتيجة عكسية، لذا أنت تحتاج إىل 

نظام غذائي معنّي لئال تّرض نفسك.

مهنياً: تتخلص من بعض االلتباسـات املاضية، وتكنشف 
آفاًقـا جديـدة وتحقـق أمنية ويمـيل عليك الحـدس القرار 
الالزم.عاطفيا: أنت تسـعى وراء تحسـني وضعـك العاطفي، 
عليك أن تبذل جهوداً أكرب لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك يف هذا 
اإلطار.صحيـًا: حاول أن تتجّنب اإلرهـاق وكثرة املجهود غري املربّر، 

ألنك قد تواجه بعض التعب يف األيام املقبلة، ويستحسن أن ترتاح.
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العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: قـد يزيل هـذا اليوم بعـض االلتباس أو سـوء 
التفاهم، ويجعلك قادراً أكثر عىل رشح مواقفك والتواصل 
مع اآلخرين.عاطفياً: مناورات الرشيك تثري غضبك وتستدعي 
معالجة حاسـمة حتـى تجتاز هذا اليوم بسـالم.صحياً: تشـفى 
مـن مرض خفيف، وتعاود نشـاطك بكل حيوية وتقرر ممارسـة 

الرياضة بانتظام ألنها مفيدة جداً لوضعك الصحي.

@Òb–z‹è€aÎ@Êbnflb‡®a
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رأيس
1.حيتان صغرية يف قمة الذكاء - صوت 

الضحك.
2.طـري صغـري مهاجـر يصطـاد عىل 
شواطئ املتوسط - محب (معكوسة).

3.يف السـلم املوسـيقي - أثـر الضوء - 
قط.

4.األماكن التي تخفى فيها األشـياء - 
افتداء.

5.طري ال يطري يعيش يف القارة القطبة 
الجنوبيـة - اصاب اآلخر بحيث لم يقو 

عىل الحركة.
6.حيوان ضخم يبيت فرتة الشتاء - يف 

السلم املوسيقي - حرفان من كراج.
7.حيث تدخـل (معكوسـة) - حروف 

كروان (مبعثرة).
8.طائـر ال يقـوى عىل الطـريان ألوانه 

زاهية خالبة - وحدة قياس الطاقة.
9.هـرب - ثعبـان شـديد السـمية ذو 
مقدسـات  مـن  كان  منتفخـة  أوداج 

قدماء املرصيني.
10.حيوان أفريقي ضخم له قرنان من 
الشـعر الكثيف - حيوان اسـطوري يف 

الرتاث الصيني.

أفقي
1.حرم اللـه قولهـا للوالدين - عوضا 
قصـص  يف  اسـطوري  طـري   - عـن 

السندباد.
2.حيـوان بحري يمـوه يف محيطه له 

ثالثة قلوب.
3.دار دورانا - يابسة - ضوء ضعيف.

 - ايـوب  نصـف   - سـوار  4.نصـف 
عصفور.

5.طائر اسطوري يحرتق ويعود يبعث 
من جديد.

6.نصـف واعـد - عـدم القـدرة عـىل 
السـلعة  أو  السـوق  لظـروف  البيـع 

(معكوسة).
7.قلمـا - زوائد ابريـة يف النبات - ثلثا 

حوت.
االسـم   - الصبـاح  تحيـة  8.زهـرة 
االنجليزي لعصفور سمي به شخصية 

انجليزية اسطورية.
9.طائر منقاره طويـل ذكر يف القرآن 
الكريـم - طائـر مغرد وغالبـا اصفر 

اللون سميت به جزر قرب املغرب.
10.قـرد مـن الطبقـة العليـا موطنه 

جنوب رشق آسـيا.



الفنان  محامي  سعيد،  جميل  أعلن 
مفاجأة  عن  حبيب،  حسام  املرصي 
وأكد أن حبيب رد الفنانة شريين عبد 
أسبوعني  بعد  عصمته  إىل  الوهاب 
شهود،   ٤ بحضور  الطالق،  من  فقط 
وقال إنه يقيم منذ هذا الوقت يف منزل 
الزوجية، الفتاً إىل أن ترصيحات موكله 
تتناقض مع بالغ شريين عبد الوهاب 
حسام  وصفت  حيث  النجدة  لرشطة 
العامة  النيابة  وقررت  بطليقها، 
للتأكد من  والشهود  شريين  استدعاء 

صحة الرواية.
وقال جميل يف مداخلة هاتفية لربنامج 
أن  أديب،  عمرو  لإلعالمي  الحكاية 
أقوال  واقع  من  كلها  ترصيحاته 
حسام حبيب أمام النيابة العامة، وال 
يعرف مدى صحتها. واضاف أن واقعة 
شريين  والفنانة  موكله  بني  الخالف 
مساء  العارشة  يف  بدأت  عبدالوهاب 
الزوجية  فيال  يف  وجوده  أثناء  أمس، 
الخاصة بشريين، حيث إنهما يعيشان 
لعصمته  بردها  قام  أن  بعد  معا، 
من  الشهود،  من   ٤ وبشهادة  شفهيا 
اعمال  مديرة  الطباخ،  سارة  بينهم 

شريين، وسائقها الخاص.
إن حسام حبيب قال  وأضاف مؤكدا: 
يف التحقيقات إن خالف نشب بينهما 
شريين  منه  وطلبت  عائلية،  ألسباب 
املقابل طلب منها  الفيال، ويف  مغادرة 
مفتاح  أيضا  وطلب  ليغادر،  مالبسه 
الخزينة ليحصل عىل سالحه الخاص، 
الطباخ  سارة  بحضور  وفوجيء 

لتخطره بأن شريين اتصلت بالرشطة 
وأنها يف طريقها للقبض عليه، فانتظر 
كالم  أنقل  أنا  معها.وتابع:  وتحرك 
التحقيقات،  نص  يف  حبيب  حسام 
وشريين لم تتهمه بالتهديد بالسالح، 
بالفعل،  انتهى  ترخيصه  وسالحه 
بسبب وجود تشابه أسماء مع شخص 
ولنفس  جنائية،  قضية  يف  مدان 
النيابة  السبب تأخر إخالء سبيله من 
العام رغم دفع الكفالة املقررة.وكانت 
وسائل اعالم مرصية اعلنت عن القاء 
املطرب  عىل  القبض  األمنية،  األجهزة 
شريين  الفنانة  طليق  حبيب،  حسام 
الذي  البالغ  خلفية  عىل  الوهاب،  عبد 
بالتعدي  ضده،  األخرية،  به  تقدمت 

عليها وابنتيها بالسب والشتم.
عبد  «شريين  ان  الوسائل  وذكرت 
النجدة  رشطة  طلبت  الوهاب 
طليقها  من  لالستغاثة  ب الجيزة 

حسام حبيب الذي حرض إىل فيلتها، 
ثان  رشطة  قسم  رجال  وانتقل 
الشيخ زايد، إىل فيال الفنانة شريين، 
يف خالل دقائق، وطلبت منهم الفنانة 
طليقها،  عىل  الالزم  التعهد  أخذ 
والبنتيها». لها  التعرض  بعدم 
قسم  من  أمنية  «قوة  ان  واضافت 
رشطة ثان الشيخ زايد، استمعت إىل 
الوهاب،  عبد  شريين  الفنانة  أقوال 
وابنتيها  بحمايتها  خاللها  طالبت 
والذي  لهن،  طليقها  تعرض  من 
بدوره نفى ذلك»، الفتا إىل أن «سبب 
تواجده بفيلتها إتمام مرشوع فني 
يف  حبيب  حسام  قريبا».وأكد  معها 
ينو  «لم  أنه  الرشطة:  لرجال  أقواله 
جاء  بل  لبناتها،  أو  لها  التعرض 
إلتمام ما اتفقا عليه من مرشوعات 
فنية، دون وجود أي نية لألذى بأي 

طريقة».

دقيقة»  أول  «من  أغنية  تخطت 
النجمة  من  كل  بني  جمعت  التي 
اللبنانية اليسا والنجم املغربي سعد 
مشاهدة  مليون   ٧٠ حاجز  ملجرد 
الشهري  الفيديوهات  موقع  عىل 
«يوتيوب» يف أقل من ٢٠ يوًما، بعد 
تصدرها الرتيند لفرتة كبرية، وهي 
وألحان  طعيمة  أمري  كلمات  من 
رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم.

احتفلت  قد  إليسا  النجمة  كانت 

الجديدة  أغنيتها  بنجاح  مؤخرًا 
ملجرد  سعد  مع  دقيقة»،  أول  «من 
كما  املشاهدات،  ماليني  وتحقيقها 
عربت عن سعادتها بوصول أغنيتها 
مشاهدة  مليون   ١٠٠ لـ  بتمون 
التي طرحتها منذ ١٥عاًما، وكتبت 
تويرت،  عىل  حسابها  عرب  إليسا، 
بتمون  لـ  مليون   ١٠٠» قائلة: 
ومني  دقيقة  أول  ملن  مليون  و١٣ 
الحب». ومليارات  ماليني  إلكن 

إليسا  النجمة  أيًضا  احتفلت  كما 
بوصول عدد متابعيها عىل حسابها 
عىل إنستجرام إىل  ١٨ مليون متابع، 
عرب  محبيها  من  العديد  وهنأها 
لهذا  لوصولها  تويرت  عىل  حسابها 
الرقم متمنني لها املزيد من النجاح 
والتقدم.وكانت قد شاركت النجمة 
أصالة،  السورية  النجمة  إليسا 
األخرية،  ابنة  زفاف  حفل  يف  الغناء 
شام الذهبي، حيث غنت النجمتان 

إليسا وأصالة أغنية «أسعد واحدة»، 
وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد 
الحضور  وردد  شام،  العروسة  مع 
إنتى»،  القادمة  «العروسة  إلليسا: 
ورسمت  «يارب»  أصالة  قالت  ثم 
الضحكة والسعادة عىل وجه إليسا 
إليسا  أن  البوكية.يذكر  أخذ  بعد 
أحيت مؤخراً ىف مرص حفال لصالح 
إحدى املؤسسات الخريية بالتجمع 

الخامس لدعم مرىض أورام الثدى.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

 

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@
@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

No: 7724    Wed   25     May     2022العدد:   7724    األربعاء    25    أيار     2022

@çuby@Û�Énm@Üãv‡€@á»éÎ@bèÓ€g@Ä€@\Ú‘Ó”Ü@fiÎc@Âfl^
ÒáÁbìfl@ÊÏÓ‹fl@70@Ä€a

@…õÌÎ@fiÏ◊ÏmÎ5€a@ãèÿÌ@åÎã◊@‚Ïm
xã´@—”Ïfl@¿@oÓ◊@Ú”Îá€a

@‚bèy@Ú‡ó«@Û€g@pÜb«@ÂÌãÓí@NNÚflÜbñ@Òdub–fl
÷˝�€a@á»i@kÓjy

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

@bË‡‹y@’‘zm@82@bÁã‡«@Òcãfla
ÚÓ»flbv€a@ÒÜbËì€a@fib‰mÎ

@ÏÆ@ÈvnÌ@·Éö@kÿÌÏ◊@Zbéb„
ôbñã€a@Âfl@ ãéc@üä˛a

تصـدر برج خليفة يف اإلمارات قائمة املواقع األكثر اسـتقطابا للزوار يف 
العالم عىل خدمة ”غوغل سرتيت فيو“.

وأعلنت ”غوغل“ التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عرشة للتطبيق 
املخصص للصور البانورامية للمواقع الجغرافية، أن كال من برج إيفل يف 
باريس ومعلم تاج محل يف الهند، تليا برج خليفة يف قائمة املواقع األكثر 

استقطابا للزوار يف العالم عىل خدمة ”غوغل سرتيت فيو“.
وعـىل صعيـد البلـدان األكثر اسـتقطابا للـزوار عرب الخدمـة، تصدرت 
إندونيسـيا القائمة أمـام الواليات املتحدة واليابـان، كما ضمت الالئحة 
أوروبيـا كال مـن إسـبانيا وإيطاليـا وفرنسـا، وفقمـا نقلـت ”فرانس 

برس“.
وأطلقت غوغل خدمتها ”سرتيت فيو“ سنة 2007 بمبادرة من األمريكي 

الري بايج أحد مؤسيس املجموعة العمالقة.
وكان مقر ”غوغل“ يف كاليفورنيا أول موقع أتاحت الخدمة استكشـافه 
من خالل صور بانورامية الُتقطت بواسـطة حافلة أمن تم اسـتئجارها 

خصيصا للمناسبة.
وتضم ”غوغل سـرتيت فيو“ يف املجمـوع 220 مليار صورة مخزنة عرب 

خدمتها التي تغطي أكثر من 16 مليون كيلومرت يف حوايل مئة بلد.
وسـجل نظـام التقاط الصـور بالكامـريات وأجهـزة الليـدار (بالليزر) 
ونظام التموضع العاملي (جي بي إس) وأدوات الحسـاب، تطورا عىل مر 

السنوات.

األجسـام  دراسـات  مركـز  أفـاد 
القريبـة مـن األرض التابـع لوكالـة 
ناسـا(CNEOS) بأن كويكباً ضخماً 
بحجـم أربعة أضعـاف حجم ناطحة 
السـحاب ”إمباير ستيت“ يقرتب من 

األرض يف 27 مايو/ ايار الجاري.
وصنفت ناسا الكويكب بأنه ”يحتمل 
أن يكون خطريا“، مما يعني أنه يمكن 
أن يلحق أرضارا جسـيمة بكوكبنا إذا 
كان مداره يتغري باستمرار والصخور 
تؤثر عىل األرض، نظرا للحجم الهائل 
للصخرة الفضائية (قطرها 1.1 ميل 
، أو 1.8 كم).ووفقاً لوكالة ناسا، فإن 
 (JA 1989) 7335 الكويكب املسـمى
هو أكرب كويكب سيقرتب من األرض 
هذا العام، ويقدر العلماء أن الكويكب 
يسـافر برسعـة حـوايل 47200 ميل 
مـن  أرسع  مـرة   20 أو  السـاعة  يف 
تقـوم  ولـن  الرسيعـة،  الرصاصـة 
الصخـرة بتحليق قريب آخر حتى 23 
يونيو 2055، عندما تمر عىل مسـافة 
أبعد من هذه التحليق، أو يف حدود 70 

ضعف املسافة بني األرض والقمر.
ويعـد هـذا الكويكب واحـدا من أكثر 
من 29000 جسـم قريـب من األرض 
عـام،  كل  ناسـا  تتعقبـه   (NEOs)

وتشـري األجسـام القريبة من األرض 
إىل أي جسم فلكي يمر يف نطاق حوايل 
30 مليـون ميل (48 مليون كيلومرت) 

من مدار األرض، وفقا لوكالة ناسا.
وقالـت وكالة ناسـا إن قياس 7335 
(JA 1989)  أكـرب مـن حـوايل 99٪ 
من األجسـام القريبة من األرض التي 
الوكالة.ويتناسـب كويكـب  تتبعهـا 
مـن  فئـة  مـع   (JA  1989)  7335
  Apollo-class تسـمى  الكويكبـات 
التـي  الكويكبـات  إىل  تشـري  والتـي 
تدور حول الشـمس أثناء عبور مدار 
األرض بشـكل دوري.تراقـب وكالـة 
ناسا األجسام القريبة من األرض عن 
كثب، وأطلقـت مؤخرا مهمة الختبار 
ما إذا كانت الكويكبـات التي يحتمل 
أن تكـون خطـرة يمكـن أن تنحرف 
يوما ما عن مسار تصادم مع األرض.

أطلقـت وكالة ناسـا مركبة فضائية 
تسمى اختبار إعادة توجيه الكويكب 
املزدوج (DART)، والذي سـيصطدم 
وجها لوجـه مع كويكب ديمورفوس 
الـذي يبلـغ عرضـه 525 قدما (160 
مرتا) يف خريـف عام 2022، ولكن لن 
يـؤدي االصطدام إىل تدمـري الكويكب 

حسب الوكالة.
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نجحت امرأة تبلغ من العمر 82 عاماً 
يف التخـرج من الجامعـة والحصول 
عـىل درجـة البكالوريـوس يف إدارة 

األعمال بوالية مريالند األمريكية.
وحققـت مـاي بيل حلمها بالسـري 
عىل املرسح لقبول شـهادة التخرج 
من جامعـة مرييالند، بعد أن قررت 
العودة للدراسة يف أواخر السبعينيات 
مـن عمرها.وحظيت بيل بمسـرية 
مهنيـة طويلـة كممرضـة، لكنهـا 
قـررت العودة إىل الجامعة لدراسـة 
إدارة األعمال، كوسـيلة ملسـاعدتها 
يف تنميـة أعمالها الخاصـة بمجال 
السـبب  الفعاليات.وعـن  تنظيـم 
الذي دفعها للعمـل يف مجال تنظيم 

الفعاليـات بعـد املسـرية الطويلـة 
ملحطـة  مـاي  قالـت  بالتمريـض، 
”WJLATV“ التابعـة لشـبكة ”إيه 
إنهـا  األمريكيـة،  نيـوز  يس“  بـي 
”حظيت بالكثري مـن الدعم والثناء 
عىل جهودها يف تنظيـم الفعاليات، 
أثنـاء عملها يف مراكز وزارة الصحة 
للرعايـة  اإلنسـانية  والخدمـات 
الطبية“.وتابعت: ”اعتقد املرشفون 
أن لـدي شـيئا مميـزا، عندما كنت 
أعمـل يف مراكـز خدمـات الصحـة 
قمت بتنظيم بعض األحداث الكبرية 
وقد أعجب الجميـع بها، لذلك بدأت 
تكنولوجيـا  مؤتمـرات  تنسـيق  يف 

املعلومات الخاصة بهم“.
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يقول  كما  الحل»  من  جزءا  «كانوا  إنهم  مع  الربابرة  يأت  لم 
قسطنطني كافايف (شاعر يوناني عاش يف القرن التاسع عرش) يف 
قصيدته الشهرية (يف إنتظار الربابرة). هل كانوا يف حالة إنسداد 
من  كان.  أيا  أحد  أي  يد  وعىل  حل  أي  ينتظروا  بحيث  سيايس 
جهتنا لم نعد ننتظر حال. فقد تعايشنا مع اإلنسداد السيايس. 
صار جزءا من حياتنا اليومية املعتادة. جهزنا كل يشء ملواجهة 
الربامج  نتابع  األخبار،  نرشات  نشاهد  اإلنسداد.  هذا  مالبسات 
الحوارية، نتبادل النكات بمن فيها البايخة عرب  الهواتف النقالة. 
نذهب اىل الحالق حسب املواعيد الثابتة واىل أبي املولدة عند رأس 
وزارة  لبيانات  التموينية طبقا  الحصة  أم  أو  أبي  واىل  كل شهر 
التجارة الخالدة. ال يهم أن يقل الخزين اإلسرتاتيجي. غدا تنتهي 
حرب أوكرانيا ولن يقرص فخامة الرئيس زيلينسكي حفظه الله 
فهذه  وإيران  تركيا  الحصصية مع  املاء ومشاكلنا  أما  ورعاه. 
من زمن «دقناووس» الجديد فيها. إذن نعربها. لدينا ما هو أهم. 
وهل هناك أهم من جفاف بحرية ساوة وعبور نهر دجلة مشيا 

عىل األقدام. 
التصدقوا ذلك فهذه جزء من نظرية املؤامرة. هكذا تقول وزارة 
الوزارة فقط بل مواطن يعشق أغنية (عىل  املائية. ليس  املوارد 
شواطي دجلة أمر) يرى أن علينا أن نخجل من الجواهري. ألم 
يقل الرجل « يادجلة الخري يا نبعا أفارقه عىل الكراهة بني الحني 
الشط  أيضا ألغنية (عربت  املواطن نفسه عاشق  والحني». هذا 
عىل مودك) يقول إن بحرية ساوة عادت مثلما كانت تروى عنها 
األساطري بشأن مياهها التي التروي العطشان فقط بل تداوي 
 .. جوفية  مياه  مو  طلعت  (يعني  الجلدية  األمراض  أنواع  كل 

الحمد لله لم ننرضب بوري).
هل نبقى يف حالة إنتظار حسب نظرية كفايف؟ ننتظر ماذا 
طاملا أن اإلنسداد السيايس صار جزءا من حالتنا الستاتيكية. 
نحن نعيش يومنا. نفطر عىل عجل، ننام يف الشوارع وقد 
ربطنا األحزمة حسب تعليمات مديرية املرور. نتابع عرب 
الراديو وقوفا طوابري تتلو طوابري أخبار الحوادث املرورية 
من  أكثر  يوميا  ضحاياها  التي  اليومي  موتنا  شوارع  يف 
معركة «خارديف» يف أوكرانيا. وألن العواصف صارت زائرا 
يوميا لنا فقد أصحبنا رهائن توقعات صادق عطية املتنبئ 
إمكانية  يف  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  وقرار  الجوي 
اليوم  يف  الرؤية  إنعدام  بسبب  الرسمي  الدوام  تعطيل 
التايل. مثل املبادرات بدأت تأتي العواصف أو العاصفات أو 
باملقارنة مع الربابرة العصاصفة. العواصف أو العاصفات 
حال  بوصفها  املشكلة  من  جزءا  صارت  العصاصفة  أو 
ومن الحل بوصفه مشكلة. نحن اعتدنا أن نمشكل الحل 
معا.  يمشيان  والعاصفة  اإلنسداد  املشكلة.  نحلحل  أو 
أو غبارية.  ترابية  إنسداد ونصحو عىل عاصفة  ننام عىل 
الشارع  يف  مواطن  يسألني  يعد  لم  محظوظ.  األنسداد 
(شايفني بالتلفزيون) متى تتشكل الحكومة بل .. أال ترى 
كذا  ألننا  العاملني  رب  من  إبتالء  العواصف  هذه  أن  أستاذ 
باملناسبة  القرود.  وجدري  املثليني  اىل  بدربه  ويأتي  وكيت 
حتى كافايف كان مثليا كما تقول سريته الذاتية. يعني من 
املواطن  هذا  أجيب  حني  املواطن.  حقه  جوجو.  جماعة 
من  تأتينا  العواصف  أن  قائال  موضوعي  مواطن  بوصفي 
خارج الحدود هذه املرة.. يعبس يف وجهي وكأني أنا قاتل 

.. جورج فلويد.
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مجموعة  الربيطانية  املالكة  العائلة  تفرض 
الصارمة  والقوانني  الربوتوكوالت  من 
يف  بها  االلتزام  الجميع  عىل  التي 
عامة  وبني  اليومية  حياتهم 
الشعب، أبرزها عدم ملس أحد 
املالكة، وهو ما  العائلة  أفراد 
تم خرقه مرات عدة يف اآلونة 
األخرية من خالل األمري وليام 

كيت  الدوقة  وزوجته 
ك  ر شا . ن لتو ميد

يف  وزوجته  األمري 
 Top لفيلم  األول  العرض 
Gun: Maverick، بحضور بطله النجم 
العائلة  بروتوكوالت  أحد  خرق  يف  ساهم  الذي  كروز،  توم 
حيث  الدوقة،  مع  واللبق  العفوي  ترصفه  خالل  من  املالكة 
اإلعالم  وسائل  بيدها  وإمساكه  لها  مساعدته  مشهد  تصّدر 
عىل اعتبار أن هذه الحركة ممنوعة عىل العائلة الربيطانية.
العاملي  النجم  مساعدة  لحظة  الكامريات  لقطات  وأظهرت 

صعودها  لحظة  بيدها  أمسك  حيث  للدوقة 
وهو  الطويل،  األسود  بفستانها  الساللم 
للربوتوكول  كرساً  البعض  يعتربه  ما 
أفراد  أحد  ملس  الالئق  غري  فمن  امللكي، 
األمر  يتعلق  عندما  أما  املالكة،  العائلة 
بامللكة، فال ُيسمح ألحد بأخذ يدها إال إذا 

طلبت هي املساعدة أوالً. 

بإطاللة  صربي،  ياسمني  املرصية،  املمثلة  تألقت 
كان  مهرجان  فعاليات  حضورها  خالل  أنيقة 
فرنسا.وارتدت  يف  الـ٧٥،  بدورته  السينمائي 
أكتاف،  بدون  المعاً  أبيض  فستاناً  ياسمني 
واختارت معه ترسيحة الشعر املنسدل وظهرت 
كذلك. بسيطة  وإكسسوارات  بسيط  بمكياج 

العشاء  ياسمني حفل  أثناء حضور  ذلك  وكان 
لالحتفال  املهرجان  استضافه  الذي  الحرصي 

كذلك  العشاء  وحرض  السينما،  يف  املرأة  بدور 
وصناعة  السينما  مجال  يف  العاملني  من  نخبة 

اإلعالمية  أيضاً  الحارضين  بني  من  األفالم.وكان 
عماد  تارا  الشابة  املرصية  واملمثلة  راشد  أبو  ريا 

خالل  وأفالم  مسلسالت  عدة  يف  نجمها  ملع  التي 
خاصية  عرب  صورة  ريا  وشاركت  املاضية.  الفرتة 

إنستغرام جمعتها  يف  الشخيص  الستوري يف حسابها 
هذا  يف  صربي.وشارك  وياسمني  عماد  تارا  من  بكل 

كامبل،  ناعومي  األزياء  عارضة  من  كل  كذلك  العشاء 
باملا،  دي  روزي  اإلسبانية  واملمثلة  هاريس،  وناعومي 

واملمثلة الفرنسية كاميل رازات، وعارضة األزياء الربازيلية 
أليساندرا أمربوسيو، واملمثلة السعودية عهد كامل، وكيت 
أليكس  الزهراني، واملمثل  جراهام، واملمثلة السعودية ميال 

بيتفري وغريهم.

سعيد،  سمرية  الديفا،  كشفت 
أغنيتها  طرح  موعد  عن 

روح»،  «يال  الجديدة 
سمرية  وكتبت 
عىل  حسابها  عرب 
قائلة:  إنستجرام، 
«يال روح يوم األربعاء 
بتوقيت  مايو   ٢٥

وظهرت  املغرب»، 
سعيد،  سمرية 

أغنيتها  أفيش  عىل 
«يال  الجديدة  املغربية 

روح»، بـ لوك قبائيل وتاتو، وهي 
لجمهورها  بها  تعود  التي  املغربية  األغنية 
آخر  عن  طويلة  لفرتة  غياب  بعد  باملغرب 

أغنية مغربية طرحتها.
سمرية تعاونت يف األغنية من كلمات الشاعر 
وألحان  حكيم،  وبوعمر  املريض  محمد 
وبوعمر  حكيم  وبوعمر  خياط  عادل 
مهدي وكرييتف دايريكتور نضال هاني 

وميكس وماسرت ستيف.
وكانت طرحت الديفا سمرية سعيد، 
اسرتيحتش»،  «ما  أغنيتها  مؤخرا 
وهي سادس أغنيات ألبومها إنسان 
آىل من كلمات محمد القاياتي ومن 
ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد 

مصطفى.
سمرية  الديفا  كليبات  آخر  أما 
 mon cheri أغنيتها   كانت  سعيد 
الرابعة  األغنية  وهي  شريي،  مون 
وحمل  آىل»،  «إنسان  ألبومها  من 
وأجواء  طابع  كليب  الفيديو 
وكلمات  والسبعينيات  الستينيات 
األغنية باللغة العربية والفرنسية، 
القياتي،  محمد  كلمات  ومن 
ولحن بالل رسور، وتوزيع هاني 
واملاسرت  امليكس  أما  يعقوب، 
نضال  إخراج  ومن  عز،  لخالد 

هاني.
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