
بغداد/ الزوراء:
توج ريال مدريد بطال لدوري أبطال أوروبا 
للمرة الرابعة عـرشة يف تاريخه، وذلك بعد 
الفوز عىل ليفربول بنتيجة (0-1)، مسـاء 
الفرنسـية  العاصمـة  يف  السـبت،  امـس 
باريس.وسـجل لريال مدريد فينيسـيوس 
جونيور يف الدقيقة 59.بدأت املباراة بتحفظ 
من كال الفريقني خالل الربع سـاعة األوىل 
من دون أي خطورة تذكر.وجاء أول تهديد 
من ليفربول عرب أرنولد الذي مرر كرة داخل 
املنطقة ملحمـد صالح الذي سـدد مبارشة 
لوال تألق تيبو كورتـوا حارس مرمى ريال 
مدريـد يف الدقيقـة 16.ومـرر صـالح كرة 
ألرنولد عىل حدود املنطقة، لكنه صوب بقوة 
أعىل مرمـى كورتوا يف الدقيقـة 19.وتألق 

كورتوا يف التصدي لتصويبة صاروخية من 
سـاديو ماني ملسـت يد الحارس البلجيكي 
وارتطمـت بالقائـم قبـل أن يمسـك بهـا 
حـارس املرينجـي يف الدقيقـة 21.وحاول 
فينيسـيوس جونيور، جناح ريـال مدريد، 
مباغتـة أليسـون حارس مرمـى ليفربول 
بكرة من عىل الطرف األيرس، لكن الربازييل 
أمسـك بالكرة يف الدقيقة 25.وسجل كريم 
بنزيما هدف التقدم لريال مدريد يف الدقيقة 
43، لكن حكم املباراة ألغاه بداعي التسلل.

ونجـح فينيسـيوس جونيـور يف تسـجيل 
هدف التقدم لريال مدريد يف الدقيقة 59، إذ 
تلقى كرة عرضية داخل املنطقة من فيدي 
فالفريدي وأسـكن الكرة يف شباك مواطنه 

أليسون بيكر.

بغداد/ الزوراء:
انطلقت صباح اليـوم االحد االمتحانات 
النهائية ملرحلة الثالث املتوسط.وفتحت 
يف  اليـوم  ابوابهـا  االمتحانيـة  املراكـز 

الساعة 7 صباحا. وكانت  وزارة الرتبية 
قد أعـادت، امس السـبت، نـرش جدول 
امتحانـات الصف الثالث املتوسـط التي 

من املقرر أن تبدأ اليوم األحد.

بابل/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  أمر 
الكاظمي، بإنهاء تكليف محافظ بابل حسن 
منديل من منصبه وتكليف عيل وعد عالوي 
بدال عنه.وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب 
«الزوراء»،  عليها  اطلعت  الوزراء  رئيس 
واستنادا  العامة  املصلحة  ملقتضيات  فإنه 

وفقا  الوزراء  مجلس  رئيس  موافقة  اىل 
الدستور،  بموجب  له  املخولة  للصالحيات 
حسن  اعفاء  تقرر  العمل،  سري  ولضمان 
شؤون  تسيري  مهام  من  الرسياوي  منديل 
كنائب  بمهامه  واالستمرار  بابل  محافظ 
للمحافظ، وتكليف عيل وعد عالوي حسني 

بمهام تسيري شؤون محافظة بابل.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أبدى الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، 
استعداده السـتئناف املفاوضات مع 
أوكرانيـا، بعد طلـب أملاني وفرنيس، 
فيما انتقـد فيه الرئيـس األوكراني، 
موقـف  زيلينسـكي،  فولوديمـري 
أوروبا وواشـنطن تجـاه بالده.جاء 

ذلك يف اتصال هاتفي مشـرتك طالب 
إيمانويـل  الفرنـيس،  الرئيـس  فيـه 
ماكـرون، واملستشـار األملاني أوالف 
شولتس، امس السبت، بوتني بإجراء 
مفاوضات مبارشة جدية مع نظريه 
األوكرانـي فولوديمـري زيلينسـكي.

وكشـف املكتب الصحفـي للكرملني 

أن الرئيسني الرويس والفرنيس أجريا 
مكاملة هاتفية مشرتكة بحثا خاللها 
الوضـع يف أوكرانيا.وأضـاف أنهمـا 
أكدا عىل أهمية استكمال املفاوضات 
أوالً، ثـم جرى تبـادل وجهات النظر 
حول األوضاع العسكرية عىل األرض.

بـدوره، شـدد الرئيس الـرويس عىل 

خطورة تسليم األسلحة إىل أوكرانيا، 
قائـال إن ضـخ األسـلحة الغربية إىل 
أوكرانيـا يـؤدي إىل زعزعة اسـتقرار 
الوضـع وتفاقـم األزمة اإلنسـانية، 
وفـق قوله.مـن ناحية أخـرى، أعلن 
بوتني أن إمـدادات املنتجات الزراعية 
مـن روسـيا قـد تخفـض التوترات 

املوجـودة حاليا يف السـوق الغذائية، 
مشرياً يف الوقت ذاته إىل رضورة رفع 
العقوبـات عـن روسيا.وشـدد عـىل 
أن بـالده جاهـزة للبحث عـن طرق 
لتصديـر الحبوب بما يف ذلك نقله من 

مواني البحر األسود.

ذي قار/ الزوراء:
شـهدت محافظة ذي قار أزمة وقود لليوم الخامس عىل 
التـوايل، حيث تصطف السـيارات امام محطـات الوقود 
بسـبب اغالق متظاهرين معتصمني محطـات التوزيع 
التابعـة لرشكة املنتجات النفطية مما ادى اىل عدم توفر 
مادة البنزين وزيت الغاز يف املحطات مما اضطر بعضها 
اىل اغـالق ابوابها، وفيمـا اعلن محافـظ ذي قار محمد 
الغـزي انتهاء االزمة بعـد انسـحاب املتظاهرين، اكدت 

رشكة املنتجات النفطيـة حاجة املحافظة ملليون و٤٠٠ 
الـف لـرت يوميا.وقـال مراسـل «الـزوراء»: إن محطات 
الوقـود الحكومية واألهليـة يف محافظة ذي قار اكتظت 
بالسـيارات لغـرض التزود بمـادة البنزيـن، ولم يتمكن 
بعـض املواطنني مـن الحصول عـىل وقود لسـياراتهم.
واضـاف: أن مـدن املحافظة تشـهد أزمة وقـود بنقص 
مـادة البنزيـن يف أغلـب محطـات الوقود بسـبب اغالق 
مصفـى ذي قار النفطي ورشكـة املنتجات النفطية من 

قبل الخريجني.مـن جهته، ذكر مكتبه اإلعالمي ملحافظ 
ذي قار يف بيان تلقته «الزوراء»: أنه «تم رفع الخيم أمام 
املستودع وحل أزمة الوقود بعد مفاوضات بني الحكومة 
املحلية واملعتصمني «.وأكد أن» املحطات ستقوم بتجهيز 
املواطنني خالل السـاعات القادمة مـن اليوم (االمس)، 
بعـد أزمة وقـود شـهدتها املحافظة وتسـببت بأرضار 
جسيمة للمواطنني».ووجه محافظ ذي قار وفقاً للبيان 
«بالشـكر اىل أبنـاء املحافظـة كافة لتحملهـم الظروف 

الخاصة التي مرت بها املحافظة، وتسببت بأزمة الوقود 
، مجدداً «دعوته ألبناء املحافظة املعتصمني يف التعبري عن 
آرائهم بسـلمية ودون ارضار بحقوق املواطنني اآلخرين 
السيما أن مطالبهم بالتعيينات ال تقع ضمن صالحيات 
الحكومـة املحلية، وأن الحكومـة املحلية وجميع نوابها 
يقفون مع مطالبهم وتحقيقهـا ضمن األطر القانونية 

ووفق املوازنات االتحادية للبلد».

مسقط/ الزوراء:
املؤتمـر  عمـان  سـلطنة  تسـتضيف 
الدويل الــ٣١ لالتحاد الدويل للصحفيني 
«الكونغـرس» يـوم الثالثـاء املقبـل يف 
الفـرتة من ٣١ مايـو إىل ٣ يونيو، وذلك 
بمركـز عمـان للمؤتمـرات واملعارض 
صحفـي   ٣٠٠ مـن  أكثـر  بمشـاركة 

واعالمي من ١٠٠ دولة.
وأوضحـت الجمعيـة أن نائـب رئيـس 
الـوزراء لشـؤون العالقـات والتعـاون 
الدويل واملمثل الخاص للسلطان، أسعد 
بـن طـارق ال سـعيد، سـريعى حفـل 
افتتـاح املؤتمر الـدويل لالتحـاد الدويل 
الحـادي  «الكونجـرس»  للصحافيـني 

والثالثـني ىف مركـز عمـان للمؤتمرات 
واملعـارض بمسـقط ويسـتمر ٤ أيام.

واشـارت الجمعية، يف بيـان لها، إىل أن 
«املؤتمر يحظى باهتمام محيل وإقليمي 
ودويل كونه أبرز حدث صحايف واعالمي 
األوسـط،  الـرشق  منطقـة  تشـهده 
ويشـارك يف أعماله نحـو ٣٥٠ صحفيا 

يمثلـون اتحادات ونقابـات وجمعيات 
اكثر من ١٠٠ دولـة من مختلف قارات 
العالـم، إضافـة إىل مشـاركة أكثر من 
٥٠ صحفيـا وإعالميـا يمثلون صحفا 
وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفا 
إلكرتونيـة مـن مختلـف دول العالـم. 
االفتتـاح  حفـل  برنامـج  ويتضمـن 

كلمـة لرئيـس مجلـس إدارة جمعيـة 
الصحفيني العمانية، الدكتور محمد بن 
مبارك العريمي، وكلمة لرئيس مجلس 
ادارة االتحاد الدويل للصحافيني، يونس 
مجاهد، فضال عن عرض فيلم وثائقي 

عن الصحافة يف سلطنة عمان. 
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انقرة/ الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع الرتكية تحييد 18 مسلحاً 
مـن تنظيـم حـزب العمـال الكردسـتاني، يف 
العملية العسكرية ألنقرة بجبال شمال العراق.
وقالت الوزارة يف بيان، إن الجيش الرتكي قتل 
املسـلحني بواسـطة طائرات مسـرية.ويف 18 
أبريل/نيسـان املـايض، أطلقـت تركيا عملية 
” قفل-املخلـب“ ضـد معاقـل تنظيـم حزب 
العمال الكردسـتاني يف مناطـق متينا والزاب 
وأفشني باسيان شمال العراق.وتأتي العملية 
التـي أطلق عليها ”قفل-املخلب“ بعد عمليتي 

”مخلـب النمـر“ و“مخلـب النـرس“ اللتـني 
أطلقهما الجيش الرتكي يف شـمال العراق عام 
2020.لكن هذه العمليات تفاقم الضغط عىل 
العالقات بني أنقـرة وحكومة العراق املركزية 
يف بغـداد التـي تتهـم تركيـا بانتهـاك حرمة 
أراضيهـا، رغم أن البلدين رشيـكان تجاريان 
مهمـان.يف املقابـل، يخـوض حـزب العمـال 
الكردسـتاني، الذي تصّنفـه أنقرة وحلفاؤها 
الغربيـون عىل أنه منظمـة ”إرهابية“، تمرّداً 
ضد الدولة الرتكية منذ العام 1984، ويتمركز 

يف مناطق جبلية نائية يف العراق.

تونس/ متابعة الزوراء:
أصدر القضاء التونيس قراراً يقيض 
بمنـع سـفر املتهمـني يف قضية ما 
يعرف بـ“الجهـاز الرسي“ لحركة 
النهضـة، الـذي يشـتبه يف وقوفـه 
السياسية  االغتياالت  وراء عمليات 
التـي شـهدتها البـالد عـام 2013 
وتهديـد أمـن الدولة، ومـن بينهم 
زعيم النهضة راشـد الغنويش.فقد 
صـدر القـرار عن قـايض التحقيق 
بمحافظـة  االبتدائيـة  باملحكمـة 
أريانـة، املتعهـد بهذا امللـف، وفقاً 
للمتحدثة الرسـمية باسم املحكمة 
شـهر  بوقطاية.ومنـذ  فاطمـة 

ينايـر املايض، بدأ القضـاء تحقيقاً 
بخصـوص مـا يعـرف بـ“الجهاز 
إثـر  النهضـة،  لحركـة  الـرسي“ 
شـكوى قدمـت إىل وزيـرة العـدل 
ليىل جّفال، بوصفها رئيسـا لجهاز 
النيابـة العمومية، من فريق الدفاع 
عن املعارضني السياسـيني شكري 

بلعيد ومحمد الرباهمي.
ويتهـم فريـق الدفـاع عـن بلعيـد 
الـّرسي  الجهـاز  والرباهمـي، 
للنهضة، بالوقـوف وراء اغتيالهما 
عام 2013.كما يتهم بعض قيادات 
حركة النهضة، وعىل رأسـهم راشد 
الغنويش، بتسيريه واإلرشاف عليه.

يذكر أن قوات األمن التونيس سـبق 
أن اسـتمعت يف هذا امللـف إىل 123 
شـخصا، من بينهم الغنويش، الذي 
تم اسـتجوابه مطلع شهر نوفمرب 

عام 2019.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشفت لجنة العالقات الخارجية 
النيابيـة عن تفاصيـل العقوبات 
تجريـم  قانـون  يف  وردت  التـي 
التطبيـع مع الكيـان الصهيوني، 
وفيمـا اشـارت اىل ان العقوبـات 
تصـل اىل االعـدام لكل مـن طبع 
الكيـان  العالقـات مـع  اقـام  او 
الصهيونـي، رأى خبري قانوني ان 
القانون رشع بشـكل مسـتعجل 
وفيـه بعـض الثغرات وسـتكون 

عملية تطبيقه صعبة.
وقال عضو اللجنـة النائب، عامر 
الفائـز، يف حديـث لـ“الـزوراء“: 
ان القانـون الذي رشعـه مجلس 
النواب يحظر التطبيع مع الكيان 
الصهيونـي. مبينـا: ان القانـون 
نـص يف املادة الثالثـة اوال: يعاقب 
بالسـجن املؤبد او املؤقت كل من 
سـافر اىل الكيـان الصهيونـي او 
زار احدى سـفاراته او مؤسساته 
يف بلـدان العالـم كافـة او اتصـل 
بأي منها، ويف املادة نفسـها ثانية 
نصـت عىل انـه ال تـرسي احكام 
هذه املـادة عىل الزيـارات الدينية 
املقرتنـة بموافقـة مسـبقة مـن 
وزارة الداخلية العراقية .واضاف: 
ان القانـون يعاقب ايضا باالعدام 
او السـجن املؤبـد كل من اقام اي 
عالقة مع الكيان الصهيوني سواء 
كانت دبلوماسية او اقتصادية او 

سياسـية او عسـكرية او امنيـة 
او أي عالقـة مـن نوع اخـر، كما 
عـىل  نصـت  الثامنـة  املـادة  ان 
ان يعاقـب باالعـدام او السـجن 
املؤبـد كل من طبـع او تخابر مع 
الكيـان الصهيوني او روج له ألي 
افكار او مبـادئ او ايدلوجيات او 
سلوكيات صهيونية او ماسونية. 
مؤكدا: ان القانـون قطع الطريق 
ألي محاولة للتطبيـع مع الكيان 

الصهيوني.من جهته، قال الخبري 
القانوني، عيل جابـر التميمي، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: ان قانـون 
تجريم التطبيـع واقامة العالقات 
مع الكيان الصهيوني الذي صوت 
عليـه الربملان الخميـس مقتضب 
ومكـون مـن 10 مـواد ومشـابه 
للترشيعات التي صدرت يف تونس 
والجزائر. مبينا: ان القانون يرسي 
عـىل العراقيني بالداخـل والخارج 

وعسـكريني ومؤسسـات الدولـة 
والحكومات واالقاليم واملحافظات 
والتواصـل  االعـالم  ووسـائل 
ومؤسسـات ومنظمـات املجتمع 
املدني.واضـاف: ان القانون غفل 
عن مزدوجي الجنسية ولم يرش اىل 
معالجة بشأن مزدوجي الجنسية. 
مؤكـدا: انه يف املـادة الثانية رسى 
القانـون عىل الـرشكات الخاصة 
واملؤسسات االجنبية واملستثمرين 

والعاملـني يف العـراق، ويف الفقرة 
الثامنـة للمـادة 2 إذا كانـت هذه 
الرشكات لديها عقـود ألجل بعيد 
كيف يتـم انهاء التزاماتها والتزام 
الطـرف االخـر، إذ ان القانون لم 
القانـون  ان  يعالجها.واوضـح: 
لـم يعالج ايضـا الجهـة الرقابية 
التي تراقـب القانون والتي تحرك 
الشـكوى، وكان يفرتض ان يشري 
اىل ان االدعـاء العام مـن حقه ان 
يحـرك الشـكوى والبالغات كيف 
تكون الن هـذه الجرائم قد تكون 
يف الخفـاء فأيضا املبلغ الذي يبلغ 
عن الجريمـة يحتاج اىل الحصانة 
واىل االبعاد عن املتابعة واالنتقام.

وتابع: ان القانون غقل  ايضا عن 
الـدول التي طبعـت العالقات مع 
ارسائيل، هل العراق يبقي عالقته 
معهـا او يقطعهـا. الفتـا اىل: ان 
العقوبات التي جـاء بها القانون 
االعـدام  اىل  ووصلهـا   5 باملـادة 
واعتربهـا خيانة عظمـى، برأيي 
يفـرتض ان تكـون العقوبـة كما 
يف القانـون التونـيس 10 سـنوات 
وغرامـات مرتفعـة تصـل اىل 30 
الف دوالر تختلف بني االشـخاص 
والـرشكات، ولـو فعل ذلـك كان 
افضـل. واكـد: ان القانـون جـاء 
مسـتعجال مما جعـل فيه بعض 
هنـاك  سـيجعل  ممـا  الثغـرات، 

صعوبة يف تطبيقه.
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بغداد/ الزوراء:
حـدد مرصف الرافدين، امس السـبت، مبالغ 
القـروض العقارية والفئات املشـمولة.وذكر 
املكتـب االعالمـي للمـرصف يف بيـان تلقتـه 
تصـل  العقاريـة  أن“القـروض  ”الـزوراء“: 
املوظفـني  وتشـمل  دينـار  مليـون   150 اىل 
واملتقاعديـن واملواطنني“.واضـاف ان“ تلـك 
القروض تنوعـت ما بني ترميم وتأهيل الدور 
السـكنية وبنـاء الـدور السـكنية ورشاء دار 

سكني“.

@150Ä€@›óm@ÚÌäb‘»€a@üÎã‘€a
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بغداد/ الزوراء:
أشاد سماحة السيد، حسني الصدر، بجهود نقيب 
الصحفيـني العراقيـني رئيس اتحـاد الصحفيني 
العرب، مؤيـد الالمي، االعالميـة والوطنية، فيما 
اكد اسـتعداده للتعاون مع نقابـة الصحفيني يف 
كل املجـاالت لتأديـة مهامها املهنيـة واإلعالمية.
وذكر بيـان لنقابـة الصحفيني العراقيـني تلقته 
«الزوراء»: ان «سـماحة السـيد، حسـني الصدر، 
اسـتقبل يف مكتبـه الخـاص نقيـب الصحفيـني 
العراقيني مؤيد الالمي».وقال السيد الصدر خالل 
اللقـاء، وبحسـب البيـان: ان نقيـب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي يعد الصوت الوطني البارز 
ومكسبا كبريا ومفخرة لكل العراقيني كونه رئيسا 
التحـاد الصحفيني العرب، فضـال عن كونه نقيبا 
للصحفيـني العراقيـني، وهذا ليـس باألمر الهني.

وأضاف: ان نقابة الصحفيني العراقيني تمثل اليوم 
الصورة املرشقة لإلعالم املهني امللتزم والتي تعمل 
جاهـدة للتصـدي لكل محـاوالت تشـويه صورة 
العراق أمام العالم. مبديا اسـتعداده للتعاون مع 
نقابة الصحفيني العراقيني ويف كل املجاالت لتأدية 
مهامهـا املهنية واإلعالمية.من جانبه، قدم نقيب 
الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، رشحا مفصال 
عن طبيعة عمل النقابة وجهودها عىل املستويات 
املحلية والعربية والدولية، مشيدا بسماحة السيد 
حسـني الصدر الذي يمثل رجل السـالم واالعتدال 
األول يف العـراق ملواقفـه الوطنيـة املعروفـة التي 
تصـب يف مصلحة العـراق وشـعبه الكريم. وقّدم 
سـماحة السيد حسـني الصدر لنقيب الصحفيني 
العراقيـني نسـخة مـن املصحف الرشيـف ودرع 

مؤسسة الصدر.

—ÓÓ◊@…fl@pböÎb–æa@“b‰˜né¸@ÍÜaá»néa@ájÌ@µmÏi@NN@Ôè„ãœÎ@Ô„bæc@k‹†@á»i
ÍÜ˝i@Íb§@Â�‰íaÎÎ@biÎäÎc@—”Ïfl@á‘n‰Ì@Ôÿè‰Ó‹Ìå

بغداد/ الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد، امس السبت، أنها ستقوم بقطع يف مجرس رسيع محمد القاسم لجانب 
الذهاب ابتداًء من األول من حزيران.وذكر بيان لألمانة تلقته «الزوراء»: أنها «ستقوم بقطع 
القادم من منطقة  للمقطع  الذهاب  لجانب  الرسيع  للمرور  القاسم  طريق مجرس محمد 
النهضة لساحة قرطبة باتجاه بغداد الجديدة وتحويل جانب االياب ملسارين ذهابا وإيابا».
وأضاف أن «ذلك جاء بالتنسيق مع مديرية املرور العامة لغرض معالجة األرضار الحاصلة 
يف الجدار الساند أسفل مفصل التمدد للمقطع األخري من املجرس للجزء القادم من منطقة 
ابتداًء من يوم ١/٦/٢٠٢٢».وتابع  النهضة اىل ساحة قرطبة قرب محطة وقود الكيالني 
أن» مسار العجالت سيتم تحويله قبل نزلة رسيع مجرس محمد القاسم يف الباب الرشقي 
لجانب اإلياب لالتجاه القادم من بغداد الجديدة باتجاه النهضة وسيكون بمسارين (ذهابا 

وإيابا) لتقليل الزخم املروري والحفاظ عىل انسيابية السري».

@Ú„bÓó€a@üaãÀ˛@·éb‘€a@á‡´@ãè™@…�”
ÊaãÌçy@Âfl@fiÎ˛a@Âfl@�ıaánia
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بغداد/ الزوراء:
دعا زعيم التيار الصدري، السيد 
السبت،  امس  الصدر،  مقتدى 
قانون  إقرار  إىل  النواب  مجلس 

األمن الغذائي. 
وقال السيد الصدر يف بيان تلقته 
الله  منَّ  أن  ”بعد  انه  ”الزوراء“: 
(تجريم  قانون  بإقرار  علينا 
التطبيع) صار لزاماً عىل مجلس 
قانون  إقرار  املحرتم  النواب 
بصورة  الشعب  ينفع  خدمي 
األمن  (قانون  وهو  اال  مبارشة، 
مزايدات  دون  ومن  الغذائي) 
قومية  أو  وطائفية  حزبية 
الفاسدين،  شبح  عن  وابعاده 
وبالربملان  وبكم  بالله  فأملنا 
عىل  قدرته  أثبت  الذي  العراقي 
عقبات  من  بالرغم  اإلقرار 

الدعاوى  وعرقالت  األحزاب 
القضائية لقوانني نافعة، وأخص 
منهم تحالف إنقاذ وطن والكتل 

الوطنية األخرى“.
وأضاف: ”فاليوم جميعكم يجب 
معاناة  عىل  مطلعاً  يكون  أن 
الشعب ومتطلباته، فتوكلوا عىل 

الله ومن توكل عليه لم يخب“.
النائب األول  يف غضون ذلك، أكد 
حاكم  النواب،  مجلس  لرئيس 
قانون  بإقرار  امليض  الزاميل، 

األمن الغذائي.
تابعتها  تغريدة  يف  الزاميل  وقال 
النواب  ”مجلس  ان  ”الزوراء“: 
األمن  قانون  إقرار  يف  ماض 
الله  بقوة  وسينتفض  الغذائي 
حاجة  إن  الشعب..  وسينترص 

الناس مسؤوليتنا جميعاً“.

بغداد/ الزوراء:
حسني  نارص  النقل،  وزير  أعلن 
الشبيل، امس السبت، عن تخصيص 
ملرشوع  املوازنة  يف  دوالر  ملياري 

القطار املعلق.
صحفي:  ترصيح  يف  الشبيل  وقال 
أحيل  أن  وبعد  النقل  ”وزارة  إن 
إدراجه  طلبت  إليها  املرشوع  هذا 
إدراج  وتم   2021 العام  موازنة  يف 
”تم  أنه  اىل  الفتاً   ،” املرشوع  هذا 
تخصيص 50 مليون دوالر للمرشوع 
الوزارة  2021، وأن  العام  يف موازنة 

لم تستطع تنفيذ املرشوع“.
يف  املرشوع  إدراج  ”تم  أنه  وأوضح 
تخصيص  وتم   2022 العام  موازنة 
وزارة  قبل  من  دوالر  ملياري  مبلغ 
”الوزارة  أن  اىل  مشرياً  املالية“، 
تنتظر تصديق املوازنة لغرض البدء 

بتوقيع العقد“.
الوزراء،  مجلس  رئيس  وكان 
مصطفى الكاظمي، أكد خالل زيارته 

إىل مبنى أمانة بغداد، األربعاء (18/
الزحامات  ظاهرة  أن  أيار/2022)، 
املرورية غري مقبولة، فيما شدد عىل 
رضورة البدء بمرشوع مرتو بغداد.

وانتقد الكاظمي، ظاهرة الزحامات 
جوالت  ”أجري  بالقول:  املرورية 
السيطرات  بعض  أن  وأرى  يومية 
ونصف  ساعة  املواطن  يحتاج 
ستكون  فكيف  لعبورها،  الساعة 

ثقة املواطن بالقانون“.
 مشدداً عىل ”العمل لتفعيل إشارات 
إليجاد  بغداد،  شوارع  يف  املرور 
تنظيم للمرور بشكل قانوني وتقليل 

الزحامات“.
وأضاف أن ”مرشوع مرتو بغداد يعد 
تحتاجها  التي  املهمة  املشاريع  من 
بأرسع  به  البدء  ويجب  العاصمة، 
النقل  العمل بمرشوع  وأيضاً  وقت، 
باملواطنني  تليق  بطريقة  النهري، 
وقوف  محطات  توفري  خالل  من 

منظمة“.

ذي قار/ الزوراء:
أزمة  قار  ذي  محافظة  شهدت 
التوايل،  عىل  الخامس  لليوم  وقود 
امام  السيارات  تصطف  حيث 
اغالق  بسبب  الوقود  محطات 
محطات  معتصمني  متظاهرين 
املنتجات  لرشكة  التابعة  التوزيع 
توفر  عدم  اىل  ادى  مما  النفطية 
يف  الغاز  وزيت  البنزين  مادة 
اىل  بعضها  اضطر  مما  املحطات 
اغالق ابوابها، وفيما اعلن محافظ 
ذي قار محمد الغزي انتهاء االزمة 
اكدت  املتظاهرين،  انسحاب  بعد 
حاجة  النفطية  املنتجات  رشكة 
لرت  الف  و400  ملليون  املحافظة 

يوميا.
إن  ”الزوراء“:  مراسل  وقال 
الحكومية  الوقود  محطات 
قار  ذي  محافظة  يف  واألهلية 
التزود  لغرض  بالسيارات  اكتظت 
بعض  يتمكن  ولم  البنزين،  بمادة 
وقود  عىل  الحصول  من  املواطنني 

لسياراتهم.
واضاف: أن مدن املحافظة، تشهد 
البنزين  مادة  بنقص  وقود  أزمة 

بسبب  الوقود  محطات  أغلب  يف 
النفطي  قار  ذي  مصفى  اغالق 
ورشكة املنتجات النفطية من قبل 

الخريجني.
اإلعالمي  مكتبه  ذكر  جهته،  من 
تلقته  بيان  يف  قار  ذي  ملحافظ 
”الزوراء“: أنه ”تم رفع الخيم أمام 
بعد  الوقود  أزمة  وحل  املستودع 
املحلية  الحكومة  بني  مفاوضات 

واملعتصمني ”.
وأكد أن“ املحطات ستقوم بتجهيز 
القادمة  الساعات  املواطنني خالل 
أزمة  بعد  (االمس)،  اليوم  من 
وتسببت  املحافظة  شهدتها  وقود 

بأرضار جسيمة للمواطنني“.
ووجه محافظ ذي قار وفقاً للبيان 
كافة  املحافظة  أبناء  اىل  ”بالشكر 
التي  الخاصة  الظروف  لتحملهم 
مرت بها املحافظة، وتسببت بأزمة 
ألبناء  ”دعوته  مجدداً   ، الوقود 
التعبري  يف  املعتصمني  املحافظة 
أرضار  ودون  بسلمية  آرائهم  عن 
بحقوق املواطنني اآلخرين السيما 
تقع  ال  بالتعيينات  مطالبهم  أن 
ضمن صالحيات الحكومة املحلية 

وجميع  املحلية  الحكومة  وأن 
مطالبهم  مع  يقفون  نوابها 
القانونية  األطر  ضمن  وتحقيقها 

ووفق املوازنات االتحادية للبلد“.
الخريجون  اوضح  بدورهم، 
توزيع  رشكة  امام  املعتصمون 

من  اكثر  منذ  النفطية  املنتجات 
تلقته  بيان  يف  اشهر،  ثمانية 
املماطلة  ”بعد  انه  ”الزوراء“: 
الحكومات  قبل  من  والتسويف 
كفلها  والتي  املرشوعة  ملطالبنا 
رشكة  اغالق  اىل  عمدنا  الدستور، 

ألربعة  النفطية  املنتجات  توزيع 
الجهات  عىل  ضغط  كوسيلة  ايام 
جرت  التي  املعاناة  وبعد  املعنية، 
من  الحبيبة  محافظتنا  ابناء  عىل 
أزمة يف محطات الوقود فقد قررنا 

اآلتي“.

رشكة  ”فتح  البيان  يف  وقالوا 
الحاصلة  التوزيع للحد من االزمة 
ابناء  ضحيتها  صار  التي 
دون  الفتح  هذا  ويأتي  املحافظة، 
مساومة  أي  او  مسبق  اتفاق  أي 
حاصلة وإنما رأفًة منا بأهلنا من 

درءاً  وثانياً  اوالً،  املحافظة  ابناء 
للفتنة“.

املحلية  ”الحكومتني  وأمهلوا 
فرتًة  قار  ذي  ونواب  واملركزية 
طاولة  عىل  للجلوس  قصرية 
حلول  ووضع  للحوار  التفاوض 
الهندسة  خريجي  مللف  جذرية 
والعلوم قبل وقوع الكارثة وارجاع 

املحافظة للمربع االول“.
”اعتصامات  ان  املعتصمون  واكد 
رشكة  امام  والعلوم  الهندسة 
توزيع املنتجات النفطية وإغالقهم 
لكل ابوابها سيستمر سلمياً حتى 
بمصلحة  تصب  لنتيجة  الوصول 
امام  املعتصمني  الخريجني  ملف 

املنتجات النفطية“.
واملماطلة  ”التهميش  من  وحذروا 
حق  ”لنا  مؤكدين  والتسويف“، 
حتى  نرجع  لن  انفسنا  عاهدنا 
الدماء،  ذلك  كلفنا  ولو  يؤخذ 
والرجال مستعدة واالكفان جاهزة 
نساوم  ولن  قضيتنا  نبيع  ولن 

عليها والحر تكفيه االشارة“.
رشكة  أكدت  ذلك،  غضون  يف 
قار  ذي  يف  النفطية  املنتجات 

ألف  و400  مليون  إىل  الحاجة 
يف  الوقود  أزمة  لحل  يومياً  لرت 

املحافظة.
النفطية  املنتجات  مدير  وقال 
يف  الشوييل،  قاسم  قار،  ذي  يف 
إن ”املتظاهرين  ترصيح صحفي: 
ذي  مصفى  أمام  املعتصمني 
باالنسحاب  سيبدأون  قار 
وذلك  القادمة،  الساعات  خالل 
يف  املحلية  الحكومة  مع  بالتعاون 
أنه ”سيتم حل  املحافظة“. مؤكداً 

أزمة الوقود“.
وأضاف الشوييل أن ”حل األزمة يف 
املحافظة بحاجة إىل مليون و400 
ألف لرت يومياً من الوقود“، مشرياً 
إىل أن ”هذه الحصة ستؤمن خالل 

الساعات املقبلة ويوم غد“.
وشدد عىل أن ”رشكة التوزيع هي 
بغلقها  واالستمرار  الحياة  عصب 

سينعكس سلباً عىل املواطنني“.
من  موجود  ”التعاون  أن  إىل  الفتاً 
ومن  قار  ذي  نفط  رشطة  قبل 
وصلت  واألمور  املحافظة  قبل 
يف  واملتظاهرون  نهايتها،  إىل 

انسحاب“.
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 انقرة/متابعة الزوراء:
طالبت تركيـا كل من السـويد وفنلندا باتخاذ 
”خطـوات ملموسـة“ لتهدئة مخـاوف أنقرة 
األمنيـة حتـى يتـم تجـاوز اعرتاضاتهـا عىل 
محاولة انضمامهما إىل حلف شـمال األطليس 

(الناتو).
وقال وزير الخارجية الرتكي مولود تشـاووش 
أوغلـو: إن وفـدي دولتـي الشـمال األوروبـي 
عـادا إىل الوطن بمطالب تركيـا بعد زيارة هذا 

األسبوع وأن أنقرة تنتظر إجاباتها.
وقدمت السويد وفنلندا األسبوع املايض طلبات 
مكتوبـة لالنضمام إىل الناتـو، فيما يمثل أكرب 
أثـر جيوسـيايس للحرب يف أوكرانيـا وقد يعيد 

رسم خارطة أوروبا األمنية.
وتشـرتط طلبـات العضوية دعمـا من جميع 
دول الناتـو، لكن تركيا - التي تمتلك ثاني أكرب 
جيش يف الحلف العسـكري- تعارض انضمام 

الدولتني.
وأشـارت يف هذا الصدد إىل دعمهما للمسلحني 
األكـراد الذين تعتربهـم تركيـا إرهابيني، وإىل 
القيـود املفروضـة عـىل مبيعات األسـلحة إىل 

تركيا.
وقال تشـاووش أوغلـو إن ”نهجا مفـاده أننا 
سنقنع تركيا يف الوقت املناسب ليس صحيحا“. 
وشدد عىل أن ”هاتني الدولتني بحاجة إىل اتخاذ 

خطوات ملموسة“.
وأضـاف ”نتفهـم املخـاوف األمنيـة لفنلنـدا 
والسـويد ولكـن ... يجـب عىل الجميـع أيضا 

تفهم مخاوف تركيا األمنية املرشوعة“.
يضمـن  أن  تطلـب  تركيـا  إن  الوزيـر  وقـال 
”مفاهيمـه  يف  اإلرهـاب  مكافحـة  الناتـو 

االسرتاتيجية“.
جاء حديث تشاووش أوغلو يف مؤتمر صحفي 
مشـرتك مع نظرييـه الرومانـي والبولندي يف 

إسطنبول.
مـن جانبه، قـال وزيـر الخارجيـة البولندي، 
زبيغنيـو راو ”ال شـك أننا بحاجـة إىل انضمام 
بولندا وفنلندا لحلف الناتو لتعزيزه وتقويته“.

أما وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، 
فقال إن عضويتهما ”ستعزز الدفاع الجماعي 

وأمننا.“
وهذا األسـبوع أدرجت تركيـا يف قائمة خمس 
”ضمانات ملموسة“ تطالب بها السويد، منها 
ما وصفته بـ“إنهاء الدعم السيايس لإلرهاب“ 
و“إزالة مصدر تمويل اإلرهاب“ و“التوقف عن 
الدعم املسـلح“ لحـزب العمال الكردسـتاني، 

ولقوات كردية سورية مرتبطة به.
كما دعت املطالـب الرتكية أيضا إىل رفع حظر 
السـالح املفروض عىل تركيا، وإىل تعاون دويل 

ملكافحة اإلرهاب.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أبـدى الرئيـس الـرويس، فالديمـري 
السـتئناف  اسـتعداده  بوتـني، 
املفاوضات مـع أوكرانيا، بعد طلب 
أملانـي وفرنـيس، فيمـا انتقـد فيه 
فولوديمـري  األوكرانـي،  الرئيـس 
زيلينسكي، موقف أوروبا وواشنطن 

تجاه بالده.
جـاء ذلك يف اتصال هاتفي مشـرتك 
الفرنـيس،  الرئيـس  فيـه  طالـب 
واملستشـار  ماكـرون،  إيمانويـل 
امـس  شـولتس،  أوالف  األملانـي 
السـبت، بوتني بإجـراء مفاوضات 
مبـارشة جدية مع نظريه األوكراني 

فولوديمري زيلينسكي.
وكشـف املكتب الصحفي للكرملني 
والفرنـيس  الـرويس  الرئيسـني  أن 
أجريا مكاملة هاتفية مشرتكة بحثا 

خاللها الوضع يف أوكرانيا.
وأضـاف أنهمـا أكـدا عـىل أهميـة 
اسـتكمال املفاوضات أوالً، ثم جرى 
تبادل وجهـات النظر حول األوضاع 

العسكرية عىل األرض.
بـدوره، شـدد الرئيس الـرويس عىل 
خطورة تسليم األسلحة إىل أوكرانيا، 
قائـال إن ضخ األسـلحة الغربية إىل 
أوكرانيـا يؤدي إىل زعزعة اسـتقرار 
الوضـع وتفاقم األزمة اإلنسـانية، 

وفق قوله.
مـن ناحيـة أخـرى، أعلـن بوتـني 
الزراعيـة  املنتجـات  إمـدادات  أن 
مـن روسـيا قـد تخفـض التوترات 
املوجودة حاليا يف السـوق الغذائية، 
مشـرياً يف الوقـت ذاتـه إىل رضورة 

رفع العقوبات عن روسيا.
وشـدد عىل أن بـالده جاهزة للبحث 
عـن طـرق لتصدير الحبـوب بما يف 

ذلك نقله من مواني البحر األسود.
وأتت هـذه التطـورات بينمـا يقرر 

املجلـس األوروبي عقـد اجتماعات 
األسـبوع املقبـل ملناقشـة العملية 
العسكرية الروسية يف أوكرانيا وأزمة 
الطاقـة، وكذلك أمن الغذاء، وسـط 

تعثر املفاوضات بني الجانبني.
فبينما تعترب كييـف أن أزمة الغذاء 
روسـيا  احتجـاز  سـببها  العامليـة 
22 مليـون طـن يف موانئهـا، تنفي 
موسكو األمر مراراً وتكراراً محملة 
إىل  األزمـة  تلـك  خلـق  مسـؤولية 
العقوبـات الغربيـة القاسـية التي 

فرضت عليها.
أمـا املفاوضات، فقد أكـد الجانبان 
خالل األيام املاضيـة أن مفاوضات 
السـالم تعثـرت منذ أبريـل املايض، 
فيما حمل كل منهما مسؤولية ذلك 

للطرف اآلخر.

يف غضـون ذلـك، كشـفت مصـادر 
أمريكية عن اسـتعداد إدارة الرئيس 
جو بايدن لتزويـد أوكرانيا بأنظمة 
حديثـة مـن راجمـات الصواريـخ 
بعيدة املـدى MLRS، يف الوقت الذي 
انتقـد فيه الرئيس األوكراني موقف 

أوروبا وواشنطن تجاه بالده.
وحث الرئيس األوكراني، فولوديمري 
زيلينسـكي، الغرب عىل التوقف عن 
العبث مع روسـيا وفرض عقوبات 
أشـد عىل موسـكو إلنهاء ”حربها“ 
يف أوكرانيا، مضيفا أن بالده ستظل 

مستقلة.
زال  ”مـا  زيلينسـكي:  وأضـاف 
باإلمـكان وقـف األحـداث الكارثية 
التي تتكشـف إذا تعامـل العالم مع 
الوضـع يف أوكرانيـا، كمـا لـو كان 

يواجـه املوقف نفسـه، إذا لم تعبث 
القوى مع روسيا وضغطت بالفعل 

إلنهاء الحرب“.
واشـتكى الرئيـس األوكرانـي مـن 
الخالفـات داخل االتحـاد األوروبي 
حول فرض املزيد من العقوبات عىل 
روسـيا، وتساءل عن سبب السماح 

لبعض الدول بعرقلة الخطة.
وتأتي ترصيحات زيلينسكي يف ثاني 
يوم عـىل التوايل يوجه فيه انتقادات 
حـادة لنهـج العالـم يف التعامل مع 

العملية العسكرية الروسية.
زيلينسـكي  انتقـادات  وتصاعـدت 
ألوروبا يف األيـام املاضية مع تحرك 
االتحـاد ببـطء نحـو فـرض حظر 
محتمل عـىل النفط الـرويس، ومع 
الـروس  الجنـود  آالف  محاولـة 

يف  رئيسـيتني  مدينتـني  تطويـق 
رشق البـالد، هما سيفريودونتسـك 

وليسيشانسك. 
ولم تشهد األسابيع األخرية املاضية 
أي تواصـل يذكـر بينهمـا، بل عقد 
آخر اجتمـاع بني الوفديـن الرويس 
ميدينسـكي،  فالديمـري  برئاسـة 
واألوكراني برئاسـة ديفيد أراخاميا 
يف 22 أبريل، بحسب ما أكدت حينها 

وكاالت رسمية روسية.
العمليـة  أنـه منـذ انطـالق  يذكـر 
الروسية عىل أرايض الجارة الغربية، 
يف 24 فربايـر املايض، عقدت جوالت 
عدة مـن املحادثات سـواء بشـكل 
مبـارش أو عرب اإلنرتنـت، إال أنها لم 
تتوصل إىل تفاهمات تفيض إىل هدنة 

دائمة وأسس للحل بني البلدين.

@aá‰‹‰œÎ@áÌÏè€a@k€b�m@bÓ◊ãm
Ïmb‰€a@fiÏÇÜ@›j”@ÚéÏ‡‹fl@paÏ�£@ÍÜaá»nÄÄéa@ájÌ@µmÏi@NN@ÔÄÄè„ãœÎ@Ô„bæc@k‹†@áÄÄ»i

—ÓÓ◊@…fl@pböÎb–æa@“b‰˜né¸

ÍÜ˝i@Íb§@Â�‰íaÎÎ@biÎäÎc@—”Ïfl@á‘n‰Ì@Ôÿè‰Ó‹Ìå

Òäbvn€a@ÒäaåÎ
lÏjz€a@…Ó‰ón€@Úflb»€a@Ú◊ãì€a
HRPRROTI@·”ä@Úó”b‰fl@Ê˝«g@@@

HÒäÎá€aI@Ú‰z�fl@›ÇaÜ@Ú◊ãì€a@ÜaÏfl@Ú†bÓÇÎ@‚åäÎ@áÓõ‰mÎ@Ú˜j»mÎ@ÕÌã–mÎ@›Ó‡zm@O‚@

No: 7726    Sun   29     May     2022العدد:   7726    األحد    29    أيار     2022

١-يـرس الرشكة العامة لتصنيع الحبوب ان تعلن (للمـرة االوىل) عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة 
داخل مطحنة (الدورة). 

٢-تتوفـر لدى الرشكة العامة لتصنيـع الحبوب التخصيصات املالية ضمن (املوازنة االتحادية) وينوي اسـتخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات 
تحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة (الدورة).

٣-بإمـكان مقدمـي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب /
القسم القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار بموجب صك مصدق من احد املصارف الحكومية، 

بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
٤-تسـلم العطـاءات اىل العنوان اآلتـي (الرشكة العامة لتصنيـع الحبوب/مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد/سـاحة عدن/ مدخل 
مدينة الحرية) يف املوعد املحدد (اقصـاه الساعة العارشة صباحا من يوم ٢٠٢٢/٦/١٩ حسب توقيت مدينة بغداد) وسوف ترفض العطاءات 

املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
 ((ترسي كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ يف كل ما لم يرد به نص يف هذا االعالن او يتعارض 

معها يف املضمون))
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل:-

١-شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
٢-التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ (٣٩٤٣٤٤٠٠) تسعة وثالثون مليون واربعمائة واربعة وثالثون الف واربعمائة 
دينار التي تمثل ٣٪ من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر ألمر الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخوله قانونا عىل ان 

ال تقل نفاذيته (٣٥) يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة ١٢٠ مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء. 
٣-كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام ٢٠٢٢ ومعنون اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب حرصا (عىل 

ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته).
٤-وصل رشاء رشوط املناقصة .

٥-تقديم اعمال مماثلة.
٦-يف حالة تقديم وثائق مصورة(مستنسـخة) يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة اإلصدار. أما بخصوص املستمسـكات 

الثبوتية (البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية، شهادة الجنسية، بطاقة السكن وغريها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة .
٧-تقديم هوية غرفة تجارة املقاولني.

٨-تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة.
٩-يتم انعقاد املؤتمر الخاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف هذه املناقصات يف ٢٠٢٢/٦/١٢. 

١٠-يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم وفتح العطاءات.
املرفقات: جدول

اثري داود سلمان
املدير العام ورئيس مجلس االدارة وكالة
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

 
 

 السعر / دينار / طن الفقرة ت
المقررة وتحميلها عبر  تعبئة وخياطة اكياس الطحين باألوزان  .١

 الحزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة
اربعة االف ومائتان  ٤٢٥٠

 وخمسون دينار
تعبئة وخياطة اكياس الطحين باألوزان المقررة وتحميلها عبر   .٢

الحزام الناقل الى المخزن وتنضيدها واعادة تحميلها مرة اخرى الى 
 السيارة

خمسة االف واربعمائة  ٥٤٠٠
 دينار

تعبئة وخياطة اكياس النخالة والشوائب باألوزان المقررة وتحميلها   .٣
 بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل المخزن

اربعة االف وخمسمائة  ٤٥٠٠
 دينار 

 دينار وثالثمائةالف  ١٣٠٠ تحميل اكياس النخالة من المخزن وتنضيدها داخل السيارة   .٤
تفريغ اكياس النخالة الواردة الى المطحنة من المواقع والمطاحن   .٥

 االخرى في الشركة وتنضيدها داخل المخزن 
 الف دينار ١٠٠٠

بالسيارات  تفريغ الحنطة الخام الواردة الى المطحنة من السايلوات  .٦
غير القالبة وتنظيف الساحة المحيطة بعين االستالم بعد التفريغ 

وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة 
 مساءاً.

 ثمانمائة وخمسون دينار ٨٥٠

 الفا دينار ٢٠٠٠ تفريغ اكياس الطحين الوارد الى المطحنة   .٧
 الف دينار ١٠٠٠ المطحنةمداورة اكياس الطحين الوارد الى   .٨
 الف دينار ١٠٠٠ تحميل اكياس الطحين الوارد الى المطحنة  .٩

تنظيف طوابق المطحنة والسرداب والمخازن والمسقفات   .١٠
والساحات من الطحين والنواتج المتناثرة والنفايات وتنظيف خطوط 

 شبكة تصريف مياه االمطار مع تنظيف السواقي الكونكريتية
الظاهرية وتنظيف المانهوالت الرئيسية الخاصة بالشبكة مع تنظيف 

فوهات استالم مياه االمطار (كليات) وتنظيف الخطوط الواصلة 
بين الفوهات والمانهوالت وتنظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع 
الحشائش واالدغال وبأي واسطة تؤدي الغرض الى المكان الذي 

 ج المطحنة (شهريا)يحدده الطرف االول داخل او خار

اربعة ماليين  ٤٥٠٠٠٠٠
ً  وخمسمائة  الف دينار شهريا
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء: 
والشـؤون  العمـل  وزارة  حـّذرت 
االجتماعيـة، امـس السـبت، مـن 
تنامي ظاهـرة العنف األرسي بني 
الرشائـح الفقـرية نتيجـة تـردي 
وضعهـا املعـايش وغيـاب الدعـم 
الحكومي الـالزم لتلك األرس، فيما 
مليـون  كشـفت عـن وجـود ١١ 

عراقي يعيشون تحت خط الفقر.
الخدمـة  قسـم  مسـؤولة  وقالـت 
يف  الحمايـة  دائـرة  يف  االجتماعيـة 
الـوزارة، أسـيل حسـن، يف ترصيح 
العامـني  ”خـالل  إنـه  صحفـي: 
املاضيـني سـّجلت الـوزارة ارتفاعاً 
كبـرياً يف عدد األرس املسـتفيدة التي 
تعانـي العنف األرسي بسـبب تردي 
وضعهـا االقتصادي واملعايش والتي 
كانـت قـد شـخصت بأنهـا تحـت 
مسـتوى خـط الفقر“.الفتـة إىل أنَّ 
”رعاية األرسة يف القسم استطاعت 
بعـض  مشـكالت  إىل  االسـتماع 

األرس التي تعرضـت للعنف وتمكن 
باحثـون يف الوزارة مـن التوصل إىل 
حلـول توافقيـة بني أفرادهـا إلزالة 
الخالفـات والحـد من العنـف الذي 

األرس.“وأضافـت  أفـراد  بـني  كان 
حسن أن ”القسم وفر أجواء عملية 
لتلـك األرس حيـث تم التنسـيق مع 
دائرة العمل والتدريب املهني إلصدار 

استشـارية ألبناء األرس املسـتفيدة 
وزجهم بدورات الحالقة والحاسبة، 
فضالً عن إدخال النساء املستفيدات 
بـدورات الخياطـة لتعلـم فنونهـا 

للخياطـة  لفتـح ورش  وتأهيلهـّن 
مدرة للدخل“.مشـرية إىل أنَّ ”وزارة 
العمـل تمثل خط الصـد األول للحد 
مـن الفقـر ومحاربة تبعـات وآثار 
األزمـات االقتصاديـة عـىل الفئات 
األكثر هشاشـة يف املجتمع“.وبينت 
مسـؤولة الخدمـة االجتماعية «أنه 
وبحسـب آخـر إحصائيـة رسـمية 
لـوزارة التخطيـط فإنَّ مـا يقارب 
١١مليـون عراقـي يعيشـون تحت 
خـط الفقـر، وال يملكـون مصـدراً 
حقيقياً وثابتـاً للدخل مما يجعلهم 
اقتصادية  لضغوطـات  يتعرضـون 
تنامـي  عـىل  تنعكـس  ومعاشـية 
ظاهرة العنف األرسي يف املجتمع“.
منوهة بـ“ضعـف الدعم الحكومي 
الالزم لتحسـني الواقـع االقتصادي 
لتلـك األرس التي تقبـع تحت طائلة 
الفقـر والجهـل وانعـدام الخدمات 
الصحية والتعليمية الفعلية املقدمة 

لها“.
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بغداد/ الزوراء:
القـت مكافحة اجرام بغداد، امس السـبت، القبض عىل متهم أبتـز فتاة بنرش صورها 

مقابل مبالغ مالية يف بغداد.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت “الزوراء“ نسخة منه: أن ”مفارز مديرية مكافحة إجرام 
بغـداد/ مكتـب مكافحة إجـرام الحريـة تمكنت من إلقـاء القبض عىل متهـم لقيامه 
باالعتداء عىل فتاة وتصويرها وابتزازها إلكرتونيا وتهديدها بنرش صورها الخاصة عىل 
مواقـع التواصـل االجتماعي مقابل مبالغ مالية، حيث تمت العملية بعد أن اسـتنجدت 
املشـتكية بمفارز مكتـب الحرية ملكافحة اإلجرام وتشـكيل فريق عمل بالتنسـيق مع 
املشتكية والوصول إىل املتهم والقبض عليه، دونت أقوال املتهم وتم توقيفه أصوليا وفق 

أحكام املادة ٣٩٣ من قانون العقوبات“.
وأضـاف البيان أن ”مفارز املديريـة نفذت أوامر قبض بحق عدد مـن املتهمني بقضايا 
الرسقـة والتزوير ومطلوبني آخرين بقضايا جنائية مختلفة خالل حصيلة املمارسـات 
األمنيـة التي أجرتها مفارز املديرية خالل (٢٤) سـاعة املاضية ضمن مكاتب مكافحة 

اإلجرام يف جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد“.
وبـني أنه ”تم اتخاذ اإلجـراءات القانونية بحقهم أصوليا وتقديمهـم إىل القضاء لينالوا 

جزاءهم العادل“.

بغداد/ الزوراء: 
تعتـزم مديريـة املـرور العامـة نرش 
التقاطعـات  يف  اضافيـة  عنـارص 

بمختلف االماكن من البالد.
وقـال مديـر اعـالم املديريـة العميـد 
زيـاد القيـيس يف ترصيـح صحفـي: 
إن «املديريـة تنظـم حملـة توعويـة 
وتسـتثمر مواقع التواصل االجتماعي 
للتثقيف بمجـال االلتزام باإلشـارات 

املروريـة، وعـدم اجتيـاز االشـارة إال 
بالطريقة الصحيحة».

مبينـاً أن «ان اسـاس تطبيـق فرض 
القانـون يكـون بثقافة السـائق اوال 
وأخرياً».واضـاف: «مع اقرتاب ارتفاع 
املاسـة  والحاجـة  الحـرارة  درجـات 
لتنظيم السـري من قبل رجـال املرور، 
سـيتم زيـادة العنـارص بالتقاطعات 

ليتم التناوب يف تنظيم السري».

بغداد/ الزوراء: 
كشـفت نقابة األطباء، امس السبت، 
عن غش ٨٠ باملئة من املواد املستعملة 
يف عمليات التجميل، مشرية اىل تشكيل 
لجنة خاصة بمساندة الجهات األمنية 

لتفتيش مراكز التجميل.
وقال نقيب االطباء، جاسـم العزاوي، 
يف حوار اطلعت عليه «الزوراء»: إنه ”ال 
توجـد هناك رقابـة إطالقاً عىل دخول 
هذه املواد إىل العراق، إذ تصل بأشكال 
مختلفة بعضها عـن طريق الصحراء 
أو الشـمال، عىل حيوانـات الركوب أو 
يف الحقائب الخاصة»، مشـرياً إىل «أنَّ 

جميعها غري مفحوصة“.
املـواد  ”هـذه  أن  العـزاوي  وأضـاف 

أو  البـرشة  مـن  تمتـّص  بطبيعتهـا 
الجسـم بعد مدة من حقنهـا وتظهر 
”الجسـم  أنَّ  إىل  الفتـًا  مشـكالتها“، 
يعتـاد هذه العمليات ويحتاج إىل زرق 
هـذه املـواد باسـتمرار، ويف كل مـرة 

ترتك مضارها عىل الجلد“.
وتابع أن ”النقابة شكلت لجنة خاصة 
بمسـاندة الجهـات األمنيـة لتفتيش 
التجميل وفحصهـا والتفتيش  مراكز 
عـن وجـود إجـازة مرخصـة ملزاولة 
املهنـة“، داعيـا إىل ”رضورة أن يمتلك 
املواطـن الوعي الكايف وعـدم االعتماد 
عىل صور ودعايات يف مواقع التواصل 
االجتماعـي، فضالً عن رضورة التأكد 
من خربة من يقوم بهذه العمليات“. 

بغداد/ الزوراء:
أرشت الهيئـة العامـة لألنـواء 
الزلـزايل،  والرصـد  الجويـة 
صعوبات وتحديات تواجه تنفيذ 
التصحـر،  مكافحـة  مـرشوع 
فيما أكدت الحاجة إىل أكرب عدد 
من الغابات واملسطحات املائية 

ملكافحة التصحر يف البالد.
وقال مدير إعـالم الهيئة، عامر 
الجابـري، يف ترصيـح صحفي: 
مـرشوع  تـدرس  ”األنـواء  إن 
مكافحة التصحر، لكن وزارتي 
الزراعة واملوارد املائية تشكوان 
من قلـة التخصيصـات املالية، 
والزراعة تحديداً تشتكي من قلة 
التخصيصـات املاليـة وكميات 
امليـاه املحددة من قبل املوارد“، 
كبـري  ”املـرشوع  أن  مؤكـداً 
وبحاجة إىل دراسة اسرتاتيجية 
إذ ليس من السهل بناء مرشوع 
بهـذه املرحلـة ونحـن يف حالة 

إنذار“.
”مـن  أن  الجابـري  وأضـاف 
هنـاك  تكـون  أن  املفـرتض 
ووجـود  ابتدائيـة  خطـوات 
مشاريع آنية واسـتباقية كون 
مثل هكذا مـرشوع كبري تكون 
فيـه مداخـالت وعقـود ولجان 

ويحتاج إىل وقت طويل“.
هنـاك  عـام  ”بشـكل  وتابـع: 
حاجـة إىل أكرب عدد من الغابات 
والتـي  املحافظـات  جميـع  يف 
تعترب مصـدات، أما كمية املياه 
واملسـطحات املائية مهمة جداً 
ومـن املفرتض إعادة منسـوب 
نهـر دجلة، إضافة إىل األنهار يف 

دياىل والتي يجب إعادة منسوبها 
أيضاً، فضالً عن بحريتي سـاوة 
والرزازة وكثـري من املحافظات 
التـي تفتقر إىل امليـاه وخاصة 

األهوار وغريها“.
وجـود  إىل  وأكد،”الحاجـة 
مسطحات مائية جديدة وكبرية 
وفتح عالقات مـع دول الجوار 
كـون ملف املياه ملف مهم جداً 

ويحتاج إىل متابعة جدية“.
وحـول التغـريات املناخية، قال 
الجابـري ان ”التغريات املناخية 
هـي تغـريات عامليـة، البعـض 
اإلنسـان  عمـل  نتيجـة  منهـا 
الصناعيـة  الـدول  وخاصـة يف 
الحـراري،  االحتبـاس  بسـبب 
وهناك الكثري من املؤتمرات مثل 
باريس وغـريه تركز عىل تقليل 
والعشـوائيات  املنبعثة  الغازات 

وفرض رضائب ورشوط لتقليل 
هذه االنبعاثات“.

ولفت إىل أن ”مرص والسعودية 
عىل سـبيل املثال قامتا بإعمار 
صحرائهمـا ال سـيما الحكومة 
املرصية التي أطلقت مرشوعاً يف 
صحراء سيناء يتضمن فائدتني 
التصحـر  عـىل  القضـاء  األوىل 
الغبـار،  وتصاعـد  والرمـال 

والثانية تشغيل أيدي عاملة“.
مبينـاً أن ”أغلـب البلـدان بدأت 
تأخـذ تجربـة البلـدان األخرى 
ال سـيما املجـاورة لهـا لتنفيذ 
مشاريع اقتصادية كبرية، وهو 
مـا نفتقـر إليـه حيـث ال نملك 
مشـاريع اسـتباقية أو أخـرى 
عىل واقـع الحال، ومـا يحصل 
دائمـاً هو إرسـال كتـب وعقد 
وورش  ومؤتمـرات  اجتماعات 

عمل، ولكن تدور السنوات دون 
تنفيذ مـا تسـبب بتفاقم آفات 
التصحـر وغريهـا والتـي باتت 

كبرية جداً بال حلول“.
الرتابية،  العواصف  وبخصوص 
أوضح الجابـري أن ”العواصف 
الرتابية ال يمكن التنبؤ بها، وما 
يتـم توقعـه يجري عـن طريق 
العـراق  طقـس  حالـة  قـراءة 
وخاصة خالل الشـهرين الرابع 
والخامـس من كل عـام والذين 
تبدأ فيهما نشـاط املنخفضات 
واملرتفعـات الجوية املوسـمية 
التـي تحمل معها كتـًال هوائية 
دافئـة مع الغبار وتسـاعد عىل 
ارتفـاع درجات الحـرارة، فيما 
يتم تحديد العواصف عن طريق 
التوقعات قبل ٤٨ ساعة لغرض 
الدقة بسبب التقلبات الجوية“.

بغداد/ الزوراء: 
اوضـح نائب رئيس لجنة الكهرباء 
والطاقـة النيابيَّـة، داخـل رايض، 
امس السبت، املشكالت الفنية التي 
تواجـه وزارة الكهرباء فيما يتعلق 

باستمرار تدفق الغاز اإليراني.
وقـال رايض يف ترصيـح صحفي: 
إنـه «تـم إكمـال صيانـة األنبوب 
الناقـل قبل مدة بعـد انقطاعات»، 
مشـرياً إىل أنَّ «مسـتويات اإلنتاج 

جيدة جداً، إضافة إىل حّل مشـكلة 
التوزيـع بنسـبة ٨٩ ٪، ولـم يتبق 

سوى بعض العوارض الفنية».
التجهيـز  «سـاعات  أن  واضـاف 
بالكهربـاء خالل الصيف سـتصل 
يوميـاً»،  سـاعة   ٢٠ ١٨ـ  مـن 
منوهـاً بوجـود «بعض املشـكالت 
الفنيـة التـي تعانـي منهـا بعض 
يف  كاالختناقـات  املحافظـات، 

الشبكة والتوزيع».

وتابـع أنَّ «حّل مشـكلة الكهرباء 
بشـكل تام ونهائي يتعلق بخطط 
بالقطـاع»،  للنهـوض  الحكومـة 
اآلن هـو  أنَّ «مـا يحصـل  مبينـاً 
انعدام التوازن بني إنشاء املحطات 
وازدياد الكثافة السـكانية ومعدل 
االستهالك، إضافة إىل الجباية وهدر 

الطاقة يف املناطق الزراعية».
وأوضـح أنَّ «من جملة املشـكالت 
وزارتـي  بـني  التقاطعـات  أيضـاً 

بالنسـبة  والكهربـاء  البلديـات 
للتصاميم القطاعية داخل الحدود 
اإلداريـة وخارجهـا، ناهيـك عـن 

موضوع الضياعات».
منوهـاً بأنَّ «حمايـة أبراج الطاقة 
الداخليـة  وزارة  مسـؤولية  مـن 
ممثلـة بمديريـة رشطـة النفـط 
والطاقة وقيـادة العمليات إضافة 
إىل وزارة الكهربـاء، ملنع حدوث أي 

عمل تخريبي».

بغداد/ الزوراء: 
الثقافـة والسـياحة واآلثـار،  أكـدت وزارة 
امس السـبت، عزمها ترميـم وتهيئة بعض 
النصـب املوجـودة يف العاصمـة بمسـاعدة 
أمانـة بغـداد وبـإرشاف مجلـس الـوزراء، 
فيمـا أعلنـت نجاحها بتسـويق أعمال فنية 
كثرية بمسـاعدة شـخصيات عراقية مهمة 

ورجـال أعمال.وقال مدير عام دائرة الفنون 
التشـكيلية التابعـة لـوزارة الثقافـة، فاخر 
محمـد: إن ”الفكرة من الورش التي أقامتها 
الوزارة خالل فرتة شهر ونصف، هي تحقيق 
نوع مـن التواصل بني الفنانني واإلطالع عىل 
تجاربهـم وأفكارهم“، مؤكـداً أن ”هذا األمر 
مهـم جداً كـون الفنانني عانوا بشـكل كبري 

لفرتة تجاوزت الــ٣٠ عاماً“.وأضاف محمد 
أن ”الـورش أقيمـت يف وزارة الثقافة وتمت 
دعـوة الفنانـني يف الخـارج مع دفـع أجور 
الفندق وتذاكر الطريان، إضافة إىل إقامة عدة 
معارض ”، مشـرياً إىل أن ”الدائرة مسـتمرة 
بطـرح أفـكار ومشـاريع تتعلـق بالحركة 
التشـكيلية وتطورها، فضـًال عن التفكري يف 

تسـويق العمـل العراقي“.وأكـد أن ”الوزارة 
نجحت يف تسـويق الكثري من األعمال الفنية 
بمساعدة شـخصيات عراقية مهمة ورجال 
أعمـال“، الفتـاً إىل أن ”الـوزارة اآلن بصـدد 
ترميـم وتهيئـة بعـض النصـب املوجودة يف 
بغداد بمساعدة أمانة بغداد وإرشاف مجلس 
الوزراء وبالتنسيق مع النحاتني العراقيني“.

Òbnœ@åaçnibi@b‡Ënfl@›‘n»m@ÜaáÃi@‚aãug

@—Ó‘rn‹€@bÁãñb‰«@ã–‰nèm@äÎãæa@NN�bjÌã”
ÚÌäÎãæa@paäbí�bi

@Ú‹‡»nèæa@ÜaÏæa@Âfl %@80@Zıbj†˛a@Úib‘„
ÚíÏìÃfl@›Ó‡vn€a@pbÓ‹‡«@¿

بغداد/ الزوراء: 
أطلقـت وزارة الرتبيـة ألول مرّة بّثهـا التفاعيل الخاص 
بمراجعـات الطلبة المتحانـات املراحـل املنتهية، بغية 
التعـرف عـىل األجوبـة النموذجيـة الخاصة باألسـئلة 
الوزارية.وقـال مديـر التلفزيـون الرتبـوي يف الـوزارة، 
أحمـد املالكـي، يف ترصيـح صحفـي: إن ”التلفزيـون 
الرتبـوي أطلق ألول مرة بث املراجعـات الخاصة بطلبة 
املراحـل املنتهية“.مبينـًا» أنها عبارة عن مشـاركة بني 
الطالـب واألسـتاذ بطريقـة تفاعلية وبـث مبارش عرب 
أرقـام هاتفية خصصـت لهـذا الغرض بالتنسـيق مع 
هيئة اإلعالم واالتصاالت“.وأضـاف املالكي أن ”العملية 
تسـتهدف تعليم الطلبـة األجوبة النموذجيـة التي تعد 
مـن قبل األسـاتذة واملختصـني“، مؤكـدا أن ”الربنامج 
الخاص بالبث قادر عـىل تلقي ٤٠ مكاملة هاتفية خالل 
ثانيـة واحدة، والرد عليها بشـكل متتاٍل» .وذكر املالكي 
أنَّ ”التلفزيـون املذكـور أطلق برامـج مختلفة وخاصة 
باملرحلتني املتوسـطة واإلعدادية، غايتها تمكني الطلبة 
من السـيطرة عىل املواد االمتحانية خالل اليومني اللذين 
يسبقان كل مادة امتحانية، إذ سيكون هناك بث تفاعيل 

معهم بالتزامن مع انطالق االمتحانات النهائية“. 

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت محافظـة بغداد، امس السـبت، 
تشـكيل غرفة عمليات مشرتكة لوضع 
خطط توعوية عاجلـة للتصدي للحمى 

النزفية.

وقـال املحافظ محمـد جابـر العطا، يف 
بيـان تلقت «الـزوراء» نسـخة منه: إن 
«غرفة العمليات ضمت محافظة بغداد 
وعضويـة عـدد مـن املديريـن العامني 
واملسـؤولني يف وزارتي الصحة والبيئة، 

والجهات ذات العالقة».
واشـار اىل ان الغرفـة «تضمـن عملهـا 
وضـع خطـة عاجلـة للتوعيـة وتنفيذ 
حملـة موسـعة للوقايـة مـن الحمـى 
الرقابيـة  الفـرق  وارسـال  النزفيـة 
والتفتيشـية يف عموم االسواق واملناطق 
السـكنية واملجـازر ملتابعة مـدى تنفيذ 
اجراءات وزارة الصحة بشـأن الحيلولة 
دون وقـوع اصابـات جديـدة يف الحمى 

النزفية».
من جهته، اكـد مدير عام دائرة التوعية 
واالعـالم البيئـي، امـري عيل الحسـون: 
ان «الدائـرة ملتزمـة يف تنفيـذ اي جهد 
توعـوي صحـي وبيئي وبالتنسـيق مع 
محافظة بغداد ووزارة الصحة يف تعزيز 
مفاهيـم التوعيـة يف مجمـل القضايـا 
الصحيـة والبيئيـة منهـا هـذه الحملة 
بخصوص الحمـى النزفية، والتي تلقى 
اهتمـام خاص مـن وزير البيئـة وكالة 

جاسم الفالحي».
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ألف ألف مبارك نقولها للصديق 
العزيـز أنس محمـود العزاوي 
أن  بعـد  املصـون  وحرمـه 
رزقـا بمـالك صغري أسـمياه 
(فيصل).. كل االمنيات للجميل 
فيصـل بالتوفيـق والنجـاح يف 

حياته، وأن يكون  باراً بوالديه. 
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 بغداد/ الزوراء:
كشفت لجنة االستثمار النيابية، امس 
السبت، عن اسباب نشاط االستثمار 
يف بعـض املحافظات، يف حني يضعف 
كثـرياً يف محافظات أخرى. من جانب 
الوطنيـة  الهيئـة  حـّددت  متصـل، 
لالسـتثمار نقطتني أمام الدولة لدعم 
وإنجـاح مشـاريع املـدن الصناعية، 
فيمـا أكدت دعمهـا إلنشـاء مناطق 

حرة جديدة يف البالد.
وقال عضو لجنة االستثمار النيابية، 
محمد الزيـادي، يف ترصيح صحفي: 
إن «االسباب وراء تفاوت االستثمارات 

بني املحافظات كثـرية، فواحدة منها 
االوضاع االقتصادية لكل محافظة».

إنـه مـن خـالل هـذا  واضـاف: «إذ 
الوضـع يتنافـس املسـتثمرون عـىل 
املحافظـات التي لها ريـع اقتصادي 
كمحافظة كربالء التي يزورها العديد 
من السـياح، وهـذه جميعها عوامل 
مسـاعدة للمسـتثمرين عـىل عكس 
بعـض املحافظات كاملثنى وواسـط، 
فـال يجـد املسـتثمر املغريـات التـي 

تجذبه».
وتابع الزيادي: «كما أن نشـاط هيأة 
محافظـة  بـني  متبايـن  االسـتثمار 

واخرى»، الفتاً إىل ان «لجنة االستثمار 
النيابيـة عاكفة عـىل احيـاء الواقع 

االستثماري».
مـن جانـب متصـل، حـّددت الهيئة 
أمام  الوطنيـة لالسـتثمار نقطتـني 
الدولـة لدعم وإنجاح مشـاريع املدن 
الصناعية، فيما أكدت دعمها إلنشاء 

مناطق حرة جديدة يف البالد.
الوطنيـة  الهيئـة  رئيـس  وقالـت 
لالسـتثمار، سـها النجار، يف ترصيح 
صحفـي: إن «الهيئة داعمة إلنشـاء 
مناطق حرة جديدة، وخاصة للقطاع 
الصناعـي ألن هـذا العمـل سـيكون 
مسانداً لالقتصاد العراقي ، باإلضافة 
اىل توفري فرص العمل وادخال العملة 

األجنبية «. 
وأشـارت اىل أن «هنـاك تحديـات من 
الناحية التطبيقية ال بد من مواجهتها 
ويكون هناك توجه من الدولة بشكل 

عام لدعم املوضوع».
وأضافت أن «هنالك نقطتني موجهة 
للدولة لدعم وإنجاح املدن الصناعية، 
تتمثـل أوالً بتخصيـص األرايض التي 
تتمتع بميزة تنافسية، وتوفري تمويل 

البنى التحتية».
وأكـدت النجار أن «البنـى التحتية إذا 
لم توفرها الدولة سـتواجه صعوبات 

كبرية جداً 

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعـات البنك املركزي العراقي 
مـن العملـة الصعبـة للـدوالر خالل 
األسبوع املايض أكثر من ٨٥٠ مليون 

دوالر.
وذكر مصـدر أن «البنـك املركزي باع 
خالل االسـبوع املايض لأليام االربعة 

التي فتح بها املزاد ٨٥٧ مليونا و٥٢٥ 
الفـا و٣٥٢ دوالرا بمعـدل يومي بلغ 
٢١٤ مليونـا و٣٨١ ألفا و٣٣٨ دوالرا، 
مرتفعا بمقدار ٩٫٣٩٪ عن االسـبوع 
املـايض الـذي بلـغ معـدل املبيعـات 
فيـه ١٩٥مليونـا و٩٧٨ الفـا و ٠٧٣ 

دوالرا».

واضـاف املصـدر: ان معظـم هـذه 
املبيعـات ذهبـت عىل شـكل حواالت 
للخـارج لتمويل التجـارة الخارجية، 
فيما بلغ سـعر بيـع الـدوالر املحول 
الخـارج،  يف  املصـارف  لحسـابات 
اضافة اىل البيـع النقدي ١٤٦٠ دينارا 

لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
القـدرات  عـن  النفـط  وزيـر  كشـف 
االنتاجية املخطط لها من النفط الخام 
للفرتة املمتدة من 2022 اىل 2028  التي 
تهـدف للوصـول اىل 8 ماليـني برميـل 

باليوم.
وقال احسان عبد الجبار، خالل اجتماع 
عقده مع املسـؤولني يف وزارتي الطاقة 
واالقتصاد الفرنسية:  ان ”االجتماع قد 
تضمن مناقشة قدرات العراق املحتملة 
يف إنتاج الغاز  بعد انجاز واكتمال خطط 
تطوير حقول الغاز الحر يف محافظتي 
االنبار ودياىل، اىل جانب اسـتثمار الغاز 
املصاحب للعمليات النفطية، وإمكانية 
تعزيـز  هـذه الكميـات املنتجـة ألمـن 

الطاقة الدويل“.
واشـار وزيـر النفـط اىل ”الـدور الذي 
يلعبه العراق يف اوبك بالس كثاني منتج 
يف اوبك ويعمل مع املنتجني عىل تحقيق 
التوازن واالستقرار املطلوب يف االسواق 
العامليـة“. مشـيداً ”بتطـور العالقات 
الثنائية مع فرنسا وبما يخدم املصالح 

املشرتكة“.

يذكر ان وزير النفط يرافقه وفد رفيع 
املسـتوى يجـرى مباحثات يف فرنسـا 
من اجـل تعزيـز العالقـات والتعاون، 
لقطاعات  االسـتثمارات  واسـتقطاب 

النفط والغاز والطاقة النظيفة.
من جهتها، كشـف عضو لجنة النفط 
والغـاز والثروات الطبيعية، النائب عيل 
شـداد، امـس السـبت، عن نيـة وزارة 

النفط الوصول بإنتـاج العراق اليومي 
مـن مـادة النفـط الخـام اىل 8 مليون 

برميل يوميا بحلول عام 2027.
وقال شـداد يف بيـان تلقت ”الـزوراء“ 

نسـخة منه: ان ”وزارة النفط وضعت 
التطويريـة  الخطـط  مـن  مجموعـة 
لزيادة االنتـاج اليومي من مادة النفط 
الخام تتمثل بحفر آبار نفطية جديدة، 
حيـث تـم انجاز سـبع ابـار نفطية يف 
حقـل الحلفايـة النفطـي بمحافظـة 
الحفـر  عمليـات  تـزال  وال  ميسـان 
متواصلة  واالسـتصالح  واالستكشاف 
يف اغلب املواقـع النفطية“.واضاف ان 
”وزارة النفط ابرمت اتفاقيات عدة مع 
رشكات صينية واخرى امريكية إلجراء 
عمليـات الحفـر واالستكشـاف ضمن 
خطة متوسطة االمد لحفر واستصالح 
(200) بـرئ نفطيـة يف مناطق عدة من 
يمتلـك  ”العـراق  ان  اىل  البلد“.واشـار 
مخزونـا نفطيـا كبـريا لكن مـا يعيق 
عمليات التطويـر والزيادة الرسيعة يف 
االنتـاج هو تقادم البنية التحتية وعدم 
قدرة املتوفـر منها عـىل مواكبة النمو 
الحاصل يف االنتاج والتصدير“، الفتا اىل 
ان ”مـن اهم هذه املعوقات عدم وجود 
شـبكة انابيب لربط الحقـول النفطية 

باملوانئ التصديرية“.

بغداد/ الزوراء:
أوضحـت وزارة الصناعـة واملعـادن 
امللفـات املُتبعـة واملُختصـة بعملهـا 
الفاسـديـن  ُلعــاب  بعــَد ”سـّيـل 

عليهـا“ وفقاً لتعبريها.
وذكر بيان لها تلقت ”الزوراء“ نسخة 
منه :“وزارة الصناعة واملعادن توضح 
بأنَّ مـن ِضمـَن الُخطـط املوضوعة 

لنهضـة الصناعـة العراقيـة كانـت 
النقطة األوىل هـي إعادة روح الحياة 
للـرشكات واملصانع الكبرية بُمختلف 
املُحافظات العراقيـة دون تمييز بني 

ُمحافظة وأخرى“.
وزارة  ”اتجهـت  البيـان  وأضـاف 
الصناعـة واملعادن لتأهيـل وصيانة 
جميـع املصانـع انطالقـا مـن الُبنى 

التحتيـة واالحتياجـات الثانوية التي 
كانـت ثمرتهـا اإلنتـاج والعقود مع 
وإبعـاد  أخـرى  حكوميـة  رشكات 
عـىل  والحفـاظ  االسـترياد  شـبح 
الُعملـة الصعبة لكن هـذِه اإلجراءات 
أغاضت الفاسـدين بعـَد أّن علموا أنَّ 
خطوة الـوزارة هذِه مـن أجل رضب 
الفاسـدين وتحييـد سـيطرتهم عىل 

البعـض من مفاصـل الـوزارة وآملت 
بهم كثرياً كونهم يستغلون إمكانيات 
املاضيـة  الفـرتات  ِخـالل  الـوزارة 
ملصالحهـم الخاصـة وعـىل رأسـهم 

املُلقب {فالفـل}“.
”هـذِه  أنَّ  عـىل  الصناعـة  وأكــدت 
النيـل  ُتحـاول  املُغرضـة  الجهـات 
مـن الـوزارة بدوافـع خارجيـة كما 
ُتحـاول تحطيـم الصناعـة الوطنية، 
حيـث قاموا بالتشـهري بعمل الوزارة 
ومشـاريعها التـي حطمـت آمالهـم 
حيث كانـوا ُيحاولون جهـد اإلمكان 
عىل تمزيق املُنتـج الوطني والتالُعب 

بُمحتوى أجزاء الوزارة“.
التـي  كافـة  ”اإلجـراءات  أنَّ  وبنيـت 
تتبعها الـوزارة تأتي ِضمـَن الضوابط 
وملفاتهـا  وإجراءاتهـا  والتعليمـات 
جميعهـا معروضـة للتدقيق مـن ِقبل 
الجهات الرقابية والقانونية، وال يوجد 
لـدى الـوزارة مـا تخفيه للـرأي العام 
كمـا يحـق لها الـرد عـىل كل الجهات 
واألصـوات النشـاز التـي ُتعيـق تقُدم 
الحركـة الصناعية وتحـاول إرجاعها 
إىل السـنني العجاف املاضية التي كانت 

تشهد نسب إنجاز ُمتدنية جداً“.
الحاليـة  الحكومـة  ”أنَّ  وأضافـت 

ركزت عىل تطويـر القطاع الصناعي 
والتقـُدم بـأرسع وقـت ُممكـن لهذا 
القطـاع الحيـوي املُهم“. ُمشـريًة إىل 
أنَّ ”مشـاريع كثـرية كانـت ُمتوقفة 
وُمتلكئـة ِخالل السـنوات املاضية تمَّ 
إنجازهـا ِخـالل السـنتني املاضيتني 

وبإمكانيات ذاتيـة“.
وتابعت ان ”الوزارة ركزت عىل تأهيل 
جميـع املشـاريع التي حققـت فيها 
نسـب إنجاز ُمتقدمة وأعادت العمل 
بالخطوط اإلنتاجية بُمختلف املجاالت 
مـن أجل رفـد السـوق باالحتياجات 
الالزمة حتـى انطلقت رشكة الفرات 
العامـة لرتفد السـوق املحـيل بمادة 
الكلـور باإلضافـة إىل إنتـاج ُحبيبات 
اإلثيلـني يف أكرب مصنع عىل ُمسـتوى 
البرتوكيمياويـات}  {مصنـع  العراق 
والوصـول إىل مراحـل إنجـاز نهائية 
ملعميل الحديد والصلب ومعمل سماد 
الداب وغريها الكثري من املشاريع التي 

تخدم القطاعي العام والخاص“.
ولفتـت الصناعـة إىل أن ”هـذا التطور 
واإلنجاز أغاض الكثري من الفاسـدين 
واملُنتفعني يف ُمحاولة إليقاف الصناعة 
التـي ُتعترب هي رمز العـراق وأكرب من 

أحجامهم الصغيـرة“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن املركز العراقي االقتصادي، امس السـبت، عن أعداد السـيارات التي 

بيعت خالل عام ٢٠٢١ يف ١٢ دولة عربية من ضمنها العراق.
وقـال مدير املركز، وسـام حدمل الحلو، يف بيـان: إن «العراق جاء باملرتبة 
السادسـة بـ٨٥٫٤ ألف سـيارة خالل عام ٢٠٢١ من بـني ١٢ دولة عربية، 
حيث تصدرت السـعودية، وجاءت الجزائر املرتبة األخرية بحسـب األرقام 
املعلنـة عـن fOCus٢mOVe املتخصص يف السـيارات، والتـي بلغت ١٫٦٩ 

مليون سيارة.
وأضاف الحلو أن «العراق يعاني يف السـنوات األخرية زخماً مرورياً بسبب 
أعداد السيارات الكبرية التي دخلت إىل العراق بشكل عشوائي وغري مدروس 
ولم تستطع جميع الحكومات املتعاقبة من ٢٠٠٣ إىل اآلن وضع آلية عمل 
تخفف من الزخم الحاصل يف شـوارع املحافظات وخاصة العاصمة بغداد 
التي تشـهد زخماً مرورياً يف جانبي الكرخ والرصافة وعىل مدار سـاعات 
الدوام الرسـمي واألعياد واملناسـبات، ممـا يحتم عىل الدولـة والحكومة 
والجهـات املتخصصة يف الوزارات والهيئات املعنية ومديرية املرور العامة، 
وضع خطط ودراسـات عرصية وحديثة ومتطورة والعمل توسـيع البنى 
التحتية والشـوارع العامة وذلك بسـبب ارتفاع أعداد النسبة السكانية يف 

البالد».
وتابع أن «شوارع العاصمة بغداد مصممة يف بداية السبعينات والثمانينات 
وال تتماىش مع ارتفاع أعداد نفوس العاصمة والتي بلغت أكثر من ٨ ماليني 
نسـمة بحسـب آخر االحصائيات الرسـمية مع وجود مواطنني مراجعني 
وزائريـن للعاصمـة من مختلـف املحافظـات العراقية مع أوقـات الدوام 
الرسـمي، مما يسـبب زخماً مرورياً كبرياً يصل إىل ساعات من االنتظار يف 

بعض األوقات». 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهـب «االجنبي والعراقي» يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس السبت.
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، 
فيمـا بلغت اسـعار البيع ليوم الخميـس املايض ٣٨٠ الف دينـار للمثقال 

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

ارتفاعاً طفيفاً أيضاً عند ٣٤١ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٧ ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الف دينار و٣٩٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٤٠ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أكـد القيادي يف االتحـاد الوطني، غياث السـورجي، امس السـبت، إن 
65 باملائـة من عائدات النفط والغاز تذهـب اىل الرشكات النفطية التي 
تعاقـدت معهـا حكومـة اإلقليم.وقال السـورجي يف حديـث صحفي: 
”٦٥ باملئـة من عائـدات النفط والغـاز تذهب إىل الـرشكات املصدرة“، 
داعيا إىل ”رضورة االلتزام باملعايري القانونية وفق الدسـتور العراقي“.
وأشار السـورجي اىل أن ”االتحاد الوطني أكد خالل امللتقى، الذي جمع 
نيجريفان بارزاني وبافل طالباني، إن تصدير نفط وغاز إقليم كردستان 
يجب أن ال يصب يف مصلحة الدول املسـتوردة“.وبني السورجي ان ”ان 
مهام اللجان املشـرتكة سـتبدأ يف األيام القادمة لغـرض حلحلة األزمة 
السياسـية الراهنة، ومنها اختيار مرشـح لرئاسـة الجمهورية متفق 
عليـه من كال الحزبني الكرديـني“.وكان القيادي يف االطار التنسـيقي، 
جبـار املعموري، قد اكد، يف وقت سـابق، أن رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني استثمر امواال طائلة يف رشكات استثمارية 

داخل حقول نفط جنوب العراق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامـة للمناطق الحرة التحرك إلقامة 4 مناطق يف بغداد 
والنجـف األرشف وعـىل الحدود مع إيـران واألردن.وقـال مدير الهيئة، 
منـذر عبد األمري أسـد: إن ”هناك جملة من القـرارات املهمة من خالل 
موجز تنفيذي صـدر“، مبينا أنه ”خطوتنا املقبلـة إقامة منطقة حرة 
مجـاورة ملطار بغـداد الدويل تعنى بــ (3) أعمال هي الشـحن الجوي 
وإقامـة مشـاريع لخدمات الطـريان وصيانـة الطائرات واملناسـبات 
املتعلقة بالطريان وثالثاً الخدمات األرضية ومثل هذا املرشوع سنعرضه 
كفرصة اسـتثمارية“.وأضاف ”كذلك نسـعى اىل اقامة منطقة حرة يف 
مطـار النجـف الدويل، ومنطقة حـرة يف محافظة البـرصة بالقرب من 
الحدود االيرانية يف منطقة الشـالمجة“.وتابع، ”نسعى جاهدين ونبذل 
جهـودا كبرية إلنجـاح التوجه بإقامة منطقة اقتصادية مشـرتكة عىل 
الحدود بني العراق واألردن وجزء منها يكون منطقة حرة وهناك الكثري 

من الخطط املستقبلية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت تركيـا، امس السـبت، أن نصـف صادراتها مـن اللحـوم البيضاء تم 

تصديرها اىل العراق خالل العام املايض ٢٠٢١.
وقـال مديـر رشكـة «ليزيتا» لتصديـر اللحـوم البيضاء، مسـعود ارغول، يف 
ترصيحـات اطلعت عليها «الـزوراء»: إن «انتاج لحوم الدجاج يف تركيا ارتفع 
بنسـبة ٥٫١٪ عـام ٢٠٢١ مقارنة بالعام الذي سـبقه والذي بلـغ ٢ مليونان 

و٢٤٥ الفاً و٧٧٠ طناً».
مبيناً أن «حجم املبيعات السـنوية للحوم البيضـاء الرتكية التي تحتل املرتبة 

العارشة عىل مستوى العالم بلغت ٥٫٥ مليارات دوالر».
وأضـاف أن «صـادرات اللحـوم البيضاء للعـام املايض بلغـت ٦٣٢ الف طن 
محققـة عائد بالعملة االجنبية مقـداره ٨٩٤ مليون دوالر مقارنة بصادرات 

العام ٢٠٢٠ والتي بلغت ٥٣٩ الف طن».
مشـرياً إىل أن «تركيا صدرت اللحوم البيضاء اىل ٩٣ دولة خالل العام املايض، 
ومـا يقارب نصف هذه الصادرات ذهبت اىل العراق».ويعتمد العراق عىل دول 

الجوار وخاصة تركيا باسترياد املواد الغذائية ومنها لحوم الدجاج.

بغداد/ الزوراء:
أكـد النائب عن ائتالف دولـة القانون، محمد الزيادي، امس السـبت، ارتفاع 
البطالـة يف البـالد مقلقـة للغايـة، وان كافـة الجهـود التي بذلتهـا حكومة 

الكاظمي خالل العامني يف قضية تشغيل الشباب ال تزال تراوح مكانها.
وقـال الزيـادي يف حديـث صحفـي: أن البـالد تعانـي اليوم تباطؤ شـديد يف 
اقتصادها نظرا الرتفاع األسعار لذلك فإن مكافحة البطالة بحاجة إىل تحفيز 

القطاعات االستثمارية.
وأضاف: أن سياسـات التشـغيل والقضاء عىل البطالـة التي اتبعتها حكومة 
ترصيـف األعمال فاشـلة بامتياز يف ظـل تواضع معدالت النمـو االقتصادي 
الحقيقي.وأشـار إىل: أن ارقام البطالة يف عهد حكومة الكاظمي سجلت أعىل 
معـدل يف تاريخ العراق. الفتـا إىل: أن ارتفاع معـدالت البطالة يف البالد مؤرش 

خطري ال يمكن تجاهلها.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل 

طفيف، امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سجلتا 
صبـاح امس، ١٤٨١٧٥ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 
سجلت االسعار صباح الخميس املايض ١٤٨٢٠٠ دينار عراقي مقابل 

١٠٠ دوالر امريكي.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر .
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 بغداد/ متابعة الزوراء
رفض نادي القوة الجوية سـفر ٣ من العبيه مع املنتخب األوملبي للمشـاركة يف بطولة كأس 
اسيا التي تنطلق مطلع الشهر املقبل.وقالت مصادر مقربة من إدارة املنتخب إن إدارة القوة، 
وبطلـب من املدرب قحطان جثري، طلبت من الالعبني حسـن رائـد، ومنتظر محمد، ومنتظر 
عبد األمري، االلتحاق بالفريق اسـتعدادا ملواجهة نفط البـرصة، اليوم األحد، بالدوري املمتاز.
وأوضحت املصادر أن «إدارة القوة الجوية اشـرتطت تأجيـل املباراة مع نفط البرصة، مقابل 
سـفر العبيها الثالثة مع األوملبي إىل أوزبكسـتان». ونوهت إىل أن «القرار جاء بعد تأكد غياب 

١٣ العبا عن الفريق يف مباراته املقبلة ألسباب متعددة كاالصابات والحرمان «.
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بغداد/ عدي  صبار:
لكـرِة  الوطنـّي  املُنتخـب  اختتـَم 
الصـاالت، امس السـبت، تدريباتُه 
يف قاعـِة جامعـة گلگامـش قبـَل 
مغادرته إىل دولـِة الكويت لخوِض 
غمـار بطولـِة غـرب آسـيا التـي 
تنطلـُق ُمنافسـاتها يف الرابـع من 

شهر حزيران املُقبل. 
وشـارَك يف تدريبـات االمس (16) 
العبـًا هم كٌل من وليد خالد وحيدر 
مجيد وطارق زياد وسـالم فيصل 
وعـيل موفق وعـيل شـهاب أحمد 
وفـادي عـالء وعيل حقـي وقيرص 
منتظـر وغيث ريـاض ومصطفى 
إحسـان وحامد عالء وفهد ميثاق، 
أما حراس املرمى، فهم أحمد دريد 

وزاهر مهدي ومحمد سامي.
وعّربَ العُب املُنتخـب الوطني، فهد 
ميثـاق، عن ثقته الكبـريِة بزمالئه 
الالعبني، خصوصـًا أنهم يتدربون 
تحـت قيادِة مـالٍك تدريبـي مميٍز 

بإدارِة محمد ناظم الرشيعة. 
وأكَد أتمنى يف املُستقبِل أن نلعَب يف 
كأس العالم، وأعتقـد أننا قادرون 
عىل ذلك، بعد أن وضَع املدرب خطًة 
طويلَة األمد يبغي من خاللها بناَء 
منتخٍب قـوي يكون رقماً صعباً يف 

البطوالِت املُقبلة. 
مـن جانبه، أوضَح العـُب املُنتخب 
الوطنـي، عـيل حقـي: إن املُنتخب 
الوطني يعيش أجواًء مثاليًة، وهدُف 
الجميع تحقيـُق نتيجة إيجابية إىل 
جانِب االحتكاك واالستفادِة الفنّية 
من هذه البطولـة التي تعدُّ مرحلَة 

إعداٍد مهمة للنهائياِت اآلسيوّية.
ويف االختتاِم، أرسَل املدرُب املُساعد 
ملنتخبنا الوطني، حسـني عبد عيل، 
الجماهـري  إىل  اطمئنـان  رسـالَة 
كـرة  لعبـِة  ومتابعـي  الوفيـِة 
الصاالت، قائـًال: إن إعداد املنتخب 
يسـرُي وفـَق الخطة التـي وضعها 
الرشيعـة  ناظـم  محمـد  املـدرُب 
ُمشـرياً إىل إن كل الجهـود منصبٌة 
اآلن عىل بنـاِء منتخٍب قوي، يكون 
أغلُب عنارصه من الشباِب املمزوِج 

بالعبي الخربة.
وبني إن ُمشاركة املنتخب يف بطولِة 
غـرب آسـيا تعـدُّ إعـداداً حقيقياً 
للوقـوِف عـىل املُسـتوى الصحيح 
مـع  تحـٍد  أمـام  ألننـا  لالعبـني، 
الزمـن، ُبغية الوصـوِل بالفريق إىل 
الجاهزّيِة التامِة قبل خوض ِغماِر 
بطولة نهائياِت آسـيا التي تنطلُق 

يف أواخر شهر أيلول املقبل.
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خطـف منتخبنـا الوطني بكرة السـلة عىل 
اىل  املؤهلـة  الخامسـة  البطاقـة  الكـرايس 
مونديـال العالـم بعـد فـوزه الثمـني امس 
عـىل منافسـه املنتخـب املاليـزي بنتيحـة 
50/47 نقطـة يف اختتام منافسـات بطولة 
اسـيا اوشـينا التي اقيمت يف جزيرة بوكيت 

التايلندية .
وقال رئيس اتحاد كرة السـلة عىل الكرايس 
عباس وناس: مبارك لنـا والتحادنا وللجنة 
الباراملبية هذا االنتصار والتأهل اىل مونديال 
العالـم السـيما وهـي املـرة االوىل يف تاريخ 
اللعبـة يتأهـل منتخبنـا بكـرة السـلة عىل 
الكـرايس اىل مونديال العالم وهذا يعد انحازا 
كبريا غري مسـبوق كمـا  نهدي هـذا الفوز 

الثمني لشعبنا العراقي الجريح.
امـا رئيس الوفـد العراقي عبـد الكريم باقر 
فقال: أنا سـعيد جـدا وال اعرف كيف اصف 
لكم مشـاعري عندمـا اطلق حكـم املباراة 
صفـارة نهايـة املبـاراة ونحـن نتفوق عىل 
منافسـنا بفارق ثالث نقـاط، منظر جميل 

وفرحة لن توصف.
واضـاف: حقيقة كانت مبـاراة صعبة جدا 
حيـث واجهنـا منتخبا متمرسـا لديه نفس 
الحظـوظ بالتأهل اىل مونديـال العالم ولكن 
جهازنا الفني عرف كيـف يوجه العبيه من 
اجل تحقيق الفوز الثمـني، ونحمد الله عىل 

تأهلنا اىل مونديال العالم .
واشـار اىل: ان العبنـا الشـاب سـجاد عبـد 
الوهـاب حصل عىل لقب افضل العب شـاب 
ضمـن فئة عوقـه وحقيقة كان شـعلة من 
الحركة والنشـاط داخل امللعب طيلة دقائق 
مشـاركته يف املباريـات، كما تسـلمنا كأس 
مجموعتنـا التـي تأهلنا من خـالل لتكملة 

مشوارنا يف البطولة ذاتها.
أما مدرب املنتخب رافد عبد الحسني فتحدث 
قائـال: يف البـدء علينـا ان نشـكر العبينـا 
االبطال عىل ادائهم املميز والشجاع يف مباراة 
الحاسـمة امـام ماليزيا بعـد ان اثبتوا انهم 
بمسـتوى الحـدث والحمد للـه توجنا بنيل 

املركز الخامس عند جدارة واستحقاق.
وبـني: املبـاراة لم تكن سـهلة أبـدا والدليل 
الفارق البسـيط مـن النقـاط والبالغ ثالث 
نقاط الغـري عند الدقائق االخرية من املباراة 
وقد وضعنـا هذا الفارق تحـت ضغظ كبري 
إال ان العبينـا قد حسـموا املبـاراة لصالحنا 

بجهودهم السخية الرائعة.
اما العبنا الشـاب سجاد عبد الوهاب فقال: 
الحمد لله تأهلنـا اىل مونديال العالم بجهود 
مالكنا التدريبي الرائع بقيادة مدربنا البطل 
رافد عبد الحسـني ومسـاعده كاظم هليل ، 
كما اشـكر اخوتي بالوفـد االخ عبد الكريم 
باقـر وزميلـه ثامر مجيـد ومعالجنا البطل 

حكيم عاجل وزمالئي الالعبني.

بغداد/ الزوراء
عقـَد االتحاُد العراقـّي للصحافِة الرياضّيـة اجتماعُه 
الدوري بحضـوِر رئيـس االتحاد خالد جاسـم ونائِب 
الرئيـس الدكتور عدنان لفتة وأمني الّرس يوسـف فعل  
وأمـني الّرس املُسـاعد سـيف املالكـي، واألعضاء ميثم 
الحسـني وعمار سـاطع وسمري السـعد وبالل زكي، 
وغاَب عن الحضوِر جعفـر العلوجي ومؤنس عبد الله 

وجمعة الثامر ألسباٍب خاّصة.
 وتنـاوَل االجتمـاُع جملًة مـن القضايا واألمـوِر التي 
تخُص عمَل االتحاد يف الفرتِة املُقبلة وما تّم إنجازُه من 

منهاِج االتحاد خالل الفرتِة املاضّية.
ويف بدايِة االجتماع، رحَب رئيُس االتحاد، خالد جاسم، 
بالحضـور، وتمنى للجميِع املوفقيَة والنجاح يف تقديِم 
الطروحـات التـي تسـهُم يف إنعـاش واقـِع الصحافِة 

الرياضّية.
وقرَر االتحاد العراقّي للصحافِة الرياضّية إعادَة النظر 

بعمـل اللجـاِن العاملة يف االتحـاِد، وإعـادة هيكليتها 
وَتسـمية أعضاء االتحاد مرشفني عليها، عىل أن يكون 
رؤساُء اللجان وأعضاؤها هم من أعضاِء الهيئة العاّمة 
لفسح املجاِل لهم للعمِل مع املكتِب التنفيذّي لالتحاد،

فضـًال عن انتظـاِر املواعيد الرسـمّية من املؤسسـاِت 
الرياضّيـة لتوقيـع بروتوكـوالت التعاون مـع (وزارة 
الشباب والرياضة - اللجنة األوملبية - اللجنة الباراملبية 

- اتحاد الكرة).
إىل جانـِب االتفـاق عـىل إقامـِة الـدورات التدريبّيـة 
والتطويرّية ألعضاِء الهيئة العامة، إذ تم إكماُل جميع 
ُمتطلبات إقامـة دورٍة يف الديوانية واالتفاق عىل إقامِة 

دورتني يف محافظتي أربيل وميسان.
وأكَد أعضاُء االتحاد أن الفرتة املُقبلة ستشهُد استثماَر 
كل الجهـود وتذليل كل الصعوبـاِت والعراقيل للرشوع 
بقـوٍة يف العمل املُثمر لخدمِة الصحافـِة الرياضّية من 

خالل الرشوِع بعمليِة تصنيف أعضاِء الهيئة العامة.

وأكَد االتحاد أنه يتابُع عن كثٍب الحالة الصحّية ألعضاِء 
الهيئة العامة، إذ كلـَف االتحاد ُعضو مكتبه التنفيذي 
جعفـر العلوجـي لزيـارِة الزميلـني جـواد الخرسـان 
ومحمد حسـني عبد الرسـول، فضالً عن تكليِف ُعضو 
املكتب التنفيذّي سمري السعد لزيارِة الزميل عمار عبد 
الواحد برفقِة أعضاِء الهيئة العامة حيدر العالق وأحمد 

الحلفي، والتكفل بمتابعِة حالته ورعايته صحياً.
واطلَع االتحاُد عىل طلباِت االنتماء وتمت املوافقُة عىل 
الزمالِء ماهر حسان وعيل سـعيد نجيب ويوسف عبد 
عون وسـيف معتز محيي ومحمد عبد السـتار نارص 
وفارس حمـزة ثامر وعيل عجمي رسـول ويارس عبد 
األمـري رحمة الله وحيدر عبد عيل ومحمد أحمد وحمد 
قيس حاتم وعيىس عيال وشهاب أحمد محمود ورايض 
عبد عيل خزعل وأمجد عبد القادر جدوع وعبد السميع 
العـزاوي وأبرار جـواد كاظم وآالء موحان السـاعدي 
وأرشف إبراهيم مالك ومروى كريم نايف وصالح ثابت 

عويد وحامد الشطري وحيدر شالل عبد وطالل عدنان 
عبيد وزيـد الزيدي وليـث العتابي وعبـد الزهرة نعيم 

وانتصار الرساج.
واطلـَع االّتحاُد عىل مقـرراِت لجنة أخالقيـات املِهنة، 
ومنها أن االتهاماَت التي أطلقها رئيُس نادي الديوانّية 
حسني العنكويش باتجاِه عدٍد من الزمالِء تبنَي أنها غرُي 
صحيحٍة، وال تسـتنُد إىل أي يشٍء ملموٍس، لذلك نطالُب 
مـن الجميع بعدِم إطالِق التهم جزافاً بحقِّ الصحفيني 

ألن ذلك يعرّضهم إىل املساءلِة القانونّية. 
ويدُعـو االتحاد العراقـّي للصحافـِة الرياضّية أعضاَء 
الهيئة العامـة الراغبني بالحصول عـىل هويِة اإلتحاد 
العربـي للصحافـِة الرياضّية لقاء مبلـغ قدره (10$) 
عـرشة دوالرات ال غري عن كِل هويٍة، فضالً عن إصدار 
هويـِة االتحاد الـدويلّ للصحافِة الرياضّيـة لقاء مبلغ 
مقـداره ($40) أربعـون دوالراً مع نسـخٍة ملونٍة من 

الجواز.

ÜaáÃi@Ú„bflc@Âfl@åÏ–€a@¬b‘„@—�‘Ì@ıb‰ÓæaÎ@¡–‰€a@‚bflc@µn‰Ó$@µn�‘„@äáËÌ@ıaäÎç€a
äÎá€a@Âfl@ÊÏq˝r€aÎ@Úr€br€a@Ú€Ïßa

بغداد/ متابعة الزوراء
انتـزع النفط نقطة ثمينة من ضيفه 
الـزوراء، بعدما تعـادال (2-2)، امس 
السـبت، يف ملعب النفـط بالعاصمة 
بغداد، ضمن الجولـة 33 من الدوري  

املمتاز.
افتتح وليد كريم التسـجيل للنفط يف 
الدقيقـة 1+45، وأدرك زين العابدين 

سالم التعديل للزوراء يف الدقيقة 60.
ثـم أضاف سـعد عبـد األمـري الهدف 
 ،74 الدقيقـة  يف  للضيـوف  الثانـي 
واقتنص كـرار محمد هـدف التعادل 
الثانـي للنفـط مـن ركلـة جـزاء يف 

الدقيقة 90+1.
وبهـذا التعـادل رفع الـزوراء رصيده 
إىل 56 نقطـة يف الرتتيـب الخامـس، 
وأصبـح رصيـد النفـط 53 نقطة يف 

املركز السادس.
ورغم سـيطرة الزوراء شـبه املطلقة 
عـىل مجريات الشـوط األول، وإهدار 
جملة من الفرص السـهلة عن طريق 
مـازن فيـاض ومهدي كامـل، تمكن 
قائـد النفـط وليـد كريم مـن وضع 
فريقه يف املقدمة، مستغال كرة طولية 
تجاوزت دفاعات الضيوف، فسـددها 
عىل يسـار حارس الزوراء عيل ياسني 

.(1-0)
وزادت اإلثارة يف الشوط الثاني، عندما 
تمكـن البديل الشـاب زيـن العابدين 
سالم، من أول ملسة، أن يدرك التعادل 
لفريق الـزوراء، بعد استبسـاله عىل 
تمريـرة بينيـة تسـلمها وصوب عىل 
مصطفـى  النفـط  حـارس  يسـار 

طارق.
واستطاع القائد سعد عبد األمري إحراز 
الهدف الثانـي للضيوف، بعد عرضية 

متقنة من زميله أحمد فاضل.
لكـن البديـل محمد صالح تسـبب يف 
ركلة جزاء لصالح أهـل الدار، نفذها 
الـذي وضـع  بنجـاح كـرار محمـد 
تصويبته يف منتصـف مرمى الزوراء، 
لتنتهـي املواجهـة عىل وقـع التعادل 

مسلسـل  الـزوراء  ليواصـل   ،(2-2)
إهـدار النقـاط، بينما حافـظ النفط 

عىل موقعه يف الئحة الرتتيب.
وعاد امليناء اىل سـكة االنتصارات بعد 
ان تمكن مـن تحقيق انتصاره الثاني 
يف الدوري  املمتاز، عىل حساب ضيفه 
أمانة بغداد بنتيجة (0-1)، يف املباراة 
التي اقيمت يف بغداد ضمن الجولة 33 

من البطولة.
هـدف الفـوز الثمـني للمينـاء حمل 
توقيع الالعب احمـد خالد يف الدقيقة 
39 من زمن املباراة التي أقيمت وسط 

حضور جماهريي ضعيف.
ورفـع املينـاء رصيـده اىل 24 نقطـة 
باملركـز 19، فيمـا بقي أمانـة بغداد 

باملركز 14 برصيد 35 نقطة.
اتسمت دقائق الشـوط االول بالندية 
من طـريف املواجهة، واهـدر الضيوف 
عـن طريـق محمـد شـوكان فرصة 
سـهلة انقذها برباعة حـارس أمانة 
بغـداد رسهنك محسـن، باملقابل كاد 
املحرتف االيفواري سـاديا أوليفريا ان 
يضع فريقه أمانة بغداد باملقدمة لوال 

الترسع يف التسديد.

ومن حالة ثابتة، تمكن احمد خالد من 
تسـجيل هدف السـبق بطريقة غاية 
بالروعـة، بعـد تصويبة من مسـافة 
تجاوزت 40 ياردة، ليضعها يف سقف 
شباك اهل الدار، ولينهي الشوط االول 

بتقدم السفانة بنتيجة (1-0).
وانخفـض اداء الفريقـني يف الشـوط 
الثانـي، عـىل الرغـم مـن التبديـالت 
العديدة التي اجراها عيل وهاب مدرب 
املينـاء، وعصـام حمد مـدرب أمانة 
بغداد، اال ان النتيجة بقية عىل حالها 
دون تغيري، فيما كانت ابرز مشـاهد 

الدقائـق االخرية تعـرض العب امليناء 
سـاجد عبـاس اىل حالـة طـرد، بعد 
اعرتاضه الشـديد عىل قـرارات حكم 

املباراة.
وكـرس امليناء حالة الصيـام الطويلة 
عن االنتصـارات، ونجـح بالفوز بعد 
16 مبـاراة لم يتـذوق فيها االنتصار، 
منـذ تغلبه عـىل الديوانيـة (0-3) يف 

الجولة 17 من البطولة.
باملقابل، يواصل أمانة بغداد سلسـلة 
عـن  وغيابـه  املتواضعـة  نتائجـه 
االنتصارات للمباراة الخامسة تواليا.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
مقـدم الربامج يف القناة العراقية العامة، الزميل 
محمد صربي، ثمن كل من حرض مراسـم عزاء 
والدتـه او اتصـل او ارسـل برقيـات التعازي، 
ويلتمـس العذر لـكل من لم تسـعفه الظروف 
لتقديم التعازي بهذا املصاب، سائال العيل القدير 
ان يحفظ الجميـع ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة 

كل رش ومكروه.
 ***********************

مصور برنامج (سـتوديو الجماهري) الذي يبث 
من عىل شاشة قناة (دجلة) الفضائية، الزميل 
احمـد جبار الخيكاني، احتفل بعيد ميالده قبل 
ايام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا بالعمر املديد 

ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
األوملبي  للُمنتخِب  الفني  املديُر  أكَد 
أهّم  واحٍد من  الفوز عىل  تحقيق  أن 
املنتخباِت عىل نطاِق القارِة اآلسيوّية 
عىل  ايجابي  انعكاٌس  له  سيكون 

صعيِد منافساِت البطولة اآلسيوية.
وقاَل املديُر الفني للمنتخِب األوملبي، 
يف  سوكوب،  فالديمري  التشيكي 
أن  الجميع  يعي  الصحفي  املؤتمِر 
لم  العراقّي  األوملبّي  استعدادات 
الظروف  بسبِب  طبيعي  بشكٍل  تمر 
جعلنا  الذي  األمُر  للجميع،  املعروفِة 
عدَة  نتجاوَز  أن  جاهدين  نحاوُل 
الفريق  تحضرِي  أجل  من  معوقات 

للبطولِة اآلسيوية.

منتخٍب  عىل  الفوز  تحقيق  وأضاَف 
بقوِة إيران سيكون لُه حافٌز ايجابي، 
النتيجِة،  عن  النظر  بغض  ولكن 
املباراتني  من  كثرياً  استفدنا  فقد 
بشكٍل  ولو  تشكيٍل  عىل  لالستقراِر 

نسبي للبطولِة القارّية.
سوكوب  أوضَح  متصِل  صعيد  وعىل 
أوروبا  من  القادمني  الالعبني  إن 
عىل  التأقلم  أجل  من  لوقٍت  احتاجوا 

أجواِء العراق.
عبد  منتظر  الالعب  إن  اىل   الفتاً   
بآالم  به لشعوره  الزُج  يتم  لم  األمري 
عن  ناهيك  املعدة،  مستوى  عىل 
اإلرهاِق لخوضه مباراًة مع فريقه يف 

الدوري.
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بـدأ جوليان ناجلسـمان، مـدرب بايـرن ميونيخ، 
القـادم (2022-2021) يف  التحضـري للموسـم  يف 
ظـل إمكانيـة رحيـل مهاجمـه البولنـدي، روبرت 

ليفاندوفسكي.
ومـن املحتمل مغـادرة صاحـب ال33 عاما ملعب 
أليانتـس أرينـا، هذا الصيـف، بعدما تقـدم بطلب 

رسمي للرحيل، إثر تلقيه عرضا من برشلونة.
وبحسـب موقـع ”سـبورت 1“، فـإن ناجلسـمان 
يخطط إلجـراء تعديالت عىل طريقـة لعب فريقه، 
يف املوسـم املقبل، حيث يعتزم االعتماد عىل مهاجم 
وهمي، بخالف ما اعتاد عليه بايرن طوال السنوات 

املاضية، يف حال رحيل ليفاندوفسكي.
ويملك بطل البوندسليجا يف تشكيلته العبني قادرين 
عـىل شـغل مركـز املهاجـم الوهمي، عىل رأسـهم 

الثنائي األملاني توماس مولر وسريجي جنابري.
كمـا أن هناك احتماال أيضا لجلب الدويل السـنغايل، 

ساديو ماني، من ليفربول للعب هذا الدور.
وبـات البولنـدي روبـرت ليفاندوفسـكي، مهاجم 
بايـرن ميونيخ، عىل بعد خطوة واحدة من االنتقال 

إىل برشلونة خالل املريكاتو الصيفي.
ووفقا لصحيفة ”سبورت“ اإلسـبانية، فإن بايرن 
ميونيخ وصـل إىل مرحلة متقدمة مـن املفاوضات 

مع السنغايل ساديو ماني، جناح ليفربول.
وأشـارت إىل أن الجناح السـنغايل قـد يعلن خططه 
للرحيـل عـن الريـدز عقـب نهائـي دوري أبطـال 

أوروبا.
وأوضحـت الصحيفـة اإلسـبانية أن صفقة انتقال 

ماني إىل بايرن ميونيخ ستبلغ 30 مليون يورو.
وذكـرت ”سـبورت“ أن عقـب االتفاق مـع ماني، 
سيسـمح بايرن ميونيخ لليفاندوفسـكي بالرحيل 
نظري سـعر مشـابه 30 مليون يورو، باإلضافة إىل 
املتغريات.يذكر أن عقود ماني وليفاندوفسـكي مع 
ليفربـول وبايرن ميونيـخ عىل الرتتيـب، تنتهي يف 
صيـف 2023.وينتظـر بايرن ميونيـخ جني بعض 
األمـوال من صفقـة سـابقة، أبرمها مـع يونيون 

برلني العام املايض.
ويتعلق األمر باملهاجم األملاني ليون داجاكو، البالغ 
مـن العمر 21 عاما، والذي انضـم للنادي البافاري 

من شتوتجارت عام 2019.
وأشـارت صحيفـة ”شـبورت بيلـد“ األملانيـة، إىل 

تخلـص بايرن من الالعب الشـاب، بعدما فشـل يف 
إقنـاع الطاقم الفني للفريـق األول بتصعيده، حيث 

تمت إعارته إىل يونيون برلني.
ورغم عدم مشاركته سـوى يف مباراتني فقط مع 

فريـق العاصمة األملانيـة، إال أن يونيون برلني 
قرر تفعيل خيار الرشاء، الصيف املايض.

ومـن جانبهـا، ذكـرت مجلة ”كيكـر“ أن 
الناديـني اتفقا انذاك، عـىل انتقال الالعب 
مقابـل 1.5 مليـون يورو، يف حـال بقاء 
الفريق يف البوندسـليجا، بينما تنخفض 
قيمة الصفقـة إىل مليون فقط إذا هبط 

يونيون.
الـدوري  يف  يونيـون  اسـتمر  وبعدمـا 
األملاني، فإنه بذلك سـيضطر لدفع املبلغ 
املنصوص عليـه يف العقد.وهـذا رغم أن 
الالعـب ال يتواجد ضمـن صفوفه، حيث 
قـرر يونيون التخيل عن داجاكو بعد نحو 
7 أشهر فقط عىل انضمامه للفريق، معريا 
إياه إىل سـندرالند اإلنجليزي يف أغسـطس 
اب املايض.يف الوقت ذاته، سيجني يونيون 
برلـني أمـواال أكثـر مـن انتقـال داجاكو 
إىل سـندرالند، بعدمـا قرر األخـري تفعيل 
خيـار الـرشاء، بمقابـل مـادي أعىل من 
املبلغ الذي سـيدفعه النادي األملاني لبطل 

البوندسليجا.

قال أوليفر بريهـوف، مدير املنتخب األملاني، 
إن املنتخب أنهى معسـكرا ”إيجابيا للغاية“، 
وذلـك ضمـن االسـتعدادات لخـوض بطولة 
دوري أمـم أوروبـا وكذلـك نهائيـات كأس 

العالم 2022 .
وجمع هانـزي فليك املدير الفنـي للمنتخب 
األملاني 26 العبا للمعسكر الذي أقيم يف مدينة 
ماربيا اإلسبانية منذ يوم االثنني املايض، وقد 
شهد إجراء التدريبات يف الصباح بينما جرى 
السـماح لالعبـني بقضاء فرتات املسـاء مع 

أرسهم.
ويعـود العبو املنتخب األملانـي من ماربيا إىل 
أملانيـا للحصول عىل راحة مطلع األسـبوع، 

قبـل التجمـع مـن جديد يـوم االثنني يف 
هرتسـوجن اوراخ اسـتعدادا ملباريـات 

دوري األمم.
ويلتقي املنتخب األملاني نظريه اإليطايل 
بطل أوروبا ذهابـا وإيابا يومي الرابع 
يلتقـي  كمـا  حزيران/يونيـو  و14 
منتخبـي إنجلـرتا واملجـر يف السـابع 

وال11 من الشهر نفسه.
ترصيحـات  يف  بريهـوف  وقـال 
للصحفيني: ”كان وقتا إيجابيا للغاية، 
بما يف ذلك األوقات التي اسرتخى فيها 
الالعبون مع أرسهم. لقد تطورنا معا 
بشـكل أكـرب. وكان هنـاك الكثري من 
العمل املكثـف يف الفرتات الصباحية.. 
لدينا أهـداف كبرية هـذا العام، حيث 

تقام كأس العالم“.
دور  مباريـات  بريهـوف  ووصـف 
املجموعات بدوري األمم، والتي تختتم 
يف أيلول/سـبتمرب املقبـل، بأنها ”أول 
اختبـار حقيقـي قبـل كأس العالـم“ 
والتي تقام يف قطر خالل الفرتة ما بني 
21 ترشين الثاني/نوفمرب و18 كانون 

األول/ديسمرب.
ويتنافس املنتخب األملاني، املتوج بكأس 
العالم أربع مرات، يف النسخة املقبلة من 
البطولة مـع منتخبي إسـبانيا واليابان 

وكذلـك الفائـز مـن امللحـق الفاصل بني 
كوستاريكا ونيوزيلندا.

يسـتعد اإليطايل، أنطونيـو كونتي، املدير 
الفنـي لتوتنهـام، للبقـاء يف منصبـه يف 

املوسم املقبل.
فقد ذكرت وكالـة األنباء الربيطانية (بي 
إيـه ميديـا)، أن املـدرب كان متحفظـا 
بشأن مستقبله، حيث رفض االلتزام مع 

الفريق لفرتة طويلة.
وأكـد يف أكثـر مـن مناسـبة، أن األمـر 
سيتحدد من خالل لقاء مع إدارة النادي، 

يف نهاية املوسم.
لكن كونتـي، الذي كان يف إجازة يف بالده، 
أشار إىل نيته لالستمرار عىل رأس الفريق 

يف املوسـم املقبل، يف الوقت الذي عقد فيه 
اجتماعـا مع املديـر الريايض للسـبريز، 

فابيو باراتيتيش، يف إيطاليا.
وجاء تأهل توتنهام لدوري أبطال أوروبا، 
والوعد بضخ 150 مليون جنيه إسرتليني 
(189 مليون دوالر) الستخدامها يف سوق 
االنتقـاالت الصيفيـة املقبلـة، ليزيل كل 

الشكوك لدى كونتي يف طموح النادي.
وتحـدث كونتـي عن رغبتـه يف التحضري 
لطموح اخر، بمجرد حصول الفريق عىل 
املركز الرابع يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
حيث يريد املنافسة عىل البطوالت الكربى 

مع توتنهام، وهو األمر الذي استمعت له 
إدارة النادي.

وركـز االجتمـاع الذي تـم يف تورينو، بني 
كونتـي وباراتيتيش، عـىل تعزيز صفوف 
الفريق، حيث يرغب املدرب يف استقطاب 

6 العبني جدد، هذا الصيف.
وباإلضافـة إىل ضـخ مبلـغ 150 مليـون 
جنيه إسـرتليني نقدا، سـيحصل كونتي 
عـىل أموال أخرى من بيع بعض الالعبني، 
مثـل تانجـوي ندومبيـيل وجيوفانـي لو 
وسـريجيو  وينكـس  وهـاري  سيلسـو 

ريجليون، إىل جانب أخرين.

ويتبقـى يف عقد كونتـي عام اخر 
مع السـبريز، وقد بات قريبا من 
التجديـد، يف حـال أوىف توتنهام 
بوعـوده يف سـوق االنتقـاالت، 
”سـكاي  شـبكة  بحسـب 

سبورتس“.
ويريد مدرب إيطاليا ويوفنتوس 
السابق أن يملك عمقا يف قائمة 

الفريق، إىل جانب إضافة أسماء 
بالخـربة، بخـالف نهج  تحظـى 

مـع  بالتعاقـد  املعتـاد  السـيربز 
الالعبني صغار السن.

أعلن نادي وسـت هـام اإلنجليزي أن 
األوكرانـي الدويل أنـدري يارمولينكو 
سـيلحق بمارك نوبل خارج صفوف 
الفريق، مع نهاية العقود يف حزيران/

يونيو املقبل.
ولم ينجح املهاجـم يارمولينكو (32 
عاما) يف حجز مكان بالتشكيل تحت 
قيـادة املدير الفنـي ديفيـد مويس، 
وسـيكون عليـه البحـث عـن فريق 
جديـد اعتبارا من 30 حزيران/يونيو 

املقبل.
وكان يارمولينكو قد انضم إىل وسـت 
هام قادمـا من بوروسـيا دورتموند 
األملاني عام 2018 وسـجل 13 هدفا 
خالل 86 مباراة خاضها مع الفريق.

وكانت اخر مساهمة بارزة ليارمولينكو 
مع الفريق، هدف الفوز الذي سـجله يف 
شباك إشبيلية ليقود وست هام إىل دور 
الثمانيـة بالدوري األوروبـي، وذلك بعد 

غياب عن املالعب لفرتة.
وكان نوبـل قـد أعلـن بالفعل خالل 
املوسـم املنقيض، وهو املوسـم ال18 
لـه مع وسـت هـام، إنـه األخـري له 
بالفريـق حيث يعتزم االعتـزال، وقد 
أعلن النادي السماح له بالرحيل عرب 
الكشـف عن قائمـة الالعبـني الذين 

يعتزم االحتفاظ بهم.
ريـان  املدافـع  سـريحل  كذلـك 
فريدريكس عـن الفريق لـدى نهاية 
عقده، كما سـريحل حـارس املرمى 
ديفيـد مارتـني (36 عامـا) الذي لم 
يشـارك مع الفريق األول منذ كانون 

الثاني/يناير 2020.

مالديني: إبراهيموفيتش لن يعتزل 
أكـد باولـو مالدينـي، املديـر الريـايض 
لنادي ميـالن، أن مهاجم الفريق زالتان 

إبراهيموفيتـش، ال ينـوي االعتزال هذا 
الصيف.

وقال مالدينـي يف ترصيحاته لصحيفة 
تـم  ”لقـد  سـبورت:  ديللـو  الجازيتـا 
إخباري بـأن إبراهيموفيتش ليس لديه 

نية لالعتزال هذا الصيف“.
وأضاف: ”ال مشـكلة يف التوصل التفاق 
مع إبراهيموفيتش بشـأن تجديد عقده 

مع ميالن“.
وينتهـي عقـد إبرا مـع ميالن الشـهر 
املقبـل، وأعلن الروسـونريي أن املهاجم 

السـويدي خضـع لجراحـة يف الركبـة، 
وسـيغيب عن املالعب لفـرتة تصل إىل 8 

أشهر.
وأفـادت تقاريـر صحفيـة، أن ميـالن 
سـيمنح املهاجم السويدي، عقدا جديدا 
حتى صيف 2023، براتب سـنوي يبلغ 

2.5 مليون يورو.
يف  يحصـل  السـويدي،  املهاجـم  وكان 
عقـده الحايل مـع ميالن عـىل 7 ماليني 

يورو سنويا.
ويف سياق منفصل، تحدث مالديني عن 

موقف رافائيل لياو، قائال: ”هناك رشط 
جزائي يف عقد ليـاو بقيمة 150 مليون 
يـورو، لكن نعتـربه العبـا ال يمس، وال 

نفكر يف بيعه“.

ديباال سيحسم مصريه يف هذا املوعد
كشـف األرجنتينـي الوتـارو مارتينيز، 
مهاجم إنـرت ميالن ومنتخب األرجنتني، 
موعـد حسـم مواطنـه باولـو ديبـاال، 
العـب يوفنتـوس الذي سـينتهي عقده 
ملسـتقبله  املقبـل،  يونيو/حزيـران  يف 

ومصريه النهائي.
ويرتبط ديباال ارتباطا وثيقا باالنضمام 
لصفوف إنرت ميـالن، خالل هذا الصيف 
الجديـد، وسـط  املوسـم  وبدايـة مـن 
تقاريـر صحفيـة أشـارت إىل أن باولو 
توصـل التفاق مبدئي مـع النرياتزوري 
الوتـارو  وقـال  لصفوفـه.  لالنضمـام 
 “Tyc Sports” خالل ترصيحاته لقنـاة
لـم  ديبـاال؟  ”مسـتقبل  األرجنتينيـة: 
نتطرق إىل املوضوع، تحدثنا عن أشـياء 
كثرية، عن وضعه وكل شئ، لكنه يفكر 

اليـوم يف املنتخـب الوطنـي، وسـيقرر 
مستقبله عندما تنتهي هذه املباريات“. 
وأضـاف: ”ديبـاال العب يتمتـع بجودة 
عالية، لديه الشـخصية، وامل أن يلعب 
حيث يشعر بالراحة أكثر، وحيث يكون 
سـعيدا“. الجديـر بالذكـر أن املنتخـب 
األرجنتيني يستعد لخوض مباراة قوية 
أمـام إيطاليـا يف كأس أوروبـا أمريـكا 
الجنوبيـة، للفائزيـن بألقـاب أوروبـا 
وكوبا أمريكا، يف اللقاء املقرر له األربعاء 

املقبل عىل ملعب ويمبيل.
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اعترب مدرب املنتخـب اإليطايل، روبرتو 
مانشـيني، أّن املبـاراة األخرية التي 
املخـرضم  املدافـع  سـيخوضها 
لـ“أتـزوري“ جورجـو كيليني 
األسبوع املقبل أمام األرجنتني، 
سـتكون فرصة لشـكره عىل 

18 عاماً من الخدمات.
وكان كيلينـي أعلـن رحيلـه 
عن نـادي يوفنتوس واعتزاله 
دولياً يف نهاية املوسـم الحايل، 
غـري أن الالعب البالغ 37 عاماً 
قـد يواصـل اللعـب يف أمـريكا 
الشمالية، وفقاً لتقارير إعالمية 

عدة.
وسـتكون املبـاراة الوديـة أمـام 
األرجنتني عىل ملعـب ”ويمبيل“ يف 
لندن هـي الظهور الـدويل رقم 117 

لكيليني مع أبطال أوروبا.
وقـال مانشـيني يف مؤتمـر صحايف يف 
بداية املعسـكر التدريبـي اإليطايل ”لقد 
اتخـذ خيـاره ويجـب احـرتام خياراته. 
سأتحدث معه ألشـكره، من الطبيعي أن 

يسلك طريقاً أخرى“.
وأكد مانشـيني أن كيليني سيكون الوحيد 
الذي يعتـزل اللعب مـن املنتخـب اإليطايل، 
رغم غيابه عـن كأس العالم للمـرة الثانية 

توالياً.
وقـال املدرب: ”قد يلعـب البعض مباراتهم 
األرجنتـني)  (ضـد  املوسـم  يف  األخـرية 
ويعـودون إىل ديارهـم ألنـه يتعـني علينا 
االختيـار، لكـن ال أحد يف سـن جورجو. 
علينـا أن نبدأ من جديد، املشـجعون ما 

زالوا يدعموننا رغم ما حدث“.
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سـّجل جيمـي باتلر أعـىل رصيـد لـه يف األدوار 
اإلقصائيـة (47 نقطـة) وقـاد ميامـي هيت إىل 
الفـوز عـىل مضيفه بوسـطن سـلتيكس -111

103، يف نهائـي املنطقـة الرشقيـة ضمن دوري 
كرة السـلة األمريكـي للمحرتفني «أن بـي ايه»، 
فارضاً مباراة سابعة حاسمة عىل بطاقة نهائي 
الدوري.وبتعادل سلسـلة نهائـي الرشقية 3-3، 
ستكون مباراة اليوم األحد يف ميامي فاصلة عىل 
مقعد النهائي الذي بلغه غولدن سـتايت ووريرز 
بتخطيه داالس مافريكس 1-4 يف نهائي الغربية.

قال باتلر: «نـدرك ما هي قدراتنـا. علينا التقدم 
خطوة والفوز يف املباراة السابعة».

تابـع: «كنا نعـرف أنه يتعـني علينا القـدوم إىل 
هنـا وتحقيق الفوز. نعرف أيضاً أننا سـنفوز يف 

املباراة التالية».
وينطلـق نهائي الدوري الخميس املقبل يف سـان 
فرانسيسكو.وسـجل باتلر 16 مـن 29 محاولة 
ميدانيـة، 4 من أصل 8 من وراء القوس و11 من 
11 رمية حرة يف 46 دقيقة من أصل 48 أمضاها 

يف أرض امللعب.
أضاف إليها 9 متابعات، 8 تمريرات حاسـمة، 4 

رسقات وصّدة «بلوك شوت».
قال مدرب هيـت إريك سبولسـرتا «جلب جيمي 
إرادتـه التنافسـية الليلة وكانت إرادة ال تسـمح 
لنا بالخسـارة».ثقة ألهمت باتلر لبذل هذا الجهد 
الرائـع «فريقـي... املدربـون وثقـوا بـي كثرياً. 
منحونـي تلك الثقـة للخروج ولعب كرة السـلة 

بالطريقة الصحيحة».



 عمان/متابعة الزوراء:
 بيان عسكري أردني عىل لسان مدير 
اإلعالم العسـكري بخصـوص حرب 
املخدرات عىل الحدود السورية، جديد 
تماماً يف سـياق اإلفصاح العسكري، 
ما عده معلقون ”دعاية سياسـية“ 
خاصة أنه نجح يف شـد اهتمام الرأي 
العـام وحـول وجهتـه نحـو قضية 

جديدة.
ويتصدر هاشتاغ #الحدود_تحميها_

الزنود منـذ يومني الرتند األردني عىل 
التواصـل االجتماعـي بعـد  مواقـع 
بيان اإلعالم العسـكري األردني حول 
“حـرب املخـدرات السـورية“ الـذي 

شغل اإلعالم والناس.
وبدا أن اإلعالم العسكري الذي يعترب 
نوًعا من أنواع الصحافة املتخصصة، 
والتي تهتم بالجانب العسكري، لديه 
القـدرة عـىل التأثـري يف الـرأي العام 
وحشـده عىل خالف اإلعـالم األردني 
الرسـمي الـذي يشـهد قطيعـة من 

األردنيني وعدم ثقة يف روايته.
وال يكـف املسـؤولون األردنيون عن 
الحديـث عن أهمية قطـاع اإلعالم يف 
الدفاع عـن مختلف مصالـح الدولة 
اإلعـالم  أن  إذ  جـدوى  دون  العليـا، 
األردنـي يعانـي منذ سـنوات أزمات 
مركبـة لم تحرك السـلطات تجاهها 
سـاكنا، أبرزهـا األزمة املاليـة، كما 

يعاني التضييق والقمع.
واعتـرب مراقبـون أن بيـان اإلعـالم 
العسـكري ”إفصـاح إعالمـي غـري 
مسـبوق عن تفاصيـل املواجهة مع    
امليليشـيات عـىل الحـدود“، إذ للمرة 
األردن  وجـه  اإلطـالق،  عـىل  األوىل 
اتهامات رسـمية ومبارشة إىل إيران 

باملسـؤولية عن تهريب املخدرات.
وأمنيـاً  عسـكرياً  األردن  أن  ورغـم 
وسياسـياً يف حالـة تحذيـر طارئـة 

عىل أسـاس احتمـاالت التصعيد عىل 
الحـدود، فقـد ذهب بعـض املحللني 
إىل القـول إن اإلفصـاح اإلعالمي غري 
املسـبوق ”دعاية إعالميـة“ يف إطار 
استحقاقات سياسية موجهة للداخل 
يف ظـل تبعـات قضيـة الفتنـة بـني 
العاهـل األردني امللـك عبدالله الثاني 
وأخيـه األمـري حمـزة إذ اعتربوهـا 
محاولة لـرصف أنظار األردنيني عىل 

القضية نحو أخرى ال تقل أهمية.

يذكـر أنـه يف فربايـر املـايض أعلنت 
املسـلحة  للقـوات  العامـة  القيـادة 
األردنية، إطالق مسمى جديد ملديرية 
التوجيـه املعنوي، لتصبـح ”مديرية 
اإلعـالم العسـكري“، وذلـك بتوجيه 
مـن رئيس هيئـة األركان املشـرتكة 
اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، 
”ترجمـًة للـرؤى امللكيـة السـامية 
ودوره  اإلعـالم  بأهميـة  املتعلقـة 
الرئييس يف التنمية والتطوير وحماية 

املصالح الوطنية وتعزيزا لقيم الوالء 
واالنتماء األردني“.

يشـار إىل أن املديرية تأسست يف عام 
١٩٦٨ باملسـمى السـابق ”مديريـة 
التوجيه املعنوي“ وقد تجاوزت نصف 
قـرن يف عمرها، ومـرّت بالعديد من 
مراحل التحديـث والتطوير يف مجال 
أن أصبحـت  إىل  العسـكري  اإلعـالم 
بتنظيمها الحايل الذي يواكب التطور 

والتحديث يف اإلعالم.
وتعـّد ”مديرية اإلعالم العسـكري“ 
باسـم  الناطقـة  الرسـمية  الجهـة 
”القوات املسـلحة األردنية – الجيش 
العربـي“، وتعنـى بتغطيـة ونـرش 
العسـكرية  والنشـاطات  األخبـار 
واملسـؤولة عـن إدامـة التواصل مع 
املحليـة،  اإلعـالم  مختلـف وسـائل 
إضافـة إىل إظهـار األدوار التنمويـة 
التـي تقـوم بهـا القـوات املسـلحة 
املجتمـع  يف  املثـىل  القيـم  وتعزيـز 
األردنـي، بالتنسـيق مـع الـوزارات 

واملؤسسات الحكومية املختلفة.
وأضاف بيان ”يأتي االهتمام باإلعالم 
العسـكري نابعا من اهتمـام القائد 
األعىل للقوات املسـلحة امللك عبدالله 
الثانـي بالعمل اإلعالمي ورغبته بأن 
يكـون رائـدا يف املنطقـة، قائما عىل 
املهنيـة والتميـز واإلبـداع وسـالحا 
قويا يف نقل املعلومة بكل موضوعية 

ومنتهى الدقة“.
وتزامنت أجواء التحشـيد داخليا مع 
زيـارة مهمة قـام بها امللـك عبدالله 
الثانـي إىل قيـادة الجيـش إلظهـار 
الدعم، بعد سـاعات من اإلعالن عن 
مقتـل مهربني عىل الحـدود األردنية 

السورية. 
وضمن هاشـتاغ #الحدود_تحميها_
الزنـود، تغنـى آالف األردنيـني عـىل 
تويـرت ببطـوالت قواتهـم املسـلحة 
وتناقلـوا بكثافـة صـوراً ومقاطـع 
بدوريـات  تقـوم  لوحـدات  فيديـو 
الحراسـة عـىل واجهة الحـدود مع 

سوريا.
وكانت التغريدات املشـيدة بالجيش 
اقرتنـت يف معظمها بأخـرى تتغنى 
بامللك عبداللـه الثاني بوصفه القائد 

األعىل للقوات املسلحة.
الثانـي  اللـه  عبـد  امللـك  ويحـاول 
استعادة شعبيته التي خصمت منها 
نقـاط لفائدة أخيـه األمري حمزة، إذ 
فـاز األخ غـري الشـقيق مللـك األردن 
بقلوب وعقول العديـد من مواطنيه 
يف السنوات األخرية. وقد أدى تورطه 
يف ”محاولـة غامضة للغاية لزعزعة 
استقرار اململكة الصغرية“ إىل زيادة 
شعبية األمري الشاب يف بالده، بينما 

كشف عنه للعالم كله.
وبات ”انتقـاد“ امللك عبدالله الثاني، 

أمـرا غـري مسـتغرب عـىل مواقـع 
أصبـح  إذ  االجتماعـي،  التواصـل 
التعبـري  يف  جـرأة  أكثـر  األردنيـون 
أفعالهـم،  وردود  مواقفهـم  عـن 
حيـث يتبادلون املعلومـات والصور 
ومقاطع الفيديو واملواقف ووجهات 
النظر دون االعرتاف بقيود السـلطة 
مواقـع  وأصبحـت  بروايتهـا.  وال 
التواصل التي يستخدمها أكثر من ٦ 
ماليني أردني سلطة رقابية حقيقية 
الـرأي  تصنـع  الواقـع؛  أرض  عـىل 
العـام وتؤثر يف سياسـات الحكومة 

األردنية.
وتمتلـك الحكومـة األردنية، بشـكٍل 
مبارش أو غري مبارش، معظم وسائل 

اإلعالم داخل حدودها.
ويؤكـد مراقبـون للشـأن اإلعالمي 
األردني ضعف قدرة اإلعالم الرسمي 
عىل التأثـري يف الرأي العـام األردني، 
ويقولـون إن ”التقصـري الحكومـي 
سبب رئييس يف ضعف اإلعالم؛ بما ال 
يمّكنه من أن يؤدي الدور املنوط به، 
السيما يف ظل ما يجري داخل األردن، 
وما يحيط به مـن أحداث خطرية“، 
إذ أهملت الحكومة اإلعالم الرسـمي 
إىل درجـة عدم االكـرتاث، يف حني أن 
الظروف الصعبة التي يمر بها األردن 
تحتاج إعالمـًا يقود ويوجـه، وإليه 

يتوجه الناس.
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دبي/ رويرتز- أ ف ب:
تعتزم شـبكة الجزيرة القطرية إحالة ملف مقتل مراسـلتها 
شريين أبو عاقلة إىل املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، 
وفـق ما أعلنـت يف بيان. ويأتي هذا غداة إعـالن االنائب العام 
الفلسـطيني أكرم الخطيـب أن التحقيق الـذي أجرته النيابة 
العامة أكد مقتل أبو عاقلة برصاص جندي إرسائييل استخدم 
بندقيـة قنص.وُقتلت أبو عاقلة، املراسـلة بتلفزيون الجزيرة 
والحاملة للجنسـيتني الفلسـطينية واألمريكيـة، بالرصاص 
خالل تغطيتها توغل إرسائيـيل يف الضفة الغربية املحتلة يوم 
١١ مايو/أيـار. وسـيقدم الفريق القانوني لشـبكة الجزيرة 
ملـف القضيـة بالتعاون مع خـرباء قانون دوليني.و كشـف 
النائـب العام الفلسـطيني أكرم الخطيـب يف مؤتمر صحفي 
عقده يف رام الله أن التحقيق الذي أجرته النيابة العامة خالل 
١٤ يومـا خلـص إىل أن الصحفيـة أبو عاقلـة قتلت برصاص 

جندي إرسائييل استخدم بندقية قنص.
   وكشـف النائـب العـام الفلسـطيني تفاصيـل التحقيقات 
موضحا أن «املقذوف الناري املسـتخدم الذي أصاب شـريين 

مقدمتـه جـزء حديد مـا يعني أنه خـارق للـدروع وتبني أنه 
مـن عيـار ٥٫٥٦m  يحمـل عالمة وتطابقا مع سـالح قناص 
نصـف آيل من نوع روجرز أم ٤٠». وتابع «مصدر إطالق النار 
بشـكل مبـارش كان من تمركز قوى االحتـالل اإلرسائييل من 
مسـافة ١٧٠ إىل ١٨٠ مرتا».   وأصيبت أبو عاقلة وهي ترتدي 
السرتة الواقية التي تحمل عبارة «صحافة» إضافة إىل الخوذة 
املخصصـة للصحفيني. كمـا أصيب زميلها يف قنـاة الجزيرة 
الصحفي عيل السـمودي بجـرح طفيف يف الجهة العلوية من 
الكتف اليرسى.    وأكد النائب العام أن الرصاصة التي أصابت 
شـريين وكذلك السـمودي وثالث رصاصات ال تـزال آثارها يف 
جذع شـجرة قريبة، أطلقت من السـالح نفسه.   وأعلن نبيل 
أبو ردينة املتحدث باسـم الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أن السـلطة الفلسـطينية مسـتعدة إلطـالع األطـراف التـي 
تريـد أن تعرف الحقيقة عـىل مضمون التحقيـق الذي أعده 
النائب العام. فيما أعلن األمـني العام الجديد ملنظمة التحرير 
الفلسطينية حسني الشيخ أنه سلم تقرير التحقيق للسلطات 
األمريكية.   ويف أول رد عىل ما أعلنه النائب العام الفلسطيني، 

قـال وزير الدفـاع اإلرسائييل بيني غانتـس إن «أي ادعاء بأن 
الجيش اإلرسائييل ييسء عمداً للصحفيني هو كذبة فاضحة». 
واعتـرب أن التحقيـق الفلسـطيني هـو «تحقيق مـن جانب 
واحد».   وكان تحقيق إرسائييل أويل أشار إىل أنه من املستحيل 
أن يتم عىل الفور تحديد مصدر الرصاصة التي قتلت مراسلة 
قناة الجزيرة. وترفـض إرسائيل الدعوات إلجراء تحقيق دويل 
مؤكدة «جدية» اإلجـراءات القانونية الداخلية يف حني ترفض 

السلطة الفلسطينية التعاون مع التحقيق اإلرسائييل.

بغـداد/ نينا:  تلقى نقيب الصحفيني رئيس اتحاد 
الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، باقة ورد وتهنئة 

من وفد العتبة العباسـية بمناسبة إعادة انتخابه 
نقيبا للصحفيني العراقيني.

الكوت/نينا:
 أقام قسـم اإلعـالم يف كلية االدآب بجامعة واسـط 

املهرجان الثقايف السنوي للنتاجات الطالبية.
وقال رئيس جامعة واسـط الدكتور مازن الحسني 
للوكالـة الوطنيـة العراقيـة / نينـا / :» تضمـن 
املهرجان الذي اقيم تحت شعار (نتاج طالبي هادف 

ملستقبل واعد ) عروضا طالبية مختلفة لطلبة قسم 
اإلعالم شـملت معرضـا للكتاب ومعرضا للرسـوم 
وعروضـا للنتاجـات الطالبية من نـرشات اخبارية 

وبرامج تلفزيونية وإعالنات «.
وتم تكريم املشـاركني الفاعلني باملهرجان بالدروع 

والشهادات التقديرية .

الدوحة/متابعة الزوراء:
 طالبت شـبكة الجزيرة اإلعالمية 
تقريـر  عـن  بالرتاجـع  رويـرتز 
إخبـاري ينسـب اقتباسـا خاطئا 
لوزيـر الخارجية القطري إىل قناة 
الـذي  التقريـر،  الجزيرة.ونقـل 
ُنرش االسـبوع املـايض، عن وزير 
الخارجية القطري الشـيخ محمد 
بـن عبدالرحمن آل ثانـي قوله إن 
إيران مسـتعدة ”لتقديم تنازالت“ 
يف املفاوضات مع الواليات املتحدة 
الستعادة اتفاق ٢٠١٥ النووي مع 
القـوى العاملية.لكن تبني أن وزير 
الخارجية القطـري قال يف الواقع 
إن إيـران أبلغـت قطـر أن إحيـاء 
االتفـاق النووي ”قيـد املراجعة“.

وقال بيان القنـاة القطرية ”كان 
الخطأ األويل يف االقتباس ناتجا عن 
خطأ من صحيفة ”هاندلسـبالت 

األملانية، التـي أجريت لها املقابلة 
بعـد  التقطتهـا  والتـي  األوليـة، 
ذلـك املنافـذ اإلخباريـة القطرية 
والدولية، بما يف ذلك قناة الجزيرة. 
لكن رويرتز أرجعت القصة األولية 
للجزيـرة ورفضت تصحيح ذلك“.

وأضـاف بيـان الجزيـرة ”أرصت 
وكالـة رويرتز عىل نسـب القصة 
أن  مدعيـة  للجزيـرة،  األصليـة 
القنـاة اكتشـفت وصححت خطأ 
يف الرتجمة، وهو أمر ال أسـاس له 
يف الواقـع“. وأضـاف ”التصحيح 
صادر عن املصدر األصيل للخرب“.

ورفضت وزارة الخارجية اإليرانية 
التقاريـر وقالت إن املرشـد األعىل 
إليران عيل خامنئي لم يرش إىل أي 
تسـوية ألمري قطر الشـيخ تميم 
بن حمـد آل ثاني خالل اجتماع يف 

طهران يف وقت سابق يف مايو.

وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
الخارجية اإليرانية سـعيد خطيب 
زاده ”من الواضح جدا من سياق 
ترصيحـات الزعيـم أن الكـرة يف 
يتعـني  الـذي  األمريكـي  امللعـب 
سياسـية  قـرارات  اتخـاذ  عليـه 
حكيمة للوفاء بالتزاماته“.ودعت 
الجزيـرة يف رسـالتها لرويرتز إىل 
الدقة واالحرتاف وأن تقوم الوكالة 
بتصحيـح األمر عـىل الفور.وقال 
مصـدر مسـؤول يف الجزيـرة إن 
املكتـب اإلقليمـي لرويـرتز تعمد 
الحفاظ عىل اإلسناد ولم يصححه، 
األمر الذي يتعارض مع أخالقيات 
املهنة. وأضاف أنه كان يجب عىل 
الوكالـة مراجعـة وتدقيـق عمل 
مكتبهـا يف دبـي ومراقبـة أدائه، 
بحيـث ال يخضـع ألي اعتبـارات 

غري مهنية.
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مسقط/متابعة الزوراء:
تستضيف سلطنة عمان املؤتمر 
الـدويل  لالتحـاد  الــ٣١  الـدويل 
يوم  «الكونغـرس»  للصحفيـني 
الثالثـاء املقبـل يف الفرتة من ٣١ 
مايـو إىل ٣ يونيـو، وذلك بمركز 
واملعـارض  للمؤتمـرات  عمـان 
بمشاركة أكثر من ٣٠٠ صحفي 

واعالمـي   مـن ١٠٠ دولـة.
نائـب  أن  الجمعيـة  وأوضحـت 
العالقات  الوزراء لشؤون  رئيس 
الخاص  الدويل واملمثل  والتعاون 
للسـلطان أسـعد بن طـارق ال 
افتتاح  سـعيد، سـريعى حفـل 
املؤتمـر الـدويل لالتحـاد الـدويل 
«الكونجـرس»  للصحافيـني 
الحادي والثالثني ىف مركز عمان 
للمؤتمرات واملعارض بمسـقط 

ويستمر ٤ أيام.
واشـارت الجمعيـة، يف بيان لها، 
إىل أن «املؤتمـر يحظـى باهتمام 
محـيل وإقليمي ودويل كونه أبرز 
حدث صحفي واعالمي تشـهده 
منطقة الرشق األوسط ويشارك 
أعمالـه نحـو ٣٥٠ صحفيـا  يف 
ونقابـات  اتحـادات  يمثلـون 
وجمعيـات اكثر مـن ١٠٠ دولة 
العالـم،  قـارات  مختلـف  مـن 
إضافة إىل مشـاركة أكثر من ٥٠ 
صحفيا وإعالميا يمثلون صحفا 
وإذاعـات ومحطـات تلفزيونية 
وصحفـا إلكرتونيـة من مختلف 

دول العالم. 
ويتضمـن برنامج حفل االفتتاح 
إدارة  مجلـس  لرئيـس  كلمـة 
العمانيـة  الصحفيـني  جمعيـة 
مبـارك  بـن  محمـد  الدكتـور 
العريمـي، وكلمة لرئيس مجلس 
ادارة االتحاد الـدويل للصحافيني 
يونـس مجاهـد، وعـرض فيلـم 
وثائقي عن الصحافة يف سلطنة 

عمان.
 كمـا يتم خـالل حفـل االفتتاح 
سـلطنة  جائـزة  عـن  االعـالن 
عمـان ألفضل صـورة صحافية 
يف العالـم، وتكريم ٥ من عائالت 
اداء  خـالل  فقـدوا  صحافيـني 

عملهم الصحايف.
ويتم خـالل اجتماعـات االتحاد 
الـدويل للصحافيـني يف مسـقط 
التأسـييس،  ايضا عقد االجتماع 

وانتخاب هيئة الرئاسة واللجان 
العامـة، وعقـد الجلسـة العامة 
العـام  االمـني  تقريـر  ملناقشـة 
«رسائل التضامن» واالجتماعات 
القاريـة واالجتماعـات املوازيـة 
حـول  العـام  املؤتمـر  للجـان 
والقوانـني  املاليـة  القـرارات 
وتقريـر االمـني العـام، وتقرير 
امني صندوق الفخري، وانتخاب 
املرشـحني االداريـني، اضافة اىل 
مناقشـة االقرتاحـات القانونية 

واالقرتاحات العادية. 
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية 
الصحافيـني العمانيـة الدكتـور 
العريمـي:  مبـارك  بـن  محمـد 
«ان مؤتمـر الكونجـرس يهدف 
التعريـف بالعمـل االعالمـي  اىل 
بسـلطنة عمـان والتعـاون بني 
االعالمية،  املؤسسـات  مختلـف 
الصحفـي  تعريـف  اىل  اضافـة 
بجميـع  العمانـي  واالعالمـي 
جزئيات هـذه املنظمـة الكبرية 
التـي تضم اكثـر مـن ٦٠٠ الف 

و٥٠٠ صحفي حول العالم». 
املؤتمـر  اعمـال  «ان  واضـاف: 
ستتضمن جلسات حوارية تضم 
العديد من الصحفيني من مختلف 
دول العالـم يتـم خاللهـا طرح 
تجاربهم يف العمل االعالمي لتعود 
املشـاركني سـواء  بالفائدة عىل 
الصحافيـني من داخل سـلطنة 
عمـان او خارجهـا، اضافـة اىل 
محارضة عن السياسة الخارجية 

لسـلطنة عمان ومحـارضة عن 
رؤيـة «عمـان ٢٠٤٠» والجانب 
وعرض  والرتويجي  االقتصـادي 
فيلم ترويجي يهدف اىل التعريف 
باملقومات االقتصادية والثقافية 

واالجتماعية للسلطنة». 
جمعيـة  بـني  التعـاون  وعـن 
الصحفيـني العمانيـة واملؤتمـر 
العـام ممثـال يف االمانـة العامة 
الدكتـور  أوضـح  بروكسـل،  يف 
العريمـي انه «تم تشـكيل لجان 
مشرتكة تعمل باستمرار النجاح 
هذا املؤتمر اضافة اىل التسهيالت 
التـي مـن شـأنها ان تسـهم يف 
انجـاح هـذا املؤتمـر مـن خالل 

االجتماعـات االوليـة».  
الصحفيـني  واكـد «ان جمعيـة 
مـع  وبالتعـاون  العمانيـة 
االمانـة العامـة يف االتحاد الدويل 
للصحفيـني تعمالن عىل اشـهار 
االتحـاد االسـيوي للصحافيـني 
الذي سـوف تكون انطالقته من 

مسقط». 
واشار اىل ان «االتحاد الدويل يقدم 
خدمـات للصحفيـني يف مختلف 
دول العالـم حيـث توجـد لجان 
الصحافية ولجان  باملرأة  خاصة 
خاصة بالحريات ولجان خاصة 
بالدعوات وهنـاك بطاقة تصدر 
مـن قبـل االتحاد تحـوي الكثري 
من امليزات التي تساعد الصحايف 
خارجهـا  او  عمـان  يف  سـواء 

واالستفادة منها».

وذكـرت الجمعيـة «ان سـلطنة 
عمـان تعـد ثانـي دولـة عربية 
بعـد تونـس واول دولـة يف غرب 
تسـتضيف  اآلسـيوية  القـارة 
هذه االجتماعـات التي انطلقت 
بدايتهـا مـن بروكسـل يف عـام 
١٩٥٢ وهي اكـرب منظمة عاملية 
للصحافيـني تضـم يف عضويتها 
اكثر مـن ٦٠٠ الـف اعالمي من 
١٧٨ نقابـة وجمعيـة مـن ١٤٨ 

دولة حول العالم».
ويرعى صاحب السـمو  السـيد 
أسـعد بن طارق آل سعيد، نائب 
رئيس الوزراء لشـؤون العالقات 
والتعاون الـدويل واملمثل الخاص 
افتتـاح  السـلطان،  لجاللـة 
فعاليـات املؤتمر العـام لالتحاد 
الدويل للصحفيني “ الكونجرس“ 
٣١ وذلـك يف الفـرتة من ٣١ مايو 
إىل ٣ يونيـو وذلـك بمركز عمان 
ذلك  واملعارض.جاء  للمؤتمـرات 
خالل اللقاء الذي نظمته جمعية 
مسـاء  العمانيـة  الصحفيـني 
األحـد بفنـدق جرانـد ملينيـوم 
مسقط مع ممثيل وسائل اإلعالم 
بحضـور  والخارجيـة  املحليـة 
بـن  عبداللـه  الدكتـور/  معـايل 
نـارص الحـرايص وزيـر اإلعالم 
وبحضـور عـدد مـن املكومـني 
اعضـاء مجلس الدولة واصحاب 
تحريـر  ورؤسـاء  السـعادة 
الصحف وممثيل وسـائل اإلعالم 
الصحفيـني  جمعيـة  واعضـاء 

العمانيـة والجهات ذات العالقة.
وسيشـارك يف فعاليـات مؤتمـر 
الكونجـرس ٣١  أكثـر  من ٣٠٠ 
صحفـي مـن أكثـر ١٠٠ دولـة،  
املؤسسـات  العديد من  يمثلـون 
الصحفية والنقابية حول العالم. 
ويف بداية اللقاء تم تدشني شعار 
وألقى  اإلجتماعات،  ومطبوعات 
مبـارك  بـن  محمـد  الدكتـور/ 
العريمـي رئيـس مجلـس إدارة 
الُعمانيـة  الصحفيـني  جمعيـة 
بالحضـور،  ترحيبيـة  كلمـة 
مؤكـدا عـىل أهميـة اسـتضافة 
الجمعية لهذه التظاهرة العاملية 
ومـا يمثلـه وجـود هـذا العـدد 
الكبري مـن الصحفيـني وممثيل 
النقابـات والجمعيات الصحفية 
حـول العالم عىل أرض سـلطنة 
عمـان ، منوها باملكانـة العاملية 
التي تحظـى بها السـلطنة عىل 
اإلقليمي والدويل وهو  املستويني 
مـا كان داعمـا وحافـزا لفـوز 

السلطنة بهذه االستضافة.
كمـا تحـدث سـالم بـن حمـد 
الجهوري، نائب رئيس الجمعية، 
عـن فكرة اإلسـتضافة واملراحل 
الزمنية التي مـرت بها، وأضاف 
الفاضل طالب بن سيف الضباري 
أمـني رس املجلـس إسـتعدادات 
املشكلة لإلعداد والتنظيم  الفرق 
قطعـت  العاملـي  الحـدث  لهـذا 
حيـث  مـن  متقدمـة  مراحـل 
تحديد مكان إقامة الوفود وعقد 
االجتماعات، وحجوزات الطريان، 
الخدمات  والنقل، واكتمال كافة 
اللوجستية يف مثل هكذا نوع من 

االستضافات.
ويف الختـام، تحـدث مصطفـى 
املعمـري عضـو مجلـس اإلدارة 
اإلعالمـي  الفريـق  رئيـس 
التجهيـزات  عـن  لإلجتماعـات 
اإلعالمية والفنيـة الخاصة التي 
تمـت حول جهـود اإلسـتضافة 
والزخم اإلعالمي التي سـتحظى 

به هذه اإلستضافة الهامة.
يذكر أن سلطنة عمان ثاني دولة 
عربيـة بعد تونـس وأول دولة يف 
غرب القارة اآلسيوية تستضيف 
هذه االجتماعـات التي انطلقت 
عـام  بروكسـل  مـن  بدايتهـا 
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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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كان يصحبهـا يومياً عند املسـاء 
البيـت،  إىل  عملهـا  مقـر  مـن 
أثناء سريهما،  يتبادالن األحاديث 
يخططان لحياتهما معاً، يرسمان 
مستقبلهما معاً، يطوقها بذراعه 
ليشـعرها باألمان، يعشـقها منذ 
سـنوات ويزداد شـغفه بها كلما 

مرت األيام.
حينما يمـران يف الزقـاق الطويل 
املـؤدي إىل منزلها يجـذب نظرها 
رجل سـبعيني يجلس عىل قارعة 
الطريـق متخذاً زاويـة للنظر عىل 
يغلـق  كان  الطريـق،  يف  املاريـن 
معطفـه بإحـكام وهـو يمتـص 
سـيجارة كأنها السـيجار األخري 

لديه. 
تشـعر بالفضول نحـوه، ولكنها 
ترجح أنه يقتـل الوقت هنا اليوم 
مثل كل يوم انتظرها، خرجت من 

املكتب مرسعة قائلة:  
- لقد تأخرت عليك.

أجاب:  
- برسعة، سينزل املطر بعد قليل، 
وهمـا يسـريان يف الزقـاق بـدأت 
دموع السماء تنهمر رويداً، رويداً 

- أرسع قبل أن نبتل باملطر.  
- فلنبتل ونمرض ونشفى معاً.  

أقول لك:
 - أرسع، اسـتعجلوني يف املنـزل 

قالوا عندنا ضيوف. 
قالهـا بتذمـر: أي ضيـف يف هـذا 

الجو!
 أجابته:    

-ال أعرف، هيا.

وهمـا يسـريان شـاهدت نفـس 
املنظر اليومي، الرجل السـبعيني 
يجلس تحت املطر، قالت لحبيبها 

باستغراب: 
تحـت  يجلـس  الرجـل  اُنظـر،   -

املطر.
أجابها ومن دون اكرتاث: 

- ما شأنك؟ 
أردفت بتعجب: 

- إنه يجلس يومياً يف نفس املكان، 
كنت أعتقد أنه يقيض وقته.

قال: 
أوصلـك  - سـريي برسعـة كـي 

وأذهب.
الرجل  تجـاوزت مـكان جلـوس 

بخطوات وتوقفت. 
التفت إليها متسائالً: 

-  ملاذا توقفت؟
أجابت:

- ال أسـتطيع الذهـاب، يجـب أن 
أعرف ما به، من املمكن ليس لديه 

مكان يذهب إليه
تراجعـت وانحنـت عليـه قائلـة 

بحنان: 
- أيهـا العـم، ملـاذا تجلـس تحت 

املطر؟ 
أجاب بحزم:

- اذهبي إىل بيتك برسعة.
 قالت بلطف:

- إن لم يكن لديك مكان، تستطيع 
قضاء الليلة عندنا يف املنزل.

 وبحزمه األول نطق: 
ـ لدّي مكان مع السالمة.                            
اسـتغربا مـن كالمـه، فقـال لها 

حبيبها: 
ـ هيا لنذهب.

 أوصلهـا إىل بـاب املنـزل وودعها 
وعـاد مرسعـاً إىل الرشكة لتخرج 
إليـه، خرج جميـع املوظفني وبدأ 
الحراس بغلق األبواب، تقدم تجاه 
أحدهم وسأله عنها.                                                                                                                                  

أجابه الحارس: 

- إن جميع املوظفني قد غادروا.                                                                                     
توقـع أنها مرضـت ولم تـأِت إىل 
العمل، ذهب مرسعاً، دخل الزقاق 
يفكـر كيف يسـتطيع االطمئنان 
عليهـا، وبينمـا هـو يسـري جاء 
صـوت من خلفه، التفـت فإذا به 
الرجل السبعيني:                                                                                             
-ال تـرسع، حبيبتـك ذهبـت مع 
صاحب النصيب.                                                                                                            
أوقفته الكلمات فرجع إىل الرجل:
- ماذا تقول؟                                                                                                               
- زوجوهـا لرجـل ثـري أخذهـا 

وسافر. 
اختل توازنه:

- غري ممكن! كيف؟                                                                                     
وقـف الرجل وطبطـب عىل كتفه 

وقال:
- كل يشء ممكـن، اجلـس هنـا 
لعلك تراها مـرة أخرى، أنا أجلس 
هنا منـذ أربعني سـنة ولكنها لم 

تأِت أبداً. 

@Z@p˝Ç@o‡»„@O@ıaäÎç€a
ينسـج قصائده من خيوط الحريـر الناعم ، وينثر 
عطره عىل القصيدة فتتشـكل صوره الشعرية بما 
يشـبه عصري الربتقال املثلج يف يوم تموزي قائظ، 
يزرع بمهـارة عالية خطافات التنوير عىل جسـد 
قصيدته بلغة سلسـة ال تعرف الوعورة وال تقرتب 
مـن الرتهل ، قصيدته رشـيقة تحمـل عقد االلفة 
بني منظومتها اللغوية وبـني منظومتها الداللية، 
قلمه الشـعري ولـود باملعنـي االنسـاني واللفظ 
االنيق ، وما بينهما تشـعر انك امام شاعر يفيض 
الجمال والخيال عىل شواطئ قلمه ليعلن بوضوح 

فروسيته يف ميدان الشعر .
ينتمـي اىل عائلة تجيد السـباحة يف بحـر االبداع ، 
وعىل جدران بيتهم علقت خمس شـهادات انتماء 

لالتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق .
شـاعر عراقي مـن مواليـد (1973) ولـد يف قرية 

بحزاني / ناحية بعشيقة / محافظة نينوى . 
الثقافـة  نـرشت قسـم مـن أعمالـه يف( مجلـة 
الجديـدة)  ومجـالت ( اللش ) و( زهرة نيسـان ) 
وجريدة (طريق الشـعب) و( الدسـتور العراقية) 
و(الزوراء) و (لسـان العراق ) وغريها من املجالت 
والجرائـد باإلضافـة اىل العديد مـن املواقع االدبية 

االلكرتونية . 
اإلنكليزيـة  اللغـة  إىل  قصائـده  بعـض  ترجمـت 

والكوردية . 
تناول بعض النقاد شعره بالدراسة والتحليل .

عضو االتحاد العام للكتاب واألدباء يف العراق  . 
عضو مؤسـس يف منتدى بعشـيقة الثقـايف التابع 

لالتحاد العام للكتاب واألدباء يف العراق . 
شـارك بقصيدة ( سـّجل لديك ) يف مهرجان املربد 

الشعري الدورة 33 يف البرصة  ، آذار/ 2019 . 
شـارك يف مهرجان (نينويون ) الشعري يف املوصل 

 . 2018
عضـو طوعي سـابق يف منظمـة ( يـزدا ) إلغاثة 

نازحي سنجار . 
شـارك يف عدة مجاميع شـعرية مع مجموعة من 

الشعراء العراقيني والعرب :
1 : ( حديـث الياسـمني ) صـدر يف دمشـق سـنة 

.2013
2 : ( أيامي يف الفناء ) صدر يف بغداد سنة 2017 .

3 : ( عـىل مرمى وطن ) صـدر يف بغداد عن اتحاد 
االدباء والكتاب يف العراق سنة 2020 .

4: ( من وحي الفرمان األخري ) صدر يف أربيل سنة 

. 2021
5: ( تراتيـل ايزيـدا ) سـيصدر قريبا عـن االتحاد 

العام للكتاب واألدباء يف العراق 2022 .
صدر له : 

1: مجموعة نصوص شعرية بعنوان ( كاذب ظيل ) 
سـنة 2018 والذي شارك بها يف املسابقة اإلبداعية 
الرابعة التي أقامتها وزارة الثقافة العراقية سـنة 

 . 2019

2: مجموعـة نصـوص شـعرية بعنـوان ( تراتيل 
برتبة مطر ) سـنة 2021 عن االتحاد العام لألدباء 

والكّتاب يف العراق.
دخلنا بيدر الشـاعر العراقي نعمت خالت وخرجنا 

منه بهذا العطاء :
* يف ظـل الخـراب الـذي يعـم العالم هل مـا زالت 

القصيدة تحقق الحضور املطلوب لها ؟ 
ـ  إذا كان يمكننـا اعتبـار الخراب هـو أحد أرحام 

اإلبـداع فـإن القصيدة هي البلسـم الـذي نحاول 
به ترميـم الجروح الناتجة عن هـذا الخراب ، ويف 
املجتمعـات املتهالكة التي تعانـي من آفة الخراب 
ُينظـر اىل القصيـدة عـىل أنهـا رضب مـن الرتف 
وهذا بحد ذاتـه ما يعطل العمل اإلبداعي والغايات 
املرجـوة منه ويشـكل عقبـة أمام النـص لريتقي 
إىل املكانـة التأثريية التي يجـب أن يتبوأها لتنوير 

الظالم الناتج عن الخراب بأشكاله املختلفة .
* يقال أن بعض الشـعراء يكتبون قصائدهم وأن 
البعـض اآلخر تكتبـه القصيدة فمن أي الشـعراء 

أنت و كيف تولد القصيدة لديك ؟ 
ــ بما أن القصيدة بالنسبة للشاعر هي وجه آخر 
مـن أوجه الحياة فهي موجـودة يف كل يشء حوله 
والنص يمكن أن يكمن للشـاعر يف عيون طفلة أو 
يحلـق مع ريشـة طائر تائهـة أو يندغم مع زرقة 

سماء  أو ..أو ..
وهذا السؤال يذكرني بقصيدة جميلة جدا للشاعر 
الكبـري إيليا أبـو مايض بعنـوان (الحجر الصغري) 
هذا الحجر الذي كان يشعر بعدم جدوى وجوده يف 
سـدة مائية فقرر االنتحار والقفز يف املاء وعىل أثر 

فعلته هذه غرقت قرية بأكملها .
أمـا بخصوص الكيفيـة التي تولد فيهـا القصيدة 
لـدي ولكي أصدقك القول يا سـيدي أنـا ال أعرفها 
فأنا مجرد مرآة عاكسة بعيون ومجسات اتحسس 
املواقـف وتبـدالت األحداث اخزنهـا يف وعاء داخيل 

حتى يمتلئ ولتأتي بعدها لحظة االنفجار .
* النقد يهدف إلضاءة العمل اإلبداعي، كيف تنظر 
للعالقـة القائمة بني القصيدة والنقد يف مشـهدنا 

الشعري الراهن؟ 
ــ الدراسـة النقدية والعمل اإلبداعي جسد وروح 
وهمـا عنـرصان مكمـالن لبعضهمـا يف معادلـة 
متشـابكة ومتداخلة ومعقـدة وال يمكن أن يكون 
وجود ألحدهمـا دون اآلخر ، لكن هناك فرق كمي 
بـني مـا موجـود من نتـاج شـعري وبـني ما هو 
متوفر من عمل نقدي والكفة تميل لصالح الشعر 
بالتأكيـد ، هذا االختالف باعتقـادي املتواضع ولد 
شعور بالغبن او التهميش لدى الكثري من الشعراء 
الذيـن يعتقدون بأن تجربتهم الشـعرية تسـتحق 
بعـض االهتمام النقدي وأن هنـاك بعض املحاباة 
واملجامالت عىل حسـاب العمـق اإلبداعي والفني ، 
واحب أن استغل هذا السؤال بتوجيه دعوة للسادة 
النقاد بتسليط بعض الضوء عىل األعمال الشبابية 

كونها تمثل مستقبل االدب يف وطننا الحبيب .

ÎaãË�€a@áÌå@@@
عمت طيور الذكريات قصيدتي
وتسامقت يف ساحتي األشجان

إن كنت تفقد وجه إلف واحد
لواُن فلقد مىض من حيِّنا السِّ

ولربما مات الرفيق فسلمت
فينا القلوب وغارت األحزان

أما فراقك للمصاحب مرْغماً
ملَّا استطال بحقده اإلنسان

فغدا يهّيج كل قطعان الذئاب

فينتيش اإلعراض و الخذالن
فهو النهاية للنشيد و ثلمة
لم تمحها يف سريها األزمان
يا ليت صاحبك الويفَّ أنالهم

سيف الصدود لريحل الحرمان

لكنَّه أصغى فجفَّ معيننا
وانهار يف أرض الوفا بستان

أنا لست أنكر أن قلبي واسع
وبه تسامح جذرها أغصان
وبه ستمسح جرحه نافورة

فتبور يف كهف الدجى األضغان
لكّن نفيس كالفراش شموخه

يأبى بأن تغتاله النريان
و إذا الرفيق أراق قطرات الجدا

فلينفجر يف قلبك الربكان
ماذا ستصنع للمخذِّل يا فتى

و الغدر يف هذي الدنا ألوان
فاتركه يف هذا الشقاء مجنحاً

فغداً ستكسو ِكربَُه األكفان
أما رفيقك فهو همس ضائع

ونشيد قلبك ثابت ريَّان

fib»€a@áj«@Ôznœ@á‡´@NÜ
ãófl@ÔˆaÎäÎ@sybiÎ@kmb◊

مع بزوغ شمس العالم اإللكرتوني ودخوله 
يف كل مياديـن الحياة بخطـى ثابتة أصبح 
الحديـث ال يتوقف عن الكتـاب اإللكرتوني 
ومـدى صالحيتـه ليكـون خليفـة للكتاب 
الورقي العتيد وهل هو أهل لالضطالع بهذه 

املهمة؟! .
وانقسـم العالـم خاصة العربـي بني ثالثة 
أقسام: قسم مؤيد للكتاب الورقي منترصا 
لبقائه أبد الدهر ومعتربا الكتاب اإللكرتوني 
فقاعـة هوائيـة مؤقتـة ال تلبـث أن تزول 
وقسـم ثان يرى أن الكتـاب اإللكرتوني هو 
االنجـع واملوائم واملعرب عـن صيحة العرص 
الحديـث ومتطلباتـه أمـا القسـم الثالـث 
فـريى أنه ال بأس من بقـاء الكتاب الورقي 

واإللكرتوني جنبا إىل جنب .
أمـا القسـم األول املؤيـد للكتـاب الورقـي 
فتتنـوع رشائحـه بني أصحـاب دور النرش 
الورقيـة والذين يمثل لهـم الكتاب الورقي 
مصـدر أرزاقهـم وال يمانعـون مـن بيعـه 
إلكرتونيا كوسـيلة ميرسة للتوزيع ليس إال 
ومن هذا القسم أيضا الرشيحة املتقدمة يف 
العمـر والتي عاشـت جم حياتهـا ال تعرف 
للثقافـة مصـدرا سـوى الكتـاب الورقـي 
تحتفظ به يف مكتبتها املنزلية وتقرأ منه من 
وقت آلخر مسـتمتعة بسـطوره ومالمسة 

أوراقه وللكتاب الورقي سحر ال شـك فيه.
والقسـم الثانـي املؤيد للكتـاب االلكرتوني 
فتنبـع وجهـة نظره مـن أن التقـدم قادم 
ال محالـة وأن نكـون يف ركابـه متقدمـني 
الصفـوف خري مـن أن نلحق بـه متأخرين 
أو أن يمـيض الركـب من سـوانا والصحف 
الورقيـة وتحـول غالبيتهـا إىل إلكرتوني يف 

فرتة وجيزة درس عميل للجميع .
أما القسـم الثالث الحيادي فهو يف غالبيته 
جمهـور القـراء خاصـة الشـباب والذيـن 
أصبحـت جم ثقافتهـم إلكرتونية فالهاتف 
املحمول والكمبيوتر اللوحي أصبح ال يخلو 
منه بيت مرصي والشباب الحايل ليس لديه 
نوسـتالجيا الكتاب الورقي وملسات أوراقه 
وشغف سطوره لذا فاألمر سيان لديه ومع 
ارتفاع أسـعار الكتـب وكذلك زيـادة كلفة 
شـحنها إىل املدن واألقاليـم فهم مع الحالة 

األخرية إىل اإللكرتوني أقرب وصال.
والحقيقـة أننـا لـو قارنـا مزايـا الكتـاب 
ونظريـا  وعمليـا  منطقيـا  اإللكرتونـي 
وتطبيقيـا لوجدنا أن الكفـة تميل يف اتجاه 
الكتاب اإللكرتوني فالكتاب اإللكرتوني أقل 
تكلفة يف إعداده وتنسـيقه ونـرشه وهناك 
مواقـع إلكرتونيـة مجانيـة كثـرية تقـدم 
الخدمات الخاصة به بشكل مجاني إضافة 
إىل وجود مواقع ومكتبـات إلكرتونية حول 
العالـم تعمل يف مجال النـرش الذاتي للكتب 

اإللكرتونية بشكل مجاني وتضمن وصوله 
للماليني حـول العالم بما يضمن انتشـاره 
بشـكل كبري وفعـال عالوة عـىل أنها تمنح 
الحـق للكاتـب يف تحديد سـعر كتابه دون 
تدخـل من أحد مقابل نسـبة مـن مبيعاته 
وتتنـازل عن هـذه النسـبة إن اختار نرشه 

للجمهـور مجانـا .
إذا مـا قـورن ذلـك بالكتاب الورقـي فعدد 
ضئيـل مـن دور النـرش هـي التـي تدعـم 
الكاتـب وتوفـر لـه فـرص النـرش املجاني 
حاليـا وعادة ما تكون هذه الفرص قارصة 
بدور النـرش الكبرية عىل مشـاهري الكتاب 
لضمان العائد وما سـوى ذلك فالكاتب هو 
املتحمـل لتكلفة نـرش كتابه وهـي تكلفة 
ليسـت بالهينة ويتحكم فيها أسعار الورق 
والخامـات وأغلبها مسـتورد مـن الخارج 
وإذا أضفنـا لذلك ضعـف األقبال عىل رشاء 
الكتب بشـكل عـام الرتفاع سـعرها وعدم 
مغامرة القراء لرشاء كتب املؤلفني املبتدئني 
أو متوسـطي الشـهرة مما يجعـل الكتاب 
الورقـي وصناعته ليسـت بالخيار األفضل 
حظـا للقـراء والكتاب عىل السـواء خاصة 

املبتدئني ومتوسطي الشهرة .
نأتـي ألمـر آخـر .. ألسـنا كمؤلفـني برش 
بالتأكيد نعم .. والبرش يخطئون يف التحليل 
ويف نقـل املعلومات وقد تلتبس عليهم أمور 
عدة وقـد تتغري وجهات نظرهـم تجاه أمر 
مـا أو قضية ما مـع الوقت بل مـن منا لم 
ينـدم عىل مؤلف تعجل يف نرشه دون تدقيق 
إمالئـي أو نحـوي أو معلوماتـي جميعنـا 
يف هـذه األمـور عىل مسـافة واحـدة فجل 
من ال يسـهو والكمـال غاية ال تـدرك مما 
يجعلنا  يف حاجة دائمة إىل التعديل والتبديل 
والتصحيـح واإلضافـة والتنقيـح وإعـادة 
الصياغة بكتبنا وكلهـا أمور مكلفة للغاية 
مـع الكتب الورقية التـي تتطلب يف كل مرة 
للتعديل والتصحيح والتنقيح إصدار طبعة 
جديـدة  وهذا ال يكون إال مـع نفاذ الطبعة 

السابقة كاملة وبتكلفة جديدة.
أمـا يف حالـة الكتـب اإللكرتونيـة، فاألمـر 
سـهل وميرس حيث تتيح املواقع واملكتبات 
اإللكرتونيـة حـول العالـم للكاتـب فرصة 

التعديـل املسـتمر يف مؤلفـه دون مشـاكل 
أو عوائـق وهـي ميـزة هامـة يف مسـرية 
الكاتـب والتطوير يف مؤلفاته واالرتفاع بها 
والوصول بهـا إىل درجة الرضا والقبول من 

جانبه ومن جانب قرائه. 
نأتـي إىل مسـألة أخـرى أال وهـي حقـوق 
امللكيـة الفكريـة والحقيقـة أنها مسـألة 
شـائكة خاصة يف عاملنا العربي والذي تكثر 
فيـه ظاهـرة القـص واللصـق واالقتباس  
دون اإلشـارة إىل املصـدر ورسقـة األعمال 
بالكليـة ممـا يولد خـوف لـدى الكثري من 
املؤلفني يجعلهم دائما يف توجس من النرش 
اإللكرتونـي الذي قد ينزع عن كتبهم غطاء 
الحماية الذي يوفره لهم رقم االيداع بالكتب 

الورقية.
بالتأكيـد هي مسـألة هامـة والحقيقة أن 
أصبحـت  العامليـة  اإللكرتونيـة  املكتبـات 
متيقظة لهذه املسـألة فهـي تمنح ترقيما 
دوليـا مجانيا أو ترقيمـا خاصا بها  للكتب 
املنشـورة لديها بما يحفـظ حقوق الكتاب 

والنارشين لديها بشكل كامل وقانوني.
األمر األخري هو ما يعرتي البعض من تصور  
مسـتقبل قاتم للعالم الرقمـي اإللكرتوني  
واندثاره مع الوقت وضياع كل تراثه املعريف 
القائـم عـىل الحفـظ اإللكرتونـي وهـو يف 
وجهـة نظري تصور بائس ال يسـتقيم مع 
عجلـة دوران التاريـخ والنظـرة املتفائلـة 
للمسـتقبل   ذلك أن كل عرص يتسـلم الدفة 
مـن العـرص السـابق عليـه مضيفـا إليـه 
وحافظا له قدر املستطاع، فالكتب القديمة 
وصلـت إلينا مع انتشـار حركة النسـخ يف 
األمصار وإنشـاء املكتبات الكبـرية العامة  
لحفظهـا وكل هـذه اإلجـراءات الورقية لم 
تمنـع من ضيـاع بعض املصنفات بشـكل 
كامـل أو جزئي فضال عن عدم دقة نسـبة 
بعضهـا ألصحابهـا وذلـك لعوامـل عديدة 
مـن بينهـا التقلبـات السياسـية واحرتاق 
بعض املكتبات أثناء املعارك والغزوات ومع 
العـرص الحديث كان للطباعـة دور كبري يف 
حفظ الكتب واملصنفات السابقة والالحقة 
ومع ذلك ضاعت الكثري من املؤلفات القيمة 
بعامل الزمن وإحجـام ورثة أصحابها عن 
االهتمـام بكتب ذويهـم أو ألن أصحابها لم 
يحققوا الشهرة الكافية التي تجعل انتشار 
كتبهم كبـريا ومتابعهيم كثر ولوال الرقمنة 
الحاليـة لضاعت كثري من الكتـب القديمة  
إىل األبد والتي قد ال يوجد منها سـوى نسخ 
قليلة عند باعة الكتب القديمة عىل األرصفة 
أو لـدى بعض الهواة فعادت لها الحياة مرة 
أخرى مع عـرص املكتبات الرقمية املصورة 
عـىل االنرتنت والتـي أتاحتها لجمهور كبري 

من املتابعني لالستفادة منها.
إنها التكنولوجيا الحديثة املحايدة والشفافة 
ورضورة أن نميش يف ركابها ونستفيد منها 

أقىص استفادة.

www.alzawraapaper.com

ثقافية

Z@ıaäÎç€a@ÚÓœb‘r€@p˝Ç@o‡»„@Ô”aã»€a@ã«bì€a
@@ÅÎãßa@·Óflãm@Èi@fiÎbÆ@â€a@·è‹j€a@ÔÁ@ÒáÓó‘€a

ANNH �ã�–ƒ�flI@�aäâ �«
áÓiç€a@·ébu@áÓ€Î@NÜ

وقرأُتُه (النّواَب) عشقاً كالندى
غزالً وأشواقاً ونهراً خالدا..

وعرفُتُه يف ظلمٍة صوتاً َحَدا..
وسمعٌتٌه من نظرٍة قمراً بدا..

ورسمُتُه( ريالً) يمّد بأذرٍع
صوَب الحبيبِة إذ تقّبُل أحمدا..
(حمُد) الذي ماناَم يف ليٍل غىل

بظليمٍة وظالِمها تتوّحدا..
ناجى(زرازيَر الربارَي) سلوًة

وفراشٌة جفٌن يجنُّ وُيفتدى..
حتى( الرباءُة) أخجلْتها بّحٌة

َرشقْت بدمِع األّم ُتنبُئ مولدا..
يف الّسجِن أورَق كالبنفسِج ُحلُمُه

َنَفقاً لشمِس اللِه ينفتُح املدى..
يف الحلِة الفيحاِء أسدَل ليلَُه

والنجُم رفقُة خطوٍة لْن تخمدا..
ويمّد( للسلماِن) قنديالً كما
مّدْت دماٌء للعقيدِة موقدا..

يا ثلَج هذا الصمِت كيَف تلوُمني؟
فمتى يثوُر الصخٌر يعلُن موعدا..

أ ِمَن املروءِة؟ أن ُيداَف رغيُفنا
بُقمامٍة وكرامٍة ذهبْت سدى..

أ هَي الحقيقُة؟ أّننا بتبلٍّد
أ فلْم َيُعْد (ترشيُن) حقاً سّيدا..
أ هَي الحقيقُة؟ قد نسينا بيننا

صوَت الشباِب وما تعّسَفُه الِعدا..
ُعذراً(مظّفُر) فالجراُح كثريٌة

فتَقْت ِجراباً لْن ُيشّل وُيغمدا..
بعُض القصائِد ثورٌة يف أّمٍة

وقصائُد(النَّّواِب) يخشاها الردى..
سنقوُم- وعداً- من مناٍم جائٍر

ونكوُن لآلتنَي صبحاً أو غدا..
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يلعب املال دورا مهمـا يف حياة املرء اليومية، 
وعـىل الرغـم مـن دوره ذاك إال أن املـال قـد 
يصبـح مشـكلة لصاحبـه خصوصـا لو أثر 

سلبا عىل الحياة بني الزوجني.
ولتتعـرف مـا إذا كان املـال يؤثر سـلبا عىل 
حياتك مع زوجتك فاسـأل نفسـك األسـئلة 
التاليـة، علما بأن األسـئلة موجهة للطرفني 

وليس طرفا دون آخر:
*هـل املال أهم مـن زوجتك؟ لـو كنت ممن 
يضعـون املال يف أعىل سـلم أولوياتهم فاعلم 
بـأن زوجتك سـترتاجع يف ذلك السـلم مهما 
حاولت أن تعدل يف اهتماماتك. فاليشء الذي 
تركز عليه وتمنحـه طاقتك هو نفس اليشء 
الـذي سـتناله، لذا فلـو وجهـت اهتماماتك 
نحـو زيادة ثروتـك دون االلتفـات لحاجات 
ومتطلبات زوجتك فاعلم بأن حياتك العائلية 
ستعاني. املال نعمة وجدت لنستفيد منها ال 
أن تسيطر علينا وتجعلنا ال ندور إال بفلكها!

* هل اخرتت زوجتك بناء عىل غناها املادي؟ 
ال أحـد يمكـن أن ينكـر الفوائد التـي يمكن 
للمال أن يحققها لصاحبه ولكن مثلما ذكرت 
منذ قليل فال يجب أن ندع املال يقودنا. لذا لو 
قمت باختيار زوجتك بناء عىل أنها من عائلة 
غنية ويمكن أن توفر لك املال املطلوب لتنفيذ 
ذلـك املرشوع الـذي لطاملا حلمت بـه فعليك 

أال تتوقـع أبـدا أن تشـعر بالحـب والتفاهم 
معهـا. فـزواج املصالـح سـتختفي بهجته 
شيئا فشـيئا وسيرتك لك شعورا بالخواء من 
الداخـل، فاملال ال يمكنه رشاء املشـاعر التي 
تعد العامل األسايس األهم بنجاح الحياة بني 

الزوجني.
*هـل تعيش بمنافسـة مع رشيكـة حياتك 
حول مـن يملك األجر الشـهري األعىل؟ اعلم 
بأن رشيكة حياتك ليسـت منافسـة لك، وال 
يوجد سـبب إلعالن اسم صاحب األجر األعىل 

يف املنزل. فلو كنت تملك وظيفة تمنحك أجرا 
أعـىل مـن األجر الـذي تحصل عليـه زوجتك 
وتفاخـرت بهـذا، فإنـك تمنحهـا االنطبـاع 
بأنك ال تقدر مـدى الجهد والتعب الذي تبذله 
يف وظيفتهـا. اعلـم بأنكمـا تشـكالن وحدة 

واحـدة معـا وعليكما أن تكونـا متعاونني ال 
متنافسني.

* هل تشـعر بالضيق كون زوجتك تنفق من 
مالك؟ يفضل من بداية حياتكما معا أن تحددا 
قوانني لالنفاق والتوفري ألن تأخري ضبط هذا 
األمر سـيؤدي مستقبال للكثري من املجادالت 
التي قد تتسـبب برشخ يف العالقة بينك وبني 
زوجتـك. فضال عن هذا فعندما ينشـأ الزوج 
يف بيئـة تختلف عن زوجته فسـنجد بأن كل 
طرف سـيتوقع من الطرف اآلخر أن يتعامل 
مـع املال كمـا كان والديه يتعاملـون به، لذا 
فمـن املناسـب أن يعرف كل طـرف الخلفية 
املاليـة إن جـاز يل التعبري عـن عائلة الطرف 
اآلخـر بحيث يتمكنان من تجاوز االختالفات 

بنظرتهما للمال إن وجدت.
* هـل لديـك أرسار ماليـة تخفيهـا عـن 
زوجتـك؟ يف حـال أردت أن تكسـب ثقـة 
زوجتـك فعليك أن تتجنـب إخفاء األرسار 
عنها، فهـي رشيكة لحياتـك وأنت رشيك 
لحياتهـا وبالتـايل فإنه ال مـكان لألرسار 
بينكمـا، وخصوصـا األرسار املاليـة نظرا 
لحساسـية مثـل هـذه املواضيـع ولكون 
املشـاكل التي تتعلق بوجـود أرسار حول 
هـذا الجانب يصعـب تجاوزها رغم مرور 

الزمن.

ألكسـندر سـريياكوف،  الطبيـب  كشـف 

مدير مركـز ”SM-Clinic“ لـألورام، عن 

أن تناول املنتجات الغذائية املعدلة وراثيا، 

التي تهيمن عىل النظام الغذائي لإلنسـان 

املعارص، تسبب الرسطان.

و أشـار إىل أنه مع ارتفاع معدل متوسـط 

العمر املتوقع للسـكان، يـزداد عدد الذين 

يصابون بالرسطـان يف عمر 50-40 عاما 

سنة بعد أخرى.

وقـال: ”عمومـا هنـاك عوامـل مختلفة 

مسـببة للرسطان من بني هـذه العوامل، 

العـادات السـيئة مثل التدخـني واالفراط 

بتنـاول الكحـول وتغري مكونـات النظام 

الغذائي ألنـه كما هو معلـوم تهيمن عىل 

النظـام الغذائـي حاليـا أطعمة مشـبعة 

بمـواد حافظـة ومثبتـات أي أن النـاس 

يتناولـون دائمـا أطعمـة معدلـة وراثيا، 

التي يمكن أن تسـبب تطور أورام الجهاز 

الهضمي كما أن التلوث البيئي من أسباب 

اإلصابة بالرسطان“.

و لفتاألخصائي إىل أن أكثر أنواع الرسطان 

انتشارا يف الوقت الحارض هي- بني الرجال- 

الربوسـتات  ورسطـان  الرئـة  رسطـان 

ورسطان القولون واملعدة واملريء واملثانة 

وأكثر أنواع الرسطان انتشارا بني النساء- 

رسطان الثدي ورسطان القولون ورسطان 

الجلـد ورسطـان عنـق الرحـم ورسطان 

املعدة واملريء.

وأضـاف“ كلمـا تـم تشـخيص اإلصابـة 
بالرسطـان مبكـرا، يصبح عـالج املرض 
أسـهل، واألهـم مـن ذلـك، تـزداد فرص 
املريـض يف الشـفاء لذلـك، فـإن النقطة 
التـي تهـم كل شـخص ليسـت  األهـم، 
فقـط العنايـة بصحتـه الشـخصية، بل 
هي الفحـص الطبي املنتظـم، بما يف ذلك 

الفحص باألشعة“.
ووفقـا له، يجـب عىل كل شـخص لغاية 

بلوغه األربعني أن يخضع لفحص شـامل 

مـرة كل ثالثة أعوام، وبعد األربعني مرة يف 

السنة.
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مقادير الوصفة
500جرام لحم مقطع رشائح 

طويلة
4 ملعقة كبريةسمن
1 ملعقة صغريةملح

صغريةفلفـل  ملعقـة   1/4
أسود

2 ملعقة صغريةبهار مشكل
1 حبـة كبرية  بصـل مقطع 

جوانح
مهـروس  ثـوم  فـص   6

البيشاميل
4 ملعقة كبرية زيت

2 ملعقة كبرية سمن
6 ملعقة كبرية دقيق

3 كوب حليب
1ملعقة صغرية ملح

موزاريلـال  جبـن  كـوب   1
مربوش

2 ملعقة كبرية زبدة مقطعة
2 ملعقة كبرية بقسماط

1/2 ملعقة صغـرية بابريكا 
(فلفل حلو) خليط البطاطا

4 حبة كبرية بطاطا مسلوقة 
ساخنة

2 ملعقة صغرية ملح
1/4 ملعقـة صغـرية فلفـل 

أسود
كزبـرة  صغـرية  1ملعقـة 

ناعمة
1ملعقة صغرية ثوم بودرة

4 ملعقة كبرية جبن بارميزان 
أو رومي ناعم

1/2 كـوب بقدونـس مفروم 
ناعم

2  قـرن فلفـل أخرض مفروم 
ناعم

2 ملعقة كبرية زبدة لينة
1/2كوب حليب 
طريقة التحضري

1. سـخني الفـرن اىل درجـة 
الـرف  ثبتـي  180ْم،  حـرارة 

األوسط.
2. احرضي طبق فرن واسع.

3. الشاورما: يف مقالة واسعة 
سـخني 2 ملعقة سـمن عىل 
نار متوسـطة، اضيفي اللحم 
و قلبـي اىل ان يجـف مـاؤه. 

ضعيه يف طبق الفرن
4. يف نفـس املقـالة، ضعـي 
البصـل الثوم، قلبـي عىل نار 
متوسـطة اىل ان يصبـح لون 
البصـل ذهبـي. وزعيـه فوق 

اللحم.
5. البطاطا: ضعي البطاطا يف 
طبق عميق، فتتي بالشـوكة 

اىل تصبح قطع صغرية جدا.
الفلفـل،  امللـح،  اضيفـي   .6
الجبـن،  الثـوم،  الكزبـرة، 
البقدونـس والفلفـل وقلبـي 

لتختلط املواد مع البطاطا.
الزبـدة والحليب  7. اضيفـي 

اىل ان تحصـيل عـىل  وقلبـي 
عجينة ناعمة و متماسكة.

8. بلـيل باطـن يديـك بقليـل 
مـن الزيت و شـكيل البطاطا 
اىل كـرات متوسـطة الحجم.

ضعيهـا متالصقة عىل خليط 
اللحم يف الطبق.

9. البيشـاميل: يف قدر سميك 
الحجـم  متوسـط  القاعـدة، 
السـمن،  الزيـت،  ضعـي 
بملعقـة  قلبـي  والدقيـق، 
خشـبية عىل نار متوسطة اىل 
ان يصبح لـون الدقيق ذهبي 

فاتح.
الحليـب  اضيفـي   .  .10
بمـرضب  وقلبـي  بالتدريـج 
شبك يدوي عىل نار متوسطة 
اىل ان تحصـيل عـىل صلصـة 
اضيفـي  سـميكة.  ناعمـة 

الجبن وقلبي.
11. . وزعـي البشـاميل عىل 
لتتغطـى  البطاطـا  كـرات 

تماما.
12. . وزعـي قطـع الزبـدة ، 
البقسـماط، والبابريـكا عىل 

البيشاميل.
13. . ادخـيل الطبق اىل الفرن 
40-30 دقيقة اىل ان يكتسب 

لون ذهبي مشهي.
14. . دعيـه يـربد قليـال قبل 

التقديم.
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هـل فكرِت يوماً بـأن تضعي ألطفالك 
للعطلـة  منّظمـاً  وجـدوالً  روتينـاً 
تنتظرينـه؟  الـذي  مـا  الصيفيـة؟ 
فالصيـف بـات عـىل األبـواب والعام 

الدرايس شارف عىل نهايته،
والروتـني قـد ينقـذك مـن الفـوىض 
ويتيح لـِك ولكل أفـراد أرستك فرصة 
االسرتخاء واالسـتمتاع وقضاء أجمل 

األوقات.
روتني الصيف لالطفال

وألّن وضع روتـنٍي صيفّي ليس باألمر 
السـهل، وقد يحتـاج أطفالـك بعض 
الوقـت لالعتيـاد عليـه، نمـّد لـك يـد 
املسـاعدة وتقـّدم لك فيمـا ييل بعض 
النصائح اإلعدادية للمرحلة االنتقالية 

من ضغط الدراسة إىل روتني الصيف:
- عنـد انتهاء العام الـدرايس، إمنحي 
أطفالك بضعـة أيام أو حتى أسـبوع 
ليترصفـوا خاللـه بحريـة ويتسـلّوا 
ويسـهروا حتى ساعة متأخرة. بكالم 

آخر، إمنحـي أطفالك مجـاالً للرتفيه 
والتنفيس عن ضغوطهم، من دون أن 

تأرسيهم بجدول محدد ومنّظم.
- تخلّـيص مـن األوراق واالختبـارات 
املرتاكمة التي ال يمكن أن تفيد أطفالِك 
بيشء، وال تحتفظي سـوى بالكتابات 

والواجبات املدرسية املميزة واملبدعة.
- تعاوني مع أطفالـك لتنظيم كتبهم 
عـىل  معهـم  واعمـيل  ومكتبتهـم، 
التخلّص من الكتـب ودفاتر التمارين 

التي لم تعد تنفعهم بيشء.
- خذي وقتك يف ترتيب خزانات أطفالك 
وأدراجهم وفرز املالبس الصيفية التي 
تناسـب مقاسـاتهم، وتلـك التـي لم 
تعـد تناسـبهم وال بد من التـربع بها 
للمحتاجني. بهذه الطريقة، ستتسّنى 
لك فرصة التخطيط لأليام املقبلة التي 
سـتخصصينها للتسـوق مع أطفالك 
ورشاء مـا ينقصهم مـن ثياب وبذات 

سباحة، إلخ.

- تأكـدي مـن أّن الكريمـات الواقيـة 
وسـواها من لـوازم فصـل الصيف ال 

تزال صالحة وفعالة.
الصفـوف  يف  أطفالـك  سـّجيل   -
واألنشطة التي يهتمون لها ويرغبون 
يف ممارسـتها هـذا الصيـف، وحّددي 

روتني كل واحد منهم عىل أساسها.
- خّططـي جيـداً للعطلـة الصيفيـة 
العـروض  مـن  االسـتفادة  وحـاويل 
عـىل الرحـالت والسـفرات واألحداث 

الرتفيهية العائلية.
- شـّجعي أطفالـِك عىل املشـاركة يف 
مخّيمات صيفية وسواها من أنشطة 
الصيـف التـي تتيـح لهم التعـرّف إىل 
مهاراتهـم  وتطويـر  جـدد  أصدقـاء 

االجتماعية.
- قبـل أن يعتـاد أطفالـِك عـىل أجواء 
التسـلية واملرح، إحجزي لهم مواعيد 
رضورية للكشف عىل صحتهم وزيارة 

طبيب األسنان، إلخ.

- ضعـي رزنامـًة مفّصلـة بمواعيـد 
األطباء واألنشطة واملخّيمات والرحالت 
يف  واجعليهـا  العائليـة،  واملشـاوير 

متنـاول جميـع أفـراد األرسة. بهـذه 
الطريقـة، سـيعي كّل واحـد منهـم 

مسؤولياته وسيتبع النظام. 

تتميز الخرضاوات والفاكهة بفوائد عديدة لجسـم اإلنسـان، لكن 
يختلـف حجـم الفائـدة من كل نـوع بنـاًء عىل لـون الخرضاوات 

والفاكهة، منها األخرض األصفر واألحمر.
وأوضحت الدكتورة مروة شعري، اخصاصية التغذية، أن الخرضاوات 
التي تتميز باللون األخرض تحتوي عىل مضادات األكسدة، وتساعد 
عـىل تنظيم ضغط الدم، كما تحتـوي أيضا عىل األلياف التي تعمل 
بشـكل كبري عىل تحسني عملية الهضم، وتحتوي عىل نسبة كبرية 
مـن الحديد والكالسـيوم واملاغنيسـيوم الـذي يعمل عـىل تنظيم 
مسـتوى السـكر يف الدم، وُتؤثر عىل صحة الجلد حيث تساعد عىل 

منع الجفاف.
كما أشارت إىل فوائد الفاكهة التي تتميز باللون األحمر، فهي تعمل 
عىل وقاية اإلنسـان من العديـد من األمراض، وذلـك ألنها تحتوي 
عىل نسـبة عالية من مضادات األكسدة، خاصة الفراولة، والتوت، 
والعنب األحمر، وتعمل عىل تقليل خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية 

وأمراض القلب.
للبرشة أيضا

وأيضـاً تحافظ تلـك الفواكه عىل البرشة، حيث تسـاعد عىل تأخري 
ظهور التجاعيد الحتوائها عىل فيتامني Cومادة الكوالجني، كما أنها 
تحتوى عىل نسـبة عالية من املاء ونسبة قليلة جيداً من السعرات 

الحرارية، ولذلك فهي تعمل أيضاً عىل الحفاظ عىل الوزن.
وأضافت شـعري أن الخرضاوات والفاكهة الصفـراء تحتوي أيضاً 
عىل نسـبة كبرية مـن فيتامني A والكثري من األليـاف، وكذلك تعد 
من مضادات األكسـدة وتعمل عىل تقوية الجهاز املناعي للجسـم، 

وتساعد عىل عملية الهضم.
كذلك نّوهـت إىل أنه وبالرغم من تشـابه األلوان بـني الخرضاوات 
والفاكهـة إال أن هناك بعض الفاكهة الصفـراء تتميز بقدر معني 
مـن الفيتامينـات واإلنزيمات وبقدر أكرب من غريهـا، حيث يتميز 

األناناس باحتوائه عىل إنزيم بالربوميلني.
وتنصح شعري برضورة تناول الفاكهة والخرضاوات وهي طازجة، 

وعدم تخزينها فرتة طويلة حتى ال تفقد الكثري من فائدتها.

الكثـري من األشـخاص  يشـعر 
باإلحبـاط وعـدم الرغبة يف فعل 
أي يشء عىل مدار اليوم ألن هذه 
حالة شـائعة جدا، ولكن اليشء 
غري الشـائع هـو أن يكون لديك 
مستويات منخفضة من الطاقة 

بشكل يومي أو منتظم.
الرجـال  مـن  الكثـري  ويشـعر 
بالتعـب الشـديد بعـد مجيئهم 
من عملهـم اليومي، و قد يكون 
هذا بسـبب بعـض عوامل نمط 
الحياة أو حتـى الحاالت الطبية 
التـي قـد تؤثـر عىل الشـخص 
يجـب مراعـاة مـؤرشات مثـل 
الغذائي  النـوم والنظـام  أنماط 
والتماريـن الرياضيـة وغري ذلك 

ملعرفة السبب وراء ذلك.
ما الذي يؤثر عىل صحة الرجل؟

اآلن يمكن أن يكون هناك الكثري 
من األسـباب التي قـد تؤثر عىل 
األمـر  يعتمـد  الرجـال  صحـة 
تمامـا عىل أسـلوب معيشـتهم 
وتاريخهم الطبي وأنواع النظام 

الغذائي وغري ذلك الكثري.
و قال الدكتور سـوميت نيجام، 
مستشـفى  يف  العـام  الطبيـب 
صحارى، يف لكناو الهندية: ”إن 
هناك عدة حـاالت صحية تؤدي 

إىل انخفاض مسـتويات الطاقة 
يف الجسم لدى الرجال:

1. سوء التغذية
الكميـة  الرجـل  يأخـذ  لـم  إذا 
التغذيـة والنظام  املناسـبة من 
الغذائـي املتوازن، فمـن املرجح 
أنه سيشـعر بالضعف وذلك ألن 
نقص التغذية يمكن أن يؤدي إىل 
اختـالل وظيفي، لذلـك يجب أن 
يحتـوي النظام الغذائي املتوازن 
الخـرضوات  الكثـري مـن  عـىل 

والحبوب الكاملة والربوتينات.
تنـاول كميـة معينـة فقط من 
العنارص الغذائية يمكن أن يؤدي 
انخفـاض  ويسـبب  التعـب  إىل 
مسـتويات الطاقة، وهذا شائع 
بشكل خاص بني الرجال األصغر 

سنا يف جيل اليوم.
2. ممارسة الروتني

منـذ أن تحولت معظم الوظائف 
عـرب  أو  املكتبـي  العمـل  إىل 
اإلنرتنـت، أصبـح مـن الصعب 
بشكل خاص إدارة التمرين عىل 

أساس يومي.
تـؤدي التماريـن الرياضيـة إىل 
زيادة األدرينالني يف الجسـم وال 
أو عضالتـك  لعظامـك  تسـمح 
بالضعـف يمكـن أن يؤثـر عدم 

ممارسة الرياضة بشكل خاص 
عـىل صحتك عىل املـدى الطويل 

ويؤدي إىل التعب معظم اليوم.
3. انخفاض مستويات هرمون 

التستوستريون
مسـتويات  انخفـاض  ُيعتـرب 
هرمـون التستوسـتريون لـدى 
الذكور أحد األسـباب الرئيسـية 
وظيفيـة،  اختـالالت  لوجـود 
هرمون  هـو  والتستوسـتريون 
الذكـورة األسـايس ويلعب دورا 
تحديـد مسـتويات  يف  حاسـما 

الطاقة الجسدية.
العمـر،  الرجـال يف  مـع تقـدم 
هرمـون  كميـة  تنخفـض 
التستوسـتريون ببـطء مما قد 
يـؤدي إىل انخفاض مسـتويات 
الطاقة يف الجسم ينتج عن هذه 
الحالـة قصور الغدد التناسـلية 

الذكرية.
وقـد يتسـبب أيًضـا يف حـدوث 
مشـكالت مثل: الكآبـة، التعب، 
انخفـاض الطاقـة والقدرة عىل 
التحمـل، فقـر الـدم، صعوبـة 
السـاخنة،  الهبـات  الرتكيـز، 
العقم، انخفاض كتلة العضالت، 

تطور أنسجة الثدي.
4. توقف التنفس أثناء النوم

انقطـاع التنفـس أثنـاء النـوم 
هو اضطراب يف النـوم يؤدي إىل 
مشـاكل يف التنفس لدى كل من 
الرجال والنسـاء، و قـد يتوقف 
الشـخص عن التنفـس ملدة 10 
دقائـق يف املـرة كل ليلـة و يعد 
انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر 
شـيوعا عنـد الرجال منـه عند 
النسـاء، مما قد يؤثر عىل صحة 
الشـخص وقد تشـمل األعراض 
األخرى: الشـخري بصـوت عال، 
يف  وصعوبـة  الصبـاح،  صـداع 

الرتكيز.
5. االكتئاب

يمكـن أن يكـون أحـد أسـباب 
الطاقـة  مسـتويات  انخفـاض 
لدى الرجال هو االكتئاب يعاني 
الرجال من العديد من مستويات 
التوتر التي ال يشاركونها مع أي 

شخص وهي ترتاكم دائما.
يمكن أن يؤدي تراكم مستويات 
التوتر هـذه إىل االكتئاب وبالتايل 
يـؤدي إىل انخفاض مسـتويات 

الطاقة لدى الرجال.
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خرج الطبيب الجراح الشهري (د : ايشان) عىل 
عجـل اىل املطار للمشـاركة يف املؤتمر العلمي 
الدويل الذي سـيلقى فيه تكريماً عىل انجازاته 

الکبرية يف علم الطب.
وفجـأة وبعـد سـاعة مـن الطـريان أُعلن أن 
الطائرةأصابهـا عطل كبري بسـبب صاعقة ، 

وستهبط اضطرارياً يف أقرب مطار .
توجه اىل استعالمات املطار مخاطباً :

أنـا طبيـب عاملـي كل دقيقة عندي تسـاوي 
أرواح أ ناس وأنتم تريدون أن أبقى 16 ساعة 

بإنتظار طائرة؟.
أجابه املوظـف : يادكتور، إذا كنت عىل عجلة 
يمكنك إستئجار سـيارة ، فرحلتك التبعد عن 

هنا سوى 3 ساعات بالسيارة .
ريض د . ايشـان عـىل مضض وأخذ السـيارة 
وظل يسري وفجأة تغري الجو وبدأ املطر يهطل 
مـدراراً وأصبح من العسـري أن يرى اي يشء 
أمامه وظل يسـري وبعد ساعتني أيقن أنه قد 

ضل طريقه وأحس بالتعب
رأى أمامـُه بيتاً صغرياً فتوقـف عنده وطرق 

الباب فسمع صوت إمرأة كبرية تقول:
- تفضـل بالدخـول كائًنـا من كنـت فالباب 

مفتوح
دخل وطلب من العجوز املقعدة أن يسـتعمل 

تليفونهآ
ضحكت العجوز وقالت : أي تليفون ياولدي؟ 

أال ترى أين أنت؟
هنـا ال كهربـاء وال تليفونـات ولكـن تفضل 
واسـرتح وخذ لنفسـك فنجان شـاي ساخن 

وهناك بعض الطعام كل حتى تسرتد قوتك.

شـكر د. ايشـان املرأة وأخذ يأكل بينما كانت 
العجـوز تصـيل وتدعـي انتبه فجـأة اىل انها 
رفعـت بني يديها صغـري كان نائما بال حراك 
عـىل رسير قـرب العجوز وهي تهـزه بني كل 
صـالة وصـالة ،اسـتمرت العجـوز بالصالة 

والدعآء طويالً فتوجه لها قائًال:
واللـه لقد اخجلني كرمك ونبل أخالقك وعىس 

الله أن يستجيب لك دعواتك
قالت العجوز:

- ياولـدي أما أنت ابن سـبيل أوىص بك الله.. 
وأما دعواتي فقد أجابها الله سـبحانه وتعاىل 

كلها إال واحدة ، فقال د . ايشان:
- وماهي تلك الدعوة ؟

قالـت : هـذا الطفل الـذي تراه حفيـدي يتيم 
األبويـن ، أصابُه مرٌض عضـال عجز عنه كل 
األطباء عندنـا ، وقيل يل أن جراحاً كبرياً قادر 
عىل عالجـه يقال له د. ايشـان ولكنه يعيش 
بعيداً من هنا وال طاقة يل بأخذ هذا الطفل اىل 
هناك وأخىش أن يشـقى هذا املسكني فدعوت 

الله أن يسهل امرى...
بكى د. ايشان وقال : والله ان دعاءك قد عطل 
الطائرات ورضب الصواعق وأمطر السـمآء ، 
كي يسـوقني إليك سـوقاً والله مـا ايقنت أن 
الله يسـوق األسـباب هکذا لعبـاده املؤمنني 
بالدعـآء حينما تنقطع األسـباب ال يبقى إال 

اللجوء إىل الرب خالق األرض والسماء.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
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مهنيـاً: تنهي عمالً جامعياً تنال عىل أثره عالمة عالية 
تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفيـاً: ال تكن مـرتدداً يف ما يتعلق باالهتمـام بالرشيك، 
فهو مالذك األخري يف امللّمات واملصاعب.

صحيـاً: عليك بممارسـة بعض التماريـن الرياضية لتحريك 
الدورة الدموية.

مهنياً: تجد نفسـك يف موقع الرابح ويتضح لك أنك 
حققـت انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسـة 
وثقـة بالنفس. عاطفياً: أنت قليـل الصرب وقايس القلب 
وتميـل إىل إثارة العدائيـة والتوّتر أينما حللـت%65 وهذا ما 
يسـبب إحراجـاً للرشيك معظـم األحيان. صحيـاً: قد تكون 

مهمالً وال توفر لنفسك الراحة الكافية، ال تتهاون يف ذلك. 

مهنياً: ضع نفسك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني 
ما أنت قادر عليه حني تقرر النرص.

عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تستفيد من وضع 
جيد له. يكـون مزاجك رائقاً وتبـدو أكثر انفتاحاً وقدرة عىل 
تبادل الرأي.صحياً: تسـتعيد عافيتك وحيويتك، وتشـعر أنك 

تستطيع القيام بأعمالك املتعددة من دون إرهاق.

مهنيـاً: عـد إىل صوابـك يف مـا يتعلـق ببعـض األمور 
املهنية، ال تفقد اتزانك وال تحاول أن تفرض هيمنتك عىل 
اآلخريـن، كن عاقالً، وادرس األمور بهدوء. عاطفياً: ال تزال 
النجم املحبوب الذي يرغب الجميع يف أن يكونوا معه يف الحفالت 
الحلوة .صحياً: دع التشـاؤم والكآبة والحزن والشـعور بالوحد 

عىل حدة، وعليك االهتمام والعناية بنفسك قبل كل يشء .

مهنياً: لـن ترتّدد يف توجيـه املالحظات الجارحة، تشـتّد 
الضغـوط ورّبما تضطـر إىل إهمال عملـك واالهتمام بأحد 
أفـراد العائلـة أوالقيام بورشـة تصليحات مكلفـة .عاطفياً: 
تركز عىل العالقات االجتماعية وخصوصاً مع أشخاص من املحيط 
نفسه حني تتبادلون اآلراء واألفكار عن الخري لجميعكم .صحياً: اتبع 

العالجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة. 

مهنيـاً: تبدأ هـذا اليـوم بإجـراء تغيـريات إيجابية 
وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.
عاطفياً: يحاول الرشيك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر 
له بدورك االهتمام الكايف، وتقدم له الكثري من الهدايا. صحياً: 
ال تسـتخف بالنصيحة التي قـد يقدمها إليك احـد االصدقاء، 

اسرتح بعض اليشء، وتجنب الصخب والضغوط اليومية.

مهنيـاً: تتيح لك الظروف التعبري بسـهولة وطالقة 
عن مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفيـاً: أفـكارك واضحة وأسـلوبك مسـالم ال يخفي 
تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري إعجاب الرشيك.

صحيـاً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسـباب نفسـية، 
أنت بحاجة إىل الراحة فقط.

مهنياً: قد تتاح لك فرصة استثنائية لقلب األمور ملصلحتك، 
فتبدو الشـؤون املهنية مهمة جداً. عاطفيـاً: يمنحك الحظ 
قـدرة مهمة عىل تحقيق التقـارب مع الـزوج، وإذا كنت عازباً 
يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .صحياً: 
راحتـك املاديـة واملهنية تسـاعدك عىل الشـعور باالرتيـاح وتحقق 

االنسجام والتوازن يف حياتك عىل مختلف الصعد .

مهنياً: تستعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء أسهل 
مـن السـابق، تتمتع بثقـة عالية بالنفـس وتقرر إدخـال تعديل 
مناسب عىل حياتك، فتتخذ هذه األخرية طابعاً مختلفاً جميالً ومميزاً.
عاطفيـاً: انقالب ملصلحتـك، حان الوقت لتفصح عن مشـاعرك تجاه من 
تحب، لتكون املسيطر يف الشـؤون العاطفية الرومانسية.صحياً: مطلوب 
اعتمـاد االعتدال خـالل هذا اليـوم يف جميع أمورك الشـخصية والصحية 

واالبتعاد عن األجواء والحفاظ عىل برودة أعصابك قدر املستطاع.

مهنيـاً: خّفف النمط وال تبـادر اىل يشء وانتبه من 
حرق املراحل أو من خيبـة وتراجع، إّياك واالصطدام 
بأحدهم. عاطفياً: تنعم بنهاية يوم سعيد بعدما أمضيت 
أوقاتاً مسـلية برفقة األصدقاء والعائلة وأنسـتك مشـاغلك 
لبعض الوقت .صحيـاً: االبتعاد عن األطعمة الغنية بالدهون 

وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

مهنيـاً: بريق أمل يطل من خلـف حجاب االنتظار، 
كن واثقا بـأن ال يشء يقدر عىل الحط من املعنويات 
املرتفعة مهما حاول أصحاب النيات السـيئة إيقاعك يف 
رشكهم. عاطفياً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال سيما أنك مرحلة 

حاسمة يف حياتك معه. 
صحياً: من املفيد أن تخترب قدرتك عىل التحمل، وهذا سيظهر 

لك مدى سالمة صحتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تبرش األوضاع بتحّسـن ملمـوس، ذلك لغياب 
املعاكسـات الرئيسـة، تفسـح لـك الظـروف يف املجال 
إلنجاح مسـاعيك وإلثبات الحضور وتسـتعيد شهّيتك عىل 
الحياة.عاطفياً: يدعوك الرشيك إىل أن تتخىل قليالً عن موقفك 
العدائي تجاه بعض األمور، وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر مرحاً 
وتساهالً.صحياً: القلق يؤثر يف حياتك الصحية والنفسية وكثرة 

الجلوس تسبب لك آالماً يف الظهر.

بيـد  القسـطنطينية  سـقوط   -  1453
العثمانيني بقيادة السـلطان محمد الفاتح 
وانتهاء اإلمرباطورية البيزنطية التي دامت 
ألف عام وبداية نهاية العصور الوسـطى يف 

القارة األوربية.
1807 - اإلطاحة بالسلطان العثماني سليم 
الثالـث وتـويل مصطفى ابن السـلطان عبد 
الحميـد األول الحكـم تحت اسـم مصطفى 

الرابع.
1892 - الشـيخ محمـد بن صبـاح الصباح 
يتوىل حكـم الكويـت وذلك بعد وفـاة أخيه 

الشيخ عبد الله بن صباح الصباح.
1914 - ناقلة النفط النرويجية «ستورالند» 
تصـدم الباخـرة الربيطانيـة «إمرباطـورة 

أيرلندا» بسـبب الضبـاب وأدى ذلك إىل غرق 
أكثر من 900 راكب.

مدينـة  تحتـل  األملانيـة  القـوات   -  1918
سواسون الفرنسية.

1923 - اململكـة املتحـدة تعطـل الدسـتور 
الفلسـطيني بحجـة عـدم تعـاون العـرب 

معها.
1945 - قصـف الربملـان السـوري من قبل 
الجيش الفرنيس ومقتل أكثر حاميته، وعىل 
عدة أحياء يف دمشق يؤدي ملقتل 600 وجرح 

ألف عىل األقل.
حـرب  يف  األوىل  الهدنـة  إعـالن   -  1948

فلسطني.
1958 - الجنرال شـارل ديغول يتوىل رئاسة 

الحكومة الفرنسية.
1974 - عقد اتفاق هدنة يف هضبة الجوالن 

بني سوريا وإرسائيل.
2004 - هجوم مسـلح يف الخرب بالسعودية 
عـىل أحـد املجمعـات السـكنية يحصد 22 
قتيـل و25 جريح، وتنظيـم القاعدة يتبنى 

مسؤولية الهجوم.
2016 - ريـال مدريـد يتـوج بلقـب دوري 
أبطال أوروبا 2016 بعـد فوزه عىل أتليتكو 

مدريد بركالت الرتجيح.
2021 - تشـيليس اإلنجليزي يهزم مواطنه 
مانشسـرت سـيتي بنتيجـة 0-1 يف نهائـي 
دوري أبطـال أوروبـا، فائزًا باللقـب للمرة 

الثانية يف تاريخه.

هل تعلم أن أول من سكن بابل 
نوح هـو عليه السـالم، وذلك 

بعد الطوفان.
هل تعلم أن تعداد سكان العالم 
مليـار   7 أكثـر مـن  إىل  وصـل 

نسمة، يف عام 2011.
هل تعلم أن يف بنجالدش يحكم 

عىل طلبة املدارس بالسجن إذا 
اتهمـوا بالغـش يف االمتحـان 

النهائي.
هـل تعلـم أن اكـرب بحـرية يف 
العالم هي بحرية قزوين وتبلغ 
مسـاحتها 360 الف كيلو مرت 

مربع.

هـل تعلم أنـه يمكن اسـتخدام 
خاليا الزجاج لتوليد طاقة تكفي 
لتشغيل أجهزة مكتبية بسيطة، 

مثل الهاتف أو الطابعة.
هـل تعلـم أن اضخـم حيوان 
عـىل كوكب االرض هو الحوت 
االزرق، حيـث يصـل طوله إىل 

أكثـر من 30 مـرت ووزنه أكثر 
من 170 طن.

أنـواع  عـدد  أن  تعلـم  هـل 
الحيوانات املوجودة عىل األرض 
يصـل إىل حـوايل 12-11 مليون 
نـوع معـروف حاليـا، ومـازال 

االكتشاف مستمرا.

الدعوات المستجابة
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1.بلد يف امريكا الجنوبية.
2.حجر كريم - والدي.

3.صـوت الجرس - مرشوب شـتوي - احد 
االقارب.

4.صفات االنانية - انثى احد الطيور الليلية 
مبعثرة.

5.يعود - عكس يصحو مبعثرة.
6.حيوان صحراوي - دافئ - حرف نصب.

7.نصف ذاهبة - احرف ابجدية.
8.رئيس رويس - نعم باالنجليزية.

9.لونها اصفر ميعثرة - متشابهة.
10. قديس مسيحي سوري.

رأيس
1.بلد يف اسيا.

2.للسؤال - عربية خالدة - ثلثي شاي.
3.يابسة - اقرأ - ارتوازي.

4.مخرتع الكهرباء مبعثرة - جمع انتفاخ.
5.نقولها للحمار - مدينة سـورية بالقرب 

من ادلب مبعثرة.
6.عجوز بالعامية.

7.برية - ثالثة احرف من نثتانس.
8.من اسـماء النـت - نصف ابهـم - عملة 

اليابان.
9. اوقاتنا - متشابهة.

10. نصف عاصمة االرجنتني.

NNNfiÏ‹yÎ@›◊bìfl
ابنتي تكذب وتهرب 

من المدرسة

ابنتي فرح ( 11سـنة) تكذب يف شكل متواصل وتزّور توقيعي عىل 
دفـرت العالمات املدرسـية، وعلمت أخـرياً أنها هربت من املدرسـة 
مرتـني. ال نعرف أنـا وزوجتي كيف نترصف معهـا. خصوصاً أننا 
مررنا بأوقات عصيبة فقد تويف شـقيقاها السـنة املاضية بسـبب 
مـرض وراثـي، ونحن بدورنا لـم نكذب عليها ورشحنا لها سـبب 
الوفاة. فعالقتنا يف املنـزل تقوم عىل الثقة املتبادلة، ونحن ال نفهم 

سبب ترصفها هذا.. هل من نصيحة؟
النصائح والحلول:

من الواضح أن ظهور املشـكالت التي تعانيها ابنتك مرتبط بالفرتة 
التـي تويف فيهـا ولداك. غري أنـك لم تذكر مـا إذا كان عنـدك أبناء 
آخـرون غري فرح. ويبـدو يل أن ولديك قد توفيا خـالل فرتة زمنية 
متقاربـة، ممـا ترك فراغاً كبـرياً يف العائلة. وأرشت يف رسـالتك إىل 
أن الحـزن خّيم عليكم جميعاً وهـذا طبيعي وأظن أنك وزوجتك، ال 

تزاالن تشعران باألىس حتى اليوم.
ورغـم أنك لم تكذب عىل فرح يف رشح معنى املوت، إال أن سـلوكها  
املضطرب يظهر خارج حدود املنزل. فتزوير العالمات والترسب من 
املدرسة يشـريان إىل أنها تطلب مساعدة ممن يشّكلون لها مصدر 
ثقة خـارج املنزل، كاملعلمة أو املسـاعد االجتماعي، لتفسـح لهم 
املجال يف اللجوء إليكما ومعرفة املشـكالت التـي تواجهها العائلة. 
فهـي بذلك تعمل عىل تنبيه أحـد إىل رضورة التحدث إليكما، وتجد 
يف ترصفاتها وسيلة طلب املساعدة لجميع أفراد العائلة تماماً كما 
تفعل أنت بتوجيهك هذه الرسـالة. وهنا أود أن أطرح سؤالني: هل 
فـرح تكذب أم تتخّيـل؟ فهناك فرق بني التخّيـل والكذب. وإىل من 

تلجأ أو تذهب حني تهرب من املدرسة؟
فهي تترصف عىل هذا النحو كـي تجعلكما، أنت وأمها، تتخلصان 
مـن الحزن و تنبهكما إىل مواجهة املشـكالت التـي يعانيها الطفل 
الذي ال يزال عىل قيد الحياة. صحيح أن موت الشـقيقني سبب لها 
حزناً عميقاً ، ولكن يف الوقت نفسـه سـلبها أيضاً عاطفة والديها 
بسـبب الحزن الذي يشـعران به. ويبدو أن فرح تمنع نفسـها من 
التعبري عن حزنها لفقدان شقيقيها، وتمنع نفسها أيضاً أن تقول 
لكما أنها يف حاجة إليكما، وأن تترصفا معها كما كنتما يف السابق. 

ولهذا فإن ترصفاتها هي إشارة تنبيه لكما.
 لـذا عليـك التحـدث إليهـا والتأكيد لها أنـك ال تزال تحّبهـا وتهتم 
ألمرها. ومن املهم جداً أن تقول لها أنك ال تعرف ما إذا كانت األيام 
ستخفف وطأة  الحزن الذي يف داخلك. ربما هذا األمر يجعلها تفرج 

عما يف داخلها.

ــدة وكل بنـــــــــــات الكـــون ــوين القصي تس
ــع ــچ تربـّ ــو مي ــزل لــــــــــــــــــ ــوين الغ وتس
ــمــــــا مترهه أجيـــال ــيره ش ــوين العش وتس
ــع ــد يرضــ ــبـــــــــــاب وبامله ــيب وش ــن ش م
ـــــلون ــدري وصفه ش ــچ مـــــــ ــار بجمال محت
ــع ــؤ مــــرص ــب باللؤل ــاس وذه املــــــــــــــــ
ــن ــن أول التكـــويـ ــاره م ــي أول حضــــــــ انت
ــع ــع تدمـــ ــال دمـــــــــــــ ــون ب ــي أول عي وانت
ــار العــــود ــك أوتــــــــ ــزف يـــرب ــفافچ ع بش
ــــــمع ــود بكالمـــــــــــچ بس يحب يس والعـ
ـــــــواد الليـــــل ــحر س ــش يس ــي أول رم وانت
ّــــع ــه يدلـ ــش عالرمش ــايف رم ــا ش مــــــــــ
ــد نخـــــــاع الروح ــچ حـــــــ ـــاع مبحبت طمّ
ــي مـــن اطـــمع ــا اقبل نقاش وحق مـــــــــــ
احلـــــلوات ــچ  ــعــــــــادة عيون ــوعة س موس
ــچ يخــــــضع ــور إل ــگ مجب وقامــوس العش
ــل مديـــــون ــل احبچ بس أظــــــــ احبچ حيـ
ــبـــــع ــم گلبي ما يش مر ه ــرخ عُ ــو اصــــــ ول

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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مازال  ديب  جوني  العاملي  النجم 
ضد  قضيته  حكم  انتظار  يف 
هريد،  أمرب  السابقة  زوجته 
واستعان ضمن الشهود بحبيبته 
العاملية  األزياء  عارضة  القديمة 
كيت موس أمام هيئة املحلفني.

حادث  أن  موس  كيت  وشهدت 

ترجع  والتي  الدرج  من  دفعها 
زوجته  عنف  بأنه  أمرب  إليها 
غري  يعنفها  كان  كما  السابقة 
التي  موس،  صحيح.وقالت 
من  مبارش  فيديو  عرب  ظهرت 
لم  هذا  من  شيئاً  أن  إنجلرتا، 
يحدث أثناء إجازتهما يف جامايكا 

مؤكدة:  «لم يدفعني جوني قط 
ديب  جوني  درج».وأقام  أي  من 
دعوى قضائية ضد هريد مقابل 
أنها  لتلميحه  دوالر  مليون   ٥٠
أساءت إليه يف مقال رأي نرشته 
صحيفة «واشنطن بوست» عام 

.٢٠١٨

بعد غيابها عن السينما فرتة ليست بقصرية، تعود كندة علوش 
إىل جمهورها ولكن يف تجربة سينمائية مختلفة وجريئة.

وذكر أن فيلم «نزوح» الذي تعود به كندة علوش إىل الشاشات 
السينمائية تدور أحداثه  يف سوريا خالل رصاعات السنوات 
زين  الفتاة  منزل  سقف  صاروخ  يدمر  حيث  املاضية، 
مرة  ألول  بعدها  لتنام  سنة،   ١٤ الـ  ذات  زين)  (هالة 
تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر (نزار العاني) 

الصبي يف املنزل املجاور. 
(كندة  هالة  والدتها  ُترص  العنف،  تصاعد  ومع 
زوجها  مع  رصاع  يف  وتدخل  الرحيل  عىل  علوش) 
معتز (سامر املرصي) الذي يرفض أن يتحول إىل 

الجئ ويمنع عائلته من ترك املنزل.
السورية سؤدد كعدان تصوير  املخرجة  وأنهت 
أحدث أفالمها «نزوح»، ليدخل حالياً يف مرحلة 
سينيفونداسيون،  ورشة  يف  اإلنتاج  بعد  ما 
كما نال دعماً من تورينو فيلم الب ومؤسسة 

الدوحة لألفالم.
وقبل عدة أشهر، بدأت منصة نتفليكس بعرض ٣ 
ظيل»،  أضعت  «يوم  الطويل  الروائي  وهي  لسؤدد  أفالم 
والفيلمان القصريان «عزيزة» و»خبز الحصار»، وكلها 
متاحة حتى اآلن للمشاهدة حول العالم، وتسلط أفالم 
سؤدد الضوء عىل الوضع يف سوريا خالل الِعقد املايض، 

وحصدت عرشات الجوائز الدولية.

 ،«Eagle Films» رشكة  أفصحت 
سنان،  جمال  اللبناني  للمنتج 
يف  ستظهر  التي  الفنانة  اسم  عن 
ملسلسل  النسائية  البطولة  دور 
من  يخوض  الذي  «كواليس»، 
سيف  العراقي  املطرب  خالله 
فيما  الدراما،  يف  تجاربه  أوىل  نبيل 
مسلسل  أن  الرشكة  كشفت 
نور  بطولة  من  سيكون  كواليس 
الغندور، وسيف نبيل، وأن التصوير 
االختيار  قريباً.ووقع  سينطلق 
يف  املقيمة  املرصية  املمثلة  عىل 
الكويت، نور الغندور، لتكون بطلة 
سيف  الفنان  جانب  إىل  للمسلسل 
العمل  منتجو  يفصح  نبيل.ولم 
اللتني  الشخصيتني  تفاصيل  عن 
إال  والغندور،  نبيل  سيؤديهما 
املرصية  الفنانة  دور  أنهم وصفوا 
األدوار  من  واحد  بأنه  العمل  يف 
وأنهم  بالتحديات،  املليئة  الصعبة 
يضعون رهانهم بشكل كامل عىل 
وإمكانياتها  التمثيلية  موهبتها 

تجسيد  عىل  وقدرتها  الكبرية، 
واملعقدة،  املركبة  الشخصيات 
ستقدمها  التي  الشخصية  وأن 
بشكل  ستظهرها  العمل  يف  نور 
كل  عن  ومختلفني  جديدين  وأداء 
مسريتها  عرب  سابقاً،  قدمته  ما 
الفنان  أعلن  أن  الفنية.وسبق 
نبيل، عن سعادته  العراقي، سيف 
الكبرية بدخول عالم التمثيل، مبيناً 
مسلسل  خالل  من  سيقدم  أنه 
«كواليس» عمالً درامياً اجتماعياً، 
يجمع بالرتاجيديا واألكشن بنفس 
تجربته  تنال  أن  ومتمنياً  الوقت، 
صناع  الجمهور.ويطمح  إعجاب 
بني  مميزة  ثنائية  لتشكيل  العمل 
عىل  مراهنني  والغندور،  نبيل 
جماهريية  حالة  سيشكالن  أنهما 
التحضريات  أن  خاصة  كبرية، 
األوىل للمسلسل بينت وجود العديد 
بينهما،  املشرتكة  الصفات  من 
وجمعتهما كيمياء تبرش بتجانس 
التصوير  خالل  كاملني،  وتفاهم 

خالل  يبدأ  أن  املتوقع  من  الذي 
فرتة قريبة جداً.وتعيد نور الغندور 
اللبناني  املنتج  مع  العمل  تجربة 
أن حققت معه  بعد  جمال سنان، 
الدراما  هائالً خالل موسم  نجاحاً 
ببطولتها  العام  هذا  الرمضانية 
إىل»،  الهرم  شارع  «من  ملسلسل 
الذي أثبتت خالله امتالكها قدرات 
وسطرت  جداً،  كبرية  تمثيلية 
اسمها بمكانة متقدمة بني املمثالت 
عن  الرشكة  العربيات.وكشفت 
من  سيكون  كواليس  مسلسل  أن 
نبيل،  الغندور، وسيف  نور  بطولة 
وأن التصوير سينطلق قريباً. كما 
نرشت الرشكة صوراً عىل صفحتها 
تجمع  (إنستغرام)  عىل  الرسمية 
«بعد  وكتبت  وسيف،  نور  بني 
التحضريات  انطالق  عن  اإلعالن 
ملسلسل كواليس من بطولة النجم 
نور  الجميلة  نبيل..النجمة  سيف 
الغندور تنضم لبطولة العمل..شو 
الخرايف؟».وكان  الديو  بهذا  رأيكم 

املنتج  مع  ظهر  قد  نبيل  سيف 
أسبوعني،  نحو  قبل  سنان،  جمال 
لم  مسلسل،  عقد  توقيع  أثناء 
وتم  حينها،  تفاصيله  ُتكشف 
مسلسل  أنه  باإلعالن  االكتفاء 
درامي مشوق. ومن الجدير ذكره، 
األوىل  التمثيلية  التجربة  هذه  أن 
اليوم  نبيل.وتتجه  سيف  للفنان 
اللبنانية   «Eagle Films» رشكة 
لتوسيع نطاق إنتاجاتها الفنية، يف 
ومؤخراً،  مختلفة.  عربية  مناطق 
املسلسالت  من  العديد  أنتجت 
السباق  يف  شاركت  التي  الناجحة 
رأسها،  عىل  وكان  الرمضاني، 
إىل،  الهرم  شارع  من  مسلسل 
بطولة نور الغندور وهدى حسني، 
وقد نال متابعة كبرية عىل مستوى 
للموت  ومسلسل  العربي،  الوطن 
ودانييال  بوغصن  ماغي  بطولة   ،٢
الباهر،  حبي  ومسلسل  رحمة، 
وفوز  أشكناني  حمد  بطولة 

الشطي. 
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كشـفت منصات ميتا عن إنها تعكف عىل اسـتعادة خدمة (إنستغرام) 
بعـد أن أبلـغ آالف املسـتخدمني عـن تعـذر الوصـول إىل منصـة تبادل 

ومشاركة الصور.
وأبلـغ أكثر مـن 6600 مسـتخدم عن مشـكالت مع (إنسـتغرام) عىل 
موقـع (داون-ديتكتور.كـوم) اإللكرتونـي، الـذي يرصـد انقطاعـات 
خدمـات اإلنرتنـت ويجمع تقارير وبيانات من عـدة مصادر بما يف ذلك 
إبالغ مسـتخدمني عن أعطال، وقد يكون العطل يؤثر عىل عدد أكرب من 

املستخدمني.
ووفًقا للموقع اإللكرتوني، فقد كانت %84 من حاالت اإلبالغ عن وجود 

مشكلة يف الوصول إىل تطبيق (إنستغرام) بالهاتف املحمول.
وقالـت ميتا، يف بيـان: ”نحن عىل علم بأن بعض األشـخاص يواجهون 
مشـكالت يف الوصول إىل (إنسـتغرام)، و نعمل إلعادة األمور إىل وضعها 

الطبيعي يف أرسع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج“.

اكتشف العلماء نوًعا جديًدا من 
املواد شـديدة التفاعل يف الغالف 
الجوي لـألرض، والتي يمكن أن 
تشـكل تهديًدا لصحة اإلنسـان 
واملنـاخ العاملي. وأظهر باحثون 
من جامعة كوبنهاجن أن ثالثي 
األكسـيد هى مركبات كيميائية 
مع ثالث ذرات أكسجني متصلة 
يف  تتشـكل  البعـض،  ببعضهـا 
ظـل الظـروف الجويـة. ووفقا 
ملا ذكـره موقـع صحيفة ”ديىل 
ميـل“ الربيطانيـة، تعـد ثالثي 
األكسـيدات أكثـر تفاعـًال مـن 
البريوكسـيدات، التـي تحتـوي 
األكسـجني  مـن  ذرتـني  عـىل 
مرتبطة ببعضهما البعض، مما 
يجعلها شـديدة التفاعل وقابلة 
لالشتعال واالنفجار يف كثري من 
األحيان.كما أنه من املعروف أن 
البريوكسيدات موجودة يف الهواء 
املحيط بنـا، وكان مـن املتوقع 
األكسـيدات  ثالثيـة  تكـون  أن 
يف الغـالف الجوي أيًضـا، ولكن 

حتى اآلن لـم يتم إثبات ذلك 
بشـكل قاطع، حيـث يقول 
الربوفيسـور هنريـك جروم 
كيارجارد، من قسم الكيمياء 

بجامعـة كوبنهاجن: ”هذا ما 
أنجزناه اآلن“.

وقال الربوفيسور كيارجارد، أن 
التي اكتشـفناها  املركبات  نوع 
فريـدة مـن نوعهـا يف هيكلها، 
وألنهـا شـديدة األكسـدة، فمن 
املرجح أنها تجلب مجموعة من 
التأثريات التي لم نكشـف عنها 
بعد.كمـا أن األكاسـيد الثالثيـة 
اكتشـفوها،  التـي  املحـددة 
الهيدروتريوكسـيدات  تسـمى 
(ROOOH)، وهـي فئـة جديدة 

تماًما من املركبات الكيميائية.
أن  الباحثـون  وأظهـر 
الهيدروكسـيدات تتشـكل أثناء 
التحلل الجـوي للعديد من املواد 
املعروفـة واملنبعثـة عـىل نطاق 
واسـع، بمـا يف ذلـك األيزوبرين 

وثنائي ميثيل كربيتيد.
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 Roche رشكـة  كشـفت 
السـويرسية لألدويـة عـن أن 
خرباءها بالتعـاون مع خرباء 
فرعها TIB Molbiol ، ابتكروا 
ثالثـة أنـواع مـن االختبـارات 
للكشـف عـن فـريوس جدري 

القردة.
وقـد أطلـق عـىل املجموعـات 
اسـم  املعياريـة  النموذجيـة 
النمـاذج  وهـذه   ،LightMix
انتشـار  بتقييـم  تسـمح 
الفـريوس ويمكن أن تسـاعد 
عـىل متابعة ”التأثـري املحتمل 
للعـالج والتطعيـم وإجـراءت 

الصحة العامة“.
أحـد  أن  إىل  الرشكـة  وتشـري 
يكتشـف  االختبـار  أنظمـة 
والثانـي  الجـدري،  فـريوس 
القـردة،  جـدري  فـريوس 
والثالث جميع أنواع فريوسات 

الجدري.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة 
العاملية، سجلت يف العالم 131 
إصابة مؤكـدة بجدري القردة 
بني البرش، وهناك 106 آخرين 
يشـتبه بإصابتهـم وهم تحت 
املراقبـة وأن أكثر اإلصابات يف 

إسبانيا والربتغال وبريطانيا.
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رغم اني ال افهم وال علم يل  بالطب وعالج االوبئة واالمراض 
املستعصية وخاصة وباء الحمى النزفية الذي بدأ االنتشار 
مؤخرا يف البالد والذي طال الحديث عنه يف وسائل االعالم 
املقروءة واملكتوبة واملسموعة إال اني عىل يقني بأن هذه 
االمراض واالوبئة جاءت مع تطور حياة االنسان ووصولها 
او  انتهى  باالمس  والتكنولوجي..  العلمي  التكامل  مرحلة 
اوشك عىل االنتهاء وباء الكورونا الذي ارعب الخلق ومات 
من مات من االحبة وقبله ارعبتنا جملة اوبئة منها انفلوانزا 
الطيور وجنون البقر وجدري القرود ورغم كثرتها إال ان 
االنسان تحامل عليها واستطاع تخطي املرحلة رغم ثقلها 
النزفية  الحمى  يسمى  لعنة  منه  اكثر  وباء  يأتينا  واليوم 
ان  يمكن  وحمى  نزفية  اضطرابات  بحدوث  تميز  والتي 
الجهات  وتقول  املوت..  اىل  تؤدي  شديدة  حمى  اىل  تتطور 
الطبية ان مسببات املرض لها اعراض خفيفة نسبيا مثل 
يمكن  بينما  االسكندنايف  املسمى  الوبائي  الكلية  اعتالل 
ألخرى مثل فريوس االيبوال االفريقية التسبب بمرض شديد 
يهدد حياة االنسان.. وتتميز اعراض هذا الوباء الذي ينتقل 
من االختالط بالحيوانات بظهور مفاجئ وألم يف العضالت 
واملفاصل وحمى ونزف وصدمة نتيجة فقد الدم يف الحاالت 
الوباء تسبب  الطبية، وان هذا  التعليمات  الشديدة حسب 
يف احداث قلق يف جميع انحاء العالم مثلما حدث مع وباء 
واسوة  الوباء  هذا  ولتاليف  احبتنا،  حياة  اخذ  الذي  كورونا 
بما حدث داخل املنظمات الصحية االممية بدأت السلطات 
هذا  تفيش  من  للحد  اجراءاتها  تكثيف  العراقية  الصحية 
الوباء رغم تفيش عدد من الحاالت وحدوث بعض الوفيات 
وزارة  يف  البيطرية  االدارة  ورشعت  املايض  اذار  شهر  منذ 
الزراعة بالرشوع بحملة لرش املبيدات وتعقيم الحيوانات 
للقضاء عىل تفيش املرض الذي يسببه فريوس ينترش بني 
الحيوانات ويصيب االنسان.. وتقول وزارة الصحة العراقية 
التي استنفرت اجهزتها ان هناك زيادة خطرية باالصابات 
يف  االصابات  يف  زيادة  حدوث  املتوقع  من  وانه  العراق،  يف 
ينتقل  الوباء  وان  الصحة،  وزارة  بحسب  املقبلة  االيام 
انتشاره  واغلب  الحيوانات  يف  املنترش  القراد  طريق  عن 
التي  كورونا  مأساة  التتكرر  ولكي  الريفية..  املناطق  يف 
انتهت  او اوشكت عىل االنتهاء مع بدء الحرب عىل اوكرانيا 
وانطالقا من مبدأ مسؤولية الدولة عىل تحمل مسؤولياتها 
تجاه املواطنيني فاملطلوب وضع خطة ملنع انتشار الوباء 
من خالل تكثيف الحمالت الوقائية عىل الحيوانات الناقلة 
للوباء والرشوع بمعالجته باملبيدات وتنفيذ حمالت توعية 
ارشادية يف مناطق انتشار الحيوانات وهي من مسؤولية 
وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصحة لغرض القضاء 
عندما  السابق  النظام  ان  ننىس  وال  الناقل،  الوسيط  عىل 
املواطنيني  صحة  عىل  السائبة  الحيوانات  بخطر  شعر 
رشع بتنفيذ خطة بداية عام ١٩٧٠  للقضاء عليها يف وقت 

قيايس.
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عن  دياب،  عمرو  املرصي،  النجم  أعلن 
خاصة  فندقية  سلسلة  أول  إطالق 
استثماري،  عمل  أول  وهو  به، 
الفن  مجال  عن  بعيداً 
عرب  ذلك،  وجاء  والغناء. 
حسابه  عىل  منشور 
برنامج  عىل  الرسمي 
ومقاطع  الصور  تبادل 
الفيديو (إنستغرام).وكتب 
يف املنشور «ألول مرة، يطلق 
الخاص  فندقه  دياب  عمرو 
من  عاٍل  مستوى  عىل  (لوكاندا) 
نمط الحياة الفاخر، وسيتم إطالقه ضمن 
األول  الفندق  (لوكاندا)  املرموقة».  إعمار  مشاريع 
إعمار  رشكة  مع  بالتعاون  فنادق،  سلسلة  ضمن  وسيكون  دياب،  لعمرو 
(العني)  موقع  يف  ورد  ما  ووفق  العقاري.  بالتطوير  املتخصصة  اإلماراتية 
فإن التعاون بني عمرو دياب ورجل األعمال اإلماراتي محمد العبار، سيتمثل 
األوىل من نوعها بجمعها  الفنادق بني مرص ودبي. وستكون  يف سلسلة من 

مميزات تجمع بني الرقي والفخامة.

النجمة  تألقت 
منى زكي عىل 

ة  د لسجا ا
 ، ء ا لحمر ا
ل  خال
ها  ر حضو
ت  ليا فعا

ن  جا مهر
ن  كا

ئي  لسينما ا
 ،٧٥ رقم  دورته  يف 

الثالثاء  يوم  انطلقت  التي 
وهي  وظهرت  املايض،  قبل 
اللون  أسود  فستانا  ترتدى 
ناحية  الظهر.من  مكشوف 
املركز  مهرجان  كان  أخرى، 
الكاثوليكي املرصي للسينما 
جائزة  منح  الـ٧٠،  بدورته 
للنجمة  دراما  ممثلة  أفضل 

عن  زكي  منى 
مسلسل 

لعبة  »
 « تن نيو
ي  لذ ا
ض  عر
ن  رمضا
 ،٢ ٠ ٢ ١
يف  وقالت 
قصرية:  كلمة 
هبقي  كنت  «أكيد 
أكرت  بالجائزة  مبسوطة 
ولكن رحل عن عاملنا الفنان 
إنسان  وهو  صربي  سمري 
عزيز عىل قلوبنا كلنا، بنحبه 
جوانا  بصمة  وساب  أوي 
كلنا وساعد كل حد فينا، الله 
له  بهدى  أكيد  وأنا  يرحمه، 

هذا التكريم».
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سيشهد  الصيفي  املوسم  أن  يبدو 
لجمهور  املفاجآت  من  العديد 
نانيس عجرم، بعد أن قررت طرح 
أكثر من كليب غنائي من ألبومها 
بناًء  الصيف  موسم  خالل  األخري 
نانيس  جمهورها.أنهت  رغبة  عىل 
كليب  تصوير  ساعات  قبل  عجرم 
األخري،  الغنائي  ألبومها  جديد من 
حبو»  حدا  «بدي  أغنية  وهي 

الرسياني  سمري  املخرج  بقيادة 
الذي حاز نصيب األسد يف تصوير 
الثنائي  وحقق  األخرية  كليباتها 
كليباتها  آخر  يف  باهراً  نجاحاً 
«سالمات».ويبدو  و  تعتذر»  «ما 
استغرق  الذي  الجديد  الكليب  أن 
يومني  من  يقرب  ما  تصويره 
وضّم مشاهد عىل شاطىء البحر، 
لم  لنانيس  جديداً  طابعاً  سيحمل 

حتى  قبل،  من  للجمهور  تقدمه 
إجازة  عىل  تحصل  أن  قررت  إنها 
قصرية من نشاطها الفني كعطلة 
التصوير.وتبدأ  إنهاء  فور  قصرية 
لحفالت  الفنية  خريطتها  نانيس 
صيف ٢٠٢٢ يف األردن، حيث تحيي 
حفالً غنائياً ضخماً يف العقية ليلة 
١٨ يونيو ضمن فعاليات مهرجان 

آيلة املوسيقي.


