
بغداد/ الزوراء:
ممثـيل  مـن  مجموعـة  دخلـت 
متظاهـري املحارضيـن املجانيـني 
مبنـى مجلس النواب خـالل انعقاد 
الجلسـة لتنفيـذ مطالبهـم، وفيما 
استقبل النائب االول لرئيس مجلس 
النـواب حاكـم الزاملـني ممثليهـم 
واسـتمع ملطالبهـم، وبـدأ الربملـان 
الدعـم  بقـراءة ومناقشـة قانـون 
الطـارئ لالمـن الغذائـي والتنمية.

وقال مصـدر برملانـي إن ”تظاهرة 
كانـت للمحارضين املجانيني خارج 
املنطقـة الخرضاء وسـط بغداد، ثم 
توجـه إليهم عـدد من النـواب واتوا 
بممثلني عنهـم للقـاء النائب األول 
للرئيـس، حاكـم الزاميل“.وبني، أن 

”الزاميل عقد لقـاء مع املتظاهرين 
واستمع ملطالبهم املتمثلة بإدراجهم 
ضمـن قانون الدعـم الطارئ لألمن 
وعقـد  والتنمية“.هـذا  الغذائـي 
الثالثـاء،  امـس  النـواب،  مجلـس 
جلسـته برئاسـة رئيـس املجلـس 
محمـد الحلبويس.وذكـرت الدائـرة 
االعالميـة ملجلـس النـواب يف بيـان 
تلقته ”الزوراء“: ان ”رئيس مجلس 
افتتـح  الحلبـويس  النـواب محمـد 
جلسة مجلس النواب بحضور 250 
نائباً“.واضافـت ان ”اللجنـة املالية 
النيابيـة بـدأت بقـراءة ومناقشـة 
تقرير مقرتح قانون الدعم الطارئ 

لألمن الغذائي والتنمية“.

بغداد/ الزوراء:
حددْت وزارة الرتبيـة، امس الثالثاء، 
معـدل تقديـم الطلبـة الناجحني من 
الصف السـادس االبتدائي يف مدارس 
املوهوبـني للعـام الـدرايس 2022 – 
2023 .وقالت هيئة رعاية املوهوبني 
اإلعالمـي  املكتـب  اصـدرُه  بيـان  يف 
للـوزارة تلقته ”الـزوراء“: إنه ”يحق 
للطالب الناجح من الصف السـادس 

االبتدائـي (فقط) الحاصل عىل معدل 
ال يقـل عن (97) لدخـول االختبارات 
مـدارس  يف  الخاصـة  التشـخيصية 
املوهوبـني للعـام الـدرايس املقبلة“.
واشـار البيان إىل ”عـدم وجود تقديم 
من الصـف الرابـع االبتدائـي اىل تلك 
املـدارس“، مبينـا أن ”هيئـة رعايـة 
املوهوبني ستعلن عن رشوط التقديم 

الحقاً“.

كوبنهاغن/ الزوراء:
ألغِت املحكمة العليا يف الدنمارك، قرار 
محكمة اسـتئناف يلـزم كوبنهاغن 
بدفع تعويضات إىل 18 مدنياً عراقياً 
تعرّضوا للتعذيب خالل حرب العراق، 
خـالل عملّيـة مشـرتكة بـني قوات 
األمـن العراقـي وجنـود دنماركيني.

القضـاء  إىل  عراقيـاً   23 ولجـأ 
اعتقالهم وتعرّضهم  الدنماركي بعد 
”لتعذيـب ومعاملـة غري إنسـانّية“ 
خالل عملّية ”الصحـراء الخرضاء“ 
يف منطقـة الزبـري العراقية، عىل بعد 
عـرشات الكيلومرتات مـن محافظة 
البـرصة، عـام 2004.وعـام 2018، 
حكمت محكمة استئناف عىل الدولة 
الدنماركيـة بدفـع تعويضات إىل 18 
منهم.لكـّن املحكمـة العليـا كرست 
هذا القرار، وقضـت أن وزارة الدفاع 

غـري ملزمـة بدفـع تعويضـات بما 
أّن القـوات الدنماركّيـة لـم تتـوّرط 
يف عملّيـات التعذيـب ولـم تكن عىل 
علـٍم بها.وقالـت املحكمـة يف بيـان 
إّنـه ”لـم يكـن للقـوات الدنماركّية 
أسـباٌب ملموسـة.. لالعتقـاد بـأن 
للتعذيـب“. عراقيـني سـيتعرّضون 

رأت  االسـتئناف  محكمـة  وكانـت 
”فشـلوا  الدنماركيـني  الجنـود  أّن 
يف منـع عملّيـات التعذيـب، وإن لم 
يشـاركوا فيها“.وقّدرت املحكمة أن 
القـوات الدنماركّية كانـت عىل علٍم 
بأّن السـجناء معرّضون ”لتهديدات 
حقيقّيـة“ بالتعذيـب مـن القـوات 
العراقّية. وأمـرت الدولة الدنماركّية 
بدفـع تعويضـات بقيمـة 30 ألـف 
4300 دوالر) لـكّل  كرونـة (قرابـة 

منهم.

بريوت/ الزوراء:
اللبنانـي  النـواب  مجلـس  انتخـَب 
(الربملـان)، نبيـه بـري، رئيسـا له، 
للمرة السـابعة عىل التـوايل يف تأريخ 
لبنان يف جلسـته األوىل، أمس الثالثاء 
بعد حصوله عىل 65 صوتا يف الربملان.

وفاز بري، البالغ من العمر 84 عاما، 
يف جولـة التصويـت األوىل بالحصول 
عـىل 65 صوتا يف الربملـان املؤلف من 

128 عضـوا، مقابل 23 ورقة بيضاء 
و40 ورقـة ملغـاة .وينبغي أن يتوىل 
رئاسـة الربملان عضو مسلم شيعي. 
ويشـغل بري، الذي يقود حركة أمل 
هـذا املنصب منـذ عـام 1992.وبعد 
النيابي،  انتخابـه رئيسـا للمجلـس 
ممـدودة  ”يـدي  بـري:  نبيـه  قـال 
للجميـع للتعـاون مـن أجـل إنقـاذ 
لبنـان“، مضيفا: ”أي كالم ال يالمس 

حيـاة النـاس وألي خطـط ووعـود 
وبرامـج ال تقـدم الحلـول لالزمـات 
هـو كالم وخطـط خارج السـياق“.

ونجح السـيايس اللبناني املشهود له 
بحنكته السياسـية وخفة ظله، نبيه 
بري، للمرة السـابعة عـىل التوايل، يف 
االحتفـاظ بمنصب رئيـس الربملان، 
ليصبح صاحب أطول والية عىل رأس 
مجلس ترشيعي يف العالم العربي، إذ 

إنه خالل 30 عامـا، ”دولة الرئيس“ 
مـن دون منافس جـدي، بالرغم من 
التغيـريات التي طرأت عىل السـاحة 
انتهـاء  منـذ  لبنـان  يف  السياسـية 
الحـرب األهليـة. ونجح بـري خالل 
كافـة املراحل السياسـية من فرض 
نفسه كوسيط بني القوى السياسية 
املختلفـة، يف حـني أنه يعـد  الحليف 
األول والثابت لـ“حزب الله“، كرئيس 

لـ“حركـة أمل“.وبتمتـع نبيـه بري 
بشـعبية كبرية يف املناطق الشـيعية. 
ومنذ العـام 1992، تاريخ وصوله اىل 
رئاسة الربملان، فاز جميع املرشحني 
عـىل لوائحه بمقاعد يف الربملان، إذ إن 
املقاعد الشـيعية يف الربملـان اللبناني 
هذه العام، كانت من حصة ما يعرف 
بـ“الثنائـي الوطني“، ”حـزب الله“ 

و“حركة أمل“.

مسقط / الزوراء: 
أدان نقيب الصحفيني  العراقيني  رئيس 
اتحـاد الصحفيني العـرب مؤيد الالمي 
، الظلـم واالضطهـاد والتنكيـل الـذي 
يتعرض له الصحفيون يف فلسطني عىل 
أيدي قوات االحتـالل الصهيوني، فيما 
طالب بإطالق رساح جميع الصحفيني 
الذين يقبعون خلـف القضبان والعمل 
عىل توفري بيئة آمنة للعمل الصحفي يف 
جميـع الدول. وانطلقـْت بمركز ُعمان 
للمؤتمـرات واملعارض أعمـال املؤتمر 
للصحفيـني  الـدويل  لالتحـاد  الـدويل 
«الكونجرس» الحـادي والثالثني امس 
الثالثاء والذي تستضيفه سلطنة ُعمان 
ممثلـة يف جمعية الصحفيني الُعمانية، 
الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس  بحضـور 

العـرب نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
مؤيد الالمـي ووفد نقابـة الصحفيني 
املرافـق له، فيمـا جرى ضمـن أعمال 
اجتماعـات اليـوم األول التحـاد الدويل 
للصحفيـني /الكونجرس٣١/ إشـهار 
الهـادي  واملحيـط  اآلسـيوي  االتحـاد 
التنفيذي. للصحفيني وانتخاب مكتبه 
وقـال الالمـي يف كلمته خـالل املؤتمر 
الـدويل  االتحـاد  الجتماعـات  العـام 
للصحفيـني الـذي يعقـد يف العاصمـة 
العمانية مسـقط ، وتابعته «الزوراء»، 
أن «املؤتمر يعد انتقالة نوعية وحاسمة 
من اجل تحقيق واقع افضل للصحفيني 
حول العالم»، مطالبا يف الوقت نفسـه 
الصحفيـني  جميـع  رساح  «بإطـالق 
الذين يقبعون خلـف القضبان والعمل 

عـىل توفري بيئة آمنـة للعمل الصحفي 
يف جميـع الـدول». وأضـاف، أن «مـن 
الرضوري أن نشـري إىل مـا يتعرض له 
الصحفيون يف فلسـطني من اضطهاد 
وتنكيـل ُمـدان عىل يد قـوات االحتالل 
الصهيونـي وآخرها اغتيـال الصحفية 
شـريين أبو عاقلة واستشـهادها دليل 
عىل شجاعة الصحفيات رغم الظروف 
التي تواجـه عملهن».ولفـت إىل «دعم 
اتحـاد الصحفيـني العـرب والنقابات 
املنضوية معه لعوائل شهداء الصحافة 
وتوفري ضمانات ومكتسبات اقتصادية 
االتحـاد  مـن  عرفانـا  واجتماعيـة 
بتضحيـات الصحفيني الذين سـقطوا 
وهم يؤدون رسالتهم اإلعالمية».وشدد 
الالمـي «كنـا يف قيـادة االتحـاد نعمل 

عىل دعـم حرية الـرأي والتعبـري، وان 
تضامننا سـيكون الضمانة األساسية 
لحريـة الـرأي والتعبري حـول العالم».
هـذا وناقـش املؤتمر سياسـة االتحاد 
الدويل للصحفيني تجاه بعض الظواهر 
االجتمـاع  إىل  إضافـة  االجتماعيـة، 
التأسييس التحاد آسيا واملحيط الهادئ 
للصحفيـني والـذي يتكون مـن ممثيل 
نقابـات الصحفيـني يف آسـيا واملحيط 
الهـادئ، وهـي املجموعـة اإلقليميـة 
الرابعـة لالتحاد الدويل للصحفيني، بعد 
اتحـاد الصحفيني األوروبيـني، واتحاد 
الصحفيني األفارقـة، واتحاد صحفيي 
البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  أمريـكا 

الكاريبي.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـَف نائبان عـن االطار التنسـيقي، 
عـن عزم االطـار طرح مبـادرة جديدة 
ملعالجة حالة االنسداد السيايس يف البلد، 

وفيما اشـارا اىل ان املبـادرة موجهة اىل 
زعيـم التيـار الصـدري السـيد مقتدى 
الصـدر، رجحـا اطالقهـا خـالل االيام 
القليلة املقبلة.وقالـت النائب عن كتلة 

صادقـون النيابية املنضويـة يف االطار 
التنسيقي سـهيلة السلطاني يف حديث 
لـ»الـزوراء»: ان زعيـم ائتـالف دولـة 
القانون والقيادي يف اإلطار التنسـيقي 

نوري املالكي سـيطرح مبادرة وطنية 
تتضمـن عدة جوانب وتحمل يف طياتها 
السـيايس. االنسـداد  ملعالجـة  بـادرة 
واضافت: ان املبادرة سـتكون موجهة 

لزعيـم التيـار الصدري السـيد مقتدى 
الصـدر لالتفاق عىل تشـكيل الحكومة 

الجديدة والحقائب الوزارية.
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بغداد/ الزوراء:
قفزت أسـعار النفط مجددا امس الثالثاء، 
بعـد أن توصل قـادة االتحـاد األوروبي يف 
وقـت متأخر من أمـس االثنـني إىل اتفاق 
الـرويس  90 % مـن الخـام  عـىل حظـر 
بحلـول نهايـة العـام. وارتفعـت العقود 
اآلجلة لخـام برنت بأكثر مـن دوالرين إىل 
124.07 دوالر للربميـل، بعـد ارتفاعها يف 
وقـت سـابق إىل 124.10 دوالر للربميـل، 
وهو أعىل مستوياته منذ 9 مارس. وزادت 
العقـود اآلجلة للخام األمريكـي بأكثر من 

للربميـل،  دوالر   118.52 إىل  دوالرات   3
مرتفعة للجلسة الرابعة عىل التوايل.وينهي 
االتفـاق األوروبـي حالـة الجمـود بعد أن 
أوقفـت املجر املحادثـات يف البداية، إذ تعد 
املجر مستخدما رئيسا للنفط الرويس.من 
جانبه، قال رئيس املجلس األوروبي، شارل 
ميشيل، إن الخطوة ستشمل عىل الفور 75 
% من واردات النفط الروسـية.ويأتي هذا 
الحظر ضمن حزمـة عقوبات جديدة هي 
السادسـة التي يفرضها االتحاد األوروبي 

عىل روسيا منذ غزوها أوكرانيا.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
َوسط استمرار االنقسام الحاد يف البالد بني حكومتني، 
وبحثاً عن سبل لتمويل الحكومة املكلفة من الربملان، 
انطلـق اجتماع النيابي الليبـي يف مدينة رست امس 
الثالثـاء بغياب بعض املسـؤولني، فيمـا دعا رئيس 
مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الحكومة الليبية 
برئاسـة فتحي باشـاغا إىل بدء أعمالهـا من مدينة 
رست.وحرض االجتماع رئيسا مجلس النواب عقيلة 
صالح والحكومة فتحي باشـاغا وعدد من شـاغيل 
املناصب السيادية باملؤسسـات املالية واالقتصادية 
يف البـالد، باسـتثناء مسـؤولني مـن طرابلس.فيما 

شـدد صالح خالل كلمة ألقاها عند افتتاح الجلسة، 
عـىل رضورة التداول السـلمي للسـلطة، معترباً أن 
رفض هذا املبدأ يشكل انتهاكا للقوانني، يف إشارة إىل 
حكومة الوحدة املنتهية واليتها برئاسة عبد الحميد 
الدبيبـة. ودعا إىل وجوب محاسـبة كل من يتجاهل 
قرارات السلطة التنفيذية.وأضاف أن الفاسدين هم 
املستفيد األول من مخالفة قرارات السلطات، معترباً 
أن رست باتـت الحل الضامـن للحكومة الرشعية يف 
البالد، وعىل ذلك سـتبدأ حكومة باشـاغا ممارسـة 

مهماتها من املدينة. 

÷aã»‹€@paäáÉæa@fiÏÇÜ@@’†b‰flÎ@kÓ€béc@Â«@pb„bÓi@Òá«b”@bË◊˝nfla@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓ‹Çaá€a
@bËÓ‹«@ıbõ‘‹€@›rfl˛aÎ@·Á˛a@�á»Ì@á‹j€a@∂a@paäáÉæa@fiÏÇÜ@ÚÓ‹‡«@“b‘Ìa@Z7jÇ

الزوراء/مصطفى فليح:
كشـفْت مديريـة مكافحـة املخدرات 
التابعـة لـوزارة الداخليـة امتالكهـا 
قاعـدة بيانـات كاملـة عن اسـاليب 
وطـرق ومناطـق  دخـول املخـدرات 
للعراق ويف حني بينت اسباب انتشارها 

وتفاصيـل االحـكام املتعلقـة بهـذه 
الجريمـة  اكـد خبـري ان القضاء عىل 
املخـدرات يف ايقاف دخولها وليسـت 
الحلـول الداخلية.وقـال مديـر اعالم 
مديريـة مكافحـة املخـدرات، العقيد 
بـالل صبحي، يف حديـث لـ“الزوراء“ 

ان ”املديرية تعمل عىل تجفيف منابع 
وكذلـك   للعـراق  املتجهـة  املخـدرات 
تفكيـك شـبكات التجـار واملروجـني  
واملهربني  لهذه املواد“.واكد اننا ”نملك 
قاعـدة بيانـات  كاملـة عن اسـاليب 
وطـرق ومناطـق  دخولهـا  وماهـي 

اكثر املواد انتشـارا ونملك احصائيات 
متكاملـة حيـث ان الفئة املسـتهدفة 
هم فئة الشـباب واالعمار املستهدفة 
من 18  اىل 25 او 30 سـنة“. واوضح 
ان ”اكثـر املـواد انتشـارا هـي مادة 
الكرستال والحشيشـة يف محافظات 

الوسط  والجنوب وحبوب الكبتاغون 
واملؤثرات العقلية اكثر انتشـارا فيما 
يخص غرب وشـمال العراق وهي من 
أكثر املواد رغبـة ليس فقط يف العراق 

وانما يف الوطن العربي“. 

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
يف  االنرتنت  خدمة  قطع  االتصاالت،  وزارة  نفْت 
االمتحانات.وقالت  فرتة  خالل  العراق  عموم 
إنها «تنفي ما  الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
تناولته بعض وسائل اإلعالم واملواقع االلكرتونية 
العراق خالل  بخصوص قطع االنرتنت يف عموم 
املنتهية».وأشارت  للصفوف  االمتحانات  فرتة 
عىل  مشددة  الصحة»،  عن  عار  «الخرب  أن  إىل 
«رضورة توخي الحذر والدقة وعدم نرش االخبار 

الكاذبة التي تيسء للوزارة وتظلل الرأي العام».

@o„6„¸a@…�”@Ô–‰m@p¸bóm¸a
pb„bznfl¸a@Ò6œ@fi˝Ç
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بغداد/ الزوراء:
الشـيباني  أركان  االتصـاالت  وزيـر  أعلـَن 
قرارات مجلـس الوزراء لجلسـة امس، من 
بينهـا تخويل وزير املاليـة صالحية التوقيع 
عىل مذكرة التفاهم بشـأن منحة السعودية 
ملرشوع ترميم مستشـفى ابـن الخطيب يف 
بغداد، فيما اشـار اىل املوافقة عىل تخفيض 
رسـوم الدراجات النارية.وقال الشـيباني يف 
املؤتمـر الصحفي األسـبوعي عقب جلسـة 
مجلس الوزراء تابعته «الزوراء»: إن «مجلس 
الـوزراء وافـق عـىل تخويـل وزيـر املاليـة 
صالحية التوقيع عىل مذكرة التفاهم بشأن 
منحـة السـعودية ملرشوع ترميـم األجنحة 
املترضرة ملستشفى ابن الخطيب يف بغداد»، 
الفتـا اىل إن «املجلـس اقـّر كذلـك توصيات 
محرض االجتماع الخامس والعرشين للجنة 

املعنيـة   ٢٠١٨ لسـنة   ٤٥ الديوانـي  األمـر 
بوضـع السـبل واآلليـات والحلـول الالزمة 
إلنجاز مشاريع املستشـفيات العامة والتي 
ابرمـت عقودها يف فرتات سـابقة».واضاف 
أن «املجلس وافق خالل جلسـته عىل تخويل 
مدير عام دائـرة العمل والتدريـب املهني يف 
وزارة العمـل صالحية التوقيـع عىل النظام 
األسايس ملركز العمل ملنظمة العمل اإلسالمي 
اسـتناداً للمادة ٨٠ سادسـاً من الدسـتور، 
فيما وافق عىل إقرار االسـرتاتيجية الوطنية 
للتنميـة للطفولة املبكـرة يف العراق ٢٠٢٢-
٢٠٣١».واشـار اىل أن «مجلس الوزراء وافق 
كذلك عىل تخفيض رسوم الدراجات النارية 
بــ ٥٠ الف دينـار للدراجـات ذات العجلتني 

و١٥٠ ألف دينار لـ ٣ عجالت». 

Ô€aÏn€a@Û‹«@Ú»ibè€a@Òã‡‹€@È€@bèÓˆä@ãi@ÈÓj„@kÉn‰Ì@Ô„b‰j‹€a@Êbæ5€a

بغداد/ الزوراء:
حددت محافظة بغداد، امس الثالثاء، تسعرية أمبري املولدات األهلية خالل شهر حزيران املقبل.

وذكر بيان للمحافظة تلقته «الزوراء»: انه «بناًء عىل توجيهات محافظ بغداد محمد جابرالعطا، 
االمبري  تسعرية  تحديد  تقرر  الحايل،  ايار  شهر  خالل  الوطنية  الكهرباء  تجهيز  لتحسن  ونظراً 
(العادي)  التشغيل  «تسعرية  أن  مبيناً  والحكومية»،  االهلية  للمولدات  املقبل  حزيران  لـشهر 
الكهرباء  مع  وبالتناوب  دينار،   (  ٧٠٠٠) ستكون  ليالً   ١ الساعة  وحتى  ظهراً   ١٢ الساعة  من 
 (٢٤) الذهبي  للتشغيل  بالنسبة  دينار   (١٢٠٠٠ ) االمبري سيكون  أن «سعر  الوطنية». وأضاف 
ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية»، الفتاً اىل أن «مسؤول الوحدة األدارية سيخول صالحية 
تحديد سعر األمبري (تقليل التسعرية فقط)، وفقاً للمعطيات، الذي تم ذكره بما يتالءم مع تجهيز 
الطاقة الكهربائية». وشدد البيان عىل «رضورة االلتزام بجميع التعليمات والتوصيات الصادرة 

من محافظة بغداد بخصوص املتابعة واالرشاف واتخاذ االجراءات القانونية بحق املخالفني».

@¡©a@7jfl˛@—€a@12@ZÜaáÃi@Úƒœb´
ÚÓ‹Á˛a@paá€Ïæa@¿@=Áâ€a
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الزوراء/مصطفى فليح:

املخدرات  مكافحة  مديرية  كشفْت 

امتالكها  الداخلية  لوزارة  التابعة 

اساليب  عن  كاملة  بيانات  قاعدة 

املخدرات  دخول  ومناطق   وطرق 

للعراق ويف حني بينت اسباب انتشارها 

بهذه  املتعلقة  االحكام  وتفاصيل 

عىل  القضاء  ان  خبري  اكد  الجريمة  

وليست  دخولها  ايقاف  يف  املخدرات 

الحلول الداخلية.

مكافحة  مديرية  اعالم  مدير  وقال 

يف  صبحي،  بالل  العقيد  املخدرات، 

حديث لـ“الزوراء“ ان ”املديرية تعمل 

املتجهة  املخدرات  منابع  تجفيف  عىل 

للعراق وكذلك  تفكيك شبكات التجار 

واملروجني  واملهربني  لهذه املواد“.

واكد اننا ”نملك قاعدة بيانات  كاملة 

عن اساليب وطرق ومناطق  دخولها  

ونملك  انتشارا  املواد  اكثر  وماهي 

الفئة  ان  حيث  متكاملة  احصائيات 

واالعمار  الشباب  فئة  هم  املستهدفة 

 30 او   25 اىل    18 من  املستهدفة 

سنة“. 

انتشارا  املواد  ”اكثر  ان  واوضح 

يف  والحشيشة  الكرستال  مادة  هي 

محافظات الوسط  والجنوب وحبوب 

اكثر  العقلية  واملؤثرات  الكبتاغون 

وشمال  غرب  يخص  فيما  انتشارا 

رغبة  املواد  أكثر  من  وهي  العراق 

الوطن  يف  وانما  العراق  يف  فقط  ليس 

العربي“. 

الكرستال  مادة  ”خطورة  ان  وبني 

من  يتم  عليها  االدمان  ان  يف  تكمن 

وتقوم  التعاطي  بعد  مرتني  او  مرة 

هذه العصابات باستدراج الشباب من 

ترغيبهم  طريق  عن  واالناث  الذكور 

جرعات  واعطاءهم  املواد  بهذه 

مجانية وتحويلهم اىل مدمنني وبعدها 

يتم تحويل املتعاطي اىل مروج او ناقل 

او تاجر لهذه املواد املخدرة“. 

املواد  هذه  ”اغلبية  ان  اىل  واشار 

املنافذ  تدخل عن طريق   90% بنسبة 

الرشيط  طريق  عن  الرسمية  غري 

االهوار  طريق  عن  الواسع  الحدودي 

والصحراء“. 

انه  كشف  املخدرات  اسعار  وعن 

هذه  بدات  االمنية  عملياتنا  ”بسبب 

اضعاف  خمسة  اىل  تتضاعف  املواد 

يصل  الكرستال  من  فالغرام  اكثر  و 

80 الف  25 اىل  سعره يف بغداد ما بني 

دينار وحسب املناطق فالشعبية تكون 

ارخص“. 

العصابات  هذه  ان“  اىل  ولفت 

هذه  لنقل  االساليب  احدث  تستخدم 

الرشيط  عرب  وتهريبها  املخدرة  املواد 

الطيارات  حتى  وتستخدم  الحدودي 

املسرية ملراقبة الرشيط“. 

املاضية تم  4 اشهر  انه ” خالل  وبني 

متهم   5300 من  اكثر  عىل  القبض 

وكذلك  والتعاطي  والرتويج  باالتجار 

حبوب  من  حبة  ماليني   4 ضبط 

وكذلك  العقلية  واملؤثرات  الكبتاغون 

املخدرة  املواد  من  كيلو   100 ضبط 

االمنية  وحمالتنا  اشهر  االربعة  خالل 

مستمرة وبشكل يومي“. 

”بحمالت  املديرية  قيام  اىل  واشار 

من  للتحصني  مجتمعية  توعية 

من  واحد  النه  اآلفة  هذه  مخاطر 

الجهل  هو  انتشارها  اسباب  أهم 

االجتماعية  وارضارها  باخطارها 

والنفسية“،  والصحية  واالقتصادية 

باملؤتمرات  املشاركة  ”كذلك  مضيفا 

باقامة  العشائر  وشيوخ  رؤساء  مع 

واملحارضات وهناك  والندوات  الورش 

تعاون مع الرشطة املجتمعية وبعض 

املنظمات“.

االعالم فيما  وطالب برضورة ”اسناد 

بالحملة  واملشاركة  بالتوعية  يتعلق 

الوطنية ملحاربة املخدرات التي اطلقتها 

االمانة العامة ملجلس الوزراء“، منبها 

اىل ”دور االرسة ووزارة الرتبية ووزارة 

اننا“  اىل  مشريا  بالتوعية“،  التعليم 

ونشجع  املحارضات  القاء  يف  نتعاون 

ملعرفة  الدراسات  اقامة  عىل  الطلبة 

االسباب وتقديم الحلول واملعالجات“. 

وعن اسباب انتشارها بني ان ”التفكك 

انتشار  االرسي واحد من اهم اسباب 

اصدقاء  وكذلك  املخدرة  املواد  هذه 

توفر  وعدم  البطالة  وحالة  السوء 

فرص العمل كذلك حالة الفضول وحب 

االستطالع لدى الشباب وترغيبهم عىل 

والنشاط   القوة  تزيد  املواد  هذه  ان 

فيتم استدراج الشباب وخاصة الطلبة 

يف مراحل االمتحانات ”.

املديرية ”خصصت رقما  ان  اىل  ولفت 

اعتقل  من  ”كل  ان  مؤكدا   ،” ساخنا 

دور  للمواطن  كان  املخدرات  بتهمة 

يعتمد  عملنا  الن  ذلك  يف  ومهم  كبري 

يف  لكوننا  االستخبارية  املعلومة  عىل 

العراق النملك اجهزة حديثة  للكشف 

عىل املواد املخدرات“. 

املخدرات تصل  ان ”عقوبة  اىل   ولفت 

من   27 املادة  خالل  من  االعدام  اىل 

قانون املخدرات لسنة 2017 إذ يعاقب 

حالة  يف  املؤبد  السجن  او  باالعدام 

االسترياد  او  الصناعة   او  الزراعة 

والتصدير ونحن يف العراق لم نصل اىل 

الزراعة والصناعة“.  

 واضاف ”اما فيما يخص التجارة فـ 

%60 من هؤالء املتهمني  وفق احكام 

يعاقب  املخدرات  قانون  28 من  املادة 

الغرامة  او  املؤقت  او  املؤبد  بالسجن 

املالية اما  املتعاطون فيحكم وفق املادة 

32 من القانون، وهي عقوبة الحبس 

التي ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث 

مليون   5 عن  التقل  وغرامة  سنوات 

ان  اىل  10 مليون“، الفتا  تزيد عن  وال 

للمتعاطي  فرصة  اعطى  القانون   ”

40  إذ ال تقام دعوة  من خالل  املادة 

جزائية عىل من يتقدم من تلقاء نفسه 

للعالج يف احدى املستشفيات املختصة 

تورط  شخص  فاي  املتعاطني  لعالج 

يستطيع العالج“. 

من جانبه قال الخبري يف مجال حقوق 

حديث  يف  الغراوي،  فاضل  االنسان، 

ليست  ”املخدرات  ان  لـ“الزوراء“، 

معقدة  مشكلة  لكنها  فقط  ظاهرة 

بالخطر  تستهدف  وبدأت  ومركبة 

وتتغول  املجتمع  رشائح  من  العديد 

وتنوعت  املحافظات  من  بالعديد 

صورها باستخدام انواع للمخدرات لم 

تكن موجود بالعراق ولم يكن العراق 

يف وقت من االوقات اال عبارة عن ممر 

لها ليتحول بني ليلة وضحاها بشكل 

ممنهج اىل بلد يكون له رقم يف معادلة 

تعاطيها وبيعها وتجارتها“. 

هذه  عىل  القضاء  اردنا  ”اذا  واضاف   

بالحلول  اليكون  فالحل  الظاهرة 

عملية  ايقاف  يف  وانما  الداخلية 

واالمثل  املهم  وهو  املخدرات  دخول 

تباعا سواء فيما  تأتي  الحلول  وباقي 

الترشيعية  التعديالت  باجراء  يتعلق 

تقوم  التي  باملالحقات  يتعلق  ما  او 

عصابات  ملطارة  االمنية  القوات  بها 

موضوع  يف  او  املنظمة  الجريمة 

انشاء  يف  كذلك  واالعالم   التوعية 

املصحات لتأهيل املدمنني وغريها  من 

القضايا التي يمكن ان تقوم بها باقي 

انتشار املخدرات  املؤسسات للحد من 

والوقاية منها“. 

وركز عىل رضورة ”معالجة املشكالت 

هذه  استفحال  عملية  اىل  ادت  التي 

االخطار  من  واعتبارها  الظاهرة 

املحدقة باالرسة واملجتمع العراقي“.

بغداد/ الزوراء:
ممثيل  من  مجموعة  دخلت 
املجانيني  املحارضين  متظاهري 
انعقاد  خالل  النواب  مجلس  مبنى 
وفيما  مطالبهم،  لتنفيذ  الجلسة 
استقبل النائب االول لرئيس مجلس 
ممثليهم  الزاملني  حاكم  النواب 
الربملان  بدأ  ملطالبهم،  واستمع 
الدعم  قانون  ومناقشة  بقراءة 

الطارئ لالمن الغذائي والتنمية.
”تظاهرة  إن  برملاني  مصدر  وقال 
املجانيني خارج  للمحارضين  كانت 
ثم  بغداد،  وسط  الخرضاء  املنطقة 
واتوا  النواب  من  عدد  إليهم  توجه 
األول  النائب  للقاء  عنهم  بممثلني 

للرئيس، حاكم الزاميل“.
مع  لقاء  عقد  ”الزاميل  أن  وبني، 
ملطالبهم  واستمع  املتظاهرين 
قانون  ضمن  بإدراجهم  املتمثلة 
الغذائي  لألمن  الطارئ  الدعم 

والتنمية“.
امس  النواب،  مجلس  وعقد  هذا 
رئيس  برئاسة  جلسته  الثالثاء، 

املجلس محمد الحلبويس.
ملجلس  االعالمية  الدائرة  وذكرت 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  النواب 
محمد  النواب  مجلس  ”رئيس  ان 
مجلس  جلسة  افتتح  الحلبويس 

النواب بحضور 250 نائباً“.
النيابية  املالية  واضافت ان ”اللجنة 
تقرير  ومناقشة  بقراءة  بدأت 
الطارئ لألمن  الدعم  مقرتح قانون 

الغذائي والتنمية“.
لرئيس  األول  النائب  ترأس  فيما 
فيما  الزاميل،  حاكم  النواب  مجلس 

بعد جلسة مجلس النواب.
وذكر بيان للدائرة االعالمية ملجلس 
لرئيس  االول  ”النائب  أن  النواب 
ترأس  الزاميل  النواب حاكم  مجلس 

جلسة مجلس النواب“.
الثاني  النائب  ايضا  تراس  كما 
عبدالله  شاخوان  املجلس  لرئيس 

الجلسة.
لنائب رئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الربملان 
ان رئيس الجلسة شاخوان عبدالله 
لديهم  ممن  النواب  يدعو  أحمد 
أو  ومالحظات  تعديالت  مقرتحات 
الدعم  قانون  مقرتح  عىل  إضافات 
والتنمية  الغدائي  لألمن  الطارئ 
املالية  اللجنة  إىل  وتقديمها  تثبيتها 
يف  وتضمينها  اإلجراءات  إلتخاذ 

مقرتح القانون.
النيابية  اللجان  عقدت  جانبها  من 
الجهات  مع  امللفات  من  عدداً 

التنفيذية.
االعالمية  للدائرة  بيان  وذكر 
النفط  ”لجنة  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
النيابية  الطبيعية  والثروات  والغاز 
تستضيف مدير عام رشكة تسويق 
عمل  عىل  لإلطالع  (سومو)  النفط 
الرشكة“، الفتا اىل ان ”لجنة الثقافة 
النيابية  واالعالم  واآلثار  والسياحة 
من  عدد  ملناقشة  اجتماعا  تعقد 
مقرتحات القوانني وتقرر استضافة 

وزير الثقافة“.
االقتصاد  ”لجنة  أن  اىل  واشار 
والصناعة والتجارة النيابية ناقشت 
تحسني مفردات البطاقة التموينية 

وانسيابية وصولها للمواطنني“.
كما استضافت لجنة املالية النيابية، 
لجنتني نيابيتني بشأن قانون الدعم 

الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
ملجلس  االعالمية  الدائرة  وقالت 
املالية  ”لجنة  ان  بيان:  يف  النواب 
االقاليم  لجنتا  استضافت  النيابية 
والهجرة  النيابية،  واملحافظات 
املجتمعية  واملصالحة  واملهجرين 

النيابية“.
ملناقشة  جاء  ”ذلك  ان  واضافت 
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية“.
وقرر مجلس النواب رفع جلسته اىل 

اشعار اخر.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
العراق  يف  الطقس  حالة  عن  الثالثاء 
استمرار  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام 

تصاعد الغبار إىل نهاية األسبوع.
”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
أن ”طقس البالد ليوم األربعاء سيكون 
والرياح تكون شمالية غربية  صحواً، 
 (10-20) الرسعة  اىل معتدلة  خفيفة 
األقسام  يف  تتحول  حني  يف   ، كم/س 
خالل  الوسطى  املنطقة  من  الغربية 
اىل  خفيفة  رشقية  جنوبية  اىل  النهار 
كم/س   (10-20) الرسعة  معتدلة 
مسببة تصاعد غبار يف بعض األماكن، 
مقاربة  ستكون  الحرارة  درجات  أما 
الوسطى  األقسام  يف  السابق  لليوم 
القسم  يف  قليالً  وترتفع  والجنوبية، 

الشمايل من البالد“.
غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
الخميس سيكون صحواً يف املنطقتني 
سيكون  بينما  والشمالية،  الوسطى 
مع  صحواً  الجنوبية  املنطقة  طقس 
شمالية  تكون  والرياح  خفيف،  غبار 
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة (-10

20) كم/س، عدا األقسام الغربية من 
املنطقة الوسطى تكون جنوبية رشقية 

 (10-20) الرسعة  اىل معتدلة  خفيفة 
30-) اىل  النهار  خالل  تنشط  كم/س 

الغبار  تصاعد  مسببة  40)كم/س 
فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما   ، فيها 
قليالً يف األقسام الوسطى والجنوبية، 
وتكون مقاربة لليوم السابق يف القسم 

الشمايل من البالد“.
وبني أن ”طقس يوم الجمعة سيكون 
املنطقة  يف  الغيوم  بعض  مع  صحواً 
شمالية  تكون  والرياح   ، الوسطى 
الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية 
األقسام   عدا  كم/س،   (10-20)
الغربية تكون جنوبية رشقية خفيفة 
اىل معتدلة الرسعة (20-10) كم/س 
(30-40) اىل  النهار  خالل  تنشط 
فيها،  الغبار  تصاعد  مسببة  كم/س 
املنطقتني  طقس  سيكون  بينما 
والرياح  والجنوبية صحواً،   الشمالية 
الرسعة  خفيفة  االتجاه  متغرية 
درجات  يف  تغري  وال  كم/س،   (5-10)
عدا  الوسطى  املنطقة  يف  الحرارة 
األقسام الغربية منها ترتفع قليالً،  يف 
قليالً  الحرارة  درجات  سرتتفع  حني 
مقاربة  وتكون  الشمالية،  املنطقة  يف 
لليوم السابق يف املنطقة الجنوبية من 

البالد“.
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ليبيا/ متابعة الزوراء:
َوسـط اسـتمرار االنقسـام الحاد يف 
البـالد بـني حكومتـني، وبحثـاً عـن 
سـبل لتمويـل الحكومـة املكلفة من 
الربملان، انطلق اجتماع النيابي الليبي 
يف مدينـة رست امـس الثالثاء بغياب 
بعـض املسـؤولني، فيما دعـا رئيس 
مجلـس النواب الليبي، عقيلة صالح، 
فتحـي  برئاسـة  الليبيـة  الحكومـة 
باشـاغا إىل بـدء أعمالها مـن مدينة 

رست.
مجلـس  رئيسـا  االجتمـاع  وحـرض 
والحكومـة  صالـح  عقيلـة  النـواب 
فتحـي باشـاغا وعـدد مـن شـاغيل 
املناصب السيادية باملؤسسات املالية 
باسـتثناء  البـالد،  يف  واالقتصاديـة 

مسؤولني من طرابلس.
فيما شـدد صالح خالل كلمة ألقاها 
عنـد افتتاح الجلسـة، عـىل رضورة 
التـداول السـلمي للسـلطة، معتـرباً 
أن رفـض هذا املبـدأ يشـكل انتهاكا 
للقوانني، يف إشارة إىل حكومة الوحدة 
املنتهية واليتها برئاسـة عبد الحميد 
الدبيبـة. ودعـا إىل وجوب محاسـبة 
كل مـن يتجاهـل قـرارات السـلطة 
التنفيذية.وأضاف أن الفاسـدين هم 
املسـتفيد األول من مخالفـة قرارات 
السلطات، معترباً أن رست باتت الحل 
الضامن للحكومة الرشعية يف البالد، 
وعـىل ذلـك سـتبدأ حكومة باشـاغا 
ممارسـة مهماتها من املدينة. وشدد 
عـىل أن من ال يتعاون مـع الحكومة 

الرشعية يف رست سيحاسـب، متهماً 
حكومة الدبيبة بتبديد أموال الدولة.

إىل ذلك، أكـد أن االقتتال مرفوض بني 
كافـة األطراف الليبيـة، يف ظل وجود 

حلول سياسية.
أما عن مسألة تمويل الحكومة، فرأى 
صالـح أن ”املرصف املركزي يجب أن 
يدار من مجلس اإلدارة طبقا للقانون 
وال يحـق للمحافظ االنفـراد بالقرار 
ورصف األموال دون ميزانية ”، داعيا 

إىل ”إلغاء مركزة القرار“.
للنائـب  دعوتـي  ”أكـرر  وأضـاف: 
العـام وكل األجهـزة الرقابية لتحمل 

املسؤولية لفرض االستقرار“.

إىل ذلـك، أفاد بـأن املختصني يعملون 
عىل صياغة دستور جديد للبالد، عىل 
أن يعـرض عىل الشـعب لالسـتفتاء 
عليه. وأكـد أن املجموعات املسـلحة 
تعرقل إجراء االنتخابات، مضيفاً أنه 
ال يمكـن لحكومـة الدبيبـة اإلرشاف 

عىل االنتخابات.
من جهته، ذكررئيـس الوزراء فتحي 
باشـا أن حكومتـه سـتهتم بالبنيـة 
التحتيـة ملدينة رست، وسـتعمل عىل 
منـاخ التنمية بدال مـن ثقافة القتال 
”ليبيـا كلها عاصمـة وال تفريق بني 
مدينة وأخرى لذلك سـنبارش أعمالنا 
مـن مدينـة رست“، مشـددا عىل أن 

”الحكومـة الليبيـة ملتزمة بمبارشة 
أعمالهـا دون اللجـوء للعنف ضد أي 

خصم“.
وتابـع: ”كل ألوان الطيف السـيايس 
مشاركة يف هذه الحكومة، وستكون 

حكومة لكل الليبيني“.
كما كشف رئيس الحكومة املكلف من 
الربملان أنـه يف مقرتح امليزانية ”تمت 
مراعاة الرتشـيد يف اإلنفاق وتقليص 
بـاب امليزانية التسـيريية وإلغاء باب 

الطوارئ ملكافحة الفساد“.
دون  الدولـة  ”بقـاء  قائـال:  وأردف 
ميزانية معتمدة لسـنوات فتح الباب 

للفساد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة الخارجيـة، امـس الثالثاء، 
افتتاح منظومة إصدار الجوازات بالقسم 
القنصـّيل يف سـفارة جمهوريَّـة العراق يف 
القاهرة، مؤكدة أنهـا ماضية الفتتاح 20 

منظومة أُخرى يف العديد من الدول.
أحمـد  الـوزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
الصحـاف، يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إنه 

”بنـاًء عىل توجيـه وزيـر الخارجيَّة فؤاد 
حسـني لتقديم أفضل الخدمات القنصلّية 
ألبناء الجاليَّة العراقيَّة املقيمة يف الخارج، 
ويف إطـار خطة الوزارة لالتسـاع يف تقديم 
العمـل  وأتمتـة  األلكرتونيَّـة  الخدمـات 
القنصـّيل، فـأن وزارة الخارجيَّة افتتحت 
القسـم  يف  الجـوازات  إصـدار  منظومـة 
القنصـّيل بسـفارة جمهوريَّـة العـراق يف 

القاهرة“.
وأضاف، أن ”هذا اإلجراء سيسـهم بشكل 
كبـري يف اختصـار الوقـت الـالزم إلصدار 

الجوازات االعتياديَّة للمواطنني“.
ماضيـٌة  ”الـوزارة  أن  الصحـاف،  وأكـد 
بافتتاح (20) منظومة أُخرى يف العديد من 
الدول، لتسـهيل إجراءات إصدار الجوازات 

ألبناء الجاليَّة العراقية“.

بغداد/ الزوراء:
كشفْت رشكة تسويق النفط (سومو)، امس الثالثاء عن مفاتحة 

فرنسا بامكانية العراق تزويد السوق األوروبية بالنفط.
وقال مدير عام الرشكة عالء اليارسي خالل اسـتضافته يف لجنة 
النفـط والغاز والثـروات الطبيعية النيابية بحسـب بيـان تلقته 
”الزوراء“: إن ”رشكة (سـومو)، الوحيدة املسـؤولة عن تصدير 
النفط واسـترياد مشـتقاته“، موضحا ان ”رشكة التسـويق هي 

حلقة وسط بني وزارة النفط والجهات املستفيدة من النفط“.

وأكد  ”مفاتحة الجهات الفرنسية املعنية بامكانية العراق تزويد 
السوق األوروبية بالنفط“.

وأضاف ان ”العراق ملتزم بقرارات أوبك“، مؤكدا ”اهتمام رشكته 
بالـرشكات الحكوميـة الهندية النفطية والصينيـة ألنها تتعامل 

بعقد طويل األمد وال يمكن للرشكة ان تخرس عمالءها“.
واشـار اىل أن ”الجهـات املسـتهدفة للنفـط الخـام العراقي هي 
مصـايف النفط، معرباً عن ”أمله بدعم لجنة الطاقة النيابية لعمل 

الرشكة“.

بغداد/ الزوراء:
بحَث رئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
فائـق زيـدان، امـس الثالثاء، مع السـفري 
الربيطاني يف العراق مارك برايسون قضايا 
امـام  املعروضـة  الربيطانيـني  املواطنـني 

املحاكم العراقية.
وذكر بيـان ملجلـس القضاء االعـىل تلقته 
”الـزوراء“: أن ”زيـدان اسـتقبل السـفري 
الربيطانـي مـارك برايسـون، وبحث معه 
الربيطانيـني  املواطنـني  قضايـا  متابعـة 

املعروضة امام املحاكم العراقية“.

بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
الـوزارات كافة باسـتمرار التعاون والتنسـيق 
ملواجهـة التحديات يف البلد، وفيمـا اقر مجلس 
الوزراء االسـرتاتيجية الوطنية لتنمية الطفولة 
املبكرة، خول وزير املالية صالحية التوقيع عىل 
مذكرة التفاهم بشـان املنحة السعودية لرتميم 
اجنحـة مستشـفى ابن الخطيـب، يف حني قرر 

تخفيض رسوم الدراجات النارية.
وذكر املكتـب االعالمي لرئيس الـوزراء يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”رئيس مجلـس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسـة االعتيادية 
العرشين ملجلس الوزراء، وجرى خالل الجلسـة 
بحث مجمـل األوضاع العامة يف البالد، والتداول 

يف امللفات السياسية واالقتصادية واألمنية.
واضـاف ان ”املجلس ناقش انعكاسـات األزمة 
االقتصادية العاملية عـىل العراق ومتابعة تنفيذ 
اإلجـراءات الحكوميـة التـي اتخذت بنـاًء عىل 
توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء؛ ملواجهة 
األزمة والتخفيف من آثارها عىل املواطنني وعىل 

البلد بشكل عام.
وأشار الكاظمي، بحسـب البيان، إىل جملة من 
التحديـات التي يعيشـها البلد وأثـرت يف بعض 
مفاصـل العمـل الحكومـي، ووجـه سـيادته 
الـوزارات كافة باسـتمرار التعاون والتنسـيق 
ملواجهة هـذه التحديات، ومعالجـة الكثري من 
املشـكالت التـي مـن شـأنها أن تعرقـل تقديم 

الخدمات للمواطنني.
األمنيـة  باملنجـزات  الـوزراء  رئيـس  وأشـاد 
املتحققـة يف مجـال مالحقـة فلـول عصابات 
داعش اإلرهابية، وكذلك جهود القوات األمنية يف 
مالحقة عصابات الجريمة املنظمة واملخدرات، 

واملتالعبني بقوت الشعب العراقي.
االسـرتاتيجية  انـه جـرت مناقشـة  واوضـح 
الوطنية لتنميـة الطفولة املبكرة يف العراق التي 
تـم إطالقها قبل أيـام بحضـور رئيس مجلس 

الوزراء.
وتابـع البيان: انه بعـد أن اطلع مجلس الوزراء 
عىل فقرات ومحـاور االسـرتاتيجية، وأهدافها 

املستقبلية قرر اآلتي: 
- إقرار االسـرتاتيجية الوطنية لتنمية الطفولة 
وتتـوىل   ،(2031  2022-) العـراق  يف  املبكـرة 
هيئة رعاية الطفولة يف وزارة العمل والشـؤون 
لتنفيـذ  وخطـط  آليـات  وضـع  االجتماعيـة 
االسرتاتيجية املذكورة آنفاً لعرضها عىل مجلس 

الوزراء يف الحكومة القادمة.
وشـهدت الجلسة اسـتعراض التقرير الوبائي، 
وإجـراءات وزارة الصحـة؛ ملواجهـة جائحـة 
كورونا، وإجراءات الوزارة يف توفري املستلزمات 

والعالجات واللقاحات.
وبعـد أن ناقـش مجلـس الـوزراء املوضوعات 
املدرجـة عىل جـدول أعمالـه، أصـدر القرارات 

اآلتية:
أوالً/ املوافقة عىل تخويل السـيد وزير املالية أو 
مـن يخّوله صالحية التوقيع عىل مذكرة تفاهم 
بشأن منحة اململكة العربية السعودية ملرشوع 
ترميم األجنحة املترضرة من حريق مستشـفى 
ابن الخطيب يف بغداد، اسـتناداً إىل أحكام املادة 
(2/ تاسعاً) من النظام الداخيل ملجلس الوزراء 
(2 لسنة 2019) عىل أن يتم التنسيق مع وزارة 
الصحـة بصفتهـا الجهـة املعنيـة باملوضوع، 
وتتوىل الوزارة بالتفاهم قدر اإلمكان مع الجانب 
السعودي السـتخدام املنحة بتجهيز املستشفى 

باألجهزة الطبية.
االجتمـاع  محـرض  توصيـات  إقـرار  ثانيـاً/ 
(الخامس والعرشين) للجنة األمر الديواني (45 
لسـنة 2018)، املعنيـة بوضع السـبل واآلليات 
والحلول الالزمة إلنجاز مرشوعات املستشفيات 

العامة.
ثالثاً/ املوافقة عىل ما يأتي:

- تخويـل املدير العـام لدائرة العمـل والتدريب 
املهنـي يف وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، 
صالحيـة التوقيع عـىل النظام األسـايس ملركز 
العمـل ملنظمة التعاون اإلسـالمي، اسـتناداً اىل 

أحكام املادة (80/سادساً) من الدستور.
رابعـاً/ املوافقـة عـىل ما جـاء يف كتـاب وزارة 
الداخليـة املرقـم بالعـدد (21855) يف 31 أيـار 
2022 بشأن تخفيض رسوم الدراجات النارية.

مسقط / الزوراء: 
أدان نقيـب الصحفيـني  العراقيني  
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمي ، الظلم واالضطهاد والتنكيل 
الـذي يتعـرض لـه الصحفيـون يف 
فلسـطني عىل أيدي قوات االحتالل 
الصهيونـي، فيمـا طالـب بإطالق 
الذيـن  الصحفيـني  جميـع  رساح 
يقبعون خلف القضبان والعمل عىل 
توفري بيئة آمنة للعمل الصحفي يف 

جميع الدول.
وانطلقـْت بمركز ُعمان للمؤتمرات 
واملعـارض أعمـال املؤتمـر الـدويل 
للصحفيـني  الـدويل  لالتحـاد 
”الكونجـرس“ الحـادي والثالثـني 
امـس الثالثـاء والـذي تسـتضيفه 
سـلطنة ُعمـان ممثلـة يف جمعيـة 
بحضـور  الُعمانيـة،  الصحفيـني 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب 
نقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيد 
الالمـي ووفـد نقابـة الصحفيـني 
املرافق له، فيما جرى ضمن أعمال 
اجتماعات اليوم األول التحاد الدويل 
/الكونجـرس31/  للصحفيـني 
إشـهار االتحاد اآلسـيوي واملحيط 
الهادي للصحفيني وانتخاب مكتبه 

التنفيذي.
وقـال الالمي يف كلمته خالل املؤتمر 
العـام الجتماعـات االتحـاد الدويل 
للصحفيني الـذي يعقد يف العاصمة 
وتابعتـه   ، مسـقط  العمانيـة 
”الـزوراء“، أن ”املؤتمر يعد انتقالة 
نوعية وحاسـمة من اجـل تحقيق 
حـول  للصحفيـني  افضـل  واقـع 
العالـم“، مطالبـا يف الوقت نفسـه 
”بإطالق رساح جميـع الصحفيني 
القضبـان  خلـف  يقبعـون  الذيـن 
والعمـل عىل توفري بيئة آمنة للعمل 

الصحفي يف جميع الدول“. 

وأضاف، أن ”من الرضوري أن نشري 
إىل مـا يتعـرض لـه الصحفيون يف 
فلسطني من اضطهاد وتنكيل ُمدان 
عىل يد قـوات االحتـالل الصهيوني 
وآخرهـا اغتيال الصحفية شـريين 
أبـو عاقلة واستشـهادها دليل عىل 
شـجاعة الصحفيات رغم الظروف 

التي تواجه عملهن“.
ولفـت إىل ”دعم اتحـاد الصحفيني 
العـرب والنقابـات املنضويـة معه 
لعوائـل شـهداء الصحافـة وتوفري 
ضمانـات ومكتسـبات اقتصاديـة 
واجتماعيـة عرفانـا مـن االتحـاد 
بتضحيات الصحفيني الذين سقطوا 

وهم يؤدون رسالتهم اإلعالمية“.
وشـدد الالمي ”كنا يف قيادة االتحاد 
نعمل عىل دعم حرية الرأي والتعبري، 
الضمانـة  وان تضامننـا سـيكون 
األساسـية لحريـة الـرأي والتعبري 

حول العالم“.
هذا وناقش املؤتمر سياسة االتحاد 

بعـض  تجـاه  للصحفيـني  الـدويل 
إضافـة  االجتماعيـة،  الظواهـر 
التحـاد  التأسـييس  االجتمـاع  إىل 
آسـيا واملحيط الهـادئ للصحفيني 
والـذي يتكـون من ممثـيل نقابات 
واملحيـط  آسـيا  يف  الصحفيـني 
الهـادئ، وهي املجموعـة اإلقليمية 
الرابعة لالتحاد الـدويل للصحفيني، 
بعـد اتحاد الصحفيـني األوروبيني، 
واتحاد الصحفيني األفارقة، واتحاد 
الالتينية ومنطقة  أمريكا  صحفيي 
البحـر الكاريبـي، بحضـور رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العـرب نقيـب 
الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي 

ووفد نقابة الصحفيني املرافق له .
كما ألقـى ممثلو األقاليـم كلمات 
حـول الصحافـة يف زمـن الوبـاء، 
جائحـة  تأثـريات  فيهـا  ناقشـوا 
وغـرف  الصحافـة  عـىل  كورونـا 
التـي أطلقها  األخبار، واملبـادرات 
االتحـاد الـدويل للصحفيـني لدعم 

أعضائه مـن النقابات والجمعيات 
الصحفيـة من أجل إنقاذ الوظائف 
واألرواح خـالل العامـني املاضيني. 
وُعقد بالتزامن مع املؤتمر اجتماع 
ملجلـس النـوع االجتماعي وهيئته 
املنتخبـة حديًثـا، ناقش  اإلداريـة 
اإلجراءات واملبـادرات التي اتخذها 
املجلس يف السنوات الثالث املاضية 
وتبنـي سياسـاته للفـرتة املقبلة. 
(2025-2022)  وشـارك يف أعمال 
والثالثـني،  الحـادي  الكونجـرس 
يمثلـون  صحفيًّـا   350 حـوايل 
وجمعيـات  ونقابـات  اتحـادات 
أكثـر مـن 100 دولة مـن مختلف 
قارات العالم، إضافة إىل مشـاركة 
أكثـر مـن 50 صحفيًّـا وإعالميًّـا 
يمثلون صحًفا وإذاعات ومحطات 
تلفزيونية وصحًفـا إلكرتونية من 
وتقدمـت  العالـم.  دول  مختلـف 
سـلطنة ُعمـان بمقـرتح لالتحاد 
الـدويل للصحافـة لتشـكيل اتحاد 

صحفي يمثـل النقابات الصحفية 
واملحيـط  آسـيا  دول  واتحـادات 
الهادئ يف العـام ٢٠١٩/العمانية/

ثريا الراشدية.
كما جرى ضمـن أعمال اجتماعات 
اليوم األول التحاد الدويل للصحفيني 
االتحاد  /الكونجـرس31/ إشـهار 
اآلسيوي واملحيط الهادي للصحفيني 

وانتخاب مكتبه التنفيذي.
وفـازت بمقعـد الرئاسـة للمكتب 
التنفيذي سابينا أندرجيت من اتحاد 
الصحفيـني بالهند، وفاز سـالم بن 
حمد الجهوري نائب رئيس جمعية 
الصحفيـني الُعمانية بمنصب نائب 
الرئيـس بالتزكيـة، وجـاءت هـذه 
التزكية نظـرا للمكانة الدولية التي 
تحظـى بهـا سـلطنة ُعمـان عـىل 

املستويني اآلسيوي والدويل.
وقالت ”أندرجيت“ الفائزة بمنصب 
رئيس املكتب التنفيذي: إن تأسيس 
االتحاد اآلسـيوي واملحيـط الهادي 
للصحفيـني هـو نقطـة انطالقـة 
ستزيد وتكثف من جهود االتحاد يف 

الفرتة املقبلة.
مـن جانبـه قـال سـالم بـن حمد 
الجهوري نائـب الرئيس: يف املرحلة 
القادمـة سـيكون هنـاك برنامـج 
عمل منظم لالتحاد وسيكون هناك 
والتدريـب  للتأهيـل  يعمـل  فريـق 
والحريـات الصحفيـة، واالهتمـام 
األرسة  ربـط  إىل  إضافـة  بالنـشء 
الدوليـة يف قارة آسـيا مـع االتحاد 

الدويل للصحفيني بشكل أفضل.
وأشـار سـالم الجهوري إىل أن هذا 
االتحـاد جـاء اسـتجابة للمقـرتح 
العماني الـذي تقدمت به سـلطنة 
عمـان يف مؤتمـر تونـس 2019م، 
وقـد تم اعتماده مـن االتحاد الدويل 

للصحفيني.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـَف نائبان عن االطار التنسيقي، عن 
عزم االطار طـرح مبادرة جديدة ملعالجة 
حالة االنسـداد السـيايس يف البلد، وفيما 
اشارا اىل ان املبادرة موجهة اىل زعيم التيار 
الصـدري السـيد مقتدى الصـدر، رجحا 

اطالقها خالل االيام القليلة املقبلة.
وقالت النائب عن كتلة صادقون النيابية 
املنضويـة يف االطـار التنسـيقي سـهيلة 
السلطاني يف حديث لـ“الزوراء“: ان زعيم 
ائتالف دولة القانـون والقيادي يف اإلطار 
التنسيقي نوري املالكي سيطرح مبادرة 

وطنيـة تتضمـن عدة جوانـب وتحمل يف 
طياتها بادرة ملعالجة االنسداد السيايس.

واضافـت: ان املبـادرة سـتكون موجهة 
لزعيـم التيـار الصـدري السـيد مقتـدى 
الصـدر لالتفاق عـىل تشـكيل الحكومة 
الجديـدة والحقائب الوزارية، الفتة إىل أن 
املبادرة الجديدة سـتختلف عن سابقاتها 
وستكون أكثر نضجا وتكامال من جميع 

الجوانب السياسية.
واشـارت اىل ان املبادرة الجديدة سـتطلق 
خـالل األيام القليلة القادمـة ولن تتعدى 
األسـبوع الحـايل، مؤكـدة ان اجتماعات 

اإلطار التنسيقي مستمرة لطرح املبادرة 
بطريقة أفضل من سـابقاتها وبالصورة 
الوطنيـة ومصلحـة العـراق واملكونـات 
جميعا، مع الحفاظ عـىل توازن األحزاب 

وحقوق الشعب.
مـن جهته قال النائب عـن تحالف الفتح 
رفيـق  التنسـيقي  االطـار  يف  املنضـوي 
الصالحي يف حديث لـ“الزوراء“: ان بعض 
الكتل السياسية تحاول اإلبقاء عىل حالة 
االنسـداد السـيايس وذلـك لتمرير بعض 
التعيينـات ومـن غاياتهـا ايضـا تعطيل 
الدور الترشيعـي ملجلس النـواب لتمرير 

املشاريع والعقود لصالحها.
ودعـا الصالحـي، القـوى السياسـية اىل 
التفاعل مـع مبـادرة االطار التنسـيقي 
لقطـع الطريـق امـام تلك الغايـات التي 
تخـدم مصالحهـا الخاصة كذلـك إيقاف 
حكومة ترصيف االعمال من التجاوز عىل 

الصالحيات.
من جهتـه، حـّذر رئيس مركـز بغداد 
منـاف  السـرتاتيجية  للدراسـات 
املوسـوي، من أن يتسبب تأخر تشكيل 
الحكومة بنـزول املواطنني بتظاهرات 

اىل الشارع.

صحفـي:  ترصيـح  يف  املوسـوي  وقـال 
”ال اتوقـع ان تكـون هنالـك تظاهـرات 
ان  اتوقـع  مـا  بقـدر  الصـدري  للتيـار 
تكـون التظاهـرات للمواطنـني، باعتبار 
ان االنسـداد السـيايس وتأخـر تشـكيل 
الحكومـة وعـدم املصادقة عـىل املوازنة 

يؤثر بشكل كبري يف املواطن“. 
وأضـاف املوسـوي: ”نحـن مقبلون عىل 
اشـهر حارة جدا، وهنالك تلكؤ يف عملية 
تأمـني الطاقـة الكهربائيـة للمواطنـني 
ومشـاكل أخرى، مثل انخفاض مستوى 
امليـاه وارتفـاع اسـعار املـواد الغذائية“، 

عاداً اياها ”عوامل محفزة أخرى لخروج 
املواطنني اىل الشارع“. 

و حّذر من ”عدم تمكن الطبقة السياسية 
مـن التوصـل اىل حلـول حقيقيـة تكون 
مقبولـة مـن املواطنـني، ويتـم االرساع 
عـىل  واملصادقـة  الحكومـة  تشـكيل  يف 
املوازنة واسـتخدام بعض االجراءات التي 
تسـهم يف تخفيض اسـعار املواد الغذائية 
واالهتمـام بالطاقـة الكهربائية وكيفية 
ارتفـاع  ظـل  يف  خصوصـاً  اسـتدامتها، 

درجات الحرارة“.
يذكر انه مع نهاية شـهر رمضان انتهت 

الصـدري مقتـدى  التيـار  مهلـة زعيـم 
أجـل  مـن  التنسـيقي  لإلطـار  الصـدر، 
تشـكيل أغلبية برملانية تؤهلهم لرتشيح 
حكومة يف البالد، بعد نحو سـبعة أشـهر 
مـن إجـراء االنتخابـات النيابيـة املبكرة 
يف البـالد، ومع نهاية املهلـة، قدم الصدر 
مبـادرة جديـدة تتمثـل بمنـح الفرصـة 
للنواب املستقلني لتشكيل تحالف اشرتط 
أن يحتوي عـىل 40 نائبا عىل األقل، وقال 
إنه سيمنحهم الفرصة لرتشيح حكومة، 
تعهـد بالتصويت عليها، وعدم االشـرتاك 

بها بوزراء.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة الصناعـات الحربيـة، امس 
الثالثـاء، تفاصيل مرشوع مسـدس بابل، 
وفيما حددت موعداً لتسـليم الوجبة األوىل 
مـن مـرشوع املسـدس، أشـارت إىل أنهـا 
بصدد أبرام تعاقدات مع دول عاملية أخرى 

إلنتاج أربع أنواع من املسدسات.  
وقال رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي 
يف ترصيح صحفي: إن «هناك تطوراً كبرياً 
يف الصناعات الحربية، منها قنابر الهاوان 

والطائرات املسرّية».
وأوضح أن «الصناعات الحربية بدأت بخط 
انتـاج املسدسـات وتـم تصنيع مسـدس 
(بابل) وسـيتم انتاج بندقية (الرافدين)»، 
مشـرياً اىل أنـه «تم إجراء تجـارب للوجبة 

األوىل من املسدسات».
وبـني الدراجي أن «هـذه الصناعـة فيها 
فائدة أمنية واقتصاديـة، النه من الناحية 
األمنية سـيكون من جانـب األمن القومي 
السـلحته  العـراق سـيكون مصنعـاً  ألن 
داخل البلد ومن الناحية االقتصادية توفري 
العملـة الصعبة بسـبب تقليل االسـترياد 
اضافة اىل أن هذه املسدسـات أرخص من 

االسترياد».
ودعـا «الجهـات األمنيـة اىل التوجـه نحو 

الحصول عىل مسدس (بابل)».
بـدوره، قال مدير عام الصناعات الحربية 

العامة، جـالل عباس حسـني، يف ترصيح 
صحفـي: إن «مـرشوع املسـدس بموجب 
عقـد مشـاركة بـني رشكـة الصناعـات 
الحربيـة العامة أحد تشـكيالتها التصنيع 
الحربـي ورشكـة سـمر الخـري بالتعاون 
مـع الداعم الفني رشكـة لونيكو الصينية 
لتجميـع وتصنيـع مسـدس لالسـتخدام 
العسكري، يخدم القوات املسلحة يف الدفاع 
والداخلية وهيئة الحشـد الشعبي، وأطلق 

عليه اسم مسدس بابل». 
وأضـاف أن «املراحل األوىل بدأت، وحسـب 
القانـون العراقي ان تكون نسـبة الرشكة 
الحكوميـة ال تقـل كقيمـة مضافـة عـن 
٢٥٪ ، حيـث تم تصنيـع القبضة الخاصة 
باملسـدس بشـكل كامل بمكائـن الحقل، 
باإلضافة إىل العمليات التجميعية األخرى، 

وعربنا القيمة املضافة». 
وأشار إىل أنه «سـتجري تجربة لرمي حي 

باملسـدس املنتـج داخل ورشـنا بالتعاون 
مع رشكة سـمر الخري»، مبيناً أن «الطاقة 
االنتاجية بدأت مع الرشكة العراقية الداعم 
الفني للرشكة الصينية، و تتزايد تدريجيا». 
وذكـر أن «الدفعـة االوىل لتجميـع وانتاج 
ستكون أكثر من ١٠ آالف قطعة ستكتمل 
خالل الشـهر الثامن، فاآلن بـدأت الدفعة 
الصفرية باالنتاج ونحـن يف طور التجربة 
ووضـع جـدول رمـي حسـب املواصفـة 

املوثوقيـة  اكتسـاب  لغـرض  العسـكرية 
للمنتـج، بحسـب املواصفات العسـكرية 
املطلوبة».وأكـد أن «هذا املرشوع سـيلبي 
الحاجة املطلوبة للقوات األمنية»، مرجحاً، 
أن «تكون هناك إضافـة ألنواع جديدة من 
املسدسـات  لـرشكات عاملية أخـرى لكي 
تلبـي كل طموحـات القـوات املسـلحة». 
أن «هنـاك أسـلحة يحتاجهـا  إىل  ولفـت 
املقاتـل بحسـب طبيعـة الحقـل وامليدان 
أن «البدايـة األوىل  املوجـود بـه»، مؤكـداً 
أنطلقـت، ولدينا خطط أخرى للتعامل مع 
رشكات عامليـة». وأوضـح «لدينـا طموح 
إلنتـاج ٤ أنـواع أخـرى، قد يكـون هنالك 
نموذج كندي يف املستقبل القريب، ونموذج  
غربـي آخـر أيضـاً نعلـن عنـه يف وقته».

ومىض بالقول: إن «هيئة التصنيع الحربي 
جـادة بإدخـال منتجـات جديـدة نمطية 
وغـري نمطية بعمـل دؤوب، مع أنها فتية، 
تأسست العام ٢٠٢٠ وتتكون من رشكتني 
،همـا رشكة الصناعـات الحربيـة العامة 
والرشكـة العامـة للصناعـات النحاسـية 
وامليكانيكية».واختتـم بالقول: إن «هنالك 
خططاً موضوعة من قبـل هيئة التصنيع 
الحربـي والـرشكات لغرض سـد الحاجة 
بشـكل مراحل للقوات املسلحة، سنكشف 
يف القريـب العاجـل عـن منتجـات أخرى 

تخدم القوات املسلحة».

H›ibiI@ëáèfl@Û‹«@fiÏó®a@ÏÆ@ÈuÏn€a@∂g@ÚÓ‰fl˛a@pbËßa@o«Ü

pbéáèæa@Âfl@ aÏ„c@Ú»iäc@xbn„�@Új‘mãfl@paá”b»m@Â«@—ìÿm@ÚÓiã®a@pb«b‰ó€a

صالح الدين/الزوراء:
افاد مصدر امني يف محافظة صالح الدين، امس الثالثاء، بمقتل جندي بظروف 

غامضة وأنباء متضاربة حيال الحادثة.
وأبلـغ املصدر بأن جندياً ينتسـب اىل فـوج مغاوير عمليات سـامراء - الرسية 
الثانيـة املرابط يف اطراف قضاء بلد جنوبي صـالح الدين عثر عليه مقتوال اثناء 
الواجـب يف نقطة امنيـة، مبينا أن الجندي أقدم عىل االنتحـار بإطالق النار عىل 

صدره .
وتابع املصدر أنـه بعد نقل جثة الجندي اىل الطب العديل أُعيد التحقيق بالحادثة 
بعد شـكوك عىل أنها قتل وليس انتحار بحسـب الترشيح والتحقيق، مشريا اىل 
احتجـاز ضابط وثالثة جنود من الرسية ضمن نقطة الحماية األمنية للتحقيق 

معهم.
يف غضـون ذلك، أفاد مصدر امنـي يف محافظة دياىل بمرصع رجل واصابة نجله 

بحادث سري يف اطراف قضاء خانقني قرب حدود إقليم كوردستان.
وقـال املصدر: ان رجال يف العقد السـادس من العمر لقي مرصعه وأصيب نجله 

بجروح خطري بتصادم عجلتني عىل طريق خانقني- كالر قرب اإلقليم.
وأضـاف: ان جثـة االب تم نقلها اىل الطب العديل فيما نقل ابنه اىل بغداد بسـبب 

إصابته الحرجة، مشريا إىل أن السلطات املرورية فتحت تحقيقا بالحادث.
وتشـهد دياىل حـوادث مرورية مسـتمرة ألسـباب عديدة أهمها اهمـال قواعد 

السالمة او رداءة الطرق.

البرصة/الزوراء:
التهمت حرائق، عىل مدى يومني، بساتني 
للنخيـل يف قضـاء املدينة، شـمال غربي 
محافظـة البرصة، ما تسـبب بخسـائر 

كبرية.
وقال مدير زراعة محافظة البرصة هادي 
حسـني، يف ترصيح صحفي ان «حريقني 
كبريين حصـال يومي االحـد واالثنني، يف 
بسـاتني للنخيل بقضـاء املدينة شـمال 

غربي محافظة البرصة».
يذكر ان قضـاء املدْيَنة، هـو أحد أقضية 
محافظة البرصة، ويقع إىل الشـمال من 
مركز مدينة البرصة، نشأ عىل ركام أثرّي 
ملدينة سـومرية مندرسـة وسط بطيحة 
البـرصة، كما إّن القـالع والتالل املحيطة 
بهـا مـا هي إال مدن مندرسـة تشـري إىل 
حضـارات متعاقبة اندثـرت فيها، وقبل 
(٤٢٥) سـنة مـن اآلن كانـت (املدينـة) 
تشكل وحدة إدارية مهمة (ناحية) تابعة 
لوالية البرصة، حيث كانت تسمى ناحية 
(نهـر عنرت). وتشـكلت سـنة ١٥٧٤ مـ  

١٥٧٥ م.
وأوضح حسـني أن «الحريقني املذكورين 
نخلـة،   ١٠٠٠ نحـو  بخسـارة  تسـببا 
بمسـاحة ٥٠ دونماً يف بساتني النخيل»، 
مبيناً ان «صعوبـة واجهت فرق االطفاء 

بالوصـول اىل مكان البسـاتني املحرتقة، 
جراء وعورة املنطقة».

ولفـت مدير زراعة البـرصة اىل «حصول 
تعـاون بـني األهـايل والعشـائر الخمـاد 
الحرائـق املذكـورة»، مـن دون معرفـة 

اسباب الحريق لحد اآلن.
وحسـب احصاءات رسمية للدفاع املدني 
العراقي، فقد ُسـّجل اكثر من ثالثة آالف 
حـادث حريق خالل الشـهرين املاضيني، 
ويف عام ٢٠٢١ تم تسجيل اكثر من واحد 
وثالثـني الـف حـادث حريـق، وان عدم 
الكهربائي  والتمـاس  السـجائر  اطفـاء 
والنزاعـات  بالنـريان  األطفـال  وعبـث 
العشـائرية، هي عوامل رئيسية يف زيادة 

وترية الحرائق يف البالد.
يشـار اىل ان محافظة البرصة اشـتهرت 
منذ عقود طويلة بتعـدد أصناف نخيلها 
وجودة تمورها، وكانت تضم بسـاتينها، 
حتـى انـدالع الحـرب العراقيـة اإليرانية 
(١٩٨٠-١٩٨٨)، نحـو ١٢ مليـون نخلة 

ضمن ٣٣ مليون نخلة يف العراق.
هذه الوفرة يف التمور كان له دورها يف أن 
يتصدر العراق اإلنتاج العاملي من التمور، 
قبـل أن يغـادر قائمـة الـدول الخمـس 
الكبـار عامليا يف هـذا املجال خالل العقود 

األخرية.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم الحكومي عدم صحة األنباء 
التـي تحدثـت عن ترسيـب أسـئلة مـادة اللغة 
اإلنكليزيـة لطلبة الصف الثالث املتوسـط، أو أي 
أسـئلة تتعلق باملواد الدراسـية األخـرى التي تم 
أداء االمتحـان بها، وفق ما أكدتـه وزارة الرتبية 
بهـذا الصـدد، وأنها تتابـع عن كثب هـذا امللف 
ألهميتـه الكبـرية. وأكـدت الخلية يف بيـان ورد 
«الزوراء»، «عدم صحـة األنباء التي تحدثت عن 
ترسيب األسئلة، وأن الوزارة تمتلك من الشجاعة 
ما يمكنها من مصارحـة طلبتها إذا حدث خطأ 
أو خلـل يف أي جانـب مـن الجوانـب املتعلقـة 
الحفـاظ  غايتهـا  ألن  النهائيـة؛  باالمتحانـات 
عـىل مجهودهـم العلمي ومسـتقبلهم الدرايس، 
وفيمـا لو حـدث أي ترسيب يف األسـئلة حتى لو 

كان سـؤاال أو فرعا، يتم إلغـاء ذلك االمتحان أو 
تأجيله، كما حصل يف إحدى السـنوات السـابقة 
وتخديـداً يف مـادة الرتبية االسـالمية إذ تم إلغاء 

االمتحان وإعادته».
وأشـارت الخليـة إىل أن «هنـاك غرفـة عمليات 
خاصة مسؤولة عن متابعة موضوع الترسيب يف 
مواقع التواصل، واملراقبة عن كثب منذ سـاعات 
الفجـر األوىل لجميـع املنشـورات وتدقيقها مع 
طبيعـة األسـئلة املعتمـدة ليتـم اتخـاذ القـرار 
املناسـب لها».وتهيب الخلية والـوزارة بطلبتها 
األعزاء الرتكيز عىل دراسة املادة العلمية واالبتعاد 
عن الشائعات التي تنرش عرب املواقع والصفحات 
الوهمية املغرضـة التي تهدف إىل زعزعة وإرباك 
الطلبة خالل االمتحانـات، متمنية لهم املوفقية 

والتفوق العلمي خدمًة للمسرية العلمية.

كربالء/الزوراء:
أكـدت قيـادة رشطـة محافظة كربـالء املقدسـة أن جميع السـجون 

واملواقف يف املحافظة تعمل وفق مبدأ حقوق األنسان.
وذكـر بيان ملديرية رشطة محافظة كربالء املقدسـة واملنشـآت تلقته 
«الـزوراء»، أنـه «يف الوقـت الـذي نثمن فيـه دور اإلعـالم املتميز بنقل 
الحقائق ومسـاندة القوات األمنية يف عموم العـراق وبالذات محافظة 
كربالء املقدسـة ملا له مـن األثر الكبري يف رفع الـروح املعنوية لعنارص 
الرشطـة والجيش وجميـع التشـكيالت األخرى ، الفتـة اىل ان «بعض 
املواقع نرشت صورة عىل أنها من داخل أحد السجون وتحديداً من قسم 
املخدرات يف قضاء الهندية، ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام 
نوضح أن هذه الصورة ليسـت حقيقية وهي صورة وهمية ومفربكة 

وليست يف محافظة كربالء املقدسة». 
وأضاف البيان أن «جميع السجون واملواقف يف مدينة كربالء تعمل وفق 
مبادئ حقوق اإلنسان و وهي مفتوحة لجميع اللجان التي تحرض من 
حقوق اإلنسـان واملنظمات الدولية واملحليـة ووزارة الداخلية»، مؤكدا 
انـه «بإمـكان اي لجنة زيارة اي موقف أو قسـم للتأكـد من ذلك يف اي 

وقت كان «.
ودعت القيادة، بحسـب البيان، وسـائل اإلعالم واإلعالميني والناشطني 
لنقل الحقائق من مصادرها الرسـمية وعدم استخدام الصور املفربكة 
بمحاولـة إليهام الرأي العام كون اإلعالم يحمل رسـالة حقيقية للعالم 
أجمـع ، كذلك فإننا نثمن الدور الكبري لوسـائل اإلعالم يف نقل الحقائق 

ودعم القوات األمنية.

السليمانية/الزوراء:
دخلـت االعتصامـات السـلمية يف محافظة 
دياىل، امس الثالثاء، يومها الثالث عىل التوايل 

وسط استمرار اغالق دائرتني حكوميتني.
وقال عضو تنسـيقية االعتصامات السلمية 
حسـن الخيالنـي يف ترصيح صحفـي: ان“ 
االعتصامـات السـلمية للمحارضيـن امام 
تربية ديـاىل وخريجي املعاهـد التقنية امام 
دائرة املنتوجات النفطية تدخل يومها الثالث 
عىل التوايل مع اغالق بوابة الدائرتني بشـكل 

كامل“.
واضاف الخيالني ان“ االعتصامات السلمية 
مسـتمرة واىل اشـعار اخـر وربما سـتكون 
ومنهـا  اخـرى  لرشائـح  اخـرى  اعتصـام 

الخريجـني غـري املحارضين وعقـود الوقف 
السـني وورشائـح اخـرى تـرى يف نفسـها 
مظلومـة وتريـد نيـل حقوقهـا مـن خالل 

رسائل التظاهر واالعتصام السلمي“.
واشـار اىل ان ”دياىل مقبلـة عىل اعتصامات 
وتظاهـرات كبـرية يف ظـل وضـع معيـيش 
صعب تقف وراءه حكومة الكاظمي بسبب 
اخفاقهـا يف التعامل مع قضايا مهمة تتعلق 
العمـل  فـرص  توفـري  ورضورة  بالشـباب 

لهم“ز
وتشهد محافظة دياىل تظاهرات واعتصامات 
بسـبب اخفاق حكومة الكاظمي يف التعامل 

مع قضايا املحارضين والبسطاء. 
كما دخلت التظاهرات يف السـليمانية يومها 

الثالـث عـىل التـوايل يف ظـل االحتجاجـات 
الشعبية من فئات مختلفة عىل تردي الوضع 

االقتصادي والخدمي.
وتجمع سـواق املركبات أمـام قائممقامية 
السـليمانية، كما تجمعـوا وقطعوا الطريق 

الرابط بني كركوك والسليمانية.
وأضـاف أن االحتجاجات تأتـي عىل خلفية 
صعود أسـعار الوقود ألكثر من ١٢٠٠ دينار 
للرت الواحد، ما تسـبب بشلل وتعطل الحياة 
العامـة يف املدينـة، وارتفـاع آجـور النقـل 

الخاص والعام.
إقليـم  مـدن  يف  الوقـود  أسـعار  وتواصـل 
كردسـتان ارتفاعها، وسـط تذمر كبري من 

املواطنني. 

واسط/الزوراء:
اعلن يف محافظة واسـط، امس 
الثالثاء، تسجيل اول حالة وفاة 
النزفية.ووفقا  الحمـى  بمرض 
لبيان لدائرة صحة واسـط ورد 
«الـزوراء»؛ فـإن الحالـة التـي 
فارقـت الحيـاة نتيجـة الحمى 
الكـوت  يف  سـجلت  النزفيـة 
مركز املحافظـة، فيما لم يذكر 
البيـان مزيـدا مـن التفاصيـل 
إدارة  الحالة.وكشـفت  بشـأن 
مستشـفى بغـداد البيطري، يف 
وقت سـابق من امـس الثالثاء، 
عـن طريقـة انتشـار فـريوس 
الحمى النزفية وكيفية القضاء 
وفيمـا  سـهلة،  بطـرق  عليـه 
حذرت من اللحوم غري املرخصة 
واملتعاملني بها، أكدت أنها تتبع 

طرق وإجراءات معينة ملواجهة 
أي حالة ينترش فيها الفريوس.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، 
الثالثـاء، تسـجيل ١٢٠  امـس 
حالـة إصابة و٢٠ حالة وفاة يف 
حصيلـة لوباء الحمـى النزفية 

املنترش يف املحافظات العراقية.
بغـداد محمـد  وكان محافـظ 
جابـر العطـا  قـد أعلـن ، يوم 
السـبت ٢٨ أيار ٢٠٢٢، تشكيل 
مشـرتكة،  عمليـات  غرفـة 
لوضع خطـط توعوية عاجلة، 
من شـأنها التصـدي لفريوس 
«الحمـى النزفيـة» الذي تفىش 
مؤخـراً يف معظـم املحافظـات 
العراقية.واتخـذت محافظـات 
البالد كافـة، إجـراءات وقائية 
ملواجهـة  محكمـة  وتدابـري 

«الحمـى النزفيـة»، ومحاولـة 
منـع ظهـوره يف عـدد منهـا، 

وذلـك رغم عـدم معرفة كيفية 
مكافحته بشكل كامل.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت محافظة بغـداد، امس 
الثالثـاء، تحقيق نسـب إنجاز 
متقدمة ضمن أربعة مشـاريع 
يف  مستشـفيات  إلنشـاء 

العاصمة.
وقـال مديـر القسـم الهنديس 
يف املحافظـة حيـدر كريم عيل 
العبيـدي يف بيـان اطلعت عليه 
«الـزوراء» إن ”نسـب اإلنجـاز 

وصلـت إىل ٧٠ باملئة ملشـاريع 
املستشـفيات األربعة والواقعة 
ضمن مناطق: الشعب والحرية 
والفضيليـة فضال عـن أعمال 
النعمان“،  مستشـفى  توسعة 
مبينـا أن ”تلـك املستشـفيات 
أنشئت بواقع ٤٠٠ و٢٠٠ رسير 
التخصصـات  جميـع  وتضـم 
الطبية، ما سيسهم باستيعاب 
تعانيـه  الـذي  املـرىض  زخـم 
العاصمة، بسبب قلة ما موجود 

فيها من مستشفيات“.
أن  العبيـدي  وأضـاف 
مـن  تعـد  ”املستشـفيات 
املهمة  السـرتاتيجية  املشاريع 
للعاصمـة ملا تضيفـه من بنى 
تحتية ضخمة للقطاع الصحي، 
السيما مستشفى الحرية الذي 
صممته رشكة إسـبانية عاملية 
مختصـة، إذ سـيكون بسـعة 

٤٠٠ رسيـر، إضافـة إىل بنايـة 
شـقة،   ١٠٠ تحـوي  لألطبـاء 
عالوة عىل بنايـة طوارئ تضم 
ثالثة طوابق بمسـاحة ثمانية 
لـكل  مربـع  مـرت  و٥٠٠  آالف 

طابق“.
وأشـار إىل أنـه ”كان يفـرتض 
إنجـاز تلك املشـاريع، بيد أنها 
 ،٤٣٧ قـرار  بسـبب  توقفـت 
تبـذل  كبـرية  جهـود  وهنـاك 
إلنجازها ضمـن الوقت املحدد 
السـيما أنهـا تتعلـق بالجانب 
الصحـي“، مبينا أن ”إىل جانب 
املذكـورة،  األربعـة  املشـاريع 
فان املحافظـة أنجزت وضمن 
خططهـا لعام ٢٠١٩، سـبعة 
مسـتوصفات صحية بمناطق 
رفدهـا  بعـد  بغـداد  أطـراف 
لتقديـم  الطبيـة  باألجهـزة 

خدماتها للمراجعني“. 
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دياىل/الزوراء:
اعلـن مسـؤول حكومي يف دياىل املبـارشة بتأهيل سـوق تراثي عريق 
يف قضاء املقدادية شـمال رشق بعقوبة بدعـم من املجلس الدنماركي 
لشـؤون الالجئـني  وبالتنسـيق مع الجمعيـة األملانيـة  (GIZ ).وقال 
قائممقـام املقداديـة حاتم عبد جواد التميمـي ويف ترصيح صحفي ؛ 
إن «رشكـة محليـة وبدعم من املجلـس الدنماركي لشـؤون الالجئني 
وبالتنسـيق مع الجمعيـة األملانية (GIZ) بـارشت بتأهيل ١٥٠ محال 
تجاريا يف سوق املقدادية الكبري الذي يعد معلماً  تراثيا وتاريخيا يمثل 
هوية قضاء املقدادية».وبني التميمي ان «املرشوع  سـينجز خالل ٢٥ 
يومـا وهو مبادرة لدعم الشـباب وإعـادة انعاش الواقـع االقتصادي 
واملعيـيش يف املقدادية بعد اإلهمال الذي طال سـوق املقدادية ومعاملها 
االقتصادية بسبب الظروف الراهنة واملشاكل املتعددة».واعترب التميمي 
مرشوع  تأهيل سوق املقدادية «خطوة مهمة لتعزيز التعايش السلمي 
ونفذت منظمات اممية وإنسـانية مشـاريع اقتصادية واجتماعية يف 
مناطـق قضاء املقداديـة لتجاوز الظروف األمنيـة والتهجري القرسي 

بغداد/الزوراء:وما تعرضت له مكونات القضاء من نكبات متعددة.
اعلنت امانة بغـداد، امس الثالثاء، قيام 

لجنـة االمـر الديواني ٥٠ لسـنة ٢٠١٩ 
بضبـط واعـادة (٢٤٠) عقـاراً عائـداً 

لالمانة تقدر قيمتها باملليارات .
وذكرت االمانة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: 
ان «امانة بغداد تقدم شكرها وتثمينها 
لرئيـس هيئـة النزاهة وديـوان الرقابة 
املاليـة االتحـادي ورئيـس لجنـة االمر 
واعضـاء   ٢٠١٩ لسـنة   ٥٠ الديوانـي 
اللجنـة للجهد الـذي بذلته بعـد قيامها 
بضبـط عقـارات تابعـة المانـة بغداد 

واعادتها اليها «.
وأضـاف ان «عـدد العقـارات التـي تم 
اعادتهـا بلغ (٢٤٠) عقاراً تقدر قيمتها 

باملليارات».
واشـار البيـان اىل ان «اللجنـة املذكورة 
مـا زالـت مسـتمرة بعملهـا بالتحـري 
والتدقيق عـن عقارات أخـرى العادتها 
المانـة بغداد»، الفتا اىل ان «عمل اللجنة 
بالغ الدقة وبمسـتوى عـايل من املهنية 

بغية الحفاظ عىل املال العام».
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بغداد/ الزوراء:
سـجلت مبيعات مـزاد العملة يف البنك املركزي العراقـي من الدوالر االمريكي، 

امس الثالثاء، أكثر من ٢٠٣ ماليني دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنك املركزي بـاع، امس، خالل مزاده لبيـع ورشاء الدوالر 
االمريكـي ٢٠٣ ماليني و٩٠٠ ألـف دوالر أمريكي غطاها البنك بسـعر رصف 

اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وأضـاف أن املبيعات النقدية من قبل املصارف زادت ايضا لتصل اىل ٥١ مليوناً 
و٦٠٠ الـف، فيما ذهبت البقيـة البالغة ١٥٢ مليونـاً و٣٠٠ ألف دوالر لتعزيز 

االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.
وأشـار املصدر إىل أن ٣٢ مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و١٩ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ٢٢٥ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكـة أدويـة سـامـراء، امس الثالثـاء، عن انتاج 
أربعة ُمسـتحضـرات دوائيـة جديـدة ِخـالل شـهـر أيـار 

الحالـي وألول مـرة فـي العـراق.
وقال ُمدير عام الرشكة العامة لصناعة األدوية واملُستلزمات 
الطبية يف سامراء التابعة لوزارة الصناعة واملعادن الصيديل، 
عبـد الحميـد عبـد الرحمـن محمـود، يف بيان اطلعت عليه 

«الـزوراء»: إن ”الرشكة تمكنت وبجهـود كوادرها العلمية 
الرصينة من إنتاج أربعة ُمسـتحرضات دوائية جديدة ِخالل 
شـهر أيار الحـايل وألول مـرة يف العـراق، وإنهـا ماضية يف 
تحديث دساتريها الدوائية وُمواكبة التطور الحاصل يف دول 

العالم يف مجال الصناعة الدوائيـة“.
وأضـاف محمـود أن ”الُخطـة البحثية لهذا العـام تضمنت 
إنتاج ُمستحرضات دوائية جديدة ملُعالجة ُمختلف األمراض 
املُزمنـة وبأشـكال صيدالنيـة ُمختلفة وبتصاميـم حديثة 
 Samafed Syrup , domperisam tap ,  ) والتـي شـملت 
Whitefieeld , Deslorasam Syrup ) وبُمواصفـات عاملية 

رصينـة“.
مـن جانبهـا، أشـارت ُمديـرة قسـم التسـجيل يف الرشكة 
الصيدالنية، مـروج هاشــم، إىل أنَّ ”املُستحرضات الدوائية 
الجديدة سـجلت لـدى وزارة الصحة العراقيـة ليصبح عدد 
املُسـتحرضات الدوائيـة املُسـجلة لـدى الوزارة بــ ( ١٨ ) 
ُمستحرضاً دوائياً جديداً ِخالل العالم الجاري، وأنَّ غالبيتها 
ُتسـتخدم لألمراض املُزمنـة والتي يتم اسـتريادها بالُعملة 

الصعبة وذات جدوى اقتصادية عاليـة“. 

بغداد/ الزوراء:
النفـط  تسـويق  رشكـة  كشـفت 
(سـومو)، امس الثالثاء، عن مفاتحة 
فرنسـا بإمكانية العراق تزويد السوق 

األوروبية بالنفط.
وقال مدير عام الرشكة، عالء اليارسي، 
خالل استضافته يف لجنة النفط والغاز 
والثـروات الطبيعيـة النيابية بحسـب 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”رشكـة 
(سومو) الوحيدة املسؤولة عن تصدير 
النفط واسترياد مشـتقاته“، موضحا 
ان ”رشكة التسـويق هي حلقة وسط 
بـني وزارة النفط والجهات املسـتفيدة 

من النفط“.
وأكـد ”مفاتحـة الجهـات الفرنسـية 
املعنية بإمكانية العراق تزويد السـوق 

األوروبية بالنفط“.
وأضـاف ان ”العـراق ملتـزم بقرارات 
رشكتـه  ”اهتمـام  مؤكـدا  أوبـك“، 
بالرشكات الحكومية الهندية النفطية 
والصينيـة ألنهـا تتعامل بعقـد طويل 
األمـد وال يمكـن للرشكـة ان تخـرس 
”الجهـات  أن  اىل  عمالئها“.واشـار 
املسـتهدفة للنفط الخـام العراقي هي 
مصايف النفط“، معـرباً عن ”أمله دعم 

لجنة الطاقة النيابية لعمل الرشكة“.
مـن جهتهـا، كشـَفت وزارة النفـط، 
امس الثالثاء، عن أن مجمل خسائرها 

السـنوية بسـبب دعـم أسـعار بيـع 
املنتجـات، يصـل إىل ثالثـة تريليونات 
دينار، فيما اشـارت اىل أن 7 ماليني لرت 

يذهب يوميا للتهريب.
وقال معاون مدير عام رشكة املنتجات 
وزارة  يف  التفتيـش  مديـر  النفطيـة 
النفط، إحسان موىس غانم، يف ترصيح 
صحفي: إن ”مبيعات املنتجات النفطية 

ارتفـع بنحـو (5 – 6) ماليني لرت، بعد 
رصـد عمليات تهريب للنفـط من قبل 
مافيـات وإلقاء القبض عىل املتورطني 
بها“.وأضاف غانم ”املبيعات انخفضت 
يف شهر نيسـان املايض عن آذار بواقع 
مليون و500 لرت يف اليوم الواحد، وهذا 
يوضح الكمية املهربة، علماً أنه يفرتض 
أنَّ ترتفـع املبيعـات عنـد االقرتاب من 

فصل الصيـف“، منوهاً بأنَّ ”العمليات 
االسـتباقية للحد من التهريب، أّدت إىل 
زيادة كمية املبيعات، ما يؤكد أنَّ نسبة 

االرتفاع هي ذاتها الكميات املهربة“.
وأوضح أنَّ ”انخفاض أسعار منتجات 
النفـط ومنها البنزين يف املركز قياسـًا 
بمحافظـات اإلقليم والـدول املجاورة، 
هو من شجع تلك املافيات عىل تهريب 

النفط وتحقيق أرباح هائلة“، مشـرياً 
إىل أنَّ ”سـعر لـرت البنزين يـرتاوح بني 
450 ـ 650 دينـاراً، يف الوقت الذي يباع 
اللرت يف محافظـات اإلقليم بني 1400ـ 
1500 دينـار بحسـب البورصـة، لـذا 
يحفز الفـارق يف األسـعار عىل تهريب 

النفط“.
بسـبب  الخـام  ”ارتفـاع  أنَّ  وذكـر 
تداعيـات الحرب الروسـية األوكرانية، 
ألقى بظالله عىل أسـعار النفط وباقي 
منتجاتـه، ما شـجع أيضاً عـىل زيادة 
عمليـات التهريـب، إذ أنَّ سـعر برميل 
البنزيـن كان يزيـد عن برميـل النفط 
الخـام بمبلـغ 12 دوالراً، أمـا اآلن فأن 
الفارق يصـل إىل 40 دوالراً، وبرغم ذلك 
مـازال العراق عدا كردسـتان، يبيع لرت 
البنزيـن بمبلـغ اليزيـد عن 30 سـنتاً 

خدمة للمواطن“.
وأكد معاون مدير عام رشكة املنتجات 
 16 تسـتورد  ”الـوزارة  أنَّ  النفطيـة 
مليون لرت يومياً من املنتجات النفطية، 
بينما بإمكانها اسـترياد ما بني ثمانية 
إىل تسعة ماليني لرت يومياً لوال عمليات 
التهريـب (مـا يعنـي ان 7 ماليـني لرت 
أنَّ  إىل  الفتـاً  التهريـب)“،  اىل  يذهـب 
”وزارة النفـط ونتيجة الدعم املسـتمر 
لبيع املنتجات النفطية، تقدر خسائرها 

السنوية بثالثة تريليونات دينار“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
الكوريـة  الجمـارك  ادارة  كشـفت 
الجنوبيـة، امـس الثالثـاء، أن العراق 
جاء باملرتبـة الرابعة وللشـهر الرابع 
عىل التـوايل بني أكـرب الـدول املصدرة 
للنفط إىل كوريا الجنوبية خالل شـهر 

نيسان من العام 2022.
وقالـت االدارة يف احصائية لها اطلعت 
عليهـا ”الـزوراء“: ان ”العـراق جـاء 
رابعـا كأكـرب مصـدر للنفـط لكوريا 
الجنوبية خالل شـهر نيسـان املايض 
وبواقع 6.488 ماليـني برميل مرتفعا 
بنسـبة %2.1 عـن شـهر اذار املايض 
الـذي بلغـت الصـادرات فيـه 6.353 
ماليني برميل، ومرتفعا بنسبة 2.5% 
عن نفس الفرتة من العام 2021 الذي 
بلغـت الصـادرات فيـه 6.328 ماليني 

برميل“.
واضافـت ان ”كميـة النفـط الخـام 
الجنوبيـة  العراقـي املصـدر لكوريـا 
كانـون  مـن  االوىل  االربعـة  لألشـهر 
الثاني وشـباط واذار ونيسـان 2022 
بلغت 22.503 مليـون برميل مرتفعا 
بنسـبة %12.9 عن نفـس الفرتة من 
العـام 2021 الذي بلغت هذه الكميات 

19.940 مليون برميل“.

واشـارات اىل ان ”السـعودية جـاءت 
باملرتبـة االوىل كأكـرب مصـدر للنفط 
لكوريـا الجنوبيـة يف نيسـان املـايض 
وبكميـة 26.691 مليون برميل، تليها 
الواليـات املتحـدة االمريكيـة وبكمية 
11.371مليون برميل، ومن ثم جاءت 
الكويـت ثالثا وبكمية 10.679 ماليني 
برميل، ومن ثم جاءت اإلمارات خامسا 

وبكمية 5.963 مليون برميل“.
جـاءت  ”كازخسـتان  ان  وتابعـت 
سادسا وبكمية 5.280 ماليني برميل، 
وجاءت روسيا سابعا وبكمية 4.333 
ماليـني برميـل، وجـاءت قطـر ثامنا 
وبكمية 3.419 ماليني برميل، ومن ثم 
جاءت املكسيك تاسعا وبكمية 2.899 
مليوني برميل واخرياً املكسـيك عارشا 

وبكمية 2.069 مليوني برميل“.
من جانـب متصل، ارتفع سـعر خام 
البـرصة الثقيل، امـس الثالثاء، بأكثر 
مـن دوالرين، ليصـل إىل أكثر من 109 

دوالرات للربميل.
وارتفـع خـام البرصة الثقيـل املصدر 
آلسيا 2.28 دوالر وبنسبة تغيري بلغت 
دوالرات   109.72 اىل  ليصـل   2.12%

للربميل الواحد.
خامـات  اسـعار  جميـع  وارتفعـت 

منظمـة أوبك، حيـث بلغ سـعر خام 
بارتفـاع   115.83 اإلماراتـي  مربـان 
العربـي  الخـام  وبلـغ  دوالر،   1.17
السـعودي 116.32 بارتفاع بلغ 2.41 
ايـران  دوالر، يف حـني سـجل مزيـج 
الثقيل الـذي 113.88 بارتفـاع 1.94 

سـهران  مزيـج  سـجل  فيمـا  دوالر، 
بارتفـاع  دوالرا   123.51 الجزائـري 
1.98 دوالر، وبلـغ خـام بونـي  بلـغ 
النيجـريي 123.62 دوالرا بارتفاع بلغ 
2.23 دوالر، فيما بلغ خام جرياسـول 
االنغويل 118.92 بارتفاع 2.12 دوالر“.

وارتفعت اسعار النفط، امس الثالثاء، 
بعد ان اتفق قادة االتحاد األوروبي من 
حيـث املبدأ عىل قطع ٪90 من واردات 
النفط من روسـيا بحلـول نهاية عام 
2022، ممـا ينذر بشـح املعروض مع 

زيادة الطلب .
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 بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا.
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (١٫٠٥٢٫٣٩٧٫٧٢٩) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (١٫٧٩٤٫٨٤٠٫٠١٢) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٧٣٫٦٩) نقطة 

مرتفعا عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٣٫١٤) نقطة.
وتم تداول اسـهم (٤٠) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (٢٢٢) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (٢٧٠) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (٢٩) 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(١١٣) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (٢٠٤) ماليني دينار مـن خالل تنفيذ 

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

والسياحة والفنادق.

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

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس ١٤٨٤٠٠ دينـار عراقي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي األسـعار 

نفسها التي ُسجلت صباح االثنني.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٩٠٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٨٣٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت هيئة اإلحصاء الرتكية، امس الثالثاء، أن العراق جاء باملرتبة الخامسة 
كأكرب مستورد من تركيا يف شـهر نيسان، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات 

الرتكية بنسبة ٢٤٫٦٪ و ٣٥٪ عىل التوايل.
وقالت الهيئة يف تقرير لها اطلعت عليه «الزوراء»: ان «صادرات تركيا لشـهر 
نيسـان بلغـت ٢٣ ملياراً و٣٦٨ مليون دوالر، مسـجلة ارتفاعا بنسـبة ٢٤٫٦ 
باملائة، مقارنة بالشـهر نفسـه من العام ٢٠٢١». مبينة أن «واردات تركيا يف 
نيسـان بلغت ٢٩ ملياراً و٤٨٠ مليون دوالر، مسجلة ارتفاعا بنسبة زيادة ٣٥ 

باملئة، عن الفرتة نفسها من عام ٢٠٢١.
وأشـارت إىل أن «العراق جاء خامسـا يف صادرات الرتكية لدول العالم يف شهر 
نيسـان املايض بقيمة مليار و٨٦ مليون دوالر، يف حني كانت أملانيا هي الدولة 
الرشيكة الرئيسية للصادرات بمليارين ومليوني دوالر، وتلتها الواليات املتحدة 
االمريكية بـ مليار و٧٧٨ مليون دوالر، ومن ثم جاءت اململكة املتحدة ثالثا بـ 
مليـار و١٦٨ مليون دوالر وايطاليا رابعا بــ مليار و١٢٤ مليون دوالر، مبينة 
أن نسـبة الدول الخمـس األوىل من إجمايل الصادرات بلغت ٣٠٫٦٪ يف نيسـان 

.«٢٠٢٢
وبينـت ان الصادرات الرتكية من كانون الثاني اىل نيسـان ٢٠٢٢، كانت أملانيا 
هي الدولة الرشيكة الرئيسية للصادرات بقيمة ٧ مليارات و٢٨٦ مليون دوالر، 
تلتها الواليات املتحدة األمريكية بمبلغ ٥ مليارات و٨٣٠ مليون دوالر، وإيطاليا 
٤ مليـارات و٥١١ مليونا دوالر، واململكة املتحدة ٤ مليارات ٣٧٥ مليونا دوالر، 
والعـراق ٤ مليارات ٢٠٠ مليون دوالر، وبلغت نسـبة الدول الخمس األوىل من 

إجمايل الصادرات ٣١٫٤٪ يف الفرتة من كانون الثاني إىل نيسان ٢٠٢٢.
ويسـتورد العـراق معظم السـلع والبضائع واملـواد الغذائية مـن دول الجوار 

وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة اقل من دول الخليج واالردن.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف النهرين اإلسـالمي الحكومي عن إصـدار تعليمات مرابحة 
رشاء السـلع للقضـاة واألسـاتذة الجامعيـني يف الجامعـات الحكوميـة 

والضباط حرصا لغري املوطنني يف املرصف تصل إىل ١٥ مليون دينار.
وقـال معاون مدير املرصف، عماد رسـن، يف حديث صحفي: إن «املرصف 
بارش بتقديم تمويل أو ما يعرف باملرابحة لرشاء السـلع للقضاة وأساتذة 
الجامعـات الحكومية والضباط من غري املوطنني يف املرصف تصل قيمتها 
إىل ١٥ مليون دوالر كحد أعىل، بمدة تسـديد تصل إىل ٥ سـنوات كحد أعىل 
وبنسـبة مرابحـة (فائـدة) ٥٪ عـىل ان يتالءم طالب السـلفة مع السـن 

القانوني لإلحالة عىل التقاعد لطالب التمويل وكفيله».
واضاف ان «التمويل هـي خدمة جديدة مقدمة من املرصف لهذه الفئات 
من غري املوطنني يف مرصفنا تشـجيعا لهم لغرض التوطني الحقا»، مؤكدا 
ان «املـرصف يمنح سـلف عالية جدا للموطنني يف املـرصف تصل اىل ١٥٠ 
مليـون دينار لغرض رشاء عقار و١٠٠ مليون دينـار للبناء و١٠٠ مليون 

ايضا لالستصناع».
واشار اىل ان «طالب التمويل يجب ان يقدم كفيل ضامن من املوظفني مع 
قبـول كفالة ضبـاط الوزارات واالجهزة االمنيـة»، الفتا اىل ان «املرصف ال 
يمنح تمويل بدون كفيل ألنها يعترب السند الوحيد لضمان التسديد بشكل 

مستمر وكامل».
وبني ان «التعليمات شـملت ايضا تقديم الزبون طلبا باملواد املراد رشاؤها 
يحدد فيه النوع والكمية ومواصفات السلعة ويقدم قائمة حساب باملواد 
التـي يرغب برشائها مـع املبلغ، ويقوم الزبون بفتـح وديعة تحت الطلب 
يف احد فروع مرصفنا، ويسـتحق القسـط األول بعد (٣٠) يوما من تاريخ 

استالم السلعة».

@÷aã»€a@÷Ïé@p¸Îaám@ b–mäa
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

@÷aÏéc@¿@aäaã‘néa@áËìÌ@ä¸Îá€a
@ÊbnéÜã◊Î@ÜaáÃi

@bÓ◊ãm@Âfl@ÜäÏnèfl@5◊c@êflbÇ@÷aã»€a
ÊbèÓ„@ãËí@fi˝Ç

@˝ÌÏ∏@‚á‘Ì@Ôfl˝é�a@ÂÌãË‰€a
@�b„ÏÓ‹fl@150Äi@Ú–‹éÎ@b„ÏÓ‹fl@15Äi

@203@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
@ä¸ÎÜ@µÌ˝fl

∂Î˛a@Òã‡‹€Î@ÒáÄÌáu@paãÄõznè�fl@4@wÄn‰�m@ıaãÄflbé@ÚÄÌÎÜc

äbj„˛a@¿@Ô«b‰ó€a@ b�‘€a@ıbÓy�@ÚÌäb‡rnéa@ÒäÜbjfl
بغداد/ الزوراء:

كشفت رئيس هيئة االستثمار الوطنية، 
سـها النجار، امس الثالثاء، عن مبادرة 
إلحيـاء القطـاع الصناعـي بمحافظة 
للمشـاريع  األنبـار وجعلهـا منطلقـاً 

االستثمارية الصناعية يف البالد. 
وقالـت النجـار، يف ترصيـح صحفـي: 
«اطلعنـا خـالل جولتنـا يف محافظـة 
متعـددة مـن  نوعيـات  األنبـار، عـىل 
املشـاريع مـن بينها مشـاريع إنشـاء 
أسـواق مركزية (مـوالت) ومشـاريع 
سـكنية وأخرى صحية، كذلك شاهدنا 
مشـاريع فندقيـة مثل فنـدق الرمادي 
وهـو مـن أكـرب الفنـادق مـن ناحيـة 

النوعية وعدد الغرف، يف العراق».
وأضافـت أن «هنـاك اهتمامـاً كبرياً يف 

املحافظة بشـكل عام من ناحية البنى 
التحتية والنظافة والتنظيم وإشـارات 
املرور واملناطق الخرضاء»، مشـرية إىل 
أن «هنـاك جهداً واضحاً يف األنبار، أثمر 
عـن توفري بيئـة جاذبة للمسـتثمرين، 

فضالً عن التسهيالت املقدمة».
وأكدت «وجود تعاون كبري بني املحافظة 
وبـني املسـتثمرين عىل مسـتوى واقع 
املحافظـة»، مبينـة أن «أبرز مـا يميز 
مشـاريع األنبـار هو حجمهـا الضخم 
ونسـب إنجازهـا املرتفعـة ونوعيتهـا 

الرصينة واملتميزة».
وتابعـت أنـه «لوفـرة املـواد الخـام يف 
محافظـة األنبار ووجـود كل مقومات 
نجـاح الصناعة، سـتكون لـدى الهيئة 
مبـادرة مـع هيئـة اسـتثمار األنبـار 

إلحيـاء القطـاع الصناعـي يف األنبـار 
لتكون املنطلق للمشـاريع االستثمارية 

الصناعية يف البالد».
وقالـت النجـار إن «محافظـة األنبـار 
فضـًال  املسـتثمرين  لجميـع  داعمـة 
عـن جـذب العـرشات مـن الـرشكات 

االستثمارية».
وأكدت النجار «محاربة الفساد للميض 
يف تنفيذ املشاريع االستثمارية»، مبينة 
أن «محافظـة األنبار بـدأت من الصفر 
بعـد خـراب ودمـار عصابـات داعش 

االرهابية».
وأضافت أن «معالجة املشاريع املتأخرة 
جاءت بسـبب اإلعفـاءات الجمركية»، 
الفتًة إىل «رضورة إيجاد حلول مناسبة 

لها خالل الفرتة املقبلة».
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بغداد/ متابعة الزوراء
قـررِت لجنُة االنضباط يف االتحاِد العراقـّي لكرِة القدم معاقبة الالعب املحرتف يف صفوف نادي 
النجف بعد تجاوزه عىل جمهور نادي القوة الجوية. وجاء القرار بعد ُمناقشـِة تصویر فيديو 
مباراِة نادي النجف ونادي القوة الجوية ضمن الدوري املُمتاز لكرِة القدم، وتّمت مشاهدُة وجود 
تجاوٍز من قبل العِب النجف املُحرتف سفيان طالل عىل جمهوِر نادي القوة الجوّية بإشارٍة غري 
أخالقيـٍة وبعيدٍة عن الروِح الرياضّية. ونصت عقوبـات اللجنة عىل ِحرمان العب نادي النجف 
سفيان طالل من اللعِب أربع مباريات، واستناداً ألحكام املادة ٥٠ / ٦ انضباط، وفرض غرامٍة 

ماليٍة مقدارها ثالثة ماليني ديناٍر عراقي استناداً ألحكام املادة ٥٠ / ٦ انضباط.

ãºcÎ@ã–ñc

bÓée@lãÃ€@a7õ•@ÈmbjÌäám@—rÿÌ@p¸bó€a@kÉn‰fl

@cájÌ@p¸bó€a@Òãÿi@ıbè‰€a@kÉn‰fl
@ÊaãÌhi@Íãÿè»fl

@µßb»æa@Òb„b»fl@Û‹«@—‘Ì@ÚÓjæaäbj€a@‚b»€a@µflc
@bË‹¢@áË»nÌÎ

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن االتحاد العراقي لكرة القدم عن وضع اسـرتاتيجية بالتنسـيق 
مع لجنة املستشارين لتسمية مدرب اجنبي لقيادة منتخب الناشئني 
وباقي منتخبات الفئات العمرية لقيادتهم ضمن خطة وضعها وذلك 
لتهيئـة منتخب الناشـئني مـن االن لتمثيل منتخب العـراق يف بطولة 

كاس العالم عام 2026 و 2030.
وقـال خلف جـالل عضو اتحاد الكـرة، مرشف منتخب الناشـئني إن 
االتحاد العراقي للعبة يويل اهتمامه االكرب لهذا املنتخب كونه سيكون 
منتخـب املسـتقبل ويمثل الكـرة العراقية يف بطـوالت عربية وقارية 
وعامليـة بعد سـقف زمني معني. وبـني ان لجنة مستشـاري االتحاد 
وبالتباحـث مع رئيـس واعضاء االتحـاد وجدت انه مـن االفضل أن 
يكون هناك مدرب اجنبي له سـمعة فنية طيبة يقود منتخب الفئات 
العمريـة ويكون مرشفاً عـىل كل منتخبات الفئات العمرية يسـتمر 

العمل معها ملدة طويلة ويبقى يف العاصمة بغداد.
واوضح ان املنتخب الوطني للناشـئني سـيدخل معسـكراً تدريبياً يف 
انطاليـا الرتكية اسـتعدادا لبطولة غرب اسـيا شـهر حزيـران والتي 
سـتقام يف العاصمة االردنية عّمان وسـتكون محطة اختبارية جيدة 
قبـل الدخـول بمنافسـات تصفيات آسـيا التـي وضعتنـا اىل جانب 

منتخبات األردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر .
وابدى خلف عدم ارتياحه ملستوى منتخبنا الفني يف بطولة غرب اسيا 
االخـرية اداًء ولعباً اذ منتخب ناشـئة العراق لكـرة القدم، من بطولة 
غرب اسيا للناشئني االخرية التي جرت بالسعودية نهاية العام املايض 
بعد خسـارته امـام املنتخـب السـعودي صاحـب االرض والجمهور 
بنتيجـة 0-3 ، عـىل امل ان يكون مسـتوى الالعبـني افضل يف بطولة 

غرب اسيا املقبلة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي الرشطة، بطل الدوري  
الثنائي املحرتف  املمتاز، غيـاب 
فهـد اليوسـف وعبـد املجيد أبو 
بكر، عـن مواجهة املينـاء، غدا 
الخميـس، يف ملعـب الفيحـاء، 
ضمن الجولة 34 من املسـابقة، 

بسبب االستدعاء الدويل.
الخرسـاني،  حسـني  وقـال 

املسؤول اإلعالمي بالرشطة ان 
املحرتف السـوري فهـد املواس 
انضـم ملنتخـب بـالده، لخوض 
املباراة الودية أمام طاجيكستان 

يف مدينة دبي“.

التحاق محمود  وأضاف: ”تعذر 
املواس، ألسـباب إداريـة تتعلق 

بتأشرية الدخول“.
وزاد: ”العب الوسـط عبد املجيد 
أبو بكر، غادر بغداد متوجها إىل 
النيجر للعب مـع منتخب بالده 
يف املباريـات الوديـة ضمن أيام 

الفيفا“.
وتابع: ”الفريق اسـتعاد املدافع 
أحمـد زيـرو، الـذي انخـرط يف 
التدريبـات بعد اكتمـال مراحل 
عالجـه وتأهيلـه البدنـي، مـن 
أجـل رفع جاهزيتـه للمباريات 

املتبقية من املوسم“.

@ÚÓvÓma6ébi@cájÌ@Òãÿ€a@Üb•a
fibÌá„Ï‡‹€@›ÁdnÌ@kÉn‰fl@ıb‰i

@Ú†ãì€a@’Ìã–€@Ú‡Ëfl@pbibÓÀ
@ıb‰Óæa@‚bflc

الكويت / عدي صبار 
خاَض املُنتخب الوطني وحدتني تدريبيتني 
نـادي  صالـِة  يف  ومسـائّية)  (صباحّيـة 
الكويـت الرياضّية، وذلك تحضرياً لبطولِة 
غرب آسـيا التي تقاُم يف دولـِة الكويت يف 

الرابع من شهر حزيران الحايل.
عـىل  الصباحّيـة  التماريـُن  وتركـزت   
الجانِب البدني مع الكرِة بإرشاِف املدربني 
املساعدين حميد شـانديزي وحسني عبد 
عيل، تخللتهـا أموٌر فنية، والحاُل نفسـه 
تكرَر يف الوحدِة التدريبّية املسائّية، بشكٍل 
أقل بدنيـاً، مع ارتفاِع الرتكيـز يف الجانِب 
الخططـي والفني من قبـل الجهاِز الفني 

بقيادِة املدرب ناظم الرشيعة.
وأوضـَح ُعضو الجهـاز الفنـي، اإليراني، 
حميد شـانديزي إن الرتكيز قائٌم اآلن عىل 
تطبيِق األسـلوب التكتيكّي الـذي وضعُه 

املديُر الفني للمنتخِب ناظم الرشيعة. 
وأشاَد شـانديزي بالروِح املعنوية العالّية 

التـي يتمتـُع بهـا الالعبـون وإرصارهم 
الكبـري عـىل رضورِة أن يكونـوا عىل قدِر 
املسؤولّية املنوطة بهم، والسيما بعد رفِع 
املدير الفني، ناظم الرشيعة، شعاَر البقاء 
لألفضل مـن ناحيـِة الجاهزّيـة واللياقة 
البدنِيـة للجميـع، وال تفضيـَل لديـه بني 
العـٍب وآخر سـوى بالعطاِء الـذي يقدمُه 
ويـراُه مناسـباً يف تنفيـِذ الواجبـات التي 

تعطى لهم.
من جانبـه، قاَل حارس مرمـى املنتخب، 
أحمد دريد إن الالعبني سـيقدمون كل ما 
عندهـم مـن إمكاناٍت من أجل رفع اسـم 
العراق عالياً، وسـنحقُق نتائَج إيجابية يف 
هذه البطولِة والبطوالت املقبلة مشـرياً إىل 
إن مدرب الحراس، میشانيل يوخنا، يبذُل 
مجهوداً كبرياً مع حراِس املرمى يف سـبيِل 
إيصالهـم إىل الجاهزيِة التامة قبل خوِض 
املبـاراة األوىل أمام املنتخـِب الكويتي يوم 

السبت املُقبل.

طهران/ جمعة الثامر 
الصـاالت  بكـرة  النسـوي  منتخبنـا  بـدأ 
معسـكره التدريبـي يف العاصمـِة اإليرانية 
طهران والذي يستمر ملدة 10 أياٍم استعداداً 
لبطولِة غرب آسـيا التي ستنطلُق يف مدينِة 

جدة السعودّية منتصف الشهر املقبل.
 وترأَس الوفـد ُعضو االتحاد  العراقّي لكرِة 
القدم املُرشف عىل اللجنة النسـوّية، فراس 
بحر العلوم، الذي أكد عىل أهميِة املعسـكر 
مـن أجل إتاحـة الفرصِة للمـالك التدريبي 
الجديـد للوقـوِف عىل مسـتوياِت الالعبات 
بصـورٍة صحـي مشـرياً إىل إن اتحـاد كرة 
القدم حرَص عـىل إقامِة املعسـكر وتوفري 
جميـع فرص النجاح فيه من خالل اإلقامِة 
واملالعب، وكذلك خـوض عدٍد من املباريات 

التجريبّية مع الفرق اإليرانية.
بدورهـا، ثمنـت رئيسـُة اللجنة النسـوية 
يف اتحاِد الكـرة، رنا عبد الرحمـن، الجهوَد 
النسـوّية،  القـدم  لتطويـر كـرِة  الراميـة 

وإحـداث قفـزٍة جديـدٍة يف مسـتوى كـرة 
الصاالت النسوية من خالل االهتماِم الكبري 
باسـتقطاِب مـالٍك تدريبي عايل املسـتوى 

ومعسكٍر تدريبي مميز. 
يف حني، أشـادت مدربـُة الفريـق اإليرانية، 
شـاهناز يـاري، بالتعـاوِن الكبـرِي من كِل 
أطراف اللعبة من أجل إنجاِح مهمتها ببناِء 
منتخـٍب عراقـي يف كرِة الصاالِت النسـوية 
قادٍر عىل منافسِة الفرق العربية واآلسيوية 
الالعبـاِت  إن هنـاك كثـرياً مـن  مضيفـة 
املميـزات، ومـن خالل التدريـِب واالحتكاك 
سيكون املستوى مغايراً، وسيظهر املنتخُب 
العراقّي بمستوى كبرٍي يف البطوالِت املقبلة.

وانطلقـت امـس  الثالثـاء أوىل الوحـدات 
التدريبّية للمنتخِب النسوي والتي ستكون 
ومسـائية،  صباحيـة  بوحـداٍت  مقسـمًة 
وكذلـك خـوض أربـع مباريـاٍت تجريبّيـة 
للوقوِف عىل أفضل األسـماء التي سـتدخل 

منافساَت بطولة غرب آسيا.

بغداد/ حسني الشمري 
التقـى االمني العام للجنـة الباراملبية 
وكالـة الدكتـور احمـد العانـي مـع 
املعالجني العاملني مـع اتحاد اللجنة 
الباراملبية يف مقر اللجنة للوقوف عىل 
احتياجاتهـم لتسـهيل مهمة عملهم 
مع الوفود الرياضية يف االستحقاقات 

الخارجية.
وقال االمني العام للجنة الدكتور العاني 
بتكليف من رئيس اللجنـة الباراملبية 
الدكتور عقيـل حميد عقدنا اجتماعا 
موسـعا مـع املعالجـني العاملني مع 
اتحاداتنـا الرياضية لغـرض الوقوف 
عىل اهم احنياجاتهم من اجل تسهيل 

مهام عملهم مستقبال .
واضـاف العاني ان مهمـة املعالجني 
تعد من املهام الرئيسية يف عملنا كوننا 
بحاجـة ماسـة اليهم يف مشـاركاتنا 
الخارجيـة لغـرض معالجـة العبينا 

ونحـن بدورنا كمكتـب تنفيذي نقدر 
هذه الجهـود الرائعة والسـخية التي 
يبذلونها املعالجـني لتهيئة العالجات 
الشافية والرسيعة لالعبني اثناء فرتة 
املشـاركة يف االستحقاقات الخارجية 
السـيما وان جميـع العبينـا بل حتى 
اعضاء الوفد هم من اصحاب االعاقة 
وبحاجـة ماسـة اىل العـالج الرسيع 
اثنـاء السـفر او تعرضهـم لالصابة  
خـالل التالحـم مع العبـي املنتخبات 
اىل  تعرضهـم  او  املشـاركة  االخـرى 
بعض الحاالت الخاصة   اثناء السـفر 
نظرا لطول سـاعات الطـريان وفرتة 

جلوسهم عىل مقاعد الطيارة .
واشـار االمني العام اىل اننـا يف الوقت 
نفسـه اسـتمعنا اىل وجهات نظرهم 
بخصـوص االحتياجـات الرضوريـة 
وسـيتم تنفيذها ومنها اقامة دورات 
خارجية للمعالجني لغرض اطالع عىل 

العالجات الصحيحـة لالصابات التي 
يتعـرض لها العبينـا او العباتنا ومن 
ثم  التنسيق بني املعالج واملدرب حول 
تدريـب الالعـب املصـاب  او الالعبـة 
املصابة وبنـاء غرفة خاصـة للعالج 
الطبيعـي لغرض تشـخيص االصابة 
مع توفري اجهـزة حديثة مع رضورة 
وجـود املعالج مع وفودنـا الرياضية 
كما يحب توفري  املسـتلزمات الطيبة 
االساسـية وتكون عىل شـكل حقيبة 
تحتوي كل العالجات الطيبة مع توفري 
التجهيـزات الرياضية   للكشـف عن 
االصابـة اثناء املشـاركات الخارجية 
بارسع وقت ممكن لغرض معالجتها   
كي نصل معهم اىل الحلول الصحيحة 
التـي تؤمـن لنـا مشـاركة وفودنـا 
الرياضيـة وهـم تحـت رعايـة طيبة 
وعالجية رسيعة ملواصلة مشـوارهم 

يف البطوالت.
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كاريش/ ماهر حسان
بغداد/ صالح عبد املهدي

قاَل املدير الفني للمنتخِب األوملبي، 
الصحفـي  املؤتمـِر  يف  سـوكوب، 
الذي عقَد امي قبـل خوض مباراِة 
منتخبنا ونظريه األردني إن األجواء 
وملعـب  أوزبكسـتان،  يف  جميلـٌة 
املبـاراة رائـٌع، ونأمـل أن نحقَق يف 
خطوتنـا األوىل أمـام األردن نتيجًة 
يف  مسـارنا  مـن  تعـزُز  ايجابيـًة 

البطولة.
وأضـاَف التأهـل لنهائيـاِت آسـيا 
كان صعباً، لـذا فجميع املنتخبات 
املتأهلة تعمُل عىل املنافسِة للذهاِب 
إىل أبعد نقطة يف املنافسـاِت، وهذا 

طموحنا كحال جميع املنتخبات.
جميـع  ان   إىل  سـوكوب  وأشـاَر 
املنتخبـات املوجـودة يف مجموعتنا 
قويٌة، لذا سيكون الضغط مسلطاً 
عىل جميع الالعبني لتحقيِق نتائج 

ايجابية.
وأوضـَح لدينا معلوماٌت كافيٌة عن 
املنتخِب األردنـي من خالل متابعِة 
مبارياتهـم يف بطولـة دبي، إضافة 

إىل باقي مبارياتهم الودية. 
واختتَم سوكوب حديثه بالقول تّم 
االستعداُد للنهائياِت اآلسيوّية عرب 
تجمـٍع يف العاصمـِة بغـداد، حيث 
أجرينا من خالله مباراتني يف اإلطار 
الـودي أمام إيران اسـتفدنا منهما 
كثـرياً، والعبونـا بأتـم االسـتعداد 
كحـال  املهمـة  اليـوم  ملواجهـِة 
باقـي منافسـات املجموعة، حيث 
وضعنـا النهَج الخططّي املناسـب 

للمواجهة.
املؤتمـُر  الثالثـاء،  وأقيـَم، امـس  
الفنـي ملبـاراِة منتخبنـا األوملبـي 
ونظـريه األردنـي التي تقـام اليوم 
األربعاء ضمن نهائياِت آسـيا دون 

٢٣ عاماً.
اإلداري  املديـُر  املؤتمـر  وحـَرض 
كريـم،  مهـدي  األوملبـي  للمنتخـِب 
وطبيب املنتخب  بدران عبد الكريم .

ومـن جانبه أكـَد طبيـُب املنتخب 

األوملبـي، بـدران البـدران، إصابـَة 
الالعـب أمـني الحمـوي يف الوحدِة 
التدريبّيـة الثانيـة والتي سـتغيبُه 
عن مواجهِة االفتتاح أمام املنتخِب 
األردني التي ستقاُم اليوم األربعاء.
وقاَل البـدران بعد تعـرض الالعب 
أمني الحموي لإلصابِة يف املراِن فقد 
تّم سـحبِه مـن الوحـدِة التدريبية 
تمهيـداً  تحسـباً ألي مضاعفـاٍت 
لفحصه وإجراء فحوصات الرنني، 
وقد تبنَي أن لديه شداً عىل مستوى 
العضلـِة الضامـة بسـبب الجهـِد 

العايل.
وأضـاَف إصابُة الحمـوي ال تدُعو 
للقلـِق، حيث من املؤمـل أن يكون 
جاهزاً يف املبـاراِة الثانية من خالل 
تـّم  الـذي  الطبـي  الفريـق  عمـِل 
معـه مبـارشًة حال تحديـِد نوعية 

اإلصابة.
األوملبـي  منتخبنـا  وسـيخوُض 
الخـرضاء،  بالقمصـان  املبـاراة 
فيما سـريتدي حارس مرماه الزي 

األصفر الكامل.
األردنـي  املنتخـُب  يرتـدي  بينمـا 
القمصـان البيضـاء، فيمـا يرتدي 

حارسه الزي األسود.
ويف السـاعة الثامنـة مـن مسـاء  
سـتجد  بغـداد    بتوقيـت  اليـوم 
الكرة  العراقية نفسـها امام محك 
خاللـه  سـتختلف  جديـد  قـاري 
االدوار عـن االمس القريب  شـكال 
ومضمونـا عندما  يكـون منتخبنا  
االوملبـي  عـىل موعد مـع مواجهة 
نظـرية االردنـي   يف مدينة كاريش 
االوزبكية   لحسـاب  الجولة االوىل 
من منافسـات  بطولة اسـيا تحت 
23 عاما بنسختها الخامسة، حيث 
تنتظـر جماهرينـا  بفـارغ الصرب 
ان ياتي املدرب التشـيكي سـكوب  
وتالمذتـه بالخرب السـار مـن تلك 
املدينة القاصية  وتسجيل انطالقة 
قوية  يف  الرصاع  الكروي التنافيس 
تضـم  التـي  الثانيـة  للمجموعـة 
العراق واالردن والكويت   منتخبات 

واسرتاليا  وهي املجموعة الوحيدة 
التي تخـوض مبارياتهـا  عىل بعد 
520 كـم عـن العاصمة طشـقند 
التي تحتضن مباريات  املجموعات 

الثالث االخرى .

fibÇÜaÎ@“ây
يجـب االعرتاف بان سـكوب واجه  
بعـض  الصعوبـات  عـىل صعيـد 
الرتكيبـة البرشيـة التـي تخضـع 
الرشافـه  ابرزهـا غياب عـدد  من 
ركائز الفريق عن البطولة السباب 
مختلفـة  بينهـا االصابـات  التـي 
دهمـت الفريـق عـىل حـني غـرة 
فابعـدت زيدان اقبـال العب رديف  
االنجليـزي   يونايتـد  مانشسـرت 
والعب الطلبة زيد تحسـني  والعب 
بينمـا   وليـد  مصطفـى  الكـرخ 

افتقـد الفريـق لخدمـات مارتـن 
حـداد  السـباب اداريـة  واعتـذر 
عـيل الحمـادي  لعـدم الجاهزيـة  
واضيـف لهم احمـد رستيب  الذي 
تـم ابعاده  بسـبب مشـكلة الرقم 
10  وباملقابل  استعاد  العب القوة 
الجويـة حسـن رائد حضـوره مع 
الفريـق بعد شـفائه مـن االصابة 
وشـارك يف مبـاراة ايـران الثانية، 
ووسـط تلك االجواء يضع سكوب 
ثقته بمجموعة املحرتفني يف اوربا  
وهـم امـني الحمـوي  ومريخاس 
دوسـكي  وهريان احمـد  وكاردو 
صديـق  والكسـندر اوراها يضاف 
الـدوري   وابرزهـم   لهـم نجـوم 
حسـن عبد الكريم ووكاع رمضان 

وحسني عمار وغريهم .

ÚËibìnfl@“Îã√
قبيل املغادرة اىل اوزبكستان  خاض 
تجريبيتـني   مباراتـني   منتخبنـا  
امـام  نظريه االيراني جرتا يف بغداد  
واسفرت االوىل عن خسارته بهدف 
دون مقابـل  بينمـا انتهـت الثانية 
عراقيـة  بثالثـة اهـداف  مقابـل 
هدف واحد سـجلها حسـني عمار 
اوراهـا وحسـن عبـد  والكسـندر 
الكريـم  ويف ضـوء املباراتني وضع 
املدرب التشـيكي للمنتخب اللمسة 
االخرية للتشـكيل  الذي  سيخوض  
الحـدث الكـروي القـاري املرتقب، 
امـا املنتخب االوملبـي  االردني  فقد 
عسـكر يف الدوحـة  وواجـه نظرية 
القطـري  يف مباراتـني تجريبيتـني 
ايضـا آلـت  االوىل اىل التعادل بهدف 

ملثله سجله للنشامى محمد ابورزق   
بينمـا انتهت الثانيـة اردنية بثالثة 
اهداف مقابل هدفني  سجلها خالد 
صباحـني  وامني الشـناينة  وعمر 

هاني  .

ÊbnèÿiåÎa@∂a@’Ìã�€a
تاهل  منتخبنا االوملبي اىل النهائيات 
بعـد ان نجـح يف تصـدر منتخبات 
املجموعـة الثالثـة للتصفيات التي 
جرت وقائعها يف البحرين بالعالمة 
الكاملة   وضمته اىل جانب منتخبي 
البحريـن  واملالديف  بعد انسـحاب 
منتخـب  افغانسـتان  حيث فاز يف 
املباراة االوىل عـىل منتخب املالديف  
باربعـة اهداف دون مقابل  سـجل 
وتكفـل  رمضـان   وكاع  نصفهـا 
بالنصـف االخـر مؤمل عبـد الرضا 

واحمـد رستيـب مـن ركلـة جزاء  
ويف املبـاراة الثانيـة تمكن منتخبنا 
مـن تحقيـق فـوز عريـض عـىل 
املنتخـب البحريني  صاحب االرض 
والجمهـور  قوامـه  ثالثـة اهداف 
دون مقابل سـجلها تواليا حسـن 
عبـد الكريم  ومرتـىض محمد جرب  
والبديـل صهيب رعـد،  اما املنتخب 
االردنـي  فتاهـل بصعوبـة  بعد ان 
تصـدر املجموعـة السادسـة التي 
جرت مبارياتها يف ملعب القويسمة 
باربـع نقاط مـن مباراتـني فاز يف 
االوىل عـىل منتخـب تركمانسـتان  
بهـدف دون مقابـل سـجله  عـيل 
علوان  وتعادل يف الثانية مع منتخب 
فلسطني بهدف ملثله  سجله له  يزن 

النعيمات .

@ÚÓ‡”ä@Ú‹ó´
التقى منتخبنا االوملبي مع شقيقه 
االردني  يف 12 مباراة رسمية وودية 
سـابقة   كان التفوق فيها ملنتخبنا 
الـذي فاز يف  سـبع مباريـات فيما 
خـرس ثالثـا وتعـادل املنتخبـان يف 
مباراتني، وسـجل العبونا 20 هدفا  
يف املرمـى االردنـي مقابـل 12 كرة 

اردنية دخلت مرمانا وما ييل : 
يف 19 اذار عـام 1980 فاز منتخبنا 
باربعـة اهـداف  دون رد سـجلها 
هـادي احمد ( 2 ) ومهدي جاسـم 
التـي  املبـاراة  يف  وحسـني سـعيد 
ضيفتهـا بغـداد   ضمـن تصفيات  
اولبياد موسكو  عندما كان يسمح 
لـدول العالـم الثالـث املشـاركة يف 
بمنتخباتهـا  االوملبيـة  البطـوالت 

الوطنية .
فـاز   1987 عـام  نيسـان   17 ويف 
منتخبنا بهدفني مقابل هدف واحد 
سجلهما  حسني سـعيد  يف املباراة 
التي  ضيفتها عّمـان ضمن ذهاب  

تصفيات اوملبياد سيئول .
ويف 24 نيسـان عـام 1987  جـدد 
منتخبنـا الفـوز  ولكـن هـذه املرة  
سـجلهما   مقابـل  دون  بهدفـني 
يف  قيـس   حسـني سـعيد وسـعد 

املباراة التي ضيفتها الكويت ضمن 
اياب التصفيات ذاتها .

فـاز   1995 عـام  ايلـول   29 ويف 
منتخبنا باربعة اهداف دون مقابل 
سـجلها قحطـان جثـري وحسـام 
املبـاراة  يف  وهيـب  وعـيل  فـوزي 
التـي ضيفتها عّمـان ضمن ذهاب 

تصفيات  اوملبياد اطالنطا .
ويف 20 ترشيـن الثاني عـام 1995 
تعـادل املنتخبـان  يف بغـداد بهدف 
ملثله سـجله ملنتخبنـا مهند محمد 

عيل يف اياب التصفيات ذاتها .

@Ô„áÓé@pbÓ–óm
ويف 3 تمـوز 1999 فـاز منتخبنـا 
هدفـني  مقابـل  اهـداف  باربعـة 
سـجلها  احمـد خضـري  وريـاض 
مزهر وعبد االمري حسـن من ركلة 
جـزاء يف تصفيات اوملبياد سـيدني 
بطريقـة  عّمـان  ضيفتهـا  التـي 

التجمع .
1999 سـجل  10 تمـوز عـام  ويف 
املنتخب االردني فوزا عريضا قوامه 
خمسة اهداف دون مقابل  يف اياب 

التصفيات ذاتها .
ويف 18 شـباط 2007  فاز املنتخب 
االردني  بهدفني مقابل هدف واحد 
سـجله  مصطفى كريـم  يف مباراة 

ودية ضيفتها عّمان .
تعـادل   2007 شـباط   23 ويف 
املنتخبـان بدون  اهـداف يف املباراة 
الودية الثانية التي ضيفتها عّمان.

ويف 12 تمـوز 2017  فـاز منتخبنا 
بهـدف دون مقابـل سـجله  جبار 
كريم يف املباراة الودية التي ضيفتها 

عّمان .
 ويف 16 كانون الثاني عام 2018 فاز 
منتخبنا بهدف دون مقابل سـجله 
بشار رسن  يف بطولة اسيا تحت 23 

عاما التي ضيفتها الصني .
ويف 19 ترشين الثاني  عام 2019 
فاز املنتخـب االردني بهدف دون 
مقابـل يف املبـاراة التـي ضيفتها 
دبـي  بطولـة  ضمـن  االمـارات 

الدولية .
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يف  منتخبها  ملواجهة  إسكتلندا  إىل  األوكراني  املنتخب  سافر 
مباراة ضمن منافسات امللحق الفاصل للتأهل لكأس العالم 
األسابيع  خالل  سلوفينيا  يف  التدرب  بعد  وذلك  القدم،  لكرة 

املاضية.
ولم يخض العديد من الالعبني مباريات يف األشهر املاضية، 
وذلك بعد الغزو الرويس ألوكرانيا، لكن املدرب أوليكساندر 
يف  األربعاء  اليوم  ملباراة  جاهز  فريقه  إن  قال  بيرتاكوف 
جالسجو، مشريا إىل رغبة الفريق الكبرية يف خوض اللقاء.

وأضاف بيرتاكوف: «الالعبون يف حالة معنوية هائلة، ال حاجة 
أصحاب  الالعبون  هؤالء  يشء،  أي  قول  أو  عليهم  للتأثري 

خربة ويفهمون كل يشء بطريقة صحيحة».
فريق  مدافع  بوندار  فالريي  قال  جانبه،  من 
الفريق  معسكر  يف  دونتيسك  شاختار 
ثالث  تضمن  والذي  بسلوفينيا 
أتم  عىل  «نحن  ودية:  مباريات 
أهم  من  لواحدة  الجاهزية 
املباريات يف حياتنا، نحن نعلم 
ملاذا تجمعنا هنا، ملاذا نفعل 
ونتدرب».وقال  ذلك  كل 
زينشينكو  أوليكساندر 
سيتي  مانشسرت  العب 
بطل الدوري اإلنجليزي يف 
ترصيحات لهيئة اإلذاعة 
بي  (بي  الربيطانية 
رضوريا  «ليس  يس): 

أن نتحدث عن الحافز، ألن الفريق يريد أن يجعل البالد فخورة به».
وستكون املباراة، األوىل للمنتخب األوكراني يف العام الجاري، وكان من 
املقرر إقامتها يف مارس/ آذار املايض، قبل أن يتم تأجيلها بعد انطالق 
الغزو.وسيتأهل الفائز للمباراة النهائية من امللحق األوروبي ملواجهة 
ويلز يف كارديف يوم األحد املقبل، من أجل حجز بطاقة العبور ملونديال 
أننا  األوكرانيني  جميع  أعد  أن  «يمكنني  زينشينكو:  قطر.وأوضح 
جميعنا سنبذل قصارى جهدنا للفوز باملباراة، وجعلهم فخورين بنا، 
الوجوه ولو لثوان معدودة».وأضاف: «هذه  البسمة عىل  وأن نرسم 
املباراة واحدة من أهم املباريات يف حياتي، الشباب يظهرون جاهزية 
«بالنسبة  التحفيز».وتابع:  عن  الحديث  الرضوري  من  وليس  كبرية 
تعد  أن  فليس سهال  مباريات  بدون خوض  بالتأكيد  البدنية،  للحالة 
الحالة ال  تلك  أي مباراة منذ فرتة، يف  لم يخوضوا  نفسك مع العبني 

يوجد أعذار وعلينا القيام بعملنا بأفضل طريقة ممكنة».

السنغافوري،  رئيسه  اقالة  القدم  لكرة  اإلسباني  فالنسيا  نادي  أكد 
أنيل مورثي، من منصبه عىل خلفية تسجيالت صوتية مرسبة تدينه 
بتهديد أحد الالعبني وانتقاد مالك النادي مواطنه رجل األعمال بيرت 

ليم.
مطلوب،  القيادة  يف  «التغيري  أن  بيان  يف  «الخفافيش»  فريق  وأفاد 
من أجل استعادة ثقة الجماهري واملجتمع ووضع فالنسيا يف موقع 
الفور عن  املفعول عىل  أنيل مورثي بقرار ساري  النجاح. سيتوقف 

كونه رئيساً وموظفاً يف نادي فالنسيا».
فالنسيا  صحيفة  نرشتها  والتي  املّرسبة  التسجيالت  ويف 
بتدمري  يهدد  وهو  مورثي  ُسمع  نيسان/أبريل،  يف  «سوبرديبورتي» 
سمعة العب الوسط كارلوس سولري يف حال غادر النادي يف صفقة 

انتقال مجانية. 
«هاٍو»،  بأنه  ليم  ُسمع مورثي يف تسجيل منفصل وهو يصف  كما 
مدعياً أن مالك النادي هو اشبه بـ «معجب» بدرجة كبرية بحيث ال 

يمكنه اتخاذ قرارات تجارية مهمة.
وتابع فالنسيا: «يود مجلس اإلدارة أن يوضح أن محتوى املحادثات 
املرسبة بني أنيل موريف والعديد من األطراف الثالثة هي وجهات نظر 
عن  بنفسه  ينأى  الذي  فالنسيا  لنادي  وليس  موريف  ألنيل  شخصية 

آرائه».
فرتة  يعيش  الذي  فالنسيا  وضع  صعوبة  من  مورثي  رحيل  ويزيد 
مضطربة، اذ وبرغم استحواذ رشكة مرييتون كابيتال اململوكة من 
الفريق والتفاؤل  النادي يف عام ٢٠١٤ واالستثمار املبكر يف  ليم عىل 

السنوات  يف  وشعبيته  السنغافوري  التزام  انخفض  الجماهري،  بني 
األخرية. 

وعانى الفريق من حملة لخفض التكاليف حيث تم بيع النجوم من 
دون ايجاد البديل املناسب.

حول  تتمحور  فالنسيا  أهداف  أن   ٢٠٢٠ عام  يف  ّرصح  موريف  وكان 
بالدوري  والفوز  الكبار  والالعبني  الكبري  +االستاد  عقلية  «دفع 
اإلسباني ودوري أبطال أوروبا بأي ثمن سيؤدي إىل تكرار املايض+».

التاسع  املركز  فالنسيا  احتل  اذ  التوقعات  خالفت  النتائج  أن  غري 
الدوري اإلسباني،  الثالثة املاضية يف  مرتني والثالث عرش يف املواسم 
ما دفع أكثر من ١٠ آالف مشجع للتجمع خارج ملعب «ميستايا» يف 

أيار/مايو لالحتجاج عىل إدارة النادي.
أن مدير األكاديمية السنغافوري شون باي سيرشف  وأكد فالنسيا 
عىل «عمليات كرة القدم» بصفته القائم بأعمال املدير العام، يف حني 
سيتوىل املدير غري التنفيذي كوجاما كاليمودين منصب رئيس مجلس 

االدارة موقتاً.
وفاز فالنسيا بآخر ألقابه الستة يف «ال ليغا» عام ٢٠٠٤ الذي شهد 
حّل  كما  حالياً)،  ليغ  (يوروبا  األوروبي  االتحاد  بكأس  فوزه  أيضاً 

وصيفاً لبطل دوري أبطال أوروبا عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١.

                         

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم ”يويفا“ أنه سـيقوم بإعداد 
تقرير مستقل حول األحداث التي أحاطت بنهائي دوري أبطال 
أوروبـا يف باريس يـوم السـبت 28 مايو، بني ليفربـول وريال 
مدريد وانتهت بفوز الفريق امللكي 0-1.وقال االتحاد األوروبي 
يف خرب نـرشه عىل موقعه االلكرتوني: ”سـيتم تجميع التقرير 
بشـكل مسـتقل وسـيتوىل الدكتور تياغو برانداو رودريغز من 
الربتغال إنتـاج هذه املراجعة“.وتابع: ”سـيتم جمع األدلة من 
جميع األطراف ذات الصلة وسـيتم اإلعالن عـن نتائج التقرير 

املستقل بمجرد اكتماله وعند استالم النتائج“.

ريال  مرمى  حارس  كورتوا،  تيبو  يغيب 
مدريد، عن املباريات الدولية مع منتخب 
األوروبية  األمم  دوري  يف  بلجيكا،  بالده 
يونيو/حزيران  يف  الدولية  األجندة  خالل 

املقبل.
يف  املنتخب  معسكر  كورتوا  وغادر 
فحوصات  إجراء  بعد  املاضية  الساعات 
عىل  حصوله  رضورة  أظهرت  وأشعة 
الحوض  يف  بمتاعب  شعوره  إثر  راحة، 

صحيفة  ذكرت  حسبما  املوسم  طوال 
(آس) اإلسبانية.

البلجيكي  املنتخب  عىل  القائمون  ورأى 
من  أكرب  فرتة  الحارس  منح  رضورة 
سواء  الجديد  املوسم  بدء  قبل  الراحة 
خاصة  مدريد،  ريال  أو  املنتخب  ملصلحة 
مع وجود املونديال.وكان كورتوا قد قدم 
أحد أهم العبي ريال  موسما رائعا وكان 
مدريد وعنرصا فاعال للغاية يف فوز ريال 

يف  تألقه  بفضل  األبطال  بدوري  مدريد 
املباراة النهائية أمام ليفربول.

بيان  يف  بلجيكا،  منتخب  وقال 
بموقع  حسابه  عىل  رسمي، 

«تويرت»:  االجتماعي  التواصل 
كورتوا  تيبو  من  كل  «سيغادر 
لعدم  املعسكر،  دينايري  وجايسون 
املباريات،  يف  املشاركة  عىل  قدرتهما 

بسبب مشاكل طبية مستمرة».

ريال  وهداف  نجم  بنزيمة،  كريم  الدويل،  الفرنيس  توج 
أبطال  دوري  يف  العب  أفضل  بجائزة  اإلسباني،  مدريد 

أوروبا موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.
إنجاز بنزيمة جاء بعد أن قاد الفريق امللكي للقب دوري 
عىل  بتغلبه  تاريخه  يف  عرشة  الرابعة  للمرة  األبطال 

ليفربول اإلنكليزي (١-٠) يف املباراة النهائية.
وحقق بنزيمة إنجازاً رائعاً بحصده لقب هداف البطولة 
برصيد ١٥ هدفاً يف ١٢ مباراة خاضها يف املوسم الحايل 

من املسابقة.
كما حصل الربازييل فينيسيوس جونيور مهاجم الريال 
الشاب عىل جائزة أفضل العب صاعد يف املوسم ذاته من 
يف  ليفربول  عىل  الفوز  هدف  أحرز  بأنه  علماً  البطولة، 

الدقيقة ٥٩.
التشكيلة املثالية:

مساء  انتهى  الذي  للموسم  املثالية  التشكيلة  وجاءت 
السبت املايض عىل النحو التايل:

لحراسة املرمى :تيبو كورتوا (ريال مدريد).
أنطونيو  (ليفربول)  ألكسندر-أرنولد  ترينت  للدفاع: 
آندي  (ليفربول)  دايك  فان  فريجيل  (تشيليس)  روديغر 

روبرتسون ( ليفربول).
فابينيو  سيتي)  (مانشسرت  بروين  دي  كيفن  للوسط: 

(ليفربول) لوكا مودريتش (ريال مدريد).
كريم  جريمان)  سان  (باريس  مبابي  كيليان  للهجوم: 
(ريال  جونيور  فينيسيوس  مدريد)  (ريال  بنزيمة 

مدريد).
من جهة أخرى، لم يشكك األسطورة األرجنتيني 
مدريد  ريال  مهاجم  بأحقية  مييس  ليونيل 
اإلسباني، الفرنيس كريم بنزيمة بإحراز جائزة 
مقابلة  خالل  وذلك  العام،  هذا  الذهبية  الكرة 

مع  قناة «تيك سبورتس» األرجنتينية.
جريمان  سان  باريس  نادي  نجم  وأثنى 
الذهبية  بالكرة  والفائز سبع مرات  الفرنيس 
فوتبول»  «فرانس  مجلة  تمنحها  التي 
الفرنسية ألفضل العب يف العالم، عىل مهاجم 

جداً  الواضح  «من  قائالً:  «الديوك»،  منتخب 
أنهاه  استعراضياً  عاماً  خاض  بنزيمة  أن 

بطريقة رائعة» بالفوز السبت املايض بلقب 
يف  الخامسة  للمرة  أوروبا  أبطال  دوري 

مسريته عىل حساب ليفربول االنكليزي 
١-صفر عىل ملعب «ستاد دو فرانس» 

يف ضواحي باريس.
برشلونة  العب  وأضاف 
دوراً  بنزيمة  «لعب  السابق: 
النهائي  ثمن  دور  من  مهماً 
من  األبطال)  دوري  (يف 

جميع  يف  حاسماً  كونه  خالل 
ليس  العام،  هذا  املباريات. 

هناك شك بالنسبة يل».
وإىل لقب دوري األبطال وتربعه 

عىل عرش الهدافني مع ١٥ هدفاً، 
بلقب  للفوز  امللكي  النادي  بنزيمة  قاد 

الدوري اإلسباني وتصدر أيضاً قائمة الهدافني مع 
٢٧ هدفاً يف ٣٢ مباراة.

األّول/ ترشين   ١٧ يف  الذهبية  الكرة  وستمنح 
أكتوبر املقبل، بعد تصويت من قبل صحافيي أول 
مئة دولة يف التصنيف العاملي لالتحاد الدويل لكرة 
أجريت  التي  التغيريات  «فيفا»، وفًقا ألحد  القدم 
يف  فقط  يؤخذ  أن  عىل  التصويت،  عملية  عىل 

االعتبار أداء الالعبني يف موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.

ليونيل  األرجنتيني،  املنتخب  مدرب  أثنى 
ملهاجم  الكروي  النضوج  عىل  سكالوني، 
باريس سان جريمان، ليونيل مييس، الذي 
اعترب أنه «العب أفضل بكثري اآلن من ذي 

قبل».
فيناليسيما»  «ال  كأس  مباراة  وعشية 
التي  كونميبول-يويفا)  أبطال  (كأس 
األرجنتني  بني  األربعاء  اليوم  ستقام 
«يف  مييس:  عن  سكالوني  قال  وإيطاليا، 
العب  ألي  يمرر  كان  مبهرا،  كان  السابق 
يفهم  بات  واآلن  بالكرة.  يريد  ما  ويفعل 

اللعبة أكثر بكثري».
واعترب مدرب «األلبيسيليستي» أن مييس 
تحسن كثريا عىل املستوى الكروي، وتذكر 
حني كان يلعب أمامه أو معه يف املنتخب، 

قبل أن يصبح مدربا.
وكنا  كخصم  منه  عانيت  «لقد  وأضاف: 
نخرس أمامه دائما. وكزميل لطاملا كانت 
عالقتي به جيدة قبل مونديال ٢٠٠٦ وعىل 

طول الطريق».
اليوم  فيناليسيما»  «ال  مباراة  وستقام 
بني  لندن،  يف  ويمبيل  ملعب  عىل  األربعاء 
وإيطاليا  أمريكا،  كوبا  بطلة  األرجنتني 

حاملة لقب كاس األمم األوروبية.
بأنه  إيطاليا  منتخب  سكالوني  ووصف 
«اآلتزوري»  أن  إىل  مشريا  كبري»،  «خصم 
ويتمتع  العالم  يف  املنتخبات  أفضل  أحد 

بثقافة كرة قدم مدهشة.
وضمت قائمة سكالوني ملواجهة إيطاليا 
دي  وآنخيل  مييس  أبرزهم  من  العبا،   ٢٩

ونيكوالس  مارتينيز  وإيميليانو  ماريا 
أوتاميندي والوتارو مارتينيز.

منتخب  سيواجه  متصل،  صعيد  عىل 
األحد  وديا  اإلستوني  نظريه  األرجنتني 
«إل  ملعب  يف  حزيران  يونيو/   ٥ املقبل 
االتحاد  ممثيل  اقتناع  بعد  سادار»، 
هي  بامبلونا  بأن  القدم  لكرة  األرجنتيني 

املكان األمثل لخوض املباراة.
مباراة  خوض  عىل  االتفاق  ويحدد 

سعر  سادار»  «إل  يف  وإستونيا  األرجنتني 
عىل  ستباع  والتي  اللقاء،  حضور  تذاكر 
ويف  أوساسونا  لنادي  الرسمي  املوقع 
التي  املباريات  يف  معتاد  هو  كما  مكاتبه 
يخوضها الفريق بميدانه يف دوري الدرجة 

األوىل اإلسباني لكرة القدم «الليجا».
واستعد بطل كوبا أمريكا للمباراة املقبلة 
«سان  ملعب  يف  املاضية  األيام  طوال 

ماميس»، الخاص بنادي أتلتيك بيلباو.

وتحدث األرجنتيني قبل املواجهة املنتظرة 
يف  ويمبيل  ملعب  عىل  األربعاء  اليوم 
الفائز  بالده  منتخب  تجمع  والتي  لندن 
بالنسخة األخرية من مسابقة كوبا أمريكا 
بنظريه اإليطايل بطل كأس أوروبا الصيف 
كأس  إىل  التأهل  يف  فشل  والذي  املايض 

العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
اإليطايل  للمنتخب  الحظ  مجانبة  وعن 
إىل  املتأهلني  بركب  اللحاق  يف  وفشله 

سيناريو  بعد  قطر  يف  الكروي  العرس 
روسيا  مونديال  تصفيات  يف  مشابه 
أن  الجنون  «من  أن  مييس  رأى   ،٢٠١٨
يمكنها  وال  أوروبا  بكأس  إيطاليا  تفوز 

املشاركة يف املونديال».
أحد  إيطاليا)  (منتخب  «هو  وأضاف: 
أعظم املنتخبات يف تاريخ املونديال»، وكان 
من املمكن أن يكون «أحد أبرز املرشحني 
للفوز بكأس العالم يف قطر، ولم يكن أحد 

يريد مواجهته».
النادي  مع  تكّيفه  عن  ُسئل  وعندما 
الفرنسية،  القدم  وكرة  البارييس 
هذه  يف  الصغري  «الربغوث»  استحرض 
أوالده  أن  مؤكداً  صعباً»  «تغيرياً  املقابلة 
لهم  يوم  أّول  بعد  يبكون»  وهم  «عادوا 
ثم تكيفوا ألنهم  باريس،  يف مدرستهم يف 

«ظواهر» بحسب قوله.
بفريوس  أصيب  الذي  مييس  وكشف 
كورونا يف فصل الشتاء، انه ما زال يعاني 
عاش  كما  الرئتني»،  يف  الحقة  «آثار  من 
ريال  أمام  فريقه  خروج  يسء  بشكل 
القارية  املسابقة  نهائي  ثمن  يف  مدريد 

األم، ما شّكل له رضبة قوية.
واستخدم مييس لتقييم مستوى املنتخب 
جريمان  سان  يف  زميله  بقيادة  الفرنيس 
مصطلح  مبابي  كيليان  الشاب  املهاجم 
األسهل  من  أنه  معترباً  لإلعجاب»،  «مثري 
إىل  التأهل  األوروبية  املنتخبات  عىل 
بمنتخبات  مقارنة  العالم  كأس  نهائيات 

أمريكا الجنوبية.

ألحـق الكرواتـي، مارين تشـيليتش، املصنـف 23 عاملياً، خسـارة 
ساحقة بالرويس دانييل مدفيديف الثاني يف ثمن نهائي بطولة روالن 
غاروس الفرنسية، ثانية البطوالت األربع الكربى، بفوزه عليه 6-2 
و3-6 و2-6 يف سـاعة و45 دقيقة.ووصل الرويس ابن الـ 26 عاماً 
إىل العاصمة باريس بعدما خاض مباراة واحدة عىل املالعب الرتابية 
إثر غياب قارب الشـهرين جراء خضوعه لعملية جراحية من أجل 
معالجة ”فتق طفيف“ مطلع نيسان/أبريل، وخاض األدوار الثالثة 
األوىل مـن دون أن يخرس أي مجموعة.ولحـق مدفيديف باليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس الرابع عاملياً ووصيف البطل العام املايض 

الذي كان خرج من الدور ذاته يف وقت سابق.

أصدر نادي سانت إيتيان بياناً أدان فيه األحداث التي أعقبت مباراة 
الفريـق أمـام أوكسـري.وذكر النـادي يف بيانه أنه وعـىل الرغم من 
وجود قرابة الخمسـمائة من رجال األمن، لكن الجماهري اقتحمت 
امللعب عقب نهاية اللقاء، وأضاف النادي أن بعض هؤالء الجماهري 
ارتكبـوا العديد من أعمـال العنف تجاه الالعبـني واألجهزة الفنية، 
إضافة إىل رجال األمن والرشطة والجماهري. وأكد سانت إيتيان أنه 

يدين هذه األعمال بشدة، مقدماً دعمه الكامل للمترضرين.
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إسالم أباد/متابعة الزوراء:
أعلنـت الحكومة الباكسـتانية أن اإلعالمـي واملذيع يف 
التلفزيون الرسـمي الذي زار إرسائيل قبل أيام قد تمت 
إقالته من العمل، موضحًة أن سياسة باكستان واضحة 
إزاء إرسائيل وهي لن تقبل أي نوع من التطبيع معها.

وقالت وزيرة اإلعالم الباكسـتانية، مريم أورنكزيب، يف 
مؤتمر صحفي اليوم، إن مذيع املحطة الرسـمية الذي 
زار إرسائيل قد ُطرد من العمل، مشددًة عىل أنه ال تغيري 
يف سياسة باكستان إزاء إرسائيل، وهي داعمة للقضية 

الفلسطينية وستظل هكذا.
كمـا أضافت الوزيـرة أنه ال يمكـن أن تتبنى الحكومة 
أي سياسـة تتعـارض مع رغبـات وتطلعات الشـعب 
الباكستاني، موضحًة أن بالدها ملتزمة بشدة بموقفها 
التقليدي واملبدئي تجاه القضية الفلسطينية، ومشريًة 
إىل أن الخارجية الباكسـتانية أيضاً أوضحت عدم قيام 

أي وفد باكستاني بزيارة ارسائيل.
أيضـاً قالـت الوزيـرة أن بالدهـا تدعـم بالكامـل حق 

الفلسـطينيني، وحـل القضيـة وفـق قـرارات مجلس 
األمن الدويل، معتربًة حل الدولتني ضماناً لسـالم دائم يف 

املنطقة.
كمـا طالبـت العالـم الوفـاء بالعمـل من أجـل القيام 
دولة فلسـطينية موحدة، وفق ما يتطلع إليه الشـعب 

الفلسطيني.
وضمـن حديثهـا قالـت الوزيـرة إن فلسـطني املحتلة 
وكشمري من القضايا التي طال أمدها عىل جدول أعمال 
مجلس األمن الدويل، وحلها مسـؤولية املجتمع الدويل، 
وإىل أن يتم التوصل إىل حل عادل لهاتني املسـألتني، فإن 
السالم الدائم يف العالم سـيبقى حلماً ال أكثر، موضحًة 
أن باكسـتان سـرتفع القضيتني عىل منصات مختلفة 

عاملياً وستدعمهما بكل ما لديها من الوسائل.
وكان اإلعالمـي، أحمـد قـريش، املذيـع يف التلفزيـون 
الوطنـي، قـد زار قبـل أيـام إرسائيـل ما أثـار جدالً يف 

باكستان.
وقال رئيس الوزراء الباكسـتاني السـابق عمران خان 

وهو زعيم حركة اإلنصاف ، إن حكومة شـهباز رشيف 
بصـدد االعرتاف بإرسائيل، مشـرياً إىل زيـارة الصحفي 
الباكستاني إلرسائيل، لكن الحكومة الباكستانية نفت 
ذلك من خالل وزارة الخارجية وأيضاً عىل لسـان وزيرة 

اإلعالم مريم أورنكزيت. 

مسقط/متابعة الزوراء:
 أكد وزير اإلعالم الُعماني عبدالله 
بن نارص الحرايص أن ”الحرية يف 
التعبـري مكفولة يف بـالده ضمن 
أن  إىل  مشـريا  القانـون“،  إطـار 
”أفراد املجتمع يف وسائل التواصل 
يعّربون عما يدور يف ُخلدهم وعن 
ينبغي  آمالهم ومطامحهم، وهذا 
فهمـه وتقديـره مـادام ضمـن 
الحـدود الوطنيـة وضمـن حدود 

القانون“.
وأثـار تقريـر صـدر مؤخـرا عن 
منظمة ”مراسلون بال حدود“ جدال 

واسعا يف عمان، حيث صّنفت البالد يف مرتبة متأخرة عربيا يف مجال الحريات الصحفية.
وكان التقرير أشـار إىل ضغوط سياسـية تواجهها وسـائل اإلعالم العمانية خالل تطرقها إىل 
قضايا تتعلق بالفسـاد، وإىل مبالغة يف إضفاء الطابـع اإليجابي عىل األحداث خالل التغطيات 

اإلخبارية بغية نقل صورة جيدة عن البالد.
وقـال الحـرايص يف هذا السـياق، إن اإلعالم الُعماني يقـوم عىل التعقل واحـرتام آراء الجميع 
وتقديـم التنوع الحقيقي املعتمد عىل البّينة والفكر وتعميق اآلراء ونرش الوعي الحقيقي الذي 
يقوم عىل أسسـه البناء الوطني الراسـخ، مشـيدا بما يقوم به اإلعالم الخـاص من دور كبري 
ومهـّم للغاية يف نرش التوعيـة واملعرفة، متمثال يف اإلذاعات والصحف الخاصة و“ما تشـهده 

من تطور يدعو إىل الفخر“.
وأشـار إىل أن استضافة سلطنة ُعمان املؤتمر الدويل لالتحاد الدويل للصحفيني ”كونغرس“  يف 
دورته الـ٣١، تدّل عىل قدرة السـلطنة عىل تنظيم كربى الفعاليات الدولية، وتسـهم يف تعزيز 

حضور سلطنة ُعمان عىل املستوى العاملي.
وقـال الحـرايص ”إن ما يمنح املؤتمر أهمية أكرب تعلّقه باإلعـالم والصحافة، حيث إن اإلعالم 
يقـوم بدور أسـايس وفاعـل يف التعريف بالـدول واملجتمعـات ويف التوعيـة بمختلف املجاالت 

وتطوير وتنمية األبعاد الفكرية والثقافية للمجتمعات بمختلف رشائحها“.
ومن املقرر أن يشـارك املئات من الصحفيني حول العالم بأعمال ”كونغرس – ٣١، يف سـلطنة 

عمان خالل الفرتة من ٣١  مايو وإىل ٣ يونيو الجاري.
وقـال بيان صحفي صدر عن جمعيـة الصحفيني العمانيني، إن املؤتمر سـيكون ”أبرز حدث 

صحفي وإعالمي تشهده منطقة الرشق األوسط“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
خالل السنة املاضية تسبب كٌل من استيالء 
حركـة «طالبان» عـىل أفغانسـتان والغزو 
الصحفيـني  بتعريـض  الـرويس ألوكرانيـا 
لخطـر متزايـد. واليوم، ُيعتـرب وضع حرية 
الصحافة يف ٢٨ دولة «سـيًئا للغاية»، وفًقا 
للتصنيف العاملي لحريـة الصحافة الصادر 
 (RSF) «عن منظمة «مراسـلون بال حدود

عام ٢٠٢٢. 
فاألنظمة املسـتبدة، تسـتمر يف قمع حرية 

التعبري واإلعالم املستقل.
وإىل جانب هذه التطورات، تتعرض سالمة 
الصحفيني للخطر بشكل متزايد. فقد وّثقت 
لجنـة حماية الصحفيني (CPJ) مقتل ٥٤١ 
صحفًيا وسجن ١,١٢٣ آخرين عىل مستوى 

العالم يف العقد األخري.
 (JiD) «لذا تسعى شبكة «صحفيون يف محنة
إىل تقديـم يـد العون للصحفيـني املعرضني 
للخطر. وتضم الشـبكة، التي تأسست عام 
٢٠٠٦، ٢٣ منظمـة عـىل مسـتوى العالـم، 

تقدم كل منها طرًقا مختلفة للمساعدة.
فعـىل سـبيل املثـال، تقـدم لجنـة حمايـة 
الصحفيـني التمويـل للصحفيـني الفارين 
من مناطق النزاع، باإلضافة إىل املسـاعدات 
غـري املالية، مثل خطابـات الدعم للحصول 
عـىل التأشـريات والتدريـب عـىل السـالمة 
الرقميـة. أمـا صنـدوق روري بيـك، فيزود 
الصحفيـني بالتدريبات وخدمـات الربمجة 
لتعزيز مهاراتهم يف مجال السالمة الرقمية 

والبدنية.
آالف  األعضـاء  املنظمـات  سـاعدت  وقـد 
الصحفيـني من خالل مبادرات االسـتجابة 
الطارئـة، سـواء عىل املسـتوى الفـردي أو 
املشرتك، وفًقا لجوانا بيسكو، مديرة الربامج 
لدى صندوق روري بيك. وتقول بيسـكو إّن 
«التنسـيق مـا بـني املنظمات القـادرة عىل 
توفري املوارد للصحفيني املحتاجني إىل الدعم، 
وخاصـة يف أوقات مثل تلك التي شـهدناها 

مؤخـرًا، [مهـم] لتمكينهم والسـماح لهم 
ببنـاء القدرة عىل الصمـود بينما يواصلون 

القيام بعملهم القّيم ومحاسبة السلطة».
بيـك  روري  صنـدوق  مـن  كٌل  ويتعـاون 
ولجنـة حمايـة الصحفيـني ومنظمة فري 
بـرس أنليميتـد يف إدارة شـبكة «صحفيون 
يف محنـة». ويشـمل عملهـم التنسـيق مع 
األعضاء اآلخرين لضمان حصول الصحفيني 

عىل ما يحتاجونه من مساعدة.

وال تهـدف املنظمات األعضاء إىل مسـاعدة 
الصحفيـني وقـت الخطر فحسـب، بل إنها 
تزودهم بالتدريبات واملوارد الالزمة لتجنب 
الخطـر أو تحجيمه. ويف هـذا الصدد، تقول 
كاتالينا كورتيز، منسـقة املسـاعدات لدى 
لجنة حماية الصحفيني، إّن «عىل الصحفيني 
إعداد أنفسـهم. وهنـاك العديد مـن املوارد 
املتاحـة عـرب اإلنرتنـت والتـي تمكنكم من 
إعداد أنفسـكم وإجراء تقييمـات املخاطر. 

فالحصـول عـىل تدريبـات السـالمة أمـر 
رضوري».

وعـىل الرغم مـن األهمية البالغـة للتغطية 
امليدانيـة يف مناطق النزاع، إال أن الصحفيني 
معرضون لالستهداف أثناء تأدية عملهم. لذا 
من الـرضوري أن يعرف الصحفيون كيفية 
حماية أنفسـهم يف هذه املواقـف. وتنصح 
بيسـكو بالحرص عىل «تجهيزهـم بكل ما 
يحتاجـون إليـه. وإذا كانـوا ال يعرفون ما 
يحتاجون إليه، ينبغي التواصل مع منظمة 

لتقييم املخاطر».
ويف أوائـل العـام الحـايل، أطلقـت الشـبكة 
موقًعـا إلكرتونًيـا جديًدا يتيـح للصحفيني 
تصفـح املنظمـات األعضاء فيهـا واختيار 
أفضلها لتقديم املسـاعدة. ويأتي ذلك جزًءا 
من جهود الشـبكة لتلبية طلبات املسـاعدة 
العديـدة التـي تلقتها خـالل أزمـات العام 

املايض.
فعىل سـبيل املثال، عندما انسحبت الواليات 
املتحدة من أفغانستان يف صيف عام ٢٠٢١، 
تلقت الشبكة سيًال من طلبات املساعدة من 
الصحفيني واإلعالميـني يف املنطقة. وفاقت 
توقعات الكثري ممن طلبوا املساعدة القدرة 

الفعلية للمنظمات األعضاء.
وتأمل الشـبكة أن يصحـح موقعها الجديد 
بعـض املفاهيم الخاطئة حولها، كمسـألة 
العضويـة عـىل سـبيل املثـال. فاملنظمات 
هي التـي «تنضم» إىل الشـبكة. ومن خالل 
الصفحة الرئيسية، يمكن للصحفيني العثور 

عـىل الروابـط ملواقـع املنظمـات األعضاء، 
ولكن عليهـم التواصل مع هـذه املنظمات 
بشـكل منفصل للحصـول عىل املسـاعدة. 
وتقول كورتيز «صحفيون يف محنة ليسـت 
منظمـة يف حـد ذاتهـا، بل إنها شـبكة غري 
رسـمية مكونة من عدة منظمـات. وليس 
لدينا أي تمويل، فكل منظمة تعمل بشـكل 

مستقل».
وعىل مـر التاريخ، تـوىل الصحفيون مهمة 
نقل الحقيقة. ولكنها ال تخلو من املخاطر، 
ففي الكثري من األحيان، يتعرض الصحفيون 
للعنف أو االنتقام بسبب عملهم. وخالل هذا 
العام فقط، أسـفر الغزو الـرويس ألوكرانيا 
عـن مقتل ١٨ صحفًيا، بينمـا ُقتلت مؤخرًا 
الصحفية الفلسـطينية البارزة شـريين أبو 

عاقلة أثناء تأدية عملها.
لذا مـن املهم للغاية أن يدرك الصحفيون أّن 
سـالمتهم ينبغي أن تكـون دائًما عىل رأس 

أولوياتهم. 
وفـوق كل يشء، تتمنـى كٌل مـن بيسـكو 
وكورتيـز أن يكون الصحفيون مسـتعدين 
قبل تغطية مناطق النزاع، وأن يتلقوا الدعم 

عند تعرضهم للخطر.
وتختتـم بيسـكو حديثها قائلـة إّن «العمل 
الذي نقوم به كصحفيني يف األسـاس هو أن 
نسـاهم يف كتابة التاريـخ، ولكن املقاالت ال 

تستحق أن نضحي بحياتنا».

عن شبكة الصحفيني الدوليني
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الدوحة/متابعة الزوراء:

نّظمت مجموعة دار الرشق اإلعالمية، يف الدوحة ، ”ملتقى وموسوعة اإلنجازات القطرية 

2021“، بمشاركة عدد من ممثيل الجهات واملؤسسات الحكومية والخاصة.

ودّشـن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، 

موسـوعة وثائقية مصورة للمشـاريع واإلنجازات التي شهدتها قطر خالل العام املايض، 

وذلك باإلضافة لإلعالن عن الخطط املستقبلية الخاصة للجهات املشاركة.

وقـال نائب الرئيس التنفيذي ملجموعـة ”دار الرشق“، جابر الحرمي، يف كلمته الرتحيبية، 

إن مجموعة دار الرشق، تسـعى عرب هذا امللتقى السنوي لتأسيس مبادرات تدعم مسرية 

التنمية، وتوثق اإلنجازات التي تحققت يف جميع املجاالت.

وجرى تكريم عدد من الجهات واملؤسسـات التي أسـهمت بشـكل أسايس يف دعم مسرية 

التنميـة واالقتصـاد الوطني وأهـداف رؤية قطر الوطنيـة 2030، بدرع اإلنجـازات لعام 

2021، وذلك احتفاء بما تحقق خالل العام املايض يف القطاعات كافة.

وتهـدف فكـرة امللتقـى إىل تسـليط الضوء عـىل اإلنجـازات الوطنية التي تشـهدها قطر 

وتوثيقهـا، والتي تندرج تحت مفهوم التنمية املسـتدامة لتنفيـذ رؤية قطر 2030 مروراً 

باملشاريع التنموية والنهضة الشاملة عىل الصعيدين املحيل والدويل.

ويأتـي دور امللتقى يف جمع رشكاء هذا النجاح تحت سـقف واحـد من القطاع الحكومي 

والخاص وتوثيق كل ما أنجز من مشاريع ومناقشة الخطط املستقبلية.

القدس/متابعة الزوراء:
من بني ما سجلته وأّرخته مواكبة 
مسـرية األعـالم التهويديـة التي 
نظمها املستوطنون اإلرسائيليون 
بدعم من حكومتهم األحد املايض 
هو حجـم وطبيعـة االعتـداءات 
عـىل الصحفيـني الفلسـطينيني، 
املسـتوطنون  نّفذهـا  والتـي 
وحّتـى عنارص رشطـة االحتالل 
اإلرسائيـيل املتواجدين يف املناطق 
التـي احتشـدت فيهـا الطواقـم 
سـاحات  يف  سـواًء  الصحفّيـة، 
املسجد األقىص أو يف باب العامود، 
السـلطان  شـارعي  إىل  وصـوالً 
سـليمان وصـالح الديـن، حيـث 

كانت األحداث يف ذروتها.
آالف  تدفـق  مـع  ذلـك  تزامـن 
املسـتوطنني إىل سـاحة املواجهة 
القديمـة  البلـدة  يف  األخـرى 

بهتافاتهـم العنرصيـة التي نادت 
باملوت للعرب، وشتم النبي محمد.

إعالميـني  مـن  الصحفيـون  كان 
مفّضـًال  هدفـاً  ومصّوريـن 
للمسـتوطنني، سـواء بالتعـرض 
مـن  ومنعهـم  لهـم  الجسـدي 
التغطيـة وعرقلتهـا أو مـن خالل 
استخدام غاز الفلفل لرّشه عليهم 
وعىل املواطنني عىل حد سواء، كما 
حدث داخل أسـوار البلدة القديمة 
سـواء، حيث أصيب باالختناق من 
هـذا الغـاز عـدد مـن الصحفيني 
واملراسـلني مـن بينهـم محمـود 
القـدس،  صحيفـة  مـن  علّيـان 
ومحمد عبد ربه مراسـل «العربي 
إىل  إضافـة  القـدس،  يف  الجديـد» 
صحفيني آخرين أجانب ومحلّيني، 
وبعض أصحاب املحالت التجارية.

حصيلـة ما جـرى من اعتـداءات 
عـىل الصحفيـني تشـمل عرشات 
املصوريـن واملراسـلني، وفـق مـا 
تؤّكده اإلعالمية ميسـة أبو غزالة 
مراسـلة وكالـة معـاً يف القـدس، 
والتـي تعرضـت العتداء مـن أحد 
املسـتوطنني الـذي رسق هاتفهـا 

املحمول والذ بالفرار.
تقـول أبـو غزالـة ، إّن جميع من 
تواجدوا بداية يف سـاحات األقىص 

عرقـل عملهـم مـن قبـل رشطة 
وحرس الحدود اإلرسائيليني، الذين 

انترشوا بكثافة ملنع التصوير.
ومـن ثـّم ضـاع منهـا جهـد يوٍم 
كامـٍل من العمـل بعـد أن خطف 
مسـتوطن هاتفهـا النقـال وفـّر 
بـه، وحـني توجهت لرجـال األمن 
اإلرسائيليني طالبًة منهم استعادة 
الهاتف طلبـوا منها الركض خلف 

املستوطن واسرتداده.
املتاخـم  السلسـلة  بـاب  يف حـي 
للمسجد األقىص كان العرشات من 
الصحفية  يحارصون  املستوطنني 
هناء محاميد ملنعها من التغطية، 
منهـم  آخـر  جـزٌء  الحـق  فيمـا 
املصـور وهبـي مكيـة بهتافاتهم 

العنرصية.
قالت محاميد: «خـالل تواجدنا يف 
باب السلسـلة يف الصباح لتغطية 
اقتحامات املسـتوطنني يف املسجد 
األقىص، قـام املسـتوطنون مراراً 
وتكـراراً بمضايقتنـا، حيث كانوا 
يتعّمـدون الوقوف أمـام الكامريا 
لحجب الصورة ويقومون بالرصاخ 
املعادية  الشعارات  والغناء وترديد 
تجاهنا وأمام الكامريا عنوة، وذلك 
عىل مرأى من الرشطة التي وقفت 
متفرّجة يف أكثر األحيان ولم تحرّك 
ساكناً، حتى بعد أن طالبناها بأن 

تردعهم عن مضايقتنا».
وتابعـت: «كما قام املسـتوطنون 
باالعتـداء علينـا خـالل تصويرنا 
عدداً من املعتقلني الفلسـطينيني، 
فهاجمـوا املصـّور محمـد عشـو 
إرهابنا عرب  والكامـريا، وحاولـوا 
الدفـع وكيـل الشـتائم. كّل ذلـك 
أمـام أعـني الرشطة التـي اكتفت 

بالفرجة».
األمر نفسـه حدث مـع الصحفية 
تلفزيـون  مراسـلة  عيـد  ليـايل 
فلسـطني الرسـمي، التـي منعها 
املستوطنون من بث رسالتها عىل 
الهـواء وحارصوهـا مـع املصور 
الصحفي أحمد جابر بأجسـادهم 

وباألعالم اإلرسائيلية.
روى املصور الصحفي أحمد جابر 
،مـا حدث معـه ومـع زميلته عيد 
بالقول: «منعونا من القيام بعملنا، 
تعرضـوا يل بالدفـع وكذلـك فعلوا 
مـع الزميلة ليـايل. لـم يكّفوا عن 
شـتمنا ودفعنا وإطـالق العبارات 
البذيئـة، وكانـوا يضعـون أيديهم 
عـىل عدسـة الكامـريا ملنعنـا من 
التصوير. حرضت رشطة االحتالل 
وأبعدتهم عنـا، لكّنهم رسعان ما 
عادوا ملالحقتنا. مع ذلك لم تتدخل 
الرشطـة إليقافهـم ومنعهـم من 
مواصلة اعتدائهـم، وبدالً من ذلك 

أخرجتنـا مـن املنطقـة عنـوة إىل 
السوق املتاخم لباب العامود».

بدوره، كان وسام البخاري يغّطي 
األحـداث يف بـاب العامـود لصالح 
وكالة بال سبورت وآسك جريوزالم 

حني أصيب.
يقول: «وقع االعتداء خالل الهجوم 
الـذي قامـت بـه قـوات االحتالل 
لتفريـق املسـرية، التـي انطلقـت 
مـن وسـط شـارع صـالح الدين 
حيـث أطلقـت الرصـاص املعدني 
املغلّف باملطاط، والقنابل الصوتية 
بصورة عشوائية فأصبت بقدمي، 
ومـن هنـاك نقلت إىل املستشـفى 

لتلقي العالج».
أّن  الواضـح  مـن  «كان  ويتابـع: 
الرشطـة ال تريد وسـائل إعالم يف 
املنطقـة، وبالتايل لجـأت إىل قمع 

الجميع».
ويف إفادتـه ملـا تعـرّض لـه مـع 
زمالئـه مـن اعتـداءات يف منطقة 
باب العامود، يقول أحمد جرادات 
العربـي:  التلفزيـون  مراسـل 
«تنوّعت االعتـداءات ما بني رضب 
امليـاه  وإلقـاء زجاجـات  ودفـع 
صوبنا وتوجيه الشـتائم لنا، فيما 
كان بعضهم يسـأل: أين شـريين، 

شريين ماتت».
يتابع: «يف كّل مرة كان يتم االعتداء 

علينـا، لـم تكـن الرشطـة تتدّخل 
لتمنعهم مـن مواصلة اعتداءاتهم 
أو االقرتاب من املنطقة املخّصصة 
للصحفيـني. يف حـني وضعتنـا يف 
منطقـة ضيقة جـداً ومنعتنا من 

تجاوزها أو التحرك خارجها».
ال يزال العـدد النهائي للصحفيني 
العتـداءات  تعرّضـوا  الذيـن 
رشطـة  وعنـارص  املسـتوطنني 
االحتـالل غـري نهائـٍي بعـد، لكن 
شـملت  االعتـداءات  أن  املؤّكـد 
الصحفيـني: وهبـي مكيـة، هناء 
محاميد، محمد عشو، ليىل عودة، 
ليايل عيد، أحمد جابر، كريم خرض 
أحمـد الصفدي، واعتقـل من قبل 
الرشطة من ساحات األقىص: عيل 
ياسني، النا كاملة، محمد عبد ربه 
رّش بغاز الفلفـل، أحمد جرادات، 
كـرّام،  إليـاس  الصيـاد،  محمـد 
محمود علّيان، سـنان أبـو ميزر، 

رناد الرشباتي، رجائي الخطيب.
من جهته عّرب املركز الفلسـطيني 
للتنمية والحرّيات اإلعالمية (مدى) 
عـن اسـتنكاره الشـديد العتـداء 
قوات االحتالل واملسـتوطنني عىل 
الصحفيني والصحفيات، وتحديداً 

يف مدينة القدس املحتلة.
وأشـار املركز يف بيـان إىل أّن قوات 
مـن  العديـد  ارتكبـت  االحتـالل 
االنتهاكات ضد الطواقم اإلعالمّية 
اقتحامـات  تغطيـة  مـن  ملنعهـا 
االحتـالل  وقـّوات  املسـتوطنني 
للمسـجد األقـىص، واعتدائها عىل 
املواطنني املقدسـيني الذين تصّدوا 
ملا يعـرف بمسـرية األعـالم، التي 
أقامها املستوطنون األحد يف مدينة 

القدس.
ولفـت بيـان للمركـز إىل أّن هـذه 
االعتـداءات كانت متعّمـدة، وأّدت 
إىل منعهـم من الدخول لسـاحات 
األقىص والبلـدة القديمة، وعرقلت 
عملهـم ومنعتهـم مـن التغطية. 
وأشار إىل أّن املسـتوطنني أشهروا 
أسلحتهم بوجه الصحفيني، عالوًة 
عىل اعتـداءات ومحاوالت منع من 
التغطيـة وقعـت يف مناطق أخرى 

قرب رام الله ونابلس.
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تخيفني أرساب الظلمة 
وهي تعشش ...، 

عىل حياطني الوحدة 
تفزعني أكثر من قبلٍة

**** 
أيتها املغلفة 
بشال الجمع

يفزعني أكثر 
من انك تجيدي القرع 

عىل خطوط أفاقي
مهال ...!!

ال تجبيل ربابنة مياهك 
املندلقة ...،

من ينابيع اشتهاءاتك 
بمفرتقات علقة واهنة

انك جزيرة لذاتي املنفرطة
ما زلت أتربم بقيامة

 ذكورتي 
وقدسية آثامي

غادري صحرائي إن شئت 
فانا حتى الساعة 

ال اعرف عد أرشطتك 
يفزعني 

أن أسري من دون دراية 
إىل رسير رائحتي

والبوح بمكامن ضعفي
سأعرض عن خويف 

وأطارد فصيل قطاك
وأعلل ...،

 ربما لنفيس فقط
عىل إنه 

وشم اعتادته سيقان هفواتي  
واحرص عىل أن يكون

مفازًة 
تكمن فيها 

خفافيش عليل الخائبة

Êaã�j€a@Ô‹«@Âèy

H@Òdœáfl@I@
رأي مصادفًة قطعة من مالبسـها الداخلية يف الحمام 
املشـرتك ، يف ليلة قادمة بعد الرؤية كالهما عىل رسير 

واحب وإضاءة سقف حمراء ..!!

H@pbéá‘æa@I
أختبئ خلفها ..

أُدخل السـجن ، نذرت ( منـى ) : بحق املكان املقدس 
الذي أمتلكه ..

فرسعان ما أصبح حراً يف الهواء الطلق ..!

H@ÜÏéc@¡ÓÇ@I
أغواه أحدهم ..

رحـل عنـه وتسـلم الـوزارة ، زاره بعـد مـدة وثقب 
كرسيه..

لم يستطع ربط الخيط إال بخيط آخر لونه مختلف .!

H@ÊbnèœÎ@Êbnyb–m@I@
طلبت منـه أن يقرش لها التفاحـة ، بادرها بأن تأتي 

أخرى تقرش له ولها ..
تغـري لونهـا ، كأن سـكيناً ُطعنت بهـا ..! بعد ميض 
ليلتان لبسـت فسـتاناً أبيض ، نظر إليهـا وتقاطرت 
دموع من عينيه لـم تلمحها ، هنالك أخرى هي أيضاً 

لبست فستاناً أبيض ..
- سأل نفسه من تقرش يل التفاحة منهما ..؟

H@Ú‘Ìáy@¡éÎ@ÒÜ¸Î@I@
استشـعر األلم الذي تعاني منه ، لم يخربها بأنه بعلم 

به ، اختفى خلف قناع الخوف حتى يحميها منه ..
علمـت بأنـه يعـرف أملها ، سـخن جسـمها ، تصبب 
عرقـاً ، تأوهت ، تأملـت ، رصخت ، فقدت وعيها ، بعد 
حـنٍي أفاقـت .. ، أفاقت وكأنهـا وردة ولدت يف حضن 

حديقة.!
رآها ذات يوٍم من بعيد قبل أن تستحي الشمس وتسدل 
خمارها ، لوح بيده ، ابتسـمت ، غضب البتسـامتها ، 

وقفت تنظر إليه ، لكنه رحل ..!!

H@NN@Èjófl@@7À@¿@ıbæa@I
رفض الزواج مطلقاً ،

أظهرت بنت عمه شـيئاً من بياض صدرها ، ألح عىل 
أبيه أن يسـتعجل الـزواج ، فرحت أمه وتزوجت أخته 

من ابن عمها ..!

ÔìÌã‘€a@ãñb„@·√b„
ال نهائيـة لفكرة الشـعر فهـو بهجة اللغـة وبالغتها 

القصوى و وجهها الوضاح ، رغم انه لم يسـتطع أحد 

معرفـة الـّرس الكامن فيـه ، وال هو يبـوح برسه هذا 

الذي هو مأسـورا له ، فللشـعر قوة تـرسي يف الدم و 

تؤثـر يف الروح ، فمنـذ البدء تنهـض امللحمة القديمة 

بكامل حضورها، بفكرتها األوىل، بحروفها السومرية 

عىل الـواح الطني حيث سـومر أول الزمان ، فتعتصم 

الفكـرة بالكلمـات حتى اخـر كلمة لتكون شـعرا يف 

ملحمة، وتأتي القصيدة عند الشاعر حسن املطرويش 

كأنها قبضة من ريـح متخمة بالرتاجيديا يف تكوينها 

لتسـتأنف ما بدأت به امللحمة االوىل، ليجعلنا نتساءل 

اليس هذا هو الشـعر فعل جمايل عرب االلهام والتأمل 

حيث الشـاعرية تتموج من الفكرة اىل الكلمات، وهذا 

ماسـنجده يف قصيـدة (النَّْسـُل املطـرود) الفائـزة يف 

جائزة توليوال اإليطالية للشـعر العاملي (فرع الشـعر 

غري اإليطايل).

قراءة موسيقية

حيث تنفتح القصيدة عىل موسـيقى الصمت الهائلة 

يف صحراء مقفر، موسـيقى ال تنبـىء عنها الكلمات 

لكن املعنى يؤكد وجودها، موسـيقى تسـتطيل فيها 

اللحظـات كمـا تمتـد الصحـراء يف صمتهـا املطبق، 

أنطولوجيـا للعزلـة تهتـف عاليـا يصاحبهـا لهفـة 

االشـتياق حد الشغف بالعودة اىل الجهة األخرى ضفة 

مـن االشـتياق هو اآلخر نـداء يحمل لهفـة الوصول، 

موسيقى قاسية سلمها يحتوي عىل نغمة واحدة هي 

السـكون وفاصلتها الزمنية التأمل، وكأن يد الشاعر 

اليرسى تعزف عىل املفاتيح السوداء للبيانو تأركا اليد 

اليمنى تعزف عىل نغمة التمني.

قراءة برصية

الكلمات يف القصيدة تمنحنا زمن حضورها فالشمس 

بعـد الـزوال خلف جسـد الشـاعر وظله امامـه يمتد 

طويـل يف صحـراء مقفرة، وهـذا يعنـي أن القصيدة 

كتبـت بعـد أن أرهق الشـاعر يوم طويل مـن الحياة 

وهـو يف بحثـه الدائم عن الخالص يف صحـراء مقفرة 

ال تنعكس عليها زرقة السـماء، ألوانها مبهمة تسبح 

بعزلتها، لكن الزمن يسحبنا اىل امللحمة لتاريخ طويل 

من املعاناة بعد ارتكاب الخطيئة األوىل ، فكل يشء يبدأ 

من املايض السحيق مرورا بالحارض اىل املستقبل، هذه 

الخطيئـة التي تفرض علينـا ارادتها بأثر رجعي، و يف 

األتي من القصيدة يحرض الشاعر فردا بتفكري جمعي 

ممثال لساللة الطني وسفريا للنسل املطرود فيقول يف 

مفتتحها-:

َة ِمْن أََحٍد، ما ثمَّ

ما ِمْن أحٍد يف هذا الَقْفِر

سوى جسدي،

، أنا صاحُب هذا الظلِّ

أنا النَّْسُل املطروُد،

ُل َقْربي منُذ ُقروٍن يف الَفلَواْت أَُنقِّ

يل أعداٌء ُكْثٌر .. ُكْثٌر،

ال أْعرُِفُهْم،

َوَقفوا يف الَعْتَمِة

ينتظرون ُقدوِمَي بالسنواْت

يل ُنَدماٌء ُكْثر .. ُكْثٌر،

ال أْذُكُرهْم،

ال يْذُكُرني أََحٌد،

ما شأني َمْشغوٌل بقياماِت األمواّت؟!

ان الرمـوز يف القصيدة تأخذنا إىل مفاتيح االسـتدالل 

يف فهم هذا اإلبداع الذي يعرب عن محنة اإلنسـان، فهي 

توحي بما توحي اليه سـواء كان هذا اإليحاء ظاهريا 

يصـل اىل املتلقـي يف القـراءة األوىل او مـا تضمره من 

قول حسـب ثقافة املتلقي، وسـنرى انه حتى يف اشد 

اللحظـات حراجه يسـتفيق هذا الشـعر يف الكلمات، 

فنقـرأ ميثـاق الشـاعر وهـو يتقـدم ِباْسـِم املَْقتوِل 

وقاِتلِِه:

ِباْسِم املَْقتوِل وقاِتلِِه

أَتَقدَُّم ُعْرياناً َنْحَو الطوفاِن وأْعُربُه َوْحدي

لَْم َيْفَتأْ هذا الدُم

ِمْلَء ُعروقَي ُمْحَتِشًدا ِضدِّي

لَْم أُْكِمْل َبْعُد أحاديثي يف النوِم إىل َجدِّي

الحيـز اللغـوي الـذي تنمو فيـه رغبة ال تهـدأ لبلوغ 

غايتهـا، فإذا قرائنا النبضات الشـعرية الكامنة خلف 

الكلمـات يف هذه القصيدة سـنجد ان ماهيتها تطابق 

فكرة الشـعر الذي انبثقت منه، ومـا تكتنزه الصورة 

الشـعرية مـن بالغة مثرية ليـس يف التعبري فحسـب 

االمتـداد باإليحاء والتأمل ايضـا، فلغتها تتقارب رغم 

تباعـد الزمـان وقرب املـكان فهي تختـزن ثأرها من 

العزلـة والقلق الوجـودي للجواب عن اسـئلة ربما ال 

أجوبة لها، ويبدو أن الزمان كأنه هو الذي يقرأ سـرية 

املكان فيقول الشاعر :

أنا حارُس َمْقَربَِة األْسالِف الَغرْقى

يل ُعّكاٌز أتأبَُّطُه يف الرقِص كُقرْصاٍن َثِمٍل،

أو لَْهوي ُمْنَتِشياً يف ُزْمرَِة أطفاٍل َحْمقى

ال َنْعَبأُ َمْن ِمّنا َسَيطرُي وَمْن َيْبقى!

لَْم أْبَرْح ُمْمَتِشًقا َسيَف الثّواِر

وأْرُكُض يف أَرقي

لَْم َيْنُقْص ليُل كوابيِيس،

ومواعيُد الغرباِء عىل ُطُرقي

ال َنْهَر يسيُل بال قلقي؟!

قراءة سيموغرافية

عىل شاشـة القصيدة سـنجد ذلك الغنى الشـعري يف 

فضاء رمزي مـيلء بالصور الشـعرية وتعدد طبقات 

الصورة، فبثالث لوحات وفاصلة جعل الشـاعر حسن 

املطرويش من قصيدته كونشريتو شعر ي تتحول فيه 

امللحمـة من ثباتها األبدي اىل أحـداث صغرية متتابعة 

وكأنهـا تمـارس مهـام اليوميـة مـن بعيـد، فابتكر 

افتتاحيـة ملحميـة من القلق، ثم يسـتأنف الشـاعر 

نصـه باالغرتاب حيث يدل عىل ذلك املكتوب الشـعري 

تشـكيليا، وبأسـلوب سـيموغرايف قد يرافقه التجريد 

بنبضات شـعرية ، ثم يتحول اىل رسـم صـور ذهنية 

التي تنهمر شـعريا بخيـارات تكوينية كهذا السـحر 

الدافق من قلب الكلمات ، ثم يرسـم الشـاعر شخصه 

بالكلمـات بعدمـا ظهـر لنا وجـودا وظـل يف صحراء 

مقفرة ، وذلك حني ادخر لخاتمة القصيدة نًصا موازًيا 

لروحـه ، وهذا هو ابداع الشـاعر الذي منح التشـكيل 

الصوري من خالل الكلمات هالته الشـعرية، فكل ما 

كتبه الشاعر والذي نقرأه االن يمكن التأمل فيه مثلما 

نتأمل يف الحياة: 

النَّْسُل املطرود

َة ِمْن أََحٍد، ما ثمَّ

ما ِمْن أحٍد يف هذا الَقْفِر

سوى جسدي،

، أنا صاحُب هذا الظلِّ

أنا النَّْسُل املطروُد،

ُل َقْربي منُذ ُقروٍن يف الَفلَواْت أَُنقِّ

يل أعداٌء ُكْثٌر .. ُكْثٌر،

ال أْعرُِفُهْم،

َوَقفوا يف الَعْتَمِة

ينتظرون ُقدوِمَي بالسنواْت

يل ُنَدماٌء ُكْثر .. ُكْثٌر،

ال أْذُكُرهْم،

ال يْذُكُرني أََحٌد،

ما شأني َمْشغوٌل بقياماِت األمواّت؟!

*****

ِباْسِم املَْقتوِل وقاِتلِِه

أَتَقدَُّم ُعْرياناً َنْحَو الطوفاِن وأْعُربُه َوْحدي

لَْم َيْفَتأْ هذا الدُم

ِمْلَء ُعروقَي ُمْحَتِشًدا ِضدِّي

لَْم أُْكِمْل َبْعُد أحاديثي يف النوِم إىل َجدِّي

ــ َمْن أنَت؟ أصيُح،

يقوُل: ”أنا ناموُسَك، َفلُْتْقِبْل.

إني أَْوَرْثُتَك ُمْهَر األرِض َفُطْفها ِمْن َبْعدي

إني أَْوَرْثُتَك ُجرًْحا ُيْدَعى الُحرِّيََّة يا َولَدي“!

*****

أنا حارُس َمْقَربَِة األْسالِف الَغرْقى

يل ُعّكاٌز أتأبَُّطُه يف الرقِص كُقرْصاٍن َثِمٍل،

أو لَْهوي ُمْنَتِشياً يف ُزْمرَِة أطفاٍل َحْمقى

ال َنْعَبأُ َمْن ِمّنا َسَيطرُي وَمْن َيْبقى!

*****

لَْم أْبَرْح ُمْمَتِشًقا َسيَف الثّواِر

وأْرُكُض يف أَرقي

لَْم َيْنُقْص ليُل كوابيِيس،

ومواعيُد الغرباِء عىل ُطُرقي

ال َنْهَر يسيُل بال قلقي؟!

*****

َرْغَم الَخْمسنْي

لَْم َتْنُقْص عاداتي الرْعناُء،

َكأْن:

• أَتلَْعَثم يف املجلِس،

• أْرُجف ُمرَْتبكاً عند حديثي الْمرأٍة
نْيْ • أعدو يف قارعِة الرمضاِء بال ُخفَّ

• أو َتْضَحك إحداُهنَّ َفَتْشُطُرني ِنْصَفنْيْ

• أو َيْخذلني األصحاُب فال أْحكي

• أو آتي الليَل بُكرْسيَّنْيْ:

ــ كريسٌّ يل وْحدي
ــ واآلخُر كْي أبدو يل اثننْيْ

äb�»€a@áº
اعتمد الروائي ”سـعد عـودة“ عىل (غري 
املتوقع) يف االحداث وتطور الشـخصيات 
يف روايـة (نعـل مقلـوب) حتى انسـحب 
غري املألوف اىل عنـوان الرواية الغرائبي ، 
فالنعل املقلوب يشء مكروه يستوجب ان 
يعدله كل من يراه، فما هو التفسري لهذه 
العتبـة من وجهة نظر احد السـاردين – 
ألن يف الروايـة اكثر من سـارد- لنسـمع 
رأي النقيـب جـالل الشـخصية املكلفـة 
بالتحقيـق يف حريق دار رعاية املترشدات 
يف بغـداد والذي تعـرض اىل حريق متعمد 
اودى بحياة بعض الشخصيات يف  الرواية  
، وكان يف وسـط الجثث (نعال مقلوب) ، 
يف الرواية هنـاك التداعـي االنفصايل عن 
الواقع لنقـرأ تداعي النقيـب جالل حول 
النعال املقلوب ” مرة سـألت أمي  بعد أن 
طلبت مني أن أقـوم بتعديل نعل مقلوب، 
ما الـذي يفعله هـذا النعل عندمـا يتمدد 
عـىل بطنـه ؟ أجابـت بطيبتهـا املعهودة 
(يغم اللـه)، ص 109 ، ولعل وجود النعل 
املقلوب يف العنوان ويف بداية الرسد – وهو 
ليس بداية للروايـة وال حتى نهايتها كما 
يف معظـم الروايات بل أختـار الروائي ان 
تكون البداية من املنتصف- ”كانت سـت 
اجسـاد يركعن عىل االرض وهن يشـكلن 
دائـرة متناسـقة كأنها رسـمت بالفحم 
عىل ارضية الغرفة... كيف يمكن ألنسـان 
ان يبقـى ثابتا يف مكانه وهو يحرتق ؟..يف 
مركز الدائرة ملح شيئا غريبا ..ينترش عىل 
ارضية الغرفة يشـبه فما مفتوح يرصخ 

ليشء ما يف السماء.. مروة ما هذا؟ رمقته 
بنظـرة غريبة مع إبتسـامة ماكرة وهي 

تقول له : مجرد نعل مقلوب“ص10 .
روايـة (نعل مقلـوب) الصـادرة من (دار 
الصحيفـة العربية –بغـداد – ودار العرب 
– دمشـق) سـنة االصـدار 2021 وتقـع 
270 صفحـة مـن القطـع املتوسـط  يف 
وتضـم 8 فصوال مع توطئة، سيكتشـف 
القارئ العـراق الحقيقي من خالل افكار 
ومواقـف الشـخصيات ، لقـد أسـتخدم 
الروائـي  الـرسد املتشـظي للكشـف عن 
مـع  للشـخصيات  الداخليـة  العوالـم 
الرتكيـز عىل بـؤر الرسد الصغـرية لكنها 
فعندمـا   ، واملعانـي  باالحـداث  عميقـة 

يسـتعرض الرسد التاريخي لالحزاب يجد 
الشـيوعي  (حنـش)  شـخصية  القـارئ 
املهزوم من الداخل سببا لتحديد مستقبل 
اوالده  الثالثـة (نعمـان يفضـل ان يكون 
ضابطـا طاملا الحـرب قائمة بـني العراق 
وايـرن)  قال لنا :- مـن االفضل أن اكون 
ضابطـا داخل الحرب  من أن اكون جنديا 
يتالعـب بـه الضبـاط كيفما يشـاؤون- 
(صفوان – يرث الغضـب والنفور وحالة 
عـدم االنسـجام والعنف من ابيـه لتكون 
ترصفاته سـببا ملوت امه وتفكيك ارسته 
وبيـع ابنتـه مـروة يف لعبة قمـار ليموت 
مقتـوال) – الكائـن الـذي ال يتكلـم كثريا 
وال يسـتطيع ان يمنح احـدا اي نوع من 
املشاعر.. كان الجميع اعداء، همه االوحد 
القضاء عليهم- -( البطل سـلوان املحقق 
العـديل هـو الشـخصية االكثـر اعتداال يف 
الروايـة)- هذا الرصاع الهائل الذي اجتاح 
املجتمـع العراقـي لـم يكن ليولد سـوى 
شخصيات رشسـة ونزقة وغري قارة عىل 

التعايش مع العالم-.
الرسد التاريخي والرسد الفني

 الروائـي يمـزج الـرسد التاريخـي مـع 
الـرسد الفنـي ليكـون يف الروايـة حيوية 
وحركـة ومحـاكاة مبـارشة للواقع ”أبي 
كان شـيوعيا ..الشـيوعية بديـل عرصي 
عن التشـيع فماركس بديل عن الرسـول 
محمـد وجيفارا بمـوازاة االمـام عيل بن 
ابي طالب..رحل الشـيوعيون من العراق 
وأخـذوا معهـم رحمـة أبي وحنانـه ولم 
يرتكوا لنا سـوى كائن يريـد االنتقام من 

كل يشء لكنـه ال يجرؤ اال عـىل الكائنات 
االضعف املتواجدة بقربه“ص13 .

بؤرة الرسد االكثر تركيـزا عىل التفاصيل 
الدقيقة يجدهـا القارئ عند اسـتعراض 
حياة الفتيـات اللواتـي-كل واحدة ترسد 
لنا قصتها-  ترشدن بالشـوارع (مريم – 
نجمة – مروة- سـجا - رواء) ويتلقفهم 
(حجي نوري) وفندق البتاوين للمتسولني 
والدعـارة وبيع الفتيات ألغراض مختلفة 
ومتعـددة ( للمالهـي والرقـص والدعارة 
وعصابـات الرسقة واالحتيـال وألغراض 
غريبـة) اهـم مـا يف هـذه الروايـة هـي 
املصادفـات غري املتوقعـة لكنها منطقية 
تأتـي ضمـن السـياق الـرسدي للرواية ، 

وتبـدو غـري متجانسـة لكنهـا تتقاطـع 
خيوطهـا الدراميـة مع بعضهـا البعض 
لتكون اكثر ترتيبا من االحداث املتسلسلة 
غـري الواقعية. رواية امتلـك فيها الروائي 
سـعد عودة القدرة عىل الكشـف واملسألة 
وصدق التوثيق املؤلـم لالوضاع يف العراق 
يف ظل التحوالت السياسـية واالجتماعية 
ومـإيس الحـروب والحصـار واالحتـالل 
وتداعياته (االرهاب والتفجريات والفساد 
والترشد وانهيار القيم االخالقية) قد يشعر 
القارئ من شـدة الواقعية بااللم والحزن 
لكنهـا رواية مثرية للدهشـة واالسـلوب 
فيهـا قويا ”وجريئا ”اصيـب ابي بلغم يف 
حرب ايران..يف املشـفى العسكري قطعوا 
يديـه وقدمـه اليمنى- ادمـن عىل حبوب 
االرتني- ...سـألني مصلـح التلفزويونات 
(ان كنـت احتاج اىل يشء ؟ قلـت له انني 
بحاجـة اىل رشاء حبوب االرتني وسـأدفع 
لـه مقابـل ذلـك ، وعندما سـألني  وماذا 
سـتدفعني ؟ ارشت اىل مؤخرتـي“ص91 
، اسـتخدام ذكي للحوار بني الشخصيات 
تشـعر انك تعرفها وتمر عليـك يف الحياة 
وال تتوقـع انهـا قـد تفعـل ذلـك بسـبب 
الفقـر والحاجة ونتائج الحروب العبثية ! 
رواية تسـتحق القراءة والتأمل واالهتمام 
النقـدي – ربما لنا وقفة اخرى لتسـليط 
الضـوء عىل جوانـب اخرى مـن الرسدية 
” سـألتها عن السـبب الذي دعـا  البنات 
للقيام بهذا االنتحـار الجماعي قالت يل – 

مروة- بهدوء: الله هو السبب“ص110.
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غرفُتُه : رغـم  رحابتها الواثقة،  
تتسـُع  حكمـًة  عريقـًة ، تنـوء  
بهداياُه ،  تضيُق زواياها .. ببطء  
مهيـب ،  كلّمـا   وبََّخـه  الزمـُن  
العجوُل  ِبَسـَنٍة  نابيـٍة  جديدة.. 
ِنسـياُنُه  حضـوَرُه  يف مفـرتِق  
بـه   أغـرى   اللعـوب،  الـرساب 
حوادَث  عشٍق  صادمة.. سّجلها   
قلُبـه  الـرؤوف  ضـّد  مجهوالت  

عربهن  بوبـاء  العتمة، وعرّضُه  
لعصابات ترسُق  املاء  من الظمأ  

الضال .

--2  
اىل  منفـى ً بـارٍد ، أبعـَد  احالَمُه   
املنتفضة َ دائما، نظراُتُه   جمدْت 
، تدْحرجـْت  مـن عينيـه ُكـراٍت  
فاشـلة   ،  َتكـُرب  ،  ثـّم  تكـُرب     
اتجاه  شـعور ٍ غامٍض سحيق ، 
أّنـى  له  بدمعة سـاخنة  ، تكّبُل  
فـرَس  التشـّتِت  الجامحـة ؟!.. 
َفَمـن   يتلعثـم  بحياكـة  ليلـٍة  

واحـدة  بنسـيج  ُحزِنـِه ، فمـا 
نجمٌة  ُتشاطُرُه  سَهرَُه  الخارس، 
َسـُيخلُّده ُ الرماُد  تمثاَل  غياٍب ،  

تؤّمُه  االشباُح  الكساىل .

--3 
بأناقتهـا    أسـهَب   هدايـاه: 
لجميـالٍت ،  مّسـْت  اجسـاَدُهَن  
ِجنَُّة  الرشـاقة  بغضـارة  الربق 
وطالوِتـه ، وعـىل  مقربـة  مـن  
خيـال رسيـره  : أوراٌق  ملّونـة  
ُتنازُع قلَبه  ألواَنه ، دّونهن مرايا  
أمـرياٍت  ،  ُيْسـكرَن  الخمَر  عىل  

بعـد  سـنني ، يرْتشـفَن   نكهته  
عن  كثب  مثري.

 - -4   
قلُمـُه  احـرتَف   مزاَجهن  اىل  ما 
وراء  حـدود  االنفـاس  ، بعيـداً   
وبعيـداً ، وطّي  اعطافهن  ابتكر  
أُخريـات ،  تفّقهت  اجسـامهن   
ٍسـْفَر الجمـال  ، فبـان  حتى  يف  
إيماءاتهـن  اليانعـة  ، وبني  - ( 
واو ) الوهم  ، و( عني )  العشـق 
، رصخ:  اقبلْـَن  إيلّ  عظيمـاٍت  
كخسائري  الشـداد ،  فيخلعهن  

من  أثوابهن  ، ما  انفّك  يسجنهن 
يف جمـٍل سـاحرة ، وَيحـُه،  زاداً  
من  الِشـعر  يطعمهن  ، وبحرير 
من الخيال  يسرت  لهيبهن، حيُث  
يغيب يف  غار  قصائده ،  يتنّسـك  

اللقيا .
 --5

مـاَت   عـن  عمـٍر   لـْم  ُيناهـْز   
عطـُر   ُيحّدْثـُه   ولـْم   ، العشـق 
اجسادهن   عن  ارسار نظراتهن  
إليـِه ،  غرفتـُه  شـاهدة ٌ بألـف  
قاٍض   عىل  طفولتِه  ،  تلَك  عنوًة  

اصطحبهـا   اىل  قـربه .



الشـخص األنانـي مزعـج يف حياة من 
حولـه، خاصة إذا كان رشيـك الحياة، 
فالـزواج قائم عىل املشـاركة والعطاء 
املتبادل وبذل الجهد وتقديم التضحيات 
يف سـبيل مصلحة األرسة، لذا فالحياة 
مـع زوج أنانـي يتمحور حـول ذاته؛ 

مأساة.
والـزوج األنانـي لـه صفـات تمّيـزه، 
يمكنـِك التعرف إليها مـن خالل قراءة 

السطور التالية. 
1. الزوج األناني ينفرد بالقرارات

الـزواج عالقة رشاكة، وهـذه الرشاكة 
باسـتمرار،  قـرارات  اتخـاذ  تتطلـب 
بعضها قـرارات كـربى مثـل االنتقال 
مـن املنـزل أو اختيار مدرسـة األوالد، 
وبعضهـا قرارات بسـيطة مثل اختيار 
مكان العطلة أو قائمة الطعام، وسواء 
كانت القـرارات بسـيطة أو جوهرية، 
فـإن املشـاركة يف اتخـاذ القـرار هـو 

أسلوب صحي يف العالقات الجيدة.
أمـا الـزوج األناني فريفـض تماماً أن 
يشـاركه أحد اتخـاذ القـرارات، مهما 
كانـت بسـيطة أو غـري مؤثـرة، فهو 
ينفرد بالقرارات حتى يتمكن من تلبية 
رغباتـه وتغليب مصالحـه فقط دون 
االلتفات ملصالـح باقي أفراد أرسته أو 

سعادتهم.
2. الزوج األناني ال يعرتف بالخطأ

الزوج األناني يشعر باالستحقاق طوال 
الوقت، لذا فهو ال يرى أسلوبه خاطئاً يف 
أي حـال من األحوال، ويرفض االعتذار 

مهما بدر منه يف حق اآلخرين.

3. الزوج األناني يجعل الحياة تتمحور 
حوله

أهـم هدف للـزوج األناني هـو إرضاء 
نفسـه وإشـباع احتياجاته، لـذا فهو 

يجعل الحياة تتمحـور حول ما يحقق 
أهدافـه ورغباتـه، ويحمـي مصالحه 
الشخصية فقط، دون مراعاة مشاعر 
رشيكـة حياتـه أو احـرتام رغباتها أو 

خصوصيتها.
4. الزوج األناني يشعرِك بالضغط

مـن أهـم أالعيـب الـزوج األنانـي، أن 
يضغـط عليـِك بطريقة خفّيـة ليوّجه 
إرضائـه  ملحاولـة  بالكامـل  طاقتـك 
وتلبيـة احتياجاتـه، لـذا فالحيـاة مع 
رجـل أناني يشـعرِك بالضغـط طوال 
الوقت ألن أمامك مهمة ال تنتهي، وهي 
محاولـة إرضائه وتلبيـة رغباته حتى 
لـو كان املقابـل التخيل عـن راحتك أو 

احتياجاتك.
العالقـة  يمـارس  األنانـي  الـزوج   .5

الحميمة بأنانية
الشـخص األناني يكـون أنانيـاً يف كل 
يشء، حتى أكثر األشـياء حميمية مثل 
العالقـة الحميمة، فالعالقـة الحميمة 
بالنسبة إىل الزوج األناني تكون لتلبية 
رغباته فقط، دون االلتفات الحتياجات 

زوجته أو سعادتها.
6. الزوج األناني شديد الغضب

يعتمد الزوج األناني عىل تكنيك الغضب 
الشـديد إلخضـاع زوجتـه، فالزوجـة 
تشـعر بأنهـا يف خطـر دائـم، وأنـه يف 
حال عـدم تلبية احتياجـات زوجها أو 
االعرتاض عىل أسـلوبه األناني، فإن رد 
فعله غري محمـود العواقب، ما يدفعه 
نحو إيثار السـالمة والخضوع ألنانيته 

حتى تتجنب األذى. 

مـن األمور األساسـية التي يجب عـىل كّل أّم أن 
تعلّمهـا إلبنها هـي كيفية التعامـل مع رشيكة 
حياتـه املسـتقبلية. ولكن ال يمكن أن يكتسـب 
اإلبن هذه العادات الجيدة، إّال من خالل تربية األّم 
الصحيحة له منذ طفولته. يف ما ييل، سنقّدم إليك 
بعض النصائح واألفكار التي يجب أن ترّسخيها 
يف ذهن طفلك لحياة زوجية سعيدة يف املستقبل.

* عدم مقارنة رشيكـة حياته بأّمه: عىل األّم أن 
تنّبـه إبنها مـن عدم مقارنتها مـع األخريات. يف 
هذا السـياق لن يقـارن زوجته املسـتقبلية يها، 
سواء أكان ذلك يف الطبخ، إدارة املنزل وامليزانية ، 

االستيقاظ يف الوقت املحدد وغريها من األمور.
* الزوجة ليسـت أّماً ثانية له: يجـب عىل كّل أّم 
أن تعلّـم إبنها كيفية تحّمل املسـؤولية يف املنزل 

منـذ الصغر. فيجب عىل اإلبـن أّن يرتّب أغراضه 
الخاصة يف املنزل بنفسـه وكذلك رسيره وغريها 
من األمور البسيطة. وذلك ألّن زوجته املستقبلية، 

لن تحّل مكان أّمه وتقوم هي بهذه األمور عنه.
* اإلحـرتام: من أهّم األسـس التي يجب أن ترّبي 
األّم إبنهـا عليهـا هي اإلحـرتام. فاإلحـرتام هو 
مفتاح النجاح يف شّتى أنواع العالقات اإلجتماعية 

وعىل رأسها العالقة الزوجية.
* املسـاعدة: من أهّم الصفات التي يجب أن 
تزرعهـا األّم يف نفس إبنها منـذ الصغر، هي 
روح املسـاعدة والدعـم. هذا ما سـيعلّمه يف 
املسـتقبل كيفية مساعدة زوجته ودعمها يف 
شّتى الخطوات التي ستتّخذها، ّما يساهم يف 

إنجاح العالقة الزوجية.
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املقادير :
املـوز: 5 حبـات (تقسـم كل 
حبة موز إىل نصفني بالطول)

الجييل: 2 عبوة (بطعم الفريز، 
مذوب بماء فاتر)

كوبـان  الخفـق:  كريمـة 
(مخفوقة مع علبة قشطة)
بسكويت: 2 عبوة (السادة)

طريقة التحضري
1.  نصف املوز املقطع بصينية 

غري الصقة.
2. نغمس كل حبة بسـكويت 
ونصـف  املـذوب  بالجيـيل 
البسـكوت فـوق املـوز لعمل 

طبقة منه تغطي املوز.
3. نضع طبقة كريما ونوزعها 

بحيث تغطي البسكوت.
4. نعيـد الكـرة بوضع طبقة 
ثانيـة مـن البسـكوت بعد أن 
وطبقـة  بالجيـيل  نغمسـه 

كريمـا ثانيـة  (يمكنـك عمل 
طبقات بحسب حجم الصينية 

وحسب رغبتك).
5. أخريا نقوم بسـكب الجييل 
مـن الفراغـات عـىل  أطراف 
كميـة  لنفـاذ  او  الصينيـة 

الجيل.
6. يوضـع الطبـق يف الثالجة 
حتـى يجمد الجيـيل تماما ثم 
تقلب يف طبق التقديم وتقدم.
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يف ظـل ارتفاع درجات حرارة الجسـم، 
تـزداد فـرص اإلصابـة بجفـاف العني 
والسـبب يرجـع لتأثـر الغـدد الدمعية 
بارتفاع الحرارة، وهذا الجفاف يجعلها 
غـري قادرة عىل إفـراز الدموع، وتصبح 

جافة.
سنتعرف عىل األسـباب وطرق الوقاية 
خـالل فصـل الصيف.أسـباب جفـاف 
العـني ترجـع إىل قلـة إفـراز الدمـوع ، 
أو عـدم قـدرة العني عىل إفراز السـائل 
املائـي، أو التعـرض النسـداد القنوات 

الزيتية املوجه عىل الجفون.
وأكـد تقريـر، أنـه يف حالـة التقـدم يف 
العمـر تـزداد فـرص اإلصابـة بجفاف 
العني، وأيضا عند ارتفاع درجات حرارة 
الطقـس، باإلضافـة إىل أن األشـخاص 

املصابـني بالروماتيزم والسـكر األكثر 
لألتربـة  التعـرض  أن  كمـا  عرضـة، 
والرياح، واألدخنة بشـكل دائم تشـكل 

خطرا عىل صحة العني.
ومن األسـباب املؤدية لإلصابة بجفاف 
العـني الجلـوس لفـرتات طويلـة عـىل 
ومـن  واملوبايـل،  الكمبيوتـر،  أجهـزة 
األسـباب حدوث اضطرابـات هرمونية 
يف الجسـم، وضعف الجهاز املناعي يعد 
مـن أبرز األسـباب، كما أشـار التقرير 
أن األشـخاص الذين يرتدون العدسات 
الالصقة بشـكل دائم هم األكثر عرضة 

لإلصابة بجفاف العني. 
وللوقايـة مـن اإلصابة بجفـاف العني 
عليـك اتبـاع هـذه النصائـح املهمـة، 

وأبرزها:

التعـرض  مـن  -التقليـل 
لشاشـات الهاتـف املحمول، 

والكمبيوتر.
الراحـة  عـىل  -الحصـول 
الالزمة، ويتم ذلك عن طريق 
أخذ القسط الكايف من النوم.

-غسـيل العـني بشـكل دائم 
باملاء يعد من الحيل الجيدة.

-ابتعد عن األتربة واألدخنة، 
وإذا كنت مدخنا عليك اإلقالع 

عن هذه العادة.
املـاء،  تنـاول  مـن  -أكثـر 
فرتطيـب الجسـم يعـد من 
الحيـل الجيدة التي تسـاهم 
تقليـل  يف  كبـري  بشـكل 

اإلصابة.

قمر الدين أو املشمش املجفف واملحّىل هو أحد أشهر الفواكه املحالة 
املستخدمة عىل املوائد العربية. أّما طريقة تحضري عصريه فال تتطلّب 
سـوى القليل من املجهود، إذ يكفي تقطيع قطع قمر الدين وإضافة 
املاء إليها يف قدر وتركه عىل النار حّتى الغليان. وبعد أن يربد املرشوب 
السـميك الذي حصلت عليه، أضيفي السكر واخلطي املزيج بالخالط 
وضعيـه يف الثالجة إىل حني موعد التقديـم. ونظراً لكون مصدره هو 
املشـمش، وعىل الرغم من غناه بالسـكر والسـعرات الحرارية إّال أّن 
قمر الدين يوّفر العديد من املغذيات للجسم ما يجعله مصدراً للفوائد 

الصحية التي سنذكرها يف ما ييل:
*عـالج فقر الـدم : يعّد قمر الديـن مصدراً مهّمـاً للحديد ما يجعله 
مفيـداً ملحاربة فقر الدم. كما أّن إدخال املشـمش املجفف إىل نظامك 
الغذائي يسـاهم يف إنتاج الهيموغلوبني املفيد للنساء اللواتي يعانني 

من غزارة الطمث.
*عالج اإلمسـاك : بفضل غنى املشمش املجفف بمادة ”السيلولوز“، 
يسـتخدم هذا النـوع من األطعمـة كملـنّي ويعالج بالتايل مشـكلة 

اإلمساك.
*تعزيـز عملية الهضم: إذا ما اسـتهلكت املشـمش املجفف أو قمر 

الدين قبل تناول الطعام ستساهمني يف تحفيز عملية الهضم.
*تنظيـف الجهـاز الهضمي: نظـراً لكونه أحـد امللّينـات الطبيعية، 
يسـاهم قمر الدين يف تنظيـف الجهاز الهضمي وطرد السـموم من 

الجسم.
*الحمل : اسُتخدم املشمش املجفف كدواء منذ سنوات عديدة يف فرتة 
الحمـل، إذ ُيعتقد أّنه يعالـج أي نزيف قد يحصل أو تشـنجات، كما 
أّنه يعّد وجبة خفيفة ومغّذية للحامل. أّما معجون املشمش املجفف 

فُيستخدم لعالج االلتهابات املهبلية.
*تنظيم رضبات القلب: إّن هذا النوع من الفواكه يحتوي عىل نسبة 
مهمة من البوتاسيوم املفيد لتأمني توازن السوائل يف الجسم وسالمة 

عمل العضالت، تنظيم رضبات القلب، وخفض ضغط الدم املرتفع.
*تحسـني الرؤيـة: تحتـوي هذه الفاكهـة عىل الفيتامـني A املضاد 
لألكسدة الرضوري للحفاظ عىل سالمة النظر، والذي يخلّص الجسم 

من الجذور الحرة وبالتايل يحافظ عىل سالمة الخاليا واألنسجة.

يعتـرب تدخـني السـجائر عامـل 
الرئـة،  لرسطـان  األول  الخطـر 
حيـث تسـبب منتجـات التبغ ما 
يصل إىل ٪90 من وفيات رسطان 

الرئة يف الواليات املتحدة.
وال شـك أن الطريقة األكثر أمانا 
لحماية نفسك من رسطان الرئة 
هـي تجنـب تدخـني السـجائر، 
ومع ذلـك، يف الوقت نفسـه، من 
ليـس كل  أنـه  أيضـا  الصحيـح 
املدخنـني مـدى الحيـاة محكوم 

عليهم باإلصابة بالرسطان.
ويف الواقـع، الغالبيـة العظمى ال 
تفعل ذلك ولطاملا تساءل العلماء 
عـن السـبب، وتضيـف دراسـة 
جديدة ”من الشـعر بيتا“ لفكرة 

أن الجينات لها دور تلعبه.
ووجـد الباحثون ميـزة متأصلة 
بـني األشـخاص الذيـن يدخنون 
ولكنهم ال يصابون أبدا برسطان 
الرئة ويبدو أن الخاليا التي تبطن 
رئتيهم أقل عرضة للطفرة بمرور 

الوقت.
جينـات  أن  إىل  النتائـج  وتشـري 
إصـالح الحمـض النـووي أكثـر 
نشـاطا بني بعض األفراد، والتي 
ظهـور  مـن  تحمـي  أن  يمكـن 
الرسطانـات، حتـى عندمـا يتم 

تدخني السجائر بانتظام.
واسـتفادت الدراسـة من املالمح 

الجينيـة املأخوذة مـن القصبات 
مدخـن  غـري   14 لــ  الهوائيـة 
املدخنـني  مـن  و19  مطلقـا، 

الخفيف واملتوسط والثقيل.
وجرى ترتيب الخاليا السـطحية 
التي جمعت من رئتي املشـاركني 
بشكل فردي لقياس الطفرات يف 

جينوماتهم.
ويوضـح عالـم األوبئـة وطبيب 
الرئة سيمون سبيفاك، من كلية 
ألـربت أينشـتاين للطب: ”تعيش 
لسـنوات،  هـذه  الرئـة  خاليـا 
وحتـى عقود، وبالتـايل يمكن أن 
ترتاكـم الطفرات مع تقدم العمر 
والتدخـني ومن بـني جميع أنواع 
خاليـا الرئـة، هذه من بـني أكثر 
أنـواع الخاليـا عرضـة لإلصابـة 

بالرسطان“.
وُتظهـر النتائج ”بشـكل ال لبس 
الرئـة  يف  الطفـرات  أن  فيـه“ 
البرشية تـزداد مع تقـدم العمر 
الطبيعي، وبـني املدخنني، يكون 
أكثـر  النـووي  الحمـض  تلـف 

أهمية.
التبـغ  دخـان  ارتبـط  ولطاملـا 
بإحداث تلـف يف الحمض النووي 
يف الرئـة، لكن الدراسـة الجديدة 
وجـدت أنه ليـس كل املدخنني يف 

نفس القارب.
ويف حـني أن الكمية التي يدخنها 

شخص ما كانت مرتبطة بزيادة 
يف معدالت تحـور الخاليا، بعد ما 
يعادل حوايل 23 عاما من تدخني 
علبـة واحـدة يوميـا، فـإن هذا 

خطر.
ويقول سـبيفاك: ”لـم يكن لدى 
املدخنني األثقل وزنا العبء األكرب 
من الطفرات، حيث تشري بياناتنا 
إىل أن هؤالء األفراد ربما بقوا عىل 
قيـد الحيـاة لفـرتة طويلـة عىل 
الرغم من تدخينهم املفرط ألنهم 
تمكنـوا من قمع املزيد من تراكم 

الطفرات“.

يف  النتائـج  تسـاعد  أن  ويمكـن 
تفسري سـبب عدم إصابة 80 إىل 
%90 مـن املدخنني مـدى الحياة 
برسطان الرئة ويمكن أن يساعد 
أيضا يف تفسري سبب إصابة بعض 
األشـخاص الذين ال يدخنون عىل 

اإلطالق باألورام.
وبينما يبدو أن دخان التبغ السام 
يتسـبب يف حدوث طفرات خاليا 
إضافيـة يف الرئة، فإن تطور هذه 
الطفـرات إىل أورام يعتمـد عـىل 
مـدى قدرة الجسـم عـىل إصالح 
الحمـض النـووي أو تقليل تلف 

الحمض النووي.
ويمكـن وراثـة الجينـات املعنية 
أو  النـووي  الحمـض  بإصـالح 
إسـكات  وارتبـط  اكتسـابها، 
جينات اإلصـالح بتطور الورم يف 

بحث سابق.
كمـا أن الجينات ليسـت العوامل 
الوحيـدة التـي تؤثـر عـىل خطر 
بالرسطـان  الشـخص  إصابـة 
ويمكن أن تؤثـر العوامل البيئية 
مثـل النظـام الغذائـي أيضا عىل 
العنارص الغذائية يف الجسـم التي 

تؤثر عىل تطور الورم. 
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تحتـاج الكثريات مع قـدوم فصل 
الصيف ملعرفة طريقة مكياج تمنع 
الشمسـية  بالنظـارات  التصاقـه 
يف حـال تـم وضعهـا عـىل االنـف 

والعينني.
لذا انترشت مقاطع مصورة وصور 
تشـري اىل بعض الطرق التي يمكن 
اعتمادهـا مـن اجل تحقيـق هذه 
النتيجـة، ومـن الحيل التـي اثارت 
اهتمام عدد كبري جداً من املتابعات 
تلـك التـي تطرقـت اليهـا خبـرية 

مكياج النجمات جانني هوملز.
هـذه  يف  يجـب  انـه  اىل  وأشـارت 
الخطـوات  بعـض  اتبـاع  الحالـة 
األساسـية اثناء تطبيق املكياج من 
اجـل الحصـول عىل افضـل نتيجة 
ومنع انتقاله مـن جانبي االنف اىل 

مسندّي النظارات. 
حان الوقت اذاً لتعلم طريقة مكياج 

جديـدة ومبتكـرة تمنـع التصاقه 
بالنظـارات الشمسـية يف منطقـة 
اشـارت  االطـار  هـذا  ويف  االنـف 
الخبرية جانني هوملز عرب حسـابها 
عىل تيك تـوك اىل انه من الرضوري 

توفري هذه األدوات.
- مستحرض أساس  

- مصحح عيوب أو كريم أساس 
- سرباي مثبت للمكياج 
- بودرة مثبتة للمكياج 

-  اسـفنجة مكيـاج نظيفة وذات 
نوعية جيدة  

وبعد هذا لفتت اىل انه يمكن القيام 
بهذه الخطـوات السـهلة من دون 
صالـون  اىل  الذهـاب  اىل  الحاجـة 

التجميل:
مـن  القليـل  تطبيـق  يجـب   .1
مسـتحرض األسـاس عـىل جانبي 
االنف أي حيث يتم تركيز النظارات 

وتثبيتها.
2. عىل املنطقة نفسها يجب تطبيق 
مصحح العيوب او كريم األسـاس 

مع الرتبيت لدمج املستحرضين.
3. يتـم رش القليـل من السـرباي 
املثبت عىل اسفنجة تطبيق املكياج 
وبعـد هذا يجـب تغطيتهـا ببودرة 
التثبيت ثم تركها لبضع دقائق قبل 
التطبيـق عىل املنطقة نفسـها من 

الوجه مع الرتبيت واملزج.
4. أخـريا وقبـل وضـع النظـارات 
يجب تنظيف الجزء املخصص منها 
لألنـف وتجفيفـه جيداً ثـم وضع 
القليـل مـن بـودرة التثبيـت عليه 
وهكـذا ال يمكـن انتقـال جزيئات 
املكيـاج اليه اذاً مـن املفيد جداً من 
اآلن وصاعـداً مـن تطبيـق طريقة 
مكيـاج تمنـع التصـاق النظارات 

الشمسية به.



بحسـب  ذكاء  انـواع   9 هنـاك   
اختصايص علـم النفس االمريكي 
هـاورد غاردنر. ويمكن كشـفها 
االعتمـاد عـىل هـذا  مـن خـالل 
االختبار.. وهـو يقوم عىل اختيار 
احدى الفتيات ويساعد عىل تحديد 
بعض صفـات الشـخصية ومدى 

التمتع بواحد من 9 انواع ذكاء.
مـن اجـل خـوض اختبـار انـواع 
الـذكاء الــ9 يجـب اوالً النظر اىل 
الرسـم واختيـار رقـم الفتاة من 

واحد اىل تسعة.
1.الذكاء الكالمي

من ضمن 9 انواع ذكاء تتوفر لدى 
معظم االشخاص هناك ما يسمى 
الذكاء الكالمي. ويمكن االستفادة 
منه يف الحياة االجتماعية اليومية. 
وهـو يعني القدرة عىل اسـتخدام 
الكلمـات بأي لغة من اجل التعبري 
بالشـكل الصحيح واملناسـب عن 
االفكار وان كانت معقدة وصعبة. 
كما يرتبط بموهبة حل املشكالت 
واالبداع. ويتمتع بهذا الذكاء عادة 
واملرتجمون  والصحافيون  الكتاب 

واملدرسون واملحامون.
2.  الذكاء املنطقي الريايض

يمتلك االشـخاص الذين يتمتعون 
بهذا النوع مـن الذكاء القدرة عىل 
املواقـف بشـكل منطقي  تحليـل 
وعىل اقناع اآلخرين بوجهة النظر 
الخاصة. كمـا يمكنهم رؤية ما ال 
يراه الكثـريون من ابعـاد عميقة 
لالحـداث. ولهـذا ال يمكنهم غالباً 
التفاهم مـع محيطهم وخصوصاً 
اىل  ينظـر  املحيـط  هـذا  كان  اذا 

االمور بطريقة سـطحية. ويتميز 
بهذا النوع من الـذكاء املربمجون 
يف  والخـرباء  الخطـط  وواضعـو 
واملهندسـون  العلميـة  املجـاالت 

واختصاصيو الكهرباء.
3. الذكاء الجسدي

يعترب الذكاء الجسـدي احد ابرز 9 
انواع الذكاء املعروفة. وهو يرتبط 
بـه  ويتسـم  البدنيـة  باملهـارات 
الرياضيون والراقصون اضافة اىل 
االطباء الجراحني وكل االشخاص 
الذيـن تتطلـب اعمالهـم الجهـد 
والحركـة. ويتمتـع هـؤالء عـادة 
باملرونـة الجسـدية والرتكيز عىل 

كل ما يفعلونه.
4 . الذكاء الفضائي

يعنـي هـذا الـذكاء القـدرة عـىل 
حفـظ الصور وكل مـا تتم رؤيته 
موهبـة  اىل  اضافـة  الذاكـرة  يف 
التخيل واالبتـكار. ولهذا يتمتع به 
االشخاص الذين يعملون يف مجال 

والتصويـر  الداخليـة  الهندسـة 
ألعـاب  وتصميـم  الفوتوغـرايف 
الفيديو وكتابة الروايات واالعمال 

التلفزيونية.
5. الذكاء التفاعيل

لـدى  التفاعـيل  الـذكاء  يتوفـر 
االشـخاص الذين يحصلون غالباً 
عىل قبول اآلخرين. وهو يتيح لهم 
تفهم هـؤالء يف املقابل ومراعاتهم 
املناسـبة  بالطريقـة  والتـرصف 
معهم. وهذا ما يدفعهم اىل التعاون 
مـع الجميع واىل التسـامح وعدم 
الرتكيـز عـىل االخطاء. وعـادة ما 
يتمتع به االشـخاص العاملون يف 
الحقـل االجتماعي ومجال التعليم 

والتجارة والوساطات املختلفة.
6. الذكاء املوسيقي

يف حـال التمتـع بهـذا النـوع من 
الـذكاء يعنـي هـذا القـدرة عـىل 
التفكري بشـكل منتظم تماماً مثل 
اىل  اضافـة  املوسـيقية  النغمـات 

ترتيب االفـكار والتعبري عنها بما 
يشـري اىل االنسـجام مـع الـذات. 
هـذا  يتوفـر  ان  الطبيعـي  ومـن 
النوع من الذكاء لدى املوسـيقيني 
واالشـخاص الذيـن يعملون يف اي 

مجال يرتبط بالصوت.
7. الذكاء االنطوائي

الـذكاء االنطوائـي عـىل  يسـاعد 
التعـرف اكثـر عـىل الـذات وعـىل 
القـدرة عىل التحكـم باالنفعاالت. 
كما انه يعني الحرص عىل التفكري 
جيـداً قبـل القيـام بـأي عمـل او 
التفوه بأي كلمة. وهو ما يسـاعد 
عىل بناء الحياة بطريقة صحيحة 
وعـىل تحقيـق التقـدم يف معظـم 

مجاالتها.
8. الذكاء الطبيعي

يميـل مالكو نـوع الـذكاء هذا اىل 
مراقبة كل ما يحـدث حولهم واىل 
تعلـم كل جديـد بسـهولة كما اىل 
تقسـيم االفـكار وتجزئتهـا مـن 
الصحيحـة  االحـكام  بنـاء  اجـل 
عىل اساسـها. وهم ايضـاً يحبون 
االهتمـام بـكل مـا هـو ملموس 
الخيـال  عـن  وبعيـد  وواقعـي 
ويعملون عادة يف مجاالت البستنة 

والطب البيطري.
9. الذكاء الوجودي  

هناك إذاً 9 انـواع ذكاء اما اكثرها 
تميـزاً فهو الـذكاء الوجودي الذي 
يتميز به الفالسفة. وهو يدفع اىل 
طرح الكثري من االسـئلة العميقة 
بشـأن كل املواقـف واالحداث واىل 
خـوض النقاشـات مـع الجميـع 

بشكل مستمر.

هل تعلم: السـمكة املصفحة تعيش عىل عمق 500 مرت وطولها 
15 سم ولها انبعاث ضوئي عىل امتداد جسمها .

هل تعلم: السـمك الصياد له غـدة عند فتحة األنف تعمل كطعم 
إلغـراء الفرائـس عـىل االقـرتاب منـه يف نهاية جسـمه أجزاء 

مضيئة.
هل تعلم: قرون استشـعار البعوضة حساسـة جدا لدرجة أنها 
تستطيع كشف تغريات الحرارة 
درجـة  مـن   (0,004) حتـى 

بالفهرنهايت. 
رشق  يف  يعيـش  تعلـم:  هـل 
أفريقيا نـوع من النمل األبيض 
ُتعمـر ملكته 50عامـاً، ويصل 
عدد البيض الـذي تضعه يومياً 

اىل 43ألفاً .
هـل تعلـم: عثة هرقـل أضخم 
العالـم،  يف  العـث  فراشـات 
يمتـد جناحاها 35 سـنتيمرتاً، 
وال  فقـط  يومـاً   14 وتعيـش 

تتناول خاللها أي طعام .
هل تعلم: رسب الجراد من الحجم املتوسـط يرتاوح عدد الجراد 
فيه حوايل مليون جرادة ، ويستهلكون حوايل 20طنا من الطعام 

يوميا .
هل تعلـم: الجـرذان التي تعيش يف جـزر تروبريان بالبسـفيك 
تصطـاد الرسطانـات البحريه بأن تـديل أذيالهـا يف املاء كطعم 

الجتذابها .

صــــورة و حــــدث
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أبـــــــراج

تركـز اليـوم عىل عدد من املشـاريع التـي تتعلق 
بعالقاتك الشخصية. مهما كانت طبيعة املهام التي 
تسـند إليك اليـوم، ال تندهش إذا وجـدت أنها معقدة. 
قـد تحاول جاهدا أن تنتهي منهـا هذا اليوم، ولكن من 

األفضل أن تقوم بجزء منها اليوم والجزء اآلخر غدا.

تشـعر ببعـض التقـدم املعنـوي ويرتافق ذلك 
مـع بعض التحسـن الذي يفرض عليك الحسـم 
قبـل تفاقم األمـور. تشـعر بارتياح معنـوي وأمل 
بمصالحـة وتقارب مـع الرشيك والتخطيط ملسـتقبل 
واعد معا. يخيل إليك أنك مصاب بأمراض ال وجود لها، 

لذا قم بالفحوص الالزمة لتطمنئ.

تمـر بفرتة اسـتقرار، وبإمكانـك اآلن البدء يف 
أعمالـك بذهـن صاف وصحـة جيـدة. يف نفس 
الوقت، ستسـتمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكري 
يف أن األشـياء لن تظل هكذا سـهلة بال نهاية. يجب أن 
تعمل عـىل تأمني نجاحـك اآلن حتى تقـوي موقفك يف 

املستقبل.

تسـتعني اليـوم بأجهـزة الحاسـب اآليل أو أي 
أنـواع أخرى من األجهـزة التكنولوجية املتقدمة 
يف العمل. هذه الخطوة ستسـاعدك بشكل ال تتخيله 
وسـتعود بالنفع عليـك. تحركاتك رسيعة جـدا اليوم. 
تستطيع التعرف والتعامل مع أي جهاز جديد يف عملك 

بسهولة.

تقبل عىل األعمال متخلصا من كل العراقيل، وتحل 
كل املشـكالت الصغـرية، ويكـون تقدمـك رسيعاً. 
تجابـه كل الرياح، وقـد تتطرق إىل قضايـا قانونية، أو 
تتفاوض بشـأن رشوط مهنية أو عقد مـادي أو عالوة عىل 
الراتب أو عمل جديد. تقوم بسفر أو تبحث عن منزل جديد، 

متسلحا بمعنويات قوية وديناميكية بال حدود.

األنشـطة الجماعيـة التي تتعلق باألمور اإلنسـانية 
والفكريـة قد تكون مـن أهم أولوياتـك اليوم، خاصة 
إذا شـاركك فيهـا عدد مـن األصدقاء أو الزمـالء أو حتى 
الحبيـب. من املتوقع أن تتعرف عىل عدد كبري من األشـخاص 
يف فرتة ما بعد الظهرية. اطلع عىل بعض الكتب واملجالت حتى 

تتعرف عىل معلومات أكثر.

قد تـرى اليوم مجموعة مـن أصدقاء طفولتك 
أو من األصدقاء الجدد. تتطور عالقتك العاطفية 
اليوم وربمـا تصبح أكثر تفاهما مـع الرشيك. هذا 
التفاهم ربما يحفزكما عىل اتخاذ خطوة جديدة ويجعل 
كل منكمـا يهتم بالطـرف اآلخر. يوم ممتـاز واألجواء 

الهادئة تساعدك عىل إنجاز كل أعمالك.

أنت رسيـع البديهة جدا اليوم، فأنت شـخص 
حسـاس جـدا بطبعـك، ولكـن اليوم قـد تتغري 
وتتقبـل آراء اآلخريـن دون تذمر أو انفعال. إذا كنت 
تحاول أن تغري طريقة تعاملك معهم، فيجب عليك أوال 

أن تتفاهم مع اآلخرين وتقرتب منهم.

تبـدأ اليـوم مرشوعا مهما للغايـة يتطلب منك 
تركيزا ومهارة، ولحسـن الحظ أنت عىل ما يرام 
اليوم ومزاجك يف حالة جيدة. سـتكون مرسورا جدا 
بالنتائـج التي تحققها وسـتحظى بإعجـاب اآلخرين. 
توقع الحصول عىل بعض الهدايا تقديرا لجهودك. توقع 

زيادة يف دخلك هذا اليوم.

واكب االحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي 
وترحب بالفرص عىل أنواعها. هذه هي الفرصة 
املناسـبة إلثبات حضورك وشـخصيتك. يوم مفعم 
بالنشـاط يف مجـال العمل يتيح لك الفرصـة ألن تتعلم 
املزيد عن تقنيات أو كتابة التقارير. ابذل ما يف وسـعك، 

وقد تكون هناك عالوة أو ترقية قريبا.

هنـاك يشء ما محـري اليوم قـد يعكر صفوك. 
قد تستشـيط غضبا فربما تفقـد بعض األوراق 
املهمة ولن تجد وسـيلة للعثـور عليها. من الصعب 
جدا أن تتخذ أي قرار اليوم، ألن الصورة ليست واضحة 
أمامك. من األفضل أن تقيض يومك بعيدا عن األصدقاء 

وأن تتجنب اتخاذ أي قرارات.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تعشـق املغامـرات وتتمنـى أن تقـوم برحلة 
استكشـافية مع الحبيب. تالحـظ اليوم تراجعا 
يف العمل أو يف بعض املشـاريع فعليـك الرتكيز عىل 
تطويرها. هذه هي اللحظة املناسـبة لالنطالق، خاصة 
إذا كنت تفكر يف السفر جوا. ستستمتع بجو جميل مع 

الحبيب.

636 - املسلمون بقيادة أبو عبيدة بن الجراح 
يفتحـون مدينة حمص بعـد أن حارصوها 
حصـاًرا شـديًدا فاضطرت املدينـة إىل طلب 
الصلح فكتب املسلمون ألهلها كتاًبا باألمان 

عىل أنفسهم وأموالهم.
ملـًكا عـىل  كابيـه  أوغـو  انتخـاب   -  987

فرنسا.
1671 - العثمانيـون يعلنـون الحـرب عـىل 

بولندا.
1812 - الرئيس األمريكي جيمس ماديسون 
يطلـب مـن الكونغـرس إعالن الحـرب عىل 
اململكة املتحدة وذلك يف ما عرف باسم حرب 

.1812
1920 - أدولفـو دي ال ويرتـا يتوىل رئاسـة 

املكسيك لفرتة انتقالية.
املصـورة  للمجلـة  األول  اإلصـدار   -  1938

«سوبرمان».
1945 - رئيس الحكومة الفرنسـية شـارل 
ديغـول يعلن أنه أمـر القوات الفرنسـية يف 
سوريا بوقف إطالق النار استجابة للمطالب 
الربيطانية بهدف إتاحة الفرصة للمشاورات 
بـني فرنسـا وبريطانيـا والواليـات املتحدة 

والـدول العربيـة حـول الوضـع يف الـرشق 
األدنى.

1949 - جـالء اإليطاليـني عـن ليبيـا وامللك 
محمـد إدريـس السـنويس يعلن اسـتقالل 

«دولة برقة».
1955 - استقالل تونس.

1958 - كندا تبدأ بًثا تلفزيونًيا يغطي جميع 
األرايض الكندية.

1959 - صدور الدستور التونيس.
1973 - رئيس الوزراء اليوناني جيورجيوس 
بابادوبولـوس يلغي امللكية، وتـم إقرار هذا 

اإللغاء يف استفتاء عام 1974.
1980 - املحطـة اإلخبارية العاملية يس إن إن 

تبدأ عملها.
1987 - اغتيـال رئيـس وزراء لبنـان رشـيد 

كرامي بتفجري مروحيته.
2001 - مرصع امللك النيبايل بريندرا وزوجته 
وأبنائـه وإخوانـه وأخواته الذيـن كانوا عىل 
سلم العرش بعد أن أطلق ابنه ويل العهد األمري 
ديبندار بيكـرام النار عليهم، وأخيه جيانندرا 

يتوىل الحكم.
2004 - غـازي اليـاور يتوىل رئاسـة العراق 

لفرتة انتقالية ليكـون الرئيس األول للعراق 
بعـد سـقوط حكومـة صـدام حسـني عام 

2003 بعد الغزو األمريكي.
2009 -طائـرة الخطوط الجوية الفرنسـية 
الرحلـة 447 تتحطم فـوق املحيط األطليس 
وذلـك بعـد تعرضهـا الضطرابـات جويـة 
شديدة خالل رحلتها من ريو دي جانريو إىل 

باريس.
2010 - إجـراء انتخابـات التجديد النصفي 

ملجلس الشورى املرصي.
2016 - افتتـاح نفق قاعدة غوتارد يف جبال 
األلـب السـويرسية، ليصبح أطـول وأعمق 

نفق سكة حديدية يف العالم.
2017 - الرئيس األمريكي دونالد ترامب يعلن 
انسـحاب الواليات املتحدة من اتفاق باريس 

للمناخ الذي وقعت عليه أواخر 2016.
2018 - بيدرو سانشيز يتوىل رئاسة الحكومة 
اإلسبانية بعد اختيار الربملان له خلًفا ملاريانو 

راخوي.
2019 - نـادي ليفربـول اإلنجليـزي يحقق 
لقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد فوزه يف 

النهائي عىل توتنهام بنتيجة 0/2.

٩ أنواع من الذكاء يكشفها اختيارك إلحدى هذه الصور
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أفقي

 - األبيـض  1.الذهـب 
املاشـية ممـا يقتنيهـا 
 - الفـالح  أو  البـدوي 

شقيق.
 - (مبعثـرة)  2.وديـع 

أماكن اجتماع القوم.
3.إذا تعـدى اثنني شـاع 
- يـوم يبتدئ االنسـان 

حياته.
التاريـخ  يف  4.اشـتهر 
بتحويل الرتاب إىل ذهب 

- أبيض (باالنجليزية).
5.يضغط إلطالق النار - 

شجر صحراوي مثمر.
6.قرْض - بناء للمراقبة

7.سـقيا - دولة جنوب 
رشق أفريقية.

 - كاملـوج  8.يتحـرك 
يحقق إنجازا.

طالبـو  9.فيهـا 
 - والشـهادات  العلـم 

متشابهان.
 - البنـي  10.الذهـب 
بلـد اسـمها يعنـي بلد 

األحرار.

رأيس
بعـد  1.ألوانـه تظهـر 

املطر - يلغي.
2.تحليق يف السـماء - 
فاكهـة لذيـذة قرشها 
وحباتهـا  أحمـر 

كالجوهر.
ومسـاو  3.منافـس 
أغـىل   - االمكانـات  يف 

املعادن عىل اإلطالق.
4.بشـكل رأيس - أنـت 
طلبت األكل لشـعورك 

بحاجته.
(باالنجليزية)  5.واحد 
- اغتاب - متشابهان.

6.مخلوق صغري يحمل 
عـرشة أمثـال وزنه - 

شاي (باالنجليزية).
بشـكل  7.متشـابك 

منتظم ومكرر - ثني.
معنى  اوروبية  8.دولة 

اسمها بلد األرانب.
يف  الغـازات  9.أخـف 

الطبيعة.
10.من الخـرضوات - 
تفضيل يشء عىل آخر.

NNNÒ5«Î@Úó”
من سيفتح الباب ؟!

اتفـق زوجان يف صباح اول يوم لزواجهمـا ان اليفتحا الباب ألي زائر 
كان .!

وبالفعـل جـاء أهل الـزوج يطرقـون البـاب ونظر كال مـن لزوجني 
لبعضهما نظره تصميم لتنفيذ االتفاق ولم يفتحا الباب ..لم يمض اال 

وقت قليل حتى جاء اهل الزوجة يطرقون الباب .. !
فنظر الزوج اىل زوجته : ” فإذا بها تذرف الدموع ” !

وتقول : اليهون عيل ان ارى والداي امام الباب وال افتح لهما . . !
سكت الزوج واّرسها يف نفسه ..وفتحت الزوجة لوالديها الباب .. ! !

مضـت السـنني وقد رزقـا الزوجـني بأربعـة أوالد ..وبعدهـم رزقا ’‘ 
بطفله‘‘ فرح بها االب فرحاً شديداً وذبح الذبائح .. !

فسأله الناس متعجبني ؟
ماسبب فرحك بالبنت اكثر من اوالدك الذكور .. ؟

فأجاب بكل ثقة وبساطة :“ هذه هي التي ستفتح يل الباب ”
قـال رسـول الله (صىل الله عليه وسـلم) :“ال تكرهـوا البنات فإنهن 

املؤنسات الغاليات“.

ــت كفيــــــــــــ ــررت  وق ــدي  ح ــذا  ه ــك  كتل
ــل  ــي نتأمــــــــــــ ــت وكاف ــه كتفي ــي ان كاف
ــون ــل مجـــن ــروح س ال ــك  ــل علي ــل تنس كب
ــــــل تنس ــك  ال ــه  ماترض ــك  وداعت ــة  وهس
ادوس ــه  بي ــه  وانت كاع  ــه  ان ــي  روح ــل  وكب
ــل احتـــــ ــه  بي ــه  وانت ــه  بي دوس  ــك  وكلتل
ــك رجلــــي مي  ــح  اطي ــر  تصي وردة  ــل  وكب
ــل ماتذبــــــــ ــه  انت ــى  حت ــر  العط ــك  وتنطي
ــوم ــك يــــــ ــك يجيل ــب كتل ــع الصل ــو طب يب
ــل وتنحـــــ ــي  وتنحن ــهولة  س ــكل  ب ــذوب  ت
ــــــوف ش ــك  كلتل ــولف  س ــزرع  عال ــك  كلتل
ــل عاملنج ــي  ماراض ــل  بزع ــرة  عم ــص  خل
ــاك وي ــي  حال ــزرع  ال ــه  انت ــل  منج ــك  وحال
ــل مانقبـــــ ــح  الصل ــه  اعل ــة  اثنين ــه  واحن
ــاك وي ــي  حج ــر  واخ ــي  كالم ــر  اخ ــذا  وه
ــل تزعــــ ــو  ل ــة  لوترض ــد  بع ــي  ومتهمن
ــور  الكبـــــــــ ــني  ب ــك  حب ــان  اجل ــه  دفنت
ــأل اس ــد  اري ــا  وم ازورة  ــد  اري ــا  م ــد  وبع
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دبي / الزوراء / ظافر جلود:
مايض،  نيفني  الشابة،  املمثلة  تتمتع 
السورية األصل واملقيمة يف اإلمارات منذ 
عىل  قوية  وشخصية  بجاذبية  والدتها، 
الرغم من صغر تجربتها ، بدأت التمثيل 
خطفت  سنوات،  الثماني  بعمر  وهي 
األضواء يف فيلم اإلماراتي القصري «بنت 
مريم»، الذي نال جوائز عديدة يف أكثر من 
مهرجان، وها هي اآلن تخطو خطواتها 
نحو النجومية من خالل أكثر من أعمال 

تلفزيونية ومرسحية .
نيفني يف ضيافة « الزوراء « والتي كانت 
ترحالها  جميع  يف  والدتها  ترافقها 

وأعمالها .
• من الواضح أن الوالدة مرافقة لصيقة 

معك ؟
-طاملا هي بجنبي فإني اشعر بنوع من 
االطمئنان والتشجيع .. فهي الناقد األول 
يل واملراقب أثناء التصوير أو عىل املرسح 

مهني  بتاريخ  تحتفظ  أنها  السيما   ..
وثقافة عالية باألدب واملرسح .
•كيف كانت بداياتك بالتمثيل؟

- بدايتي كانت يف املرسح بعمر الثماني 
اسكتشات  تقديم  خالل  من  سنوات 
املهرجانات  إىل  دخلت  وبعدها  قصرية، 
ودودو»  «عبد  وقدمت  املرسحية، 
أفضل  جائزة  عىل  خاللها  من  وحصلت 
من  السينما  عالم  إىل  دخلت  ثم  ممثلة، 
«بنت  القصري  اإلماراتي  الفيلم  خالل 
بني  جائزة   ٢٢ عىل  حصل  الذي  مريم» 
ساملني  سعيد  إخراج  والعاملية،  العربية 
أحمد،  حسن  محمد  وتأليف  املري، 
أفضل  جائزة  عىل  وحصلت  وبطولتي، 

ممثلة عنه يف اإلمارات ويف البحرين.
•هل أنت إماراتية املولد؟

أصول  ومن  اإلمارات  يف  ولدت  أنا  -نعم 
سورية.

سوريا  الفرص  بعض  نلت  •هل 

األعمال  بعض  عليك  اعرض  لم  أو 
التلفزيونية؟

بأعمال  املشاركة  عيل  عرض  -نعم 
لم  الظروف  لكن  ومرصية،  سورية 
هو  والسبب  واملشاركة،  السفر  يل  تتح 
اآلن  وقتها،  الثانوية  يف  وكنت  دراستي، 

أنا تقريبا متفرغة أكثر للتمثيل.
•ماذا كان دورك يف مسلسل الهوامري؟

-جسدت شخصية الدكتورة «يارا»، وهو 
عن  مختلفة  والشخصية  رئييس،  دور 
الكره  وبني  األخرى،  املسلسل  شخوص 
والحقد الذي يكنه أبطال العمل لبعضهم 

البعض أكون أنا خارج هذه املؤامرات.
«قلب  كليب  يف  مرشقا  حضورك  •كان 
للبيع» مع فايز السعيد وسلمان حميد؟

وسعدت  جميلة  مشاركة  -كانت 
أني  من  الرغم  وعىل  معهما  بالتعاون 
يف  املشاركة  يحب  الذي  النوع  من  لست 
الرتك  بسام  املخرج  مع  لكن  كليبات، 

رغبت بذلك.
•ما جديدك اآلن؟

-شاركت بدور بطولة يف الفيلم اإلماراتي 
يف  عرض  الذي  الشمس»  «ثوب  الطويل 
مهرجان  يف  اإلمارات  ومثل  دول،  عدة 
النجمان  بالفيلم  ويشارك  روسيا،  يف 

وهو  الحليان،  ومرعي  غلوم  حبيب  د. 
املري،  وإخراج سعيد ساملني  تأليف  من 
وفيلم «ظل البحر» الذي أخذ نصه جائزة 
تصويره  بدء  قبل  «كان»  مهرجان  يف 
ومخرجه  إيراج  أحمد  مع  بعد  بسنة 

نواف الجناحي.

العربي  العالم  العديد من نجوم 
يف  مرص  داخل  معاً  اجتمعوا 
أحد  ففي  اجتماعي.  حدث 
القاهرة،  يف  الشهرية  األماكن 
بمقدمتهم  النجوم  اجتمع 
لحضور  دياب  عمرو  الهضبة 

سلسلة  إلحدى  ضخم  افتتاح 
رجال  لكبار  خاصة  مطاعم 
صاحبها  حرص  حيث  األعمال، 
عىل استضافة نجوم من الوطن 
العربي يف كل املجاالت بدايًة من 
الغندور  نور  و  حسون  شذى 

واإلعالمية  لجني عمران وبويس 
من  وغريهم  وبرشى  شلبي 
نجوم املجتمع العربي.. وقد علم 
اتفقت  االفتتاح  حفل  أثناء  أنه 
اإلعالمية  مع  الغندور  نور 
بويس شلبي عىل استضافتها يف 

بربنامجها  خاصة  فنية  حلقة 
آخر  عن  للحديث  التلفزيوني، 
شارع  «من  الدرامية  أعمالها 
جدالً  أثار  الذي   »  .. إىل  الهرم 
املوسم  يف  عرضه  عند  واسعاً 

الرمضاني املايض.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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قـام Snapchat بتحديـث ميـزة القصـص املخصصـة للسـماح ملزيـد من 
األشخاص باملشـاركة، بينما يمنحك اإلصدار األصىل من امليزة فقط طريقة 
إلضافـة أصدقـاء لعرض قصصك واملسـاهمة فيهـا، فإن اإلصـدار الجديد 
املسمى القصص املشرتكة يسمح لألصدقاء الذين تضيفهم بإضافة جهات 
االتصـال الخاصـة بهم.. ولنفرتض أنـك تطبخ وتريد مـن أصدقائك إضافة 
قصـص الطهى الخاصة بهم فقط أضفهـم إىل املجموعة، حتى يتمكنوا من 
إضافة املزيد من األشـخاص أيًضا، ويقول Snap إن ذلك يسـهل األمر ”عىل 
فريق كرة القدم بأكمله أو فريق املعسكر أو مجموعة من زمالء العمل الجدد 
لالسـتمتاع.ومثل القصص العادية، ستكون القصص املشرتكة مرئية فقط 
ملدة 24 ساعة قبل أن تختفي، لكنها ال تحتوى عىل مكون دردشة، ربما ألنه 
من املفرتض أن ليس كل املشـاركني يعرفون بعضهم البعض، وسيسـتخدم 
التطبيـق أيًضا الكشـف التلقائي عن اللغـة وأدوات املراجعة األخرى ملراقبة 
اإلضافات والتأكد من أنها كلها آمنة، وأخريًا سـتتلقى إشـعاًرا إذا انضممت 
إىل قصة مشرتكة مع شخص قمت بحظره ويمنحك هذا فرصة لرتك القصة 
إذا لم تكن مرتاًحا ملشاركة جزء من حياتك مع هؤالء املستخدمني. وأصدرت 
Snapchat ووعـدت بعـدد مـن امليـزات الجديـدة األخـرى خالل الشـهرين 
املاضيني، عىل األرجح يف محاولة لجعل الناس يسـتخدمون التطبيق بشـكل 
أكـرب ىف مواجهـة تباطؤ نمو اإليـرادات. وىف أبريل، قدمـت مجموعة جديدة 
من أدوات التحرير املالئمة ملنشـئ املحتوى تسـمى ”وضـع املخرج“ والتى 
ستسـاعدك عىل إنتاج املزيد من املحتوى املصقول، كما قدمت أيًضا عدسـة 
أبجديـة ASL يمكنك اسـتخدامها لتعلم أبجدية ASL وأصـدرت القدرة عىل 

مشاركة مقاطع فيديو YouTube مبارشة عىل النظام األسايس.
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أوضح تقرير جديـد تفاصيل تتعلق 
بمواصفـات هاتف آيفـون 14 برو 
املرتقب، يشري لتقنية جديدة ستدعم 

بها أبل هاتفها القادم.
وقـد تطرح  أبـل هاتـف آيفون 14 
 Always-On Display برو، بتقنيـة
لشاشـات الهاتف، عـرب دعم معدل 
تحديـث منخفض 1Hz يف شاشـات 

.ProMotion
وكانت أبـل قد طرحت هاتف آيفون 
Pro- 13 برو، العام املـايض بتقنية

 ،120Hz تحديـث  Motion ومعـدل 
وهذه التقنيـة كانت أول مرة تطرح 
لهواتـف آيفـون، و سيحسـن هـذا 
التدعيـم مـن شاشـات الهاتـف يف 

إصداراته القادمة.
و شاشات ProMotion التي ستطرح 
 iPhoneو iPhone 14 Pro يف هواتف
Pro Max 14 املقبلـة، سـيكون لها 
القـدرة عـىل االنخفـاض إىل معـدل 
الـذي سـيقلل مـن   ،1Hz تحديـث 
استهالك بطارية الهاتف، وسيسهم 
يف دوام عمر الشـحن لفرتة أطول.و 
كشـفت تقاريـر أخـرى جديدة عن 
نية أبـل لتدعيـم هاتف آيفـون 14 

للكامريا  املرتقب، بمستشعر خاص 
األماميـة مـن الهاتـف، و سـيكون 
 LG املستشـعر مـن تطويـر رشكة

Innotek الكورية الجنوبية.
وهـذه الخطـوة تتنبـأ بمـا أثري من 
تكهنات حول سـعي أبل السـتبدال 
الرشكة الصينية التـي كانت تمدها 
باملستشـعرات، برشكة LG، لتدعيم 
مستشـعرات كامرياتهـا األماميـة، 
وسـتكون املرة األوىل التي تعتمد بها 

أبل عىل رشكة كورية لهذا الغرض.
وأبل خططت يف البداية لدعم سلسلة 
iPhone 15 بمستشعر للكامرية من 
رشكـة LG Innotek الكورية، إال أن 
أبل قررت التحول إىل استخدام تقنية 
الرشكة الكورية بـدءاً من إصدارات 

هاتف آيفون 14 القادم قريبا.
 LG Innotek جدير بالذكر أن رشكة
يف الوقـت الحـايل تقـدم لرشكة أبل 

مستشعرات الكامرية الخلفية.
ومـن املتوقع أن يتم تقسـيم توريد 
رشكتـي  بـني  األماميـة  الكامـرية 
 LG Innotek و  اليابانيـة   Sharp
الكوريـة الجنوبية بعد هذه الخطوة 

من أبل.
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مدونتنا  تقوله  ما  هذا  عسكريا.  اإلرهاب  عىل  انترصنا 
قاد  الذي  السيايس  حتى  السيايس.  وخطابنا  اإلعالمية 
معركة النرص ضد اإلرهاب (٢٠١٤ـ ٢٠١٧) رئيس الوزراء 
األسبق حيدر العبادي أصدر مؤخرا كتابا أطلق عليه عنوان 
إني لم  أتفق معه دالليا مع  الفت هو «النرص املستحيل». 
أطلع عىل الكتاب بعد. كإن املؤلف  يريد القول  إن اإلرهاب 
ليس جيشا حتى تحقق عليه النرص ضمن قواعد اإلشتباك 
هزيمة  مقابل  لطرف  ساحق  نرص  الحروب.  يف  املعروفة 
أو  أو إذالل ينهي القصة  نكراء لطرف آخر. إتفاق تسوية 
يؤجل إنفجارها. اإلرهاب ليس جيشا بقدر ماهو منظومة 
مجال  هنا  ليس  واألمكنة  والتواريخ  للزمن  عابرة  فكرية 
أن  يمكن  ذلك  مع  والعقدية.  الفكرية  متبنياتها  مناقشة 
من  تقدمه  ما  بإفرتاض  حتى  لإليجار  بندقية  اىل  تتحول 
أطروحات ومفاهيم مثل العدو البعيد أو القريب أو الترتس 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  حتى  عدمه.  من  التكفري  أو 
وهيالري  ترمب  دونالد  بني  اإلتهامات  تبادل  سياق  ويف 
كون  عن  الحديث  جرى  أوباما  باراك  والرئيس  كلينتون 
داعش  بالشك.  إختزال  هذا  أمريكية.  صناعة  التنظيم  هذا 
لم تولد بعد عام ٢٠١٤. يف ذلك العام إحتلت أكثر من ثالث 
البغدادي من  بكر  أبو  محافظات عراقية وأعلن مؤسسها 
جامع النوري يف املوصل والدة ما أسماه «الدولة اإلسالمية 
«داعش».  اإلعالمي  لخطابنا  طبقا  أي  والشام»  العراق  يف 
يف  األقل  عىل  تسلل  عقديا  فكريا  تراثا  التنظيم  لهذا  لكن 
العرص الحديث من فكر سيد قطب الذي أخذ بدوره مفهوم 
املودودي.   األعىل  أبي  الباكستاني  ـ  الهندي  من  الحاكمية 
بعد سنوات قالئل من إعدام سيد قطب نشأ تنظيم التكفري 
كتابه  عرب  فرج  السالم  عبد   منظره  وظهر  والهجرة 
تلوينا عىل كتاب «معالم يف  الذي كان  الغائبة»  «الفريضة 
الطريق» لسيد قطب. أواخر السبعينات عندما غزا اإلتحاد 
السوفياتي إفغانستان ومانتج عن هذا الغزو ظهر تنظيم 
الله عزام اىل أموال أسامة بن  القاعدة بدء من تنظري عبد 
الدن اىل تفجري الربجني عام ٢٠٠١، وماتال ذلك من حروب 
 (٢٠٠٣ والعراق   ٢٠٠٢ (إفغانستان  دولتني  تدمري  اىل  أدت 
طبقا ملفهومني أحدهما تبناه أسامة بن الدن عرب تقسيم 
العالم اىل فسطاطني (الكفر واإليمان) واآلخر تبناه بوش 
قد  إمام  عادل  كان  ضدي).  فأنت  معي  تكن  لم  (إن  اإلبن 
فيلمه  يف  اإلرهاب  من   (١٩٩٢ (عام  مبكر  وقت  يف  سخر 
الفنانة  بطولته  قاسمته  الذي  وكباب)  (إرهاب  الشهري 

يرسى وكمال الشناوي وآخرين. 
يف  آخر  رأيا  السييس  الفتاح  عبد  املرصي  للرئيس  أن  يبدو 
ويف  السييس  إنتاجه.  عىل  عاما   ٣٠ من  أكثر  بعد  الفيلم 
ترصيحات أخرية يرى أن هذا الفيلم تعامل بشكل سلبي مع 
إشكالية املواطن والدولة. السييس الذي ال تزال بالده تعاني 
اإلرهاب  فيلم  إن  قال  سيناء  جزيرة  شبه  يف  اإلرهاب  من 
والكباب جعل املواطن خصما للدولة وليس خصما للسلبية 
عىل حد تعبريه بينما املفروض أن نجعل السلبية خصما. 
لست أريد أحتكم للمقاربة املرصية السيسية يف التعامل مع 
اإلرهاب إنطالقا من فيلم أنتج قبل ثالثني عاما أي عىل عهد 
الخارجية  الزوج وهيالري السيدة األوىل ال وزيرة  كلينتون 
بعد نحو عقدين من الزمن. بل لننظر اىل املقاربة العراقية 
قائد  وصف  الذي  اإلرهاب  فهذا  وتداعياته.  اإلرهاب  لنمو 
النرص النرص عليه بأنه «النرص املستحيل» تحول اىل جزء 
من خلطة عطار من نوع آخر تجمع الفساد باملخدرات وما 
ترتب عىل ذلك وال يزال من مصائب وويالت مجتمعية. من 
الفساد  ومكافحة  اإلرهاب  محاربة  نريد  العملية  الناحية 
أيضا  العملية  الناحية  املخدرات. لكننا من  ومطاردة تجار 
نصطدم بالفساد مرة فنرتاجع وباإلرهاب بوصفه منظومة 
ال جيش فننكفئ وبتجارة املخدرات بوصفها قضية تجمع 
اإلرهاب والفساد معا. القصة أصبحت تتعدى الكباب وكل 
أنواع املشاوي بعد أن ثبت أن عمليات اإلغراء التي هي أقرص 
بتواطؤات  الوطن  خريطة  عرب  تمتد  باتت  لإلثراء  الطرق 
مكشوفة ومحمية بحيث يصعب تحقيق نرص حتى لو كان 
نصف مستحيل. املسألة باتت تتصل بالحدود املفتوحة بدء 
من نوافذها املباعة املشرتاة اىل حواضنها املبتالة بكل أنواع 
الرتغيب والرتهيب والتخويف والتمييع. إنك حيال  تخادم 
الليايل  مافيات  ذلك  يف  بمن  املافيات  أنواع  كل  بني  خطري 
الحمراء التي تجعل املسؤول إما جزء من السائبة, أو عاجزا 

عن مواجهة كريستال املخدرات وإرهاب الكباب.
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ضمن  حالياً  الوهاب  عبد  شريين  تعيش 
الخاص  اإلستديو  داخل  مغلق  معسكر 
الغنائية  أعمالها  أحدث  لغناء  بها 
قريباً.وتحدثت  ستطرحها  التي 
يف  جمهورها  مع  شريين 
لتطمئنهم  ليلية  دردشة 
عن  وكشفت  أخبارها،  عىل 
األخرية  األزمة  بعد  جديدها 
وحسام  هي  بها  مرت  التي 
يف  الرتيند  تتصدر  جعلتها  حبيب 
قالت  حيث  العربية،  الدول  من  كثري 
إنها بخري وتحّرض حالياً مجموعة أغنيات 
تلو  الواحدة  القادمة  الفرتة  خالل  لتطرحها  جديدة 
لألغنيات  تنتمي  أغنية  األغنيات  هذه  بني  ومن  الكامل؛  األلبوم  من  بدالً  األخرى 
القادمة  الفرتة  تامر عاشور، وستتعاون شريين يف  ألحان  الدرامية ستكون من 

أنها بدأت  بعد غياب فرتة ليست قصرية.وذكرت  مع عمرو مصطفى مجدداً 
أن  نفت  كما  وزنها،  من  الكيلوغرامات  بعض  إلنقاص  غذائية  حمية  تتبع 
تكون قد عادت لحسام حبيب كما تردد أخرياً، مؤكدًة أنها إذا تمت العودة 
ذلك،  اإلشهار.إىل  أصله  والطالق  فالزواج  الفور  عىل  هذا  فستعلن  بينهما 
الدويل  قرطاج  مهرجان  يف  ضخم  غنائي  لحفل  تستعد  أنها  شريين  أكدت 

حيث ستحيي حفل ختام املهرجان، كما تستعد لحفل جديد يف مرص خالل 
شهر أغسطس القادم.

بالشعر  لها  صورة  رئيس  ياسمني  نرشت 
عىل  الرسمية  صفحاتها  عرب  األبيض 
بها  لتحتل  اإلجتماعي  التواصل  مواقع 

تريند السوشيال ميديا. 
عن  رئيس  ياسمني  النجمة  وكشفت 
شكل شخصيتها يف فيلم «رضب نار» 
إطالقه  واملقرر  بطولته  تتصدر  الذي 
رئيس  ونرشت  العام،  هذا  خالل 
صورة لها بشعر أبيض وهي ترتدي 
تحضرياتها  ظل  يف  أسود  فستاناً 

للشخصية.
إطار  يف  الفيلم  أحداث  وتدور 
التشويق  من  يخلو  ال  اجتماعي 
ياسمني  به  وستعود  واإلثارة، 
آخر  بعد  للجمهور  رئيس 

أعمالها «قمر ١٤».
ياسمني  بدأت  آخر،  صعيد  ئيس عىل  ر

من  تخوض  الذي  مازنجر»  «خطة  فيلمها  تصوير 
حمدي  النجم  مع  الكوميدية  األفالم  تجربة  خالله 
تلك  خالل  مختلف  بلوك  أيضاً  سيظهر  الذي  املريغني 

التجربة التي ستفاجىء الجمهور.
ورغم صمت ياسمني بخصوص خرب عودتها لزوجها 
تصالحا  بالفعل  لكنهما  الباجوري،  هادي  املخرج 

خالل الفرتة املاضية.

موت  بسبب  عام  غياب  بعد 
سمري  النجمني  والديها 

عبد  ودالل  غانم 
تعود  العزيز، 

املرصية  املمثلة 
سمري  دنيا 
إىل  غانم 
حة  لسا ا
بعمل  الفنّية 
حّي  مرس

جديد.
التفاصيل،  ويف 

تحمل 
املرسحية 

عنوان «روحي أنا» 
من كتابة كريم سامي وإخراج أوتاكا.  
النجوم  من  عدد  البطولة  ويشاركها 
سيف  وشيماء  ربيع  عيل  أبرزهم: 

وبيومي فؤاد ومحمود حافظ.
وتجري املفاوضات الختيار املرسح الذى 

ستعرض عىل خشبته املرسحية.
غانم  تنتظر  مّتصل،  سياق  يف 
«تسليم  فيلمها  عرض 
ترددت  الذي   ، أهايل» 
شائعات بشأن عرضه 
األضحى  عيد  يف 

املقبل.
هذا  ويعترب 
أول  العمل 
لة  بطو

مطلقة 
يف  لها 
لم  عا

أعمالها  آخر  بعد  السينما 
أحمد  النجم  أمام  ودوران»  «لف 

حلمي. 
«العالم  مسلسل  عرض  وتنتظر  هذا 
املوازي» الذي كان من املقرر عرضه يف 
رمضان املايض، وقال منتجها هشام 
حلقة   ١٥ يضم  املسلسل  إن  جمال 
فقط وكان يمر بظروف صعبة خالل 

تلك الفرتة.
عدد  بوصول  غانم  احتفلت  ذلك،  إىل 
الرسمية  صفحتها  عرب  متابعيها 
«إنستجرام»،  االجتماعي  التواصل  بموقع 

لـ١٤ مليون متابع مؤخرًا.
أنهم  فيها  معتربًة  للمناسبة  صورة  ونرشت 

مصدر دعمها.
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