
بغداد/ الزوراء:
اعلـن املكتـب االعالمـي لنائـب رئيـس 
الربملـان حاكـم الزاميل، موافقـة وزارة 
املالية عىل تحويل املحارضين واالداريني 
املجانيني اىل عقود. وذكر املكتب االعالمي 
للزاميل يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان وزير 

املالية اسـتجاب ملخاطبة الزاميل بشأن 
تضمـني التخصيصات الالزمـة لتحويل 
املحارضين واالداريني املجانيني يف وزارة 
الرتبيـة اىل عقود وفق قرار 315 ورصف 
الفروقات الكاملـة لهم ، وتكييف وضع 

االجراء اليوميني وتحويلهم اىل عقود .

بغداد/ الزوراء:
قـال وزير النفـط العراقي، إحسـان 
إسماعيل، إن زيارة إىل فرنسا محاولة 
لتأمـني مزيـد مـن االسـتثمارات يف 
مجـاالت النفـط والطاقـة يف العراق.
ونقلـت وكالـة ”فرانس بـرس“ عن 
إسـماعيل الـذي يـزور فرنسـا منـذ 
اليـوم،  املـايض ويغادرهـا  األربعـاء 
أن الزيـارة ”تهـدف إىل لقـاء ممثـيل 
الـرشكات املهمـة وإيصـال رسـالة 
تجارية لها للمشـاركة بشكل أكرب يف 
السـوق العراقيـة“. وأضـاف: ”لدينا 
صناعـة نفطية ضخمـة ونريد املزيد 
مـن األطـراف الفاعلـة واملزيـد مـن 
املنافسـة“. وقال الوزيـر إن ”الطاقة 
االنتاجيـة للعـراق تبلـغ 4,8 مليـون 
برميـل يومياً وينتج ما بني 4,4 و4,5 
مليـون برميـل يوميـا“. وأوضـح أن 
”الهـدف هـو الوصـول إىل 8 ماليـني 
برميـل بحلول نهاية عـام 2027 وإىل 
5 مليون برميـل بحلول عام 2025“.

وأضاف: ”نستخدم نحو مليون برميل 
ونصدر الباقي. يف الوقت الحايل نصدر 
3,4 مليون برميل“. وأجرى إسماعيل 
محادثات مع مسـؤولني من جمعية 
أصحاب العمل الفرنسـية ”ميديف“، 
التنفيـذي ملجموعـة  الرئيـس  ومـع 
”توتـال إنرجـي“ الفرنسـية باتريك 
بويانـي، ومع وزارة انتقـال الطاقة.
ولـم ترغب رشكـة ”توتـال إنرجي“، 
التعليـق عـىل االجتمـاع علمـا أنهـا 
وقعت عقدا بقيمة 10 مليارات دوالر 
يف 2021 يف العـراق، معلنـًة عودتهـا 
إىل البلد الـذي بدأت فيه أنشـطتها يف 
عرشينيـات القـرن املـايض. وتمتلك 
”توتـال إنرجي“ حالًيـا 22,5 يف املئة 
مـن حقل حلفايا النفطـي الذي أنتج 
حوايل 20 ألف برميل يوميا من حصة 
”توتال إنرجي“ يف عام 2020. ويملك 
العـراق احتياطيات هائلة من النفط، 
وُيعـد ثانيـة دولة يف منظمـة البلدان 

املصدرة للبرتول (أوبك).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الرتكيـة مقتـل 
جنديني تركيني خالل عملية عسكرية 
يف شـمال العراق، إذ تشن أنقرة حملة 
عسـكرية ضد مقاتلني أكـراد (أتراك) 

متحصنني هناك. 
وارتفعت بذلك حصيلة الجنود األتراك 
الذيـن قتلـوا يف املنطقة نفسـها منذ 
وزارة  وأعلنـت  ثمانيـة.  إىل  الثالثـاء 

الدفاع الرتكية يف بيان السـبت املايض 
مقتـل جندي وجـرح آخـر يف انفجار 
عبـوة محليـة الصنـع. وتنّفـذ تركيا 
بشكل متكرر هجمات يف شمال العراق 
حيث لـ“حزب العمال الكردسـتاني“ 
(الرتكي) قواعد ومعسكرات تدريب يف 
منطقة سنجار ويف املناطق الجبلية يف 
إقليم كردسـتان العراق الحدودي مع 

تركيا.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس األمريكي جـو بايدن، إن 
الواليـات املتحـدة لـن ترسـل أنظمة 
صواريخ ألوكرانيا يمكنها الوصول إىل 
روسيا، فيما ابلغ أردوغان بوتني بأن 
تركيا مستعدة لتنظيم لقاء بني روسيا 
وأوكرانيا واألمم املتحدة يف اسطنبول.

وجاءت الترصيحات يف أعقاب تقارير 

تفيد أن إدارة بايدن تسـتعد إلرسـال 
أنظمـة صاروخيـة بعيـدة املـدى إىل 
أوكرانيون  مسـؤولون  كييف.وسعى 
للحصـول عـىل أنظمـة بمـدى أطول 
تعرف باسم أنظمة الصواريخ متعددة 
اإلطـالق (إم.إل.آر.إس) ويمكنهـا أن 
تطلـق وابـال مـن الصواريـخ يقطع 
مئـات األميال. وذكرت شـبكة ”يس.

إن.إن“ وصحيفة ”واشنطن بوست“، 
أن إدارة بايـدن تميـل إىل إرسـال هذا 
النظام ونظـام آخر يعـرف اختصارا 
باسم (إتش.آي.إم.إيه.آر.إس) رسيع 
مسـاعدات  حزمـة  إطـار  يف  النقـل 
عسـكرية أكرب ألوكرانيـا. ولم يتضح 
مـا هو النظام الصاروخـي الذي كان 
بايدن يشـري إليه يف ترصيحاته. وقبل 

يومـني، وبعـد ترسيبـات وتلميحات 
مسـؤولني أمريكيـني بعـزم الواليات 
األوكرانيـة  القـوات  إمـداد  املتحـدة 
بصواريـخ متقدمـة وبعيـدة املـدى، 
جددت روسيا تحذيراتها بأن مثل تلك 
الخطـوات تشـكل اسـتفزازاً واضحاً 

وتصعيداً.

بغداد/ الزوراء:
أرسـل مجلس النواب، امـس االثنني، مقرتح قانون 
تجريـم التطبيع مـع الكيان الصهيوني إىل رئاسـة 
الجمهوريـة، فيما عقدت اللجنـة النيابية الخاصة 
ملتابعـة ملـف أزمـة الكهربـاء، اجتماعـاً ملعالجة 
النقـص يف الطاقـة وتنظيم عمل املولـدات األهلية.

وقالـت الدائـرة اإلعالميـة ملجلـس النـواب يف بيان 
تلقته «الـزوراء»: إن «مجلس النواب أرسـل قانون 
تجريـم التطبيع مـع الكيان الصهيوني إىل رئاسـة 

الجمهورية للمصادقة عليه». يف غضون ذلك، عقدت 
اللجنة النيابية الخاصة ملتابعة ملف أزمة الكهرباء، 
اجتماعـاً ملعالجـة النقص يف الطاقـة وتنظيم عمل 
املولدات األهلية. وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لنائب 
رئيـس الربملان تلقتـه «الـزوراء»: أن «نائب رئيس 
مجلـس النواب شـاخوان عبدالله تـرأس االجتماع 
الثاني للجنة النيابية الخاصة التي شكلت بعضوية 
نواب من لجنتـي الكهرباء والطاقة والنفط والغاز، 
ملتابعة ملـف أزمة الكهرباء وبحث السـبل الكفيلة 

ملعالجـة النقص يف الطاقة الكهربائية وتنظيم عمل 
املولـدات األهلية وتثبيت سـعر األمبـري بما يخفف 
مـن كاهل املواطنني». وأضاف البيان، أن «االجتماع 
عقد بحضور عدد من املسؤولني يف وزارتي الكهرباء 
والنفـط مـع ممثـيل رابطـة املولـدات األهليـة يف 
املحافظات».مـن جانبها، اسـتضافت لجنة النفط 
والغاز والثروات الطبيعية النيابية، عدداً من املديرين 
العامني يف وزارة النفط. وذكر بيان للدائرة اإلعالمية 
يف مجلس النواب، تلقته «الزوراء»: أن «لجنة النفط 

والغاز والثروات الطبيعية النيابية اسـتضافت عدداً 
مـن املديرين العامـني يف وزارة النفط». كما عقدت 
اللجنـة املاليـة ولجنة الصحـة والبيئـة النيابيتني، 
اجتماعا ملناقشـة مسـودة قانون الدعـم الطارئ.
وذكر بيان للدائرة اإلعالمية يف مجلس النواب، تلقته 
«الـزوراء»: أن «اللجنـة املالية عقـدت أجتماعا مع 
لجنة الصحة والبيئة ملناقشـة التخصيصات املالية 
لدعـم القطـاع الصحي لـوزارة الصحة يف مسـودة 

قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي».

مسقط/ الزوراء:
تنطلـق اليـوم الثالثـاء يف العاصمـة 
العمانيـة مسـقط  أعمـال املؤتمـر 
الـدويل للصحفيـني  الـدويل لالتحـاد 
والثالثـني  الحـادي  «الكونجـرس» 
والذي سيستمر إىل ٣ يونيو الذي اقيم 
يف مركـز عمان للمؤتمرات واملعارض 

بمشـاركة أكثـر مـن ٣٠٠ صحفيـا 
واعالميـا مـن ١٠٠ دولـة. واعلنـت 
سـلطنة ّعمان اسـتكمال جاهزيتها 
السـتضافة املؤتمـر الـدويل لالتحـاد 
«الكونجـرس»  للصحفيـني  الـدويل 
الحـادي والثالثـني ممثلـة يف جمعية 
الصحفيـني الُعمانيـة بمركـز ُعمان 

للمؤتمرات واملعارض بمسقط والذي 
املؤتمـر  ويحظـى  أيـام.   ٤ يسـتمر 
باهتمام محـيل وإقليمي ودويل كونه 
أبرز حدث صحفي وإعالمي تشـهده 
منطقة الرشق األوسـط، ويشارك يف 
أعمالـه نحـو ٣٥٠ صحفيًّـا يمثلون 
اتحـادات ونقابـات وجمعيـات أكثر 

مـن ١٠٠ دولـة مـن مختلـف قارات 
أكثـر  العالـم، إضافـة إىل مشـاركة 
مـن ٥٠ صحفيًّـا وإعالميًّـا يمثلـون 
صحًفا وإذاعات ومحطات تلفزيونية 
مختلـف  مـن  إلكرتونيـة  وصحًفـا 
دول العالـم. ويتضمـن برنامج حفل 
االفتتـاح كلمًة لرئيـس مجلس إدارة 

جمعيـة الصحفيني الُعمانية الدكتور 
محمـد بن مبـارك العريمـي، وكلمة 
لرئيس مجلـس إدارة االتحـاد الدويل 
للصحفيـني يونس مجاهـد، وعرض 
فيلم وثائقي عن الصحافة يف سلطنة 

ُعمان.
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بغداد/ الزوراء:
قالت منظمـة الصحة العامليـة إنها تلقت 
تقاريـر عـن 257 حالـة إصابـة مؤكـدة 
بجـدري القرود، ونحو 120 حالة مشـتبه 
بها، يف 23 دولـة. وأضافت املنظمة يف آخر 
تحديـث لهـا ، أن 5 دول إفريقيـة ينتـرش 
فيها جدري القرود بشـكل شـائع، مؤكدة 
تلقيهـا تقاريـر عـن 1365 حالـة إصابة 

و69 حالـة وفـاة بسـبب الفـريوس. ويف 
الواليات املتحـدة، أبلغت مراكز السـيطرة 
عىل األمراض والوقايـة منها عن 12 حالة 
إصابة بجـدري القـرود يف 8 واليات، حتى 
بعـد ظهر يوم الجمعة.وتم اإلبالغ عن هذه 
األمـراض يف فـرتات مختلفـة تـرتاوح من 

منتصف ديسمرب إىل أواخر مايو.

النيبال/ متابعة الزوراء:
عثـر عىل 14 جثة، حتـى صباح امس االثنـني، قرب ركام 
الطائـرة التي تحطمـت بمنطقـة جبليـة يف النيبال وعىل 
متنها 22 شـخصا، وفـق ما أفادت هيئة الطـريان املدني، 
االثنني. وقال الناطق باسم الهيئة، ديو تشاندرا الل كارن، 
لفرانـس برس بعـد يوم عىل وقوع الحـادث ”عثر عىل 14 
جثة حتى اآلن، وما زال البحث متواصال للعثور عىل البقية. 
الطقـس رديء جدا لكننا تمكنا مـن إيفاد فريق إىل موقع 
حادثـة التحطم. لم يكن من املمكن تسـيري رحلة أخرى“. 
واختفـت طائـرة صغـرية عـىل متنهـا 22 شـخصا فوق 

منطقـة جبليـة يف النيبـال، عىل ما أعلنت رشكـة الطريان 
”تـارا اير“، األحـد. والطائـرة الصغرية كانـت يف طريقها 
من بلدة ”بوخارا“ السـياحية الواقعة عـىل بعد نحو 125 
كيلومرتا غرب العاصمة كاتمندو إىل ”غومسـوم“ عىل بعد 
نحو 80 كيلومرتا إىل الشـمال الغربـي. وتدير هذه الطائرة 
رشكة ”تارا“ للطريان التي تستخدم أساسا طائرات ”توين 
أوتـري“ الكندية الصنع. وقالت رشكـة الطريان إن الطائرة 
تقل أربعة هنود واثنني من األملان و16 نيباليا، منهم ثالثة 

من أفراد الطاقم. وأضافت أن عىل الطائرة سبع نساء.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلن نائـب يف تحالف الفتـح ، مفاتحته 
رئاسة مجلس النواب لغرض تفعيل دور 
اللجـان النيابية من اجـل ترشيع قانون 
يحـل من ازمـة السـكن والعشـوائيات، 
وفيما اقرتح خبـري اقتصادي حلوال عدة 
ملعالجـة ازمة السـكن ، دعـا اىل رضورة 
تاسـيس بنوك ومؤسسات متخصصة يف 

مجال االسكان واالقراض.
وقـال النائـب عن تحالـف الفتـح فالح 
ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  الخزعـيل 
العـراق يزداد سـنويا مليـون و250 الف 
نسـمة ، بالتايل يحتاج اىل تناسب طردي 
يف بناء مؤسسـات الدولـة، خاصة فيما 
يتعلق بازمة السـكن ، الفتـا اىل ان ازمة 
السـكن تتعلق بازمات امنية واجتماعية 
وخدمية فاذا تم حل ازمة السكن ستحل 
ازمـات اخرى. وتابـع: لدينـا ايضا اكثر 
مـن 600 الف وحدة سـكنية عشـوائية 
يمكن ان تساهم باسـتقرار حتى ملفي 
الكهرباء والخدمـات ، الفتا اىل انه طالب 
رئاسـة الربملان بتوجيه اللجـان النيابية 
بتفعيـل دورها لترشيـع قانون يحل من 
ازمـة السـكن والعشـوائيات. من جهته 
قال الخبري االقتصـادي مظهر الغيثي يف 
حديـث لـ“الـزوراء“ ان ازمة السـكن يف 
العراق تحاج اىل مجموعة حلول للخروج 
املرصفيـة  القـروض  ان  مبينـا  منهـا، 
مازالـت دون املسـتوى املطلوب ويحتاج 
التخطيـط  واىل  الترشيعـات  اىل  العـراق 

العلمي وتعزيز النظام املرصيف وصندوق 
االسـكان وايجاد مصـادر لتمويل قطاع 
االسكان واالستفادة من تجارب الدول يف 
هـذا املجال ، ويمكن الذهـاب إىل طريقة 
((قرض مقابل أرض)) لتسـهيل عملية 
اإلقراض  وقيام الدولة بتوفري الضمانات 
مخاطـر  لتغطيـة  املقرضـني  لصالـح 
رضورة  عـىل  وشـدد  القـروض.  منـح 
االسـتعاضة عن توزيع األرايض والتي لم 

تحصد النتائج املرجوة بسبب عدم وجود 
املخدومـة،  األرض  توزيـع  إىل  خدمـات 
الفتـا اىل ان  مقرتح دعم صغار املقاولني 
بتحويـل االقتصـاد العراقـي اىل اقتصاد 
السوق وهذا يعني ان يكون قطاع السكن 
من مسـؤولية القطاع الخاص العراقي. 
وتابع: كما ان مصارفنا اليوم تعاني من 
شـح االموال لديها اما بسبب انعدام ثقة 
املواطنـني بها وعدم ايـداع اموالهم فيها 

او بسـبب سـوء االدارة او تفيش الفساد 
والرسقـات واالختالس، مبينـا ان الكتلة 
النقديـة املتداولة وتقدر بــ ٤٢ تريليون 
دينار منها ١٥ باملئة لدى القطاع املرصيف 
والباقي مكتنز لدى األهايل يف البيوت. كما 
ان قلة نسبة الفائدة ال تشجع عىل االيداع 
لذلك علينا استقطاب االموال املوجودة يف 
البيوت وجذبهـا نحو املصارف من خالل 
رفع نسـبة الفائدة اىل 12 حتى 15 باملئة 

وحسـب الظـرف والحالة. واشـار اىل ان 
الحكومة وتتوىل دفع فارق نسبة الفائدة 
وفق خطط مرسومة بعناية بدل ان تدعم 
املصـارف بشـكل مبـارش ، وكذلك يجب 
تسـهيل االجراءات املرصفيـة ومكافحة 
الفسـاد والبريوقراطيـة، وتقليل نسـبة 
الفائـدة عـىل القروض ألغراض السـكن 
وتقليـل الرضائـب عـىل البناء مـن اجل 
تشـجيع النـاس وصغـار املقاولني عىل 
بناء وحدات سـكنية ومجمعات سكنية 
صغرية ال تتجاوز 100 وحدة سكنية لكل 
مـرشوع. واكد رضورة اللجـوء اىل البناء 
العمودي والبنـاء الجاهز والقليل الكلفة 
لتقليل النفقات والعمل عىل زيادة رؤوس 
امـوال املصـارف وتشـجيعها للدخول يف 
عمليات االسـتثمار الخاصـة بالوحدات 
السـكنية وبيعهـا للمواطنني بأقسـاط 
مريحـة بضمانات. ومىض بالقول: يجب  
تشـجيع االسـتثمار ومن االفضل دعوة 
الرشكات االجنبية املتخصصة والرصينة 
لبناء املجمعات السكنية الكبرية وتسليم 
املفتـاح وتفعيـل دور املـرصف العقاري 
وصندوق االسكان والجمعيات التعاونية 
املبالـغ  ان  يالحـظ  مؤكـدا  لإلسـكان، 
الوطنية  التنمية  املخصصة السرتاتيجية 
بالقطـاع  للنهـوض   ٢٠١٠ اىل   ٢٠٠٧
السـكني تقـدر بــ ٥٢ مليـار دوالر مـا 
يشـكل نسـبة ٢٧،٧ % من اجمايل حجم 
االنفاق االستثماري الكيل لتطوير مجمل 

القطاعات والبالغ ١٨٧،٧ مليار دوالر.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
امس  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  أعلنـت 
االثنني، اطالق رواتب العمال املتقاعدين املضمونني 
يف بغداد واملحافظات لشهر حزيران ٢٠٢٢. وذكرت 
االجتماعي  والضمان  التقاعد  لدائرة  العام  املدير 
ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  حريان  خلود  للعمال 
العمل  وزير  قبل  من  مبارش  وبإرشاف  «الدائرة 
والشؤون االجتماعية ساالر عبد الستار، استكملت 
جميع االجراءات املتعلقة برواتب العمال املتقاعدين 
اطالق  «سيتم  أنه  وأضافت  لديها».  املضمونني 
الرواتب ابتداًء من الساعة الثانية من مساء امس 

االثنني املوافق ٣٠-٥-٢٠٢٢».

@á«b‘nfl@kmaÎä@÷˝†a
µ„Ï‡õæa@fib‡»€a

@µÌäaÜ�aÎ@ÂÌãöb0a@›ÌÏ•@NN@bÓ8ä
ÜÏ‘«@∂a@µÓ„b1a

@µfldn€@“áËm@bè„ãœ@ÒäbÌå@Z¡–‰€a@ãÌåÎ
¡–‰€a@¿@paäb‡rné¸a@Âfl@áÌçæa

@›Óflãi@µÌ˝fl@8@∂g@fiÏñÏ€a@b‰œáÁ

@÷aã»€a@¿@Ô◊ãm@á‰u@Âflbq@›n‘fl
‚bÌc@5@ÊÏõÀ@¿

@\ÜÎã‘€a@äáu\Äi257@@@Úibñg@ZÚÓæb»€a@Úzó€a
Ú€ÎÜ@23@¿@bËi@Èjnìfl@Ú€by@120@ÏÆÎ

@‚b�y@Û‹«@äÏr»€a@Â‹»Ì@Ô€bjÓ‰€a@îÓßa
@ÒÜÏ‘–æa@Òãˆb�€a

…ˆbí@›ÿìi@ÚÓ‘Ìãœg@fiÎÜ@5@¿@Íäbìn„a@pá◊c

ÂÌçÓ‡næa@ëäaáfl@Új‹�€@ÚÓœbög@pbuäÜ@|‰fl@Êdìi@fiáßa@·è•@·Ó‹»n€a

@È≤ädm@¿@ÚéÜbè€a@Òã‡‹€@åbn‡æa@Òãˆb�€a@äÎÜ@ äái@xÏnÌ@lÏ‰ßa@åbÀ@Üb„6@ô
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@kÓib„aÎ@Ú”b�€a@xaãic@ÚÌb‡¢@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a
paäáÉæbi@ÂÌãubnæa@ÒÜäb�fl@Û‹«@ÜáìÌÎ@¡–‰€a

Ú◊6ìæa@pbÓ‹‡»€a@ÒÜbÓ”@ã‘fl@¿@…éÏæa@?fl˛a@ã∏˚æa@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:
وجـه رئيس مجلس الـوزراء القائـد العام 
الكاظمـي،  مصطفـى  املسـلحة  للقـوات 
بحماية أبراج الطاقة وانابيب النفط، فيما 
شـدد عىل رضورة تامني الحدود ومحاسبة 
املتاجرين واملتعاطني واملروجني للمخدرات.

وقال الكاظمـي يف كلمة له خالل حضوره 
املؤتمـر األمنـي املوسـع للقيـادات األمنية 
املنعقـد يف مقر قيادة العمليات املشـرتكة، 
إنَّ  «الـزوراء»:  تلقتـه  ملكتبـه  بيـان  يف 
«الحكومة تواجه بعض التحديات التي لها 
تداعيات متعددة، والتي انعكسـت بدورها 
عـىل جوانـب التمويـل واإلدارة وغريهـا»، 
مبينـاً أنَّ «املسـؤولية مشـرتكة لألجهـزة 
األمنية والقوات املسـلحة، يف حماية بالدنا 
ومجتمعنـا مـن املخـدرات ومـن السـالح 
املنفلـت وهي تحديات كبـرية تتطلب منها 
املزيـد مـن الجهـود». وأضـاف أن «هناك 
منجـزات ميدانيـة وعسـكرية واضحـة يف 
عمليـات مالحقـة فلول داعـش اإلرهابية، 
وتتحتم اإلشادة بالجهد االستخباري املرافق 
لهـذه العمليات، وعلينا أن نسـتثمر الزخم 
نحو مواجهة الجريمـة املنظمة والعنارص 
التخريبيـة»، موجهاً «قيـادة قوات حرس 
الحدود يف وزارة الداخلية االستمرار بالجهود 
املبذولـة وتعزيزهـا؛ ملنـع تسـلل وتهريب 

املخدرات مع تسـخري موارد وزارة الداخلية 
لتأمـني ذلك».وشـدد عىل «جميـع األجهزة 
األمنية واالستخبارية وقوات حرس الحدود 
بمنـع عبور املخدرات من الحـدود الدولية، 
ومتابعة ومحاسـبة املتاجريـن واملروجني 
واملتعاطـني لهـا؛ للقضاء عىل هـذه اآلفة 
التـي باتـت تفتـك بالنسـيج املجتمعـي»، 
مشـرياً اىل أن «عـىل األجهـزة األمنية وضع 
الخطـط لتأمـني الحمايـة الالزمـة ألبراج 
الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف 
العنارص اإلرهابية». وأكد «رضورة مبارشة 
دوائـر  مـع  بالعمـل  الرشطـة  مديريـات 
البلديـة يف العاصمـة بغـداد واملحافظات؛ 
إلزالـة التجـاوزات عـىل املمتلـكات العامة 
والخاصة، وإظهار املدن بالشـكل الالئق»، 
الفتـًا اىل «رضورة قيـام مديريـة رشطـة 
الطاقة بواجباتها يف تأمني الحماية ألنابيب 
نقـل النفـط ومنـع أي تجـاوزات عليها».
وشدد الكاظمي عىل «الجهات األمنية كافة 
بتنفيذ مذكـرات القبـض القانونية واجبة 
القانونيـة»،  النفـاذ ومتابعـة اإلجـراءات 
موجهـاً «باّتباع السـلوك الحـازم إزاء من 
يتجـاوز أو يتعـدى عـىل رجـال األمن من 
خالل تنفيـذ الواجبات، وعىل القادة حماية 
منتسـبيهم من أي اسـتهداف عشائري قد 

يضعف قّوتهم».

bÓéÎä@∂g@fiÏñÏ€a@bË‰ÿ∫@bÓ„aã◊Î˛@Ùáæa@ÒáÓ»i@ÑÌäaÏñ@Ú‡ƒ„c@›éã„@Â€@ZÊáÌbi
@Òáznæa@·fl˛aÎ@bÓ„aã◊ÎcÎ@bÓéÎä@µi@ıb‘€@·Óƒ‰n€@ÍÜaá»néa@Â‹»Ì@ÊbÀÎÜäc

بغداد/الزوراء:
أصدرت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية، امس االثنني، 
حكما باإلعدام بحق املجرم (س) الذي يشغل منصب وايل الجنوب يف تنظيم داعش اإلرهابي 
واملسؤول األول عن تفجري سوق الباالت يف منطقة الباب الرشقي مطلع العام املايض الذي 
راح ضحيته العرشات من الشهداء والجرحى. وذكر املركز االعالمي ملجلس القضاء األعىل يف 
بيان ورد لـ «الزوراء»، أن «املجرم اعرتف يف دوري التحقيق االبتدائي والقضائي بأنه ينتمي 
إىل عصابات داعش اإلرهابي منذ عام ٢٠١٢ وقام بالتخطيط للقيام بخرق امني يف العاصمة 
الباالت)». (سوق  الرشقي  الباب  منطقة  تفجري  عملية  يف  اثنني  انتحاريني  مجهزا  بغداد 
وأضاف أن «املحكمة وجدت األدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا إلحكام املادة الرابعة من 

قانون مكافحة اإلرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».

@Cp¸bj€a@÷ÏéD@7v–m@Â«@fiÎ˚è‡‹€@‚aá«�a
Ô”ãì€a@lbj€a@¿

@@@3ô@›Óñb–m
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ıbõ‘€a@Û‹«@Ú€b �0a@’ibè€a@ÜaáÃi@µflc@pb–‹fl@Ú»ibnfl@á◊a

Ú‡ñb»€a@ÊÏ„b”@ÚÓ€b®a@ÈmäÎÜ@¿@ ãìÓé@laÏ‰€a@ê‹™@ZÔ‹flaç€a
�bÓ‰flc@�aäaã‘néa@ÊaáËìÌ@bÌäÏéÎ@÷aã»€a@Êa@á◊a

@pb”˝«@Úflb”g@∂g@…‹�n„@ZçÃ€a
Ô€Îá€a@…‡n1a@…fl@ÚÌäb§Î@ÚÌÜbón”a

@ÚÓ€b‡‹€@�aäb‘«@453@ÒÜb»néa
@ù»i@bËÓ‹«@Ô€Ïnèm@o„b◊

pbËßa

µjèn‰æaÎ@µ–√Ïæa@—‹é@Âfl@ÒáÌáu@ÚjuÎ@’‹�Ì@ÂÌáœaã€a

Ô€b®a@ Ïjé˛a@Òäaã®a@pbuäÜ@¿@ b–mäaÎ@äbjÃ‹€@á«bóm@ZıaÏ„˛a

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  د  أكَّ
االثنني،  امس  الزاميل،  حاكم  النواب 
بغداد  أمني  ملفات  سيتابع  أنه 
فيما  القضاء،  عىل  املُحالة  السابق 
ع  النواب سيرشِّ أنَّ مجلس  إىل  أشار 

يف دورته الحالية قانون العاصمة.
األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
”لجنة  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
عقدت  النيابية  واإلعمار  الخدمات 
النائب  برئاسة  موسعاً  اجتماعاً 
حاكم  النواب  مجلس  لرئيس  األول 
أمني  خالله  استضافت  الزاميل، 
املتقدم  والكادر  كاظم،  عمار  بغداد 
نواب  من  عدد  بحضور  األمانة،  يف 
مشرتكة  رؤية  عىل  لالتفاق  بغداد، 

للنهوض بواقع العاصمة“.
للبيان بأن ”زمن  ونوَّه الزاميل وفقاً 
محاسبة  دون  من  املسؤولني  إقالة 
جميع  بنفيس  وسأتابع  انتهى،  قد 
امللفات املتعلقة بأمني بغداد السابق 
القضائية“،  الجهات  عىل  واملُحالة 
غريهم  تويل  ”سيناريو  أن  اىل  الفتاً 
لن يتكرر ولن يعفيهم من املسؤولية 

القانونية تجاه بغداد“.

مرحلة  خطوات  ”أوىل  أن  وأوضح 
اإلصالح تكون بفتح ملفات الفساد 
ومحاسبة الفاسدين اليقاف الهدر يف 
رؤية  ”تقديم  اىل  داعياً  العام“،  املال 

واسرتاتيجية  عاجلة  عمل  وخطة 
األمانة  إلدارة  للتحقيق  قابلة 
الفرتة  خالل  العاصمة  وتطوير 
املقبلة، واإلرساع يف وضع املعالجات 

للملفات واملشاكل املرتاكمة يف قطاع 
الصحي،  الرصف  وشبكات  املياه، 
ومعالجة  املرورية،  االختناقات  وفكِّ 
بغداد،  مداخل  وتأهيل  النفايات، 

والعشوائيات  التجاوزات  إىل  إضافًة 
للمناطق  األولوية  واعطاء  وغريها، 
وخالل  الخدمات  من  املحرومة 
مواعيد دقيقة ومحددة لالنتهاء من 

اإلنجاز“.
النواب  ”مجلس  أن  الزاميل،  وبنيَّ 
خالل  الحرص  أشد  حريص 
قانون  ترشيع  عىل  الحالية  دورته 
أوسع  صالحيات  ملنح  العاصمة، 
لألمانة وإحداث ثورة انمائية شاملة 
املجلس  ”دعم  اىل  مشرياً  بغداد“،  يف 
من  الحارض  الوقت  يف  األمانة  لعمل 
ومراقبة  تخصيصاتها  زيادة  خالل 

رصفها“.
التنسيق  ”رضورة  عىل  وشدد 
املستمر بني االمانة ولجنة الخدمات 
”أيَّ  أن  اىل  الفتاً  النيابية“،  واإلعمار 
مسؤول أو موظف يتسبب يف عرقلة 
العمل يعد جزءاً من آفة الفساد، وأن 
و  رشعية  مسؤولية  األمانة  أمام 
املعالجات  لوضع  واخالقية  قانونية 
امللموسة  النتائج  وتقديم  الواقعية 
عمل  خالل  من  الخدمية،  للمشاكل 
لخدمة  ودؤوب  حقيقي  ميداني 

الشعب“.

بغداد/ الزوراء:

الوزراء  ملجلس  العام  األمني  أكد 

حميد نعيم الغزي، امس االثنني، 

إقامة  إىل  يتطلع  العراق  أن 

وتجارية  اقتصادية  عالقات 

اشار  فيما  الدويل،  املجتمع  مع 

يشهدان  وسوريا  العراق  ان  اىل 

استقراراً أمنياً.

العام  األمني  ملكتب  بيان  وذكر 

ملجلس الوزراء، تلقته ”الزوراء“: 

الوزراء  العام ملجلس  ”األمني  أن 

حميد نعيم الغزي، استقبل سفري 

بيدرو  بغداد  يف  أسبانيا  مملكة 

”الغزي  أن  مبيناً  مارتينيث“، 

رحب بالرشكات األسبانية للعمل 

داخل العراق“.

أن  للبيان،  وفقاً  الغزي  وأكد 

”العراق يتطلع إىل إقامة عالقات 

املجتمع  اقتصادية وتجارية مع 

الدويل؛ ملا ستشهده املرحلة املقبلة 

من تنفيذ العديد من املرشوعات 

بمختلف  واالستثمارية  الوزارية 

القطاعات يف العراق“.

عن  مارتينيث  عرب  جانبه،  من 

”توجه الحكومة األسبانية لدعم 

وال  كافة،  املجاالت  يف  العراق 

املناخية  التغريات  ملف  يف  سيما 

التي تشهدها أغلب دول العالم“، 

أسبانيا  ”تعرض  إىل  مشرياً 

العمل  ورضورة  املائية،  للشحة 

هذا  يف  الخربات  وتبادل  املشرتك 

امللف الحيوي“.

العام  أكد األمني  يف غضون ذلك، 

الغزي،  حميد  الوزراء  ملجلس 

يف  يشهدان  وسوريا  العراق  ان 

استقراراً أمنياً بعد تعرضهما إىل 

هجمة إرهابية.

ملجلس  العامة  األمانة  وقالت 

الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

الوزراء  العام ملجلس  ”األمني  ان 

حميد نعيم الغزي، استقبل سفري 

يف  السورية  العربية  الجمهورية 

بغداد سطام جدعان الدندح“.

أطر  بحث  ”تم  انه  وأضاف 

البلدين  بني  املشرتكة  التعاون 

التجارية  املجاالت  يف  الشقيقني 

املجال  االقتصادية، فضالً عن  و 

الغذائي الذي يعد من أبرز املوارد 

التي تسهم يف دعم الناتج القومي 

للبلدين“.

”حكومتي  أن  الغزي  وأكد 

تربطهما  البلدين،  وشعبي 

تأريخية“،  وثيقة  عالقات 

يشهدان  ”البلدين  أن  إىل  مشرياً 

أمنياً  استقراراً  الحايل  الوقت  يف 

بعد تعرضهما إىل هجمة إرهابية 

التكفريية  العصابات  قبل  من 

داعش“.

بغداد/ الزوراء:
استعادة  من  تمكنها  االثنني،  امس  املالية،  وزارة  أعلنت 
األمر  لجنة  مع  بالتعاون  املالية،  وزارة  إىل  عقاراً   453

الديواني رقم 50 لسنة 2019.
بيان  يف  للوزارة،  التابعة  الدولة  عقارات  دائرة  وذكرت 
تلقته ”الزوراء“: أن ”جهود البحث والتحري عن األمالك 
الخطة  وأن  مستمرة،  مازالت  للدولة  التابعة  والعقارات 
املوضوعة لغرض استعادة تلك األمالك تسري بخطى ثابتة، 

تنفيذا للقوانني والتعليمات الصادرة بهذا الشأن“.
مستوالً  كانت  املسرتدة  األمالك  ”أغلب  أن  وأضافت، 
عليها من قبل بعض الجهات“، مشرية اىل أنه ”بعد إتمام 
اإلجراءات التدقيقية تبني أن معظم تلك األمالك غري داخلة 
ضمن قاعدة البيانات الخاصة بأمالك وزارة املالية وجرى 
االستيالء عليها خارج الضوابط والتعليمات املعمول بها، 
باسرتدادها  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ  الدائرة  تلتزم  حيث 

واعادتها اىل أمالك الدولة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، عن إطالق 
ومنتسبي  املوظفني  سلف  من  جديدة  وجبة 

الدفاع والداخلية.
املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقته  وقال 

من  جديدة  وجبة  إطالق  ”تمَّ  إنه  ”الزوراء“: 
والداخلية  الدفاع  ومنتسبي  املوظفني  سلف 
مليون  الـ50  وحتى  ماليني   5 من  تبدأ  التي 
دينار بعد استكمال جميع إجراءات املنح وفق 
”التقديم  أن  وأضاف،  والتعليمات“.  الضوابط 

املرصف  فروع  طريق  عن  يكون  السلف  عىل 
املنترشة يف بغداد واملحافظات“، مشرياّ، إىل أن 
طلبات  استقبال  يف  مستمرة  مازالت  ”الفروع 
للموظفني  السلف  عن  الرتويج  معامالت 

ومنتسبي القوات األمنية“.

بغداد/ الزوراء:
عن  االثنني،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت 
الحرارة  درجات  يف  وارتفاعاً  للغبار  تصاعداً 

األسبوع الحايل.
”حالة  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
الطقس ليوم الثالثاء سيكون صحواً مع بعض 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف  الغيوم 
والرياح تكون شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة 
الرسعة (20-10) كم/س تنشط نهاراً اىل (30) 
األماكن،  كم/س مسببة تصاعد غبار يف بعض 
بينما سيكون طقس املنطقة الشمالية صحواً، 
معتدلة  اىل  خفيفة  غربية  شمالية  والرياح 

الرسعة (20-10) كم/س، أما درجات الحرارة 
األقسام  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  فسرتتفع 
لليوم  مقاربة  وتكون  والشمالية،  الوسطى 

السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.
سيكون  األربعاء  غد  يوم  ”طقس  أن  وأضاف 
صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليال عن اليوم 
السابق، والرياح متغرية االتجاه خفيفة الرسعة 

(10-5) كم/س بعموم البالد“.
سيكون  الخميس  يوم  ”طقس  أن  إىل  وأشار 
االتجاه  متغرية  والرياح  البالد،  بعموم  صحواً 
االقسام  ويف  كم/س،   (5-10) الرسعة  خفيفة 
الرياح  ستكون  الوسطى  املنطقة  من  الغربية 
الرسعة(20-30) معتدلة  رشقية  جنوبية 

(40-30)كم/مسببة  اىل  نهاراً  تنشط  كم/س 
ترابية  عواصف  لحدوث  وفرصة  الغبار  تصاعد 
عن  قليالً  فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما  فيها، 
والشمالية،  الوسطى  األقسام  يف  السابق  اليوم 
وتكون مقاربة لليوم السابق يف القسم الجنوبي 

من البالد“.
املقبلة  الجمعة  ليوم  البالد  أن ”طقس  وأوضح، 
سيكون صحواً يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، 
صحواً  الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون  بينما 
األقسام  يف  الغبار  ويتصاعد  الغيوم  بعض  مع 
خفيفة  االتجاه  متغرية  والرياح  منها،  الغربية 
الحرارة  ودرجات  كم/س،   (5-10) الرسعة 

ترتفع قليالً عن اليوم السابق بعموم البالد ”.
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بغداد/ الزوراء:

قالـت منظمـة الصحـة العامليـة إنها 

تلقـت تقارير عـن 257 حالـة إصابة 

مؤكـدة بجدري القـرود، ونحـو 120 

حالة مشتبه بها، يف 23 دولة.

وأضافت املنظمـة يف آخر تحديث لها ، 

أن 5 دول إفريقيـة ينترش فيها جدري 

القرود بشـكل شـائع، مؤكـدة تلقيها 

تقارير عـن 1365 حالـة إصابة و69 

حالة وفاة بسبب الفريوس.

ويف الواليـات املتحـدة، أبلغـت مراكـز 

السـيطرة عىل األمراض والوقاية منها 

عن 12 حالـة إصابة بجدري القرود يف 

8 واليات، حتى بعد ظهر يوم الجمعة.

وتـم اإلبالغ عن هذه األمراض يف فرتات 

مختلفة ترتاوح من منتصف ديسـمرب 

إىل أواخر مايو.

وأوضحت املنظمة أنه منذ عام 2017، 

ارتبطـت الوفيات القليلة لألشـخاص 

غـرب  يف  القـرود  بجـدري  املصابـني 

إفريقيا بصغر السن أو بعدوى فريوس 

نقص املناعة البرشية غري املعالج.

وأشارت إىل أن مستوى مخاطر الصحة 

العامـة العاملية معتـدل، ”مع األخذ يف 

االعتبـار أن هـذه هي املـرة األوىل التي 

يتم فيها اإلبالغ عن حاالت ومجموعات 

جدري القردة بشكل متزامن يف مناطق 

جغرافيـة متباينـة عىل نطاق واسـع 

ملنظمة الصحة العاملية، وبدون روابط 

وبائية معروفة بالبلـدان غري املوبوءة 

يف غرب أو وسط إفريقيا“.

وقالت الصحة العاملية أيضا يف تحديثها: 

”يمكـن أن تصبـح مخاطـر الصحـة 

العامة عالية إذا اسـتغل هذا الفريوس 

الفرصة إلثبات نفسـه كمرض برشي 

عرضـة  األكثـر  الفئـات  إىل  وانتـرش 

لإلصابة بأمراض خطرية مثل األطفال 

الصغار واألشخاص الذين يعانون من 

ضعف املناعة“.

الرعايـة  مقدمـي  املنظمـة  وحثـت 

الصحية عىل املراقبة عن كثب لألعراض 

املحتملة، مثل الطفح الجلدي والحمى 

وتضخـم الغـدد الليمفاويـة والصداع 

وآالم الظهـر وآالم العضـالت والتعب، 

وإجراء االختبارات ألي شخص يعاني 

من هذه األعراض.

وجدري القرود هو مرض فريويس نادر 

للغاية يشـبه الجدري البـرشي، لكنه 

يعتـرب رسيريـا أقـل خطـورة، يتطور 

املرض يف النهاية إىل طفح جلدي. يمكن 

أن يحدث هذا يف جميع أنحاء الجسـم. 

ويسـتمر املرض عادة من أسبوعني إىل 

أربعة أسابيع.

وجـدري القرود ليس مرضا ينتقل عن 

طريق االتصال الجنـيس، ولكن يمكن 

أن ينتـرش من خالل االتصـال الحميم 

أثنـاء ممارسـة الجنس عندمـا يكون 

لدى شخص ما طفح جلدي نشط.

ويعمـل العلمـاء عىل ترتيب تسلسـل 

الشـفرة الجينية للعينات الفريوسـية 

من املـرىض يف هـذه الفاشـية ملعرفة 

املزيـد عـن أصولهـا، لكـن ”البيانات 

ينتمـي  الجينـوم  أن  تؤكـد  األوليـة 

إىل فصيلـة غـرب إفريقيـا لفـريوس 

جدري القـردة“، وفقا ملنظمة الصحة 

العاملية.

وبالعودة إىل الوراء، فقد تنبأ علماء من 

اململكة املتحدة، يف عام 1988، بمرض 

جدري القردة، وقالـوا يف تقرير علمي 

نـرش وقتها ”بمـرور الوقت، سـيزداد 

متوسـط حجـم ومـدة أوبئـة جدري 

القردة“.

ويف ذلـك الوقـت، كان جـدري القـردة 

نـادًرا للغاية، حيث اكتشـف العاملون 

يف مجال الرعاية الصحية حاالت قليلة 

فقط يف غرب ووسط أفريقيا.

وأصيب الناس وقتها بشـكل حرصي، 

تقريًبا، عن طريق االتصال بالقوارض، 

ثم انترش الفريوس بني عدد قليل فقط 

من األشخاص.

لكن علمـاء ”يتمتعون ببعـد النظر“، 

وفـق تعبـري اإلذاعة العامـة األمريكية 

”أن بي آر“، حذروا من أن هذه الحاالت 

املتفرقـة سـتزداد وتنتـرش جغرافيـاً 

بمرور الوقت.

يقول طبيب األمراض املعدية، بوغوما 

تيتانجي، مـن جامعة إيموري لإلذاعة 

األمريكيـة ”يف كل ورقـة بحثيـة عـن 

حاالت تفيش سـابقة لجـدري القردة، 

كيفيـة  حـول  تحذيـر  دائمـا  هنـاك 

حاجتنا لالستعداد ملزيد من انتشاره يف 

املسـتقبل“ ثم تابع ”لقد تم إثبات هذا 

التوقع بالفعل“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن البنك املركزي العراقي، امس اإلثنني، 
مبـارشة رشكـة فيـزا العامليـة بعملها يف 

العراق.
وذكر املكتـب اإلعالمي للبنـك املركزي، يف 
بيان تلقته ”الـزوراء“: أن ”محافظ البنك 
املركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، 
استقبل وفداً من رشكة فيزا العاملية، حيث 
بـارشت الرشكة الخطوات األوىل لعملها يف 

العراق“.

وأكـد مخيـف بحسـب البيـان، أن ”البنك 
املركزي العراقي سيدعم خطوات الرشكة 
يف عملهـا بالعـراق ملـا يف ذلك مـن أهمية 
يف اسـتقطاب الخـربات الدوليـة الرصينة 
ورضورة تشـجيع املدفوعات اإللكرتونية 

وتعزيز الشمول املايل“.
وأضـاف، أن ”البنك املركـزي العراقي يويل 
اهتمامـاً كبرياً يف تطويـر القطاع املرصيف 
ويواكب أحدث التطورات ،وسـنوفر الدعم 

الالزم لذلك“.

النيبال/ متابعة الزوراء:
عثـر عـىل 14 جثـة، حتى صبـاح امس 
االثنني، قرب ركام الطائرة التي تحطمت 
بمنطقة جبلية يف النيبال وعىل متنها 22 
شـخصا، وفق مـا أفادت هيئـة الطريان 

املدني، االثنني.
وقال الناطق باسـم الهيئة، ديو تشاندرا 
الل كارن، لفرانـس بـرس بعـد يوم عىل 
وقـوع الحادث ”عثر عـىل 14 جثة حتى 
اآلن، وما زال البحث متواصال للعثور عىل 
البقيـة. الطقس رديء جـدا لكننا تمكنا 
من إيفاد فريق إىل موقع حادثة التحطم. 

لم يكن من املمكن تسيري رحلة أخرى“.
واختفـت طائـرة صغرية عـىل متنها 22 
شـخصا فوق منطقة جبليـة يف النيبال، 
عىل مـا أعلنت رشكة الطريان ”تارا اير“، 

األحد.
والطائرة الصغـرية كانت يف طريقها من 
بلـدة ”بوخـارا“ السـياحية الواقعة عىل 
بعد نحـو 125 كيلومرتا غـرب العاصمة 
كاتمنـدو إىل ”غومسـوم“ عـىل بعد نحو 
80 كيلومـرتا إىل الشـمال الغربي. وتدير 
هذه الطائـرة رشكة ”تارا“ للطريان التي 
تسـتخدم أساسـا طائرات ”توين أوتري“ 

الكندية الصنع.
وقالـت رشكـة الطـريان إن الطائرة تقل 
أربعة هنود واثنني من األملان و16 نيباليا، 
منهم ثالثة من أفراد الطاقم. وأضافت أن 

عىل الطائرة سبع نساء.
وأكـد مسـؤول عسـكري نيبـايل أنـه تم 
العثور عـىل حطام الطائـرة التي فقدت 
األحد يف الجبال النيبالية، مشـريا إىل عدم 
وجود أي معلومات حتى اآلن حول وجود 

ناجني محتملني من ركابها.
ونرش الجيش صورة جوية ملوقع التحطم 
عىل ”تويرت“، حيث يمكن رؤية أجزاء من 
الطائـرة متناثـرة عرب سـفح الجبل.ولم 
ترد تفاصيل عن وجود أي ناجني. وكانت 

الطائـرة تقـل 22 راكبـا، بينهـم بعض 
األجانب من أملانيا والهند.

وأقلعـت الطائرة ”تارا إيـر“، التي كانت 
يف رحلـة مدتها 20 دقيقة مقررة إىل بلدة 
جومسوم الجبلية يوم األحد، من منتجع 
بوخارا السـاحيل عىل بعـد 200 كيلومرت 

غربي العاصمة كاتماندو.
 Twin” وفقـدت الطائرة التوربينية طراز
Otter“، االتصـال بـربج املطار قبل وقت 
قصـري من الهبـوط يف منطقـة تجتازها 

الوديان العميقة والقمم العالية.
وحالت األحوال الجوية السـيئة والظالم 
دون اسـتمرار البحث مسـاء أمس، لكن 
خاصـة  وطائـرة  عسـكرية  مروحيـة 
استأنفا أعمالل فجر امس االثنني، وعثرا 

عىل حطام الطائرة املنكوبة.
وقـال نارايـان سـيلوال املتحدث باسـم 
الجيش عـىل ”تويرت“، إن قـوات الجيش 
وفـرق اإلنقاذ تتجه نحـو موقع التحطم 
املحتمل، الذي يعتقد أنه يقع بالقرب من 

قرية ليتي يف منطقة موستانج.
ويحظـى مسـار الرحلـة الـذي سـلكته 
الطائـرة املنكوبـة، بشـعبية كبـرية بني 
الهنـود  والحجـاج  األجانـب  الرحالـة 
معبـد  يـزورون  الذيـن  والنيباليـني 

موكتيناث.
ويف عـام 2016، تحطمـت طائـرة مـن 
طراز ”Tara Air Twin Otter“ عىل نفس 
الطريـق بعـد إقالعهـا، مما أسـفر عن 
مقتـل جميـع ركابها البالـغ عددهم 23 
شخصا. ويف عام 2012، تحطمت طائرة 
تابعة لرشكة ”Agni Air“ كانت متجهة 
مـن بوخـارا إىل جومسـوم، مما أسـفر 
عن مقتل 15 شـخصا ونجـاة 6 آخرين.

ويف عـام 2014، تحطمـت طائـرة تابعة 
للخطـوط الجوية النيبالية كانت متجهة 
مـن بوخـارا إىل جومـال، مما أسـفر عن 

مقتل 18 شخصا كانوا عىل متنها.

مسقط/ الزوراء:
تنطلق اليوم الثالثاء يف العاصمة 
العمانية مسـقط  أعمال املؤتمر 
الدويل لالتحـاد الدويل للصحفيني 
«الكونجرس» الحـادي والثالثني 
والذي سيستمر إىل 3 يونيو الذي 
اقيم يف مركز عمـان للمؤتمرات 
واملعـارض بمشـاركة أكثـر من 
300 صحفيـا واعالميا من 100 

دولة.
واعلنت سـلطنة عمان استكمال 
جاهزيتهـا السـتضافة املؤتمـر 
الدويل لالتحـاد الدويل للصحفيني 
«الكونجرس» الحـادي والثالثني 
الصحفيـني  جمعيـة  يف  ممثلـة 
الُعمانية بمركز عمان للمؤتمرات 
واملعارض بمسقط والذي يستمر 

4 أيام.
ويحظى املؤتمـر باهتمام محيل 
وإقليمـي ودويل كونه أبرز حدث 
صحفي وإعالمي تشهده منطقة 
يف  ويشـارك  األوسـط،  الـرشق 
أعماله نحو 350 صحفيًّا يمثلون 
اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر 
من 100 دولة من مختلف قارات 
العالم، إضافة إىل مشـاركة أكثر 
من 50 صحفيًّا وإعالميًّا يمثلون 
ومحطـات  وإذاعـات  صحًفـا 
تلفزيونية وصحًفا إلكرتونية من 

مختلف دول العالم.
ويتضمـن برنامج حفل االفتتاح 
إدارة  مجلـس  لرئيـس  كلمـًة 
الُعمانيـة  الصحفيـني  جمعيـة 
مبـارك  بـن  محمـد  الدكتـور 
العريمـي، وكلمة لرئيس مجلس 
إدارة االتحـاد الـدويل للصحفيني 
يونـس مجاهـد، وعـرض فيلـم 
وثائقي عن الصحافة يف سلطنة 

ُعمان.
كمـا يتـم خـالل حفـل االفتتاح 
اإلعالن عن جائزة سلطنة ُعمان 
ألفضل صورة صحفية يف العالم، 
وتكريم 5 مـن عائالت صحفيني 
عملهـم  أداء  خـالل  ُفقـدوا 

الصحفي.
وقـال الدكتور محمـد بن مبارك 
العريمـي رئيـس مجلـس إدارة 

الُعمانيـة  الصحفيـني  جمعيـة 
الكونجـرس يهـدف  إن مؤتمـر 
اإلعالمـي  بالعمـل  التعريـف  إىل 
بسـلطنة ُعمـان والتعـاون بني 
اإلعالميـة  املؤسسـات  مختلـف 
الصحفـي  تعريـف  إىل  إضافـة 
بجميـع  الُعمانـي  واإلعالمـي 
جزئيـات هـذه املنظمـة الكبرية 
التـي تضـم أكثـر مـن 600 ألف 

و500 صحفي حول العالم.
وأّكد عـىل أن جمعية الصحفيني 
مـع  وبالتعـاون  الُعمانيـة 
األمانـة العامـة يف االتحاد الدويل 
للصحفيـني تعمالن عىل إشـهار 
للصحفيـني  اآلسـيوي  االتحـاد 
الذي سـوف تكون انطالقته من 

مسقط.
مـن جانبـه، أكد مجاهـد يونس 
رئيس االتحـاد الدويل للصحفيني 
عمـان  سـلطنة  اسـتضافة  أن 
ملؤتمـر االتحاد الدويل للصحفيني 
«الكونجـرس» الــ 31 مناسـبة 
الصحفيـني  قضايـا  ملناقشـة 
وحرية الصحافة وما يجري عىل 
الصعيـد العاملـي اضافـة اىل ان 
مسـقط سـتكون محطة هامة 
النتخـاب مجلـس ادارة االتحـاد 

الدويل للدورة القادمة.
ُيذكر أن سـلطنة ُعمان تعد ثاني 
دولـة عربيـة بعـد تونـس وأول 
دولـة يف غـرب القارة اآلسـيوية 
تستضيف هذه االجتماعات التي 
انطلقت بدايتها من بروكسـل يف 
عـام 1952 وهـي أكـرب منظمة 
يف  تضـم  للصحفيـني  عامليـة 
عضويتهـا أكثـر مـن 600 ألـف 
إعالمي مـن 178 نقابة وجمعية 

من 148 دولة حول العالم.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس األمريكـي جو بايدن، 
إن الواليـات املتحـدة لـن ترسـل 
أنظمة صواريـخ ألوكرانيا يمكنها 
الوصـول إىل روسـيا، فيمـا ابلـغ 
أردوغان بوتني بأن تركيا مستعدة 
لتنظيم لقاء بني روسـيا وأوكرانيا 

واألمم املتحدة يف اسطنبول.
وجـاءت الترصيحـات يف أعقـاب 
تقارير تفيد أن إدارة بايدن تستعد 
إلرسـال أنظمة صاروخيـة بعيدة 

املدى إىل كييف.
أوكرانيـون  مسـؤولون  وسـعى 
للحصول عـىل أنظمة بمدى أطول 
تعـرف باسـم أنظمـة الصواريخ 
(إم.إل.آر.إس)  اإلطـالق  متعـددة 
مـن  وابـال  تطلـق  أن  ويمكنهـا 

الصواريخ يقطع مئات األميال.
”يس.إن.إن“  شـبكة  وذكـرت 
بوسـت“،  ”واشـنطن  وصحيفـة 
أن إدارة بايـدن تميـل إىل إرسـال 
هـذا النظـام ونظـام آخـر يعرف 
(إتـش.آي.إم. باسـم  اختصـارا 

إيـه.آر.إس) رسيع النقـل يف إطار 
حزمة مسـاعدات عسـكرية أكرب 

ألوكرانيا.
النظـام  هـو  مـا  يتضـح  ولـم 
الصاروخي الذي كان بايدن يشـري 

إليه يف ترصيحاته.
ترسيبـات  وبعـد  يومـني،  وقبـل 
وتلميحـات مسـؤولني أمريكيـني 

بعزم الواليات املتحدة إمداد القوات 
متقدمـة  بصواريـخ  األوكرانيـة 
روسـيا  جـددت  املـدى،  وبعيـدة 
تحذيراتها بـأن مثل تلك الخطوات 
تشكل استفزازاً واضحاً وتصعيداً.

لـدى  الـرويس  السـفري  وحـذر 
أنتونـوف،  أناتـويل  واشـنطن، 
الواليـات املتحدة مـن إمداد كييف 
بأسـلحة صاروخية بعيـدة املدى. 
وقال إن بـالده تأمـل يف أن يتغلب 
التفكـري السـليم والعقالنيـة لدى 
الجانب األمريكي، بحسب ما نقلت 

وكالة ”نوفوستي“.
وأوضح أن روسيا تنطلق يف الوقت 
الحايل من ترصيح املمثل الرسـمي 
للبنتاغـون، جـون كريبـي، بـأن 
القرار النهائي بشأن هذه القضية 

لم يتخذ بعد.
واشـنطن  أن  ”نأمـل  وأضـاف: 
الخطـوة  هـذه  مثـل  تتخـذ  لـن 

االستفزازية“.
إىل ذلك، كشف أنتونوف أن موسكو 
أبلغت واشنطن مراراً عرب القنوات 
غـري  الضـخ  أن  الدبلوماسـية 
املسـبوق لكييف بالسالح يزيد من 

مخاطر تصعيد الرصاع.
واعتـرب أن األمريكيـني يدركون أن 
مثل تلـك الخطوات تؤخـر عملية 
وأوكرانيـا  روسـيا  بـني  السـالم 

وتعرقلها.
ويف سـياق اخـر أجـرى الرئيـس 

الـرويس فالديمري بوتـني ورئيس 
تركيا رجب طيب أردوغان محادثة 
هاتفية ناقشـا خاللهـا الوضع يف 

أوكرانيا.
ووفق مـا أعلنه مكتـب أردوغان، 
أبلـغ األخـري بوتـني بـأن تركيـا 
مسـتعدة لتنظيم لقاء بني روسيا 
يف  املتحـدة  واألمـم  وأوكرانيـا 

اسطنبول.
الرتكـي  الرئيـس  مكتـب  ورصح 

للصحفيني بأن ”الرئيس أردوغان 
لتنظيـم  اسـتعداده  عـن  أعـرب 
اجتماع يف اسـطنبول بني روسـيا 
وأوكرانيا واألمم املتحدة واملشاركة 
يف آلية مراقبـة محتملة إذا توصل 
الجانبان إىل اتفاق من حيث املبدأ“.
كمـا شـدد أردوغان عـىل رضورة 
الوصول إىل اتفاق سالم بني روسيا 
وأوكرانيا يف أرسع وقت، مع اتخاذ 
خطوات إلزالة ”العواقب السـلبية 

للحرب وبناء الثقة“.
يذكـر أنـه منـذ انطـالق العمليـة 
العسـكرية الروسـية عـىل أرايض 
أوكرانيـا، عمدت  الغربية  الجـارة 
أمـريكا فضـال عـن العديـد مـن 
الـدول األوروبيـة إىل تزويد كييف 
الدفاعيـة،  واألنظمـة  بالدبابـات 
والطائـرات،  للدبابـات  املضـادة 
فضال عن الصواريخ واآلليات، من 

أجل مواجهة القوات الروسية.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة نسـب 
اسـتجابة الرئاسـات الثـالث والـوزارات 
والهيئـات والجهات غرياملُرتبطـة بوزارٍة 
َّة واملُحافظني لواجب  والسـلطة القضائيـ
ة املاليَّة.دائـرة الوقاية  اإلفصاح عـن الذمَّ
يف الهيئـة أشـارت، يف حديثهـا عن موقف 
ة، إىل أنَّ «مجموع اسـتمارات  كشـف الذمَّ
ة املاليَّة املُتسلَّمة من الوزارات  كشف الذمَّ
املُرتبطـة  غـري  والجهـات  والهيئـات 
 ٢٠٢٢/١/٣) مـن  املُـدَّة  خـالل  بـوزارٍة 
 (١٦,٩٠٠) بلغـت   (٢٠٢٢/٥/٢٤  –
استمارة، ُمبّينًة أنَّ نسبة استجابة السادة 
رؤسـاء الجمهوريَّـة والـوزراء والنـوَّاب، 
إضافـة إىل رؤسـاء (املحكمـة االتحاديَّـة 
العليـا ومجلس القضاء األعـىل ومحكمة 
التمييز االتحاديَّــة واالدِّعاء العام وهيئة 

اإلرشاف القضائـي) بلغت ١٠٠٪».الدائرة 
أضافت إنَّ «نسـبة استجابة نائبي رئيس 
مجلس النـوَّاب بلغت ١٠٠٪، واسـتجابة 
النوَّاب ٤٦٪، فيما بلغت نسـبة اسـتجابة 
أعضـاء مجلـس الـوزراء ٧٥٪»، الفتًة إىل 
أنَّ نسـبة االسـتجابة كانـت ١٠٠٪ لـكلٍّ 
من نائـب وأمني عـام وأعضـاء املحكمة 
اب وأعضاء محكمة  االتحاديَّة العليا ونـوَّ
التمييـز االتحاديَّـة والقضاة املشـمولني 
ة املاليَّـة». وبيَّـنت أنَّ «نسبة  بكشف الذمَّ
اسـتجابة رؤسـاء الهيئات والجهات غري 
ـن قامـوا بتقديـم  املُرتبطـة بـوزارٍة ممَّ
ة املاليَّة بلغت ٨٥,٣٪  استمارة كشف الذمَّ
، ونسـبة اسـتجابة املُحافظـني ٤٦,٧٪»، 
باتخـاذ  ماضيـٌة  «الهيئـة  أنَّ  ـدًة  ُمؤكِّ
اإلجراءات القانونيَّــة بحقِّ املُمتنعني عن 

تقديم االستمارة، وفقاً لقانونها النافذ».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـِت الهيئـة العامة للمنافذ الحدوديـة، امس االثنني، عن اتخاذ إجـراءات مكثفة للتخلص من 
البضائـع املخالفة لرشوط االسـترياد والتي يـراد إدخالها عـرب املوانئ، وأهمهـا األدوية منتهية 
الصالحية. وقال املتحدث الرسمي باسم الهيئة عالء الدين القييس يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» 
إن ”الهيئة شـكلت لجنة يرتأسـها رئيـس هيئة املنافذ لتعمل إىل جانب الفـرق املختصة، من أجل 
التخلـص من املواد املخالفة لرشوط االسـترياد والتـي عده مواد خطرة للغايـة“، مبينا أنه ”تتم 
تصفية كل بضاعة يميض عليها شـهرا كامال من دون مراجعة صاحب العالقة وتصادر من قبل 
الهيئة وفقا لتعليمات هيئة املنافذ الحدودية، كما أن هناك إجراءات رسيعة تتخذ بشأن املواد التي 

تشكل خطرا عىل صحة املواطن أو املوانئ والعاملني فيها“.
وأشـار القييس إىل ”وجود أعداد كبرية من الحاويات يحمل كل منها أطنانا من البضائع املحتجزة 
املخالفة لرشوط االسـترياد، بعضها يعد خطرا وبعضها تالف، وأخرى ممنوعة من اإلدخال، منها 
أدويـة منتهيـة الصالحية أو محظور اسـتريادها، فضال عن مواد غذائية تالفة أو سـيارات دون 
املوديـل“، مؤكدا أن ”جميع هذه البضائع تتـم مصادرتها وإحالتها إىل الجهات القضائية التخاذ 

اإلجراءات الصارمة بحقها وفق التعليمات النافذة“.
وأشـاد القييس بـ“دور القضاء السـاند إلجراءات الهيئة اليومية بما يخص الحاويات املحتجزة، 
إذ يعـد الداعـم األكرب لعملها وتسـهيل إجراءات إحالة األشـخاص إىل القضاء التخـاذ اإلجراءات 

الصارمة بحقهم“. 

ميسان/الزوراء:
أعلنت مديرية زراعة ميسـان، امـس االثنني، اطالق  مرشوع 
تربيـة األسـماك يف االقفـاص العائمـة، مؤكـدة دعمها ملربي 

األسماك وتشجيع املنتج الوطني لتغطية الحاجة املحلية. 
وقـال مديـر إعالم زراعة ميسـان رعـد الدراجـي، يف ترصيح 
صحفـي إنه «تم إطـالق مرشوع تربية األسـماك يف األقفاص 
العائمة التابعة للمربي سامي غالم عيل، بسعة إنتاجية بلغت 

٤٠ قفصاً يف مقاطعة (٣٧) الصبيحة».  

وأضاف، أن «هـذا املرشوع يأتي من خالل دعم مديرية زراعة 
ميسان ملربي األسماك تشجيعاً للمنتج الوطني ورفد االسواق 

املحلية باألسماك».
وأشـار إىل أن «هناك بعض املشـكالت واملعوقـات التي تواجه 
مربي األسـماك وهي ارتفاع  أسـعار األعالف وشـّح املياه يف 
حـوض دجلة وقلة الدعم الحكومي»، مؤكـداً  «تعزيز الحلقة 
اإلرشـادية لتقليل املخاطـر يف املرشوع، وتوجيـه املربني عند 

تسويق انتاجهم بالسوق».

بغداد/الزوراء:
افتتح وزير املوارد املائية، مهدي الحمداني، 
امـس االثنني، مرشوع اسـتصالح أرايض 
الحسـينية يف كربالء املقدسة، فيما أشار 
اىل اتخـاذ خطـوات جديـدة للحفاظ عىل 

الثروة املائية.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي للـوزارة يف بيان 
تلقته «الـزوراء» أن «وزيـر املوارد مهدي 
الحمدانـي، افتتـح مـرشوع اسـتصالح 
 ١٠,٠٠٠ وبمسـاحة  الحسـينية  أرايض 
دونم باستخدام األنابيب البالستيكية غري 
التحكم  املضغوطة واملنهوالت وصمامات 
ضمن املرحلة األوىل واسـتصالح مساحة 
١٠٠٠ دونم بشبكة مبازل مغطاة ومحطة 

ضخ وبترصيف ٦٥ لرت/ثانية».
وأكد الوزيـر خالل االفتتـاح، أن «الوزارة 
ماضيـة بالتحـول مـن الري املفتـوح إىل 
الـري املغلـق يف عمـوم املحافظـات مـن 
أجل الحفـاظ عىل الثـروة املائية وضمان 
االسـتخدام األمثل لهـا وتقليل الضائعات 
الواحـد  الدونـم  غلـة  وزيـادة  املائيـة 
ورفـع كفـاءة األرواء يف تلـك املناطق من 
املحافظـة»، الفتـًا اىل أن «مالكات الوزارة 

ذت مجموعة من املشـاريع الريادية يف  نفَّ
محافظات عدة».

 واسـتمع الحمدانـي، اىل أهـم املشـكالت 
واملعوقات ، موعزاً بإيجاد الحلول الرسيعة 
لها، موجهـاً «باملبـارشة باملرحلة الثانية 
باملـرشوع والذي سـيخدم أرايض زراعية 

تقدر بـ١٨ ألف دونم».
واضاف، أن «هذه املشاريع ضمن إجراءات 
ات املناخية، كونها  الوزارة ملواجهة التغريُّ
ن التوزيعـات العادلـة للمياه، وعدم  تؤمِّ

التجاوز عىل الحصص املائية». 
ـذ مـن قبل رشكة  يذكـر أن املـرشوع ينفَّ
العـراق العامـة لتنفيـذ مشـاريع الـري 
وبـإرشاف الهيئـة العامة ملشـاريع الري 

واالستصالح أحد تشكيالت الوزارة.
وتضمن العمل إنشـاء ٩ قنـوات موزعة، 
مبطنـة  و٦  مغلقـة،  إنبوبيـة  منهـا   ٣
مفتوحة، إضافة إىل تنفيذ القنوات املغذية 
واملتفرعـة منها بعدد ٤٥ قناة مغذية عىل 
شـكل أنابيب PVC مضغوطة وصمامات 
ـم بحـدود ٥٥٠ صمامـاً وأحـواض  تحكُّ
تهدئة وترسـيب وبطول كيلِّ ملرشوع ٥٫٨ 

كم ضمن املرحلة األوىل.

بغداد/الزوراء:
نفـت وزارة التعليم العايل والبحـث العلمي، 
امـس االثنني، منـح درجـات إضافية لطلبة 

مدارس املتميزين.
وقال وكيل الوزارة التعليم ياسني العيثاوي، 
يف ترصيح صحفـي إنه «التوجد أي نية ملنح 
درجات إضافية لطلبـة مدارس املتميزين أو 
الناطقـني أو الدارسـني يف اللغـة االنكليزية 
بكليات بغداد»، مبيناً أن «هناك قناة خاصة 
يتنافـس الطلبـة يف ما بينهم عـىل ١٠ باملئة 

فقط من مقاعدها».
من جانبه، أكد املتحدث باسـم الوزارة حيدر 
العبودي، يف ترصيح صحفي أن «هناك فهماً 
غـري صحيح لقرار قبول الـ١٠٪ للمتميزين، 
حيث إن اسـتيعاب وقبول طلبة املتميزين ال 

يقترص عىل نسبة الـ١٠٪».
ولفـت العبودي، إىل أن «هنـاك خيارين أمام 
قبـول طلبـة املتميزيـن األول عـرب البوابـة 
األساسـية التي تسـتوعب جميع مخرجات 
وزارة الرتبيـة والتـي تمـر يف بوابـة القنـاة 
العامة للقبول املركزي، حيث تتيح التنافس 
بشـكل عادل وعام بني الطالب عىل اسـاس 

معدل الطالب ورغبة الطالب يف الجامعة».
وأضاف، أن «الخيـار الثاني لطلبة املتميزين 
هـو التقديـم مجـدداً بعـد ظهـور نتائـج 
القبـول وتحديد الحدود الدنيـا للمقبولني يف 
جميع املجموعـات والتخصصات، عرب قناة 
املتميزيـن وتحديث خياراتـه وتعديلها بأقل 
من ٣ درجات من الذيـن قبلوا قبوالً عاماً يف 

القبول املركزي».
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بغداد/الزوراء: 
اعلنـِت الهيئة العليـا للحج والعمـرة، امس االثنـني، إكمال 
تأهيـل منفـذ عرعر الحـدودي السـتقبال حجاج بيـت الله 
الحـرام. وقالت الهيئة يف بيان، تلقت «الزوراء» نسـخة منه، 
انها «اكملـت تأهيل وتجهيـز منفذ عرعر الحـدودي بحلته 
وتصاميمه الجديدة النموذجية والعرصية بالشكل الذي يليق 
بمكانـه الحاج العراقي».  وأشـارت اىل ان» تنفيـذ البنايات 
الخاصة بختم الجوازات ودور االسـرتاحة واملصىل بتصاميم 
حديثة، والتي تضمن جميع سـبل الراحة واألمان للحجاج». 
وأكدت الهيئة» استعداد املنفذ الستيعاب جميع اعداد حجاج 
الرب من خالل تجهيزه بجميع األمور اللوجسـتية والخدمية 

بغداد/الزوراء:التي تصب يف رفاهيتهم وسالمتهم». 
أعلـَن رئيـس مؤسسـة شـؤون الطـالب 
اإليراني، هاشم داداش بور، امس االثنني، 
أن أکثر من ٥٠ ألف طالب عراقي يدرسون 

يف إيـران. وقال بـور خالل لقائـه برئيس 
جامعـة سـامراء العراقية صبـاح عالوي 
السـامرائي، والوفد املرافق له بالعاصمة 
اإليرانيـة طهـران، ضمـن زيـارة لتعزيز 

التواصل العلمي بـني البلدين «العراقيون 
هـم اخواننـا وتربطنـا عالقـات ثقافيـة 
ودينية مشـرتكة ومـن هذااملنطلق، نحن 
حريصون عىل تمتني العالقات األكاديمية 
بـني البلديـن». واضـاف «بـدأ العديد من 
إيـران  يف  دراسـتهم  العراقيـني  الطـالب 
خـالل السـنوات الثـالث املاضيـة وهناك 
اکثـر من ٥٠ ألف طالب عراقي يدرسـون 
يف الجامعات اإليرانيـة». وبني بور «حالیاً 
ثالثة ماليـني و٢٠٠ ألف طالب يدرسـون 
يف أكثر من ألفي جامعـة إيرانية وتحظی 
بعض هـذه الجامعات بمكانـة مرموقة 
يف العالـم». من جانبـه قال السـامرائي، 
إن زيـارة العراقيـني اليران ليسـت باألمر 
الجديد وال يقترص علی فئة معينة.واشار 
إىل أن «مدینة سامراء تُضم تربتها الزكية 
السـالم  عليهمـا  العسـكريني  اإلمامـني 
ویقصدهـا الكثـري من الـزوار»، الفتا الی 
«حسن الضیافة وکرم الشعب العراقي يف 

استضافة الزوار والشعب االيراني».
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جمهورية العراق                                                                                                                                 العدد: ٣٤٦/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                   التأريخ: ٢٠٢٢/٥/٣٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن

سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٥٥٤/٢٣ مقاطعة ٤٢ العكر وخالل ثالثون يوماً اعتباراً 
مـن اليـوم التـايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانيـة عرش ظهراً يف قاعة 
محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك 

مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء.

القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
العقار األول ٥٥٤/٢٣ مقاطعة ٤٢ العكر.

١- يقع يف مدينة النارصية صوب الشامية منطقة العكر الرشقي والعقار عبارة عن عرصة خالية من البناء.
٢- مساحة العقار ٢٠٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار ستون مليون دينار فقط.

جمهورية العراق                                                                                                          رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٢١٧
وزارة العدل                                                                                                                       التأريخ: ٢٠٢٢/٥/٣٠

دائرة التنفيذ               
مديرية تنفيذ النارصية

اىل/  املنفذ عليه  حسني صالح سمري

لقد تحقق لهذه املديرية النارصية وحسب كتاب مركز رشطة اريدو ١٣٨١ يف ٢٠٢٢/٢/١٥ ومختار منطقة اريدو انك 
مجهول محل االقامة وليس لديك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه ، واسـتناداً للمادة (٢٧) من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

هند سلمان بخيبخ 

اوصاف املحرر :
حسـب عقـد الزواج الصادر مـن محكمة االحوال الشـخصية العـدد ٢٠١٤/١٢٥٣ يف ٢٠١٤/٣/٥  مهـر مؤجل البالغ 

٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار.

فقدان
املرقـم  الوصـل  فقـد 
٤٩١٩٧٢ يف ٢٠٢٢/٣/٢٢ 
والصادر من بلدية النجف 
كاظـم  (صـادق  باسـم 
كريـم) فعـىل مـن يعثر 
عليـه تسـليمه اىل جهـة 

االصدار.

جمهورية العراق                               تنفيذ : ٢٥ 

وزارة العدل                                                             

دائرة التنفيذ              

مديرية تنفيذ النارصية

اىل/  املنفذ عليه  قاسم كنني عاجل

لقـد تحقق لهذه املديرية تنفيذ النارصية مركز رشطة الثورة 

بالعدد ٩٢٨٣ يف ٢٠٢٢/٣/١٣ انك مجهول محل االقامة وليس 

لديك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 

، واستناداً للمادة (٢٧)  من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 

يف الصحف الرسـمية خالل خمسـة عرش يوما تبـدأ من اليوم 

التـايل للنرش لغرض تبليغه بالدين البالغ عرشون مليون دينار 

ويف حالـة عـدم حضورك سـتبارش هـذه املديريـة بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.

املنفذ العدل

ناجي عبد الهادي السعداوي

جمهورية العراق 
وزارة العدل    رقم االضبارة: ٢٠٢٢/١٣٣ 

التاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩ دائرة التنفيذ          
مديرية تنفيذ سوق الشيوخ

مذكرة االخبار بالتنفيذ
لألموال  غري املنقولة

اىل املدين: الرئيس التنفيذي لرشكة اتصالنا عرب العراق لالتصاالت 
املحدودة اضافة لوظيفته.

عنوانه: مجهول محل االقامة.
نخربكم بأنه تقرر حجز االموال املنقولة ١- برج كبري من الحديد 
٢- كرفـان بنـاء جاهـز ٣- مولد كهربائـي ٤- خـزان وقود مع 
محلقاتـه ٥- اطباق مايكرويـف ٦- مجموعة كيبالت لقاء طلب 
الدائـن حيـدر كويـم حسـن البالـغ ٧٧٠٠ دوالر امريكي فيجب 
عليكـم اداء املبلـغ املذكور خالل مـدة ثالثة ايام مـن اليوم التايل 
لتاريخ تبليغكم بهذا االخبـار وإال فأن االموال املحجوزة بموجب 
هذا القرار سـتباع وفقاً للقانون وذلك اسـتناداً للمادة (٦٩) من 

قانون التنفيذ.
املنفذ العدل 
عباس جاسم دبيان



بغداد/ الزوراء:
اكدت عضو مجلس النواب، سـهيلة 
السـلطاني، امس االثنـني، ان تأخري 
اقرار قانون املوازنة سيسبب بتأخري 
وتلكؤ املشـاريع الخدميـة املوجودة 

باملحافظات.
وقالت السلطاني يف حديث صحفي: 
املوازنـة  قانـون  وجـود  ”عـدم  ان 
سـيعطل اقتصاد املحافظات خاصة 
ان املحافظـات الجنوبيـة والوسـط 
تحتـاج اىل بنى تحتية قويـة واقرار 
املوازنة يجب ان يتم رسيعا لتحسني 

اقتصاديات تلك املحافظات“.
وبينت السلطاني ان ”الحكومة الحالية اتخذت الكثري من القوانني واالجراءات 
خـارج صالحياتها كونها ترصيـف اعمال وهو ما عملـت املحكمة االتحادية 

عىل رده“.

بغداد/ الزوراء:
طالب رئيس جمعية منتجي األسماك، 
إياد الطالبي، امس االثنني، الحكومة 
مربـي  بتعويـض  الزراعـة  ووزارة 
األسماك املترضرين وتوفري العالجات 
بعد هالك املاليني من األسماك نتيجة 
إصابتها بفـريوس (الكوي هريبس) 
خالل شهر نيسان املايض، فيما أشار 
اىل أن سـعر الكيلو سـمك قد يصل اىل 

٢٠ الف دينار.
وقـال الطالبـي يف ترصيـح صحفي: 
تعرضـت  األسـماك  ”ماليـني  إن 

للهـالك نتيجـة إصابتهـا بفـريوس 
(الكوي هريبس) خالل شـهر نيسان 
املـايض“، مؤكدا ”تكـرار األمر يف كل 
سـنة وبالتوقيـت نفسـه“، مشـريا 
األقفـاص  مشـاريع  ”انخفـاض  إىل 
واألحواض بنسـبة ٥٠ باملئة بسـبب 
شـح امليـاه، خاصة بعد قـرار وزارة 
املوارد املائية بهدم وإغالق املشـاريع 
غـري املرخصـة التـي غطـى إنتاجها 
سـابقا ٦٠ باملئة من حاجة السـوق 

املحلية“.
مربـي  ”دعـم  إىل  الحكومـة  ودعـا 

األسـماك باألعالف وتوفري اللقاحات 
والسماح برتبية األسـماك عىل النهر 

الثالث واملبازل الفرعية“.
منوهـا بأن ”الدول املجـاورة توقفت 
عن تصدير األسماك إىل العراق نتيجة 
شح املياه واستخدام األرايض لزراعة 

الحبوب“ .
واشار الطالبي إىل أن ”مربي األسماك 
بـات اليوم بني مطرقـة وزارة املوارد 
املائية وسـندان البيئة، بعد أن ألزمت 
إىل  امليـاه  بإرجـاع  املربـني  املـوارد 
املصـادر التي تم سـحب املـاء منها، 
بينما ترفـض البيئة عـودة املياه إىل 
النهر خشـية التلوث، كما أن األخرية 

تهدد املخالفني بعقوبات صارمة» .
وأوضح أن ”سعر كيلو األسماك وصل 
حاليـا إىل ١٥ ألف دينـار وقد يصل إىل 
٢٠ ألفا قريبا، نتيجة عزوف أصحاب 
األحـواض عـن تربية األسـماك لعدم 
تعويضهـم مقابل الهـالكات الكبرية 
التـي تعرضـت لها نتيجـة الفريوس 
املذكور خالل عامـي ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
برغـم صدور قرار برملانـي برقم ٣٦، 
يقـيض بتخصيـص ٢١ مليـار دينار 
ضمن موازنة ٢٠١٩ ملسـاعدة املربني 
ومكافحـة الفريوس املشـار إليه، إال 

أنه لم يتم تسلم أي يشء منه“.

بغداد/ الزوراء:
انتقد الخبري االقتصادي، نبيل جبار 
العيل، امس االثنني، ارتفاع اسـعار 
الطحـني اىل الضعف، مشـريا اىل ان 
تلك الحالة تـؤرق املواطنني وترفع 

من االعباء عليهم.
وقال العـيل يف ترصيح صحفي: إن 
”سـلعة الطحـني واحدة مـن أهم 
السـلع الغذائيـة والتـي تعترب من 
السلع االسرتاتيجية ذات االهمية يف 

االمن الغذائي املحيل“.
وأضاف أن ”ارتفاع اسعار الطحني 
اىل الضعف ممكن ان يساهم بتآكل 

الدخـول العامة للعراقيـني بمقدار 
٧.٥٠٠ دينار شـهريا لكل فرد، وأي 
ارتفاع آخر قد يسـاهم يف التضييق 
واالرس  االفـراد  عـىل  االقتصـادي 
خصوصـا تلك العوائل الفقرية التي 
تبلغ معـدالت مدخوالتهـا بالقرب 
مـن معـدالت خـط الفقـر او دون 

ذلك“.
وأشـار العيل إىل أنه ”يستوجب عىل 
الحكومة بشكل مبارش توفري مادة 
الطحـني عـرب تسـهيل االجـراءات 
الفالحيـني  تسـويق  يف  املتبعـة 
للحبوب لـوزارة التجارة ثم ايداعها 

للمطاحن ثم العودة لتوزيعها“.
وأوضح أن ”اسـترياد الحنطة لسد 
فجـوة العجز يف االنتـاج املحيل عرب 
اسـتخدام صالحياتهـا املنصـوص 
عليها يف قانون االدارة املالية رقم ٦ 

لسنة ٢٠١٩ وتعديالته“.
وكان عضـو لجنـة الزراعـة واملياه، 
رفيـق الصالحـي، حـذر مـن مغبـة 
االرتفـاع الجنونـي ألسـعار السـلع 
األساسـية، مبينا ان مناطق الوسـط 
والجنـوب تعيـش حالة مـن الغليان 
املـواد  اسـعار  السـيما  واالحتقـان 

الغذائية األساسية ومنها الطحني.

بغداد/ الزوراء:
اكد رشكـة برتوناس املاليزيـة العاملة 
يف الحقـول النفطيـة التابعـة لرشكة 
نفط ذي قار، امس االثنني، ان العمل يف 
املجـال النفطي العراقي يجري بصورة 

طيبة وناضجة.
وقـال مصدر يف اعـالم رشكة نفط ذي 
قـار، يف ترصيـح صحفـي: ان “ مدير 
عام نفط ذي قار عيل خضري العبودي، 
بحث مع نائـب رئيس رشكة برتوناس 
الدولية مارك فيتزجريالد والوفد املرافق 
له، تبادل املنافع والخربات بني الجانبني 

يف مجال صناعة النفط والغاز“.
وأضـاف املصدر ان ”الوفد املاليزي عرب 
عن سـعادته بالتعاون الكبري بني نفط 
ذي قـار ورشكـة برتونـاس يف قطـاع 
النفـط“. مبينـا ان ”رشكاء النفـط يف 
العـراق نجحوا يف املحافظة عىل االنتاج 

بالرغم من التحديات العاملية“.

مـن جانب اخـر، أكد الخبـري النفطي، 
حمـزة الجواهـري، امس االثنـني، ان 
التخـوف مـن الهيمنـة الصينيـة عىل 
الصناعـة النفطية العراقية دفعه نحو 
الـرشكات الغربية، مبينـا ان الرشكات 
الغربيـة النفطية تتحفظ بالتعاقد عىل 

املشاريع بسبب الفساد املايل.
وقـال الجواهري يف ترصيـح صحفي: 
إن ”التكنولوجيـا الصينيـة تـوازي ما 

موجود لـدى الـرشكات الغربية وهذه 
الـرشكات واملعامـل يف الغـرب نقلـت 
مصانعها للصني وكذا الحال بالنسـبة 
للتكنلوجيـا، كمـا ان الصني انفسـهم 
طـوروا التكنولوجيا وال يوجد اعرتاض 

عىل التكنلوجيا الصينية“.
عـىل  يأتـي  ”االعـرتاض  ان  واضـاف 
الهيمنة الصينية عىل الصناعة النفطية 
العراقية وهو ما يخشـاه العراق، لذلك 

يسعى اىل ايجاد تنوع غربي ورشقي يف 
انتاج وطني مبارش“.

وبـني الجواهري ان ”العراق يرفض ان 
تكون هناك هيمنة لطرف عىل حساب 
طرف اخر ويسـعى إليجـاد توازن بني 

الغرب والرشق“.
وشدد عىل ان ”الهيمنة مرفوضة حيث 
ان قـرارك سـيكون مرهونـاً ملصلحـة 
هـذه الدولـة، خاصة اننـا نتحدث عن 

مشـاريع تنموية كربى ترتاوح كلفها 
بني 6 اىل 12 مليار دوالر واكثر من ذلك، 
وهذه قراراتها توثر عىل السيادة ولذلك 
الدول تتحاىش ان تضع بيضها يف سـلة 

واحدة“.
واشـار اىل ان ”التعاقـد عىل املشـاريع 
سـواء كانـت اسـتثمارية او خدميـة 
مفتوح للجميع والصني حارضة يف كل 
عملية منافسة“.واسـتدرك الجواهري 

”الـرشكات الغربية تتحفظ بالحصول 
عىل مشـاريع يف العراق بسبب الفساد 
يف  للمحاسـبة  تتعـرض  ألنهـا  املـايل 
بلدانها يف حال تورطها بدفع رىش ويتم 
إدراجهـا يف القائمـة السـوداء، عكس 
الرشكات الصينية او الرشقية بشـكل 
عـام باسـتثناء الـرشكات اليابانيـة، 
وبالتايل يحصلون عـىل فرص كبرية يف 

العراق“.
وكان وزيـر النفـط العراقي، احسـان 
عبد الجبار، وخـالل زيارته االخرية اىل 
فرنسـا، قـد دعـا الرشكات لفرنسـية 
النفطية واملختصة باإلعمار للمساهمة 
يف مشـاريع تصعيد الطاقات االنتاجية 
وتأهيـل البنـى التحتيـة، واالسـتثمار 
املتجـددة،  والطاقـة  للغـاز  االمثـل 
وتحسني ظروف وبيئة العمل النفطي.

وقال عبد الجبار يف ترصيح صحفي: ان 
”االسـتثمار الحقيقي الذي ينتج للبلد 
قيمة حقيقيـة والذي يطـور املجتمع 
والبـرش ويرفـع مسـتوى األخالقيات 
العمـل، هـو مـا تقـوم به الـرشكات 
الغربية“.واضاف ان ”الرشكات االخرى 
جيـدة يف العمل ولكنها ال تلبي كل هذه 
املتطلبات“، الفتا اىل ان ”الوزارة تحاول 
أن تأتـي بأفضل الرشكات القادرة عىل 
خلـق بيئة اجتماعية وعمل جيد وتنفذ 
مشـاريع بأرخـص االسـعار وبأعـىل 

عائد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء، امس 
االثنـني، عن إعـداد الحكومـة مشـاريع حيوية 
ضمـن مرشوع االتفاقية الصينية، فيما أشـارت 
اىل إنجاز إجراءات تسليم ألف قطعة أرض ضمن 

االتفاقية.
وقال املتحدث باسم األمانة العامة، حيدر مجيد، 
يف ترصيح صحفي: إن ”املشاريع الحكومية عىل 
خطني: أولهمـا املتلكئة واملتوقفة، والخط الثاني 
املشاريع الجديدة“، مبيناً أن ”أهم املشاريع التي 
تـرشف عليهـا األمانة العامـة ملجلس الـوزراء، 
واملـرشوع الذي طـال الحديث عنـه هو مرشوع 
االتفاقيـة اإلطاريـة الصينيـة التي دخلـت حّيز 

التنفيذ“.
وأضـاف مجيد أن ”هنـاك لجنة برئاسـة األمني 
العام ملجلس الوزراء وعضوية مستشاري رئيس 
الـوزراء ووزارتـي التخطيـط واملاليـة واملرصف 
العراقـي للتجـارة، أنهت كل اإلجـراءات املتعلقة 

باملوضوع“.
وأوضـح أن ”االتفاقية تم تفعيلها وأول مرشوع 
تم توقيع عقده كان بتأريخ 9/6/2021 برعاية 
رئيـس مجلـس الـوزراء وهـو تطويـر وتأهيل 
مطـار النارصية الدويل الـذي بارشت به الرشكة 
الصينية“، مشـرياً إىل أن ”املرشوع الثاني تضمن 
توقيع 15 عقداً إلنشـاء ألف مدرسة نموذجية يف 

عموم املحافظات“.
ولفت إىل أنه ”تم تشكيل دائرة املشاريع الوطنية 
واألبنية املدرسية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء 
وأخذت أشهراً إلعداد مشاريع املدارس بالتنسيق 
مع مديريـات الرتبية يف املحافظات كافة، وتّمت 
تهيئـة ألف قطعة سـلمت إىل رشكتي بور جاينة 

وسينوتك، اللتني بارشتا بالتنفيذ“.
وأشار إىل أن ”بقية املشاريع املتعلقة باالتفاقية 
اإلطارية الصينية تعمل الحكومة العراقية حالياً 
عـىل إعدادهـا، وتقـوم وزارة التخطيـط بإعداد 

املشاريع الحيوية واختيارها“.
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 بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، مرتفعا 

بنسبة (٠٫١٠٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (٣٫٦٠٣٫٥٢٦٫٩٢٠) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (٣٫٩١٨٫١٨١٫٢٨٥) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٧٣٫١٤) نقطة 
مرتفعا بنسـبة (٠٫١٠٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٢٫٥٩) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٨) 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 االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (٧٨) 
مليون سهم بقيمة بلغت (٩٠) مليون دينار من خالل تنفيذ (١٣) صفقة 

عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٢٠٠) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (٢١٢) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

(٧٥) صفقة عىل اسهم خمس 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:
ارتفعت مبيعات مزاد العملة يف البنك املركزي العراقي من الدوالر االمريكي، 

امس االثنني، فيما زادت عمليات الرشاء النقدي من قبل املصارف 
وذكـر مصدر أن البنك املركزي باع، امس، خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي ٢١٦ مليوناً و١٩٦ الفاً و١٤١ دوالراً أمريكياً غطاها البنك بسعر 
رصف اسـاس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لـكل دوالر، مقارنة بيوم االحد التي بلغت 

املبيعات فيه ٢١١ مليوناً و٥٧٥ الفاً و٨٤٤ دوالراً.
وأضـاف أن املبيعـات النقدية مـن قبل املصارف زادت ايضـا لتصل اىل ٤١ 
مليوناً و٢٥٠ الفاً، فيما ذهبت البقية البالغة ١٧٤ مليوناً و٩٤٦ الفاً و١٤١ 

دوالراً لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.
وأشـار املصـدر إىل أن ٣٢ مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخـارج، و١٥ مرصفـاً لتلبيـة الطلبـات النقدية، إضافـة اىل ١٣٧ رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
كشف رئيس لجنة الصناعة والتجارة واالقتصاد يف مجلس النواب، عيل يوسف 
املوسـوي، امس االثنني، عن توقف ١٦٥ تشـكيالً يف كل مـن وزارتي الصناعة 

والتجارة.
وقال املوسوي، يف حوار اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”البالد تعاني انعدام فرص 
العمل للشـباب وال سيما من الخريجني الجدد من املعاهد والكليات، ومع هذا 
فمـن غري املمكن توظيف الجميع يف دوائر الدولـة“، مبينا أن ”تزايد العاطلني 
يقابله توقف املعامل املحلية بشـكل تام، إضافة إىل تقادم تلك التي أنشـئت يف 
ثمانينيات وتسعينيات القرن املايض، وعدم وجود خطوط إنتاج جديدة فيها» 

.
وأضاف أن ”هناك معامل جديدة تنشـأ عىل الحـدود بني العراق ودول جواره 
تبلغ أرباحها الشـهرية نحو ١٠ ماليني دوالر“، مشرياً إىل «أنه دعا مستثمرين 
إىل بنـاء مـدن صناعيـة يمكـن أن تعيد العـراق إىل مـا كان عليه يف السـابق، 

باالعتماد كليا عىل املنتوجات الصناعية املحلية». 
وأوضح أن لجنته ”تعمل عىل تطوير الصناعة من خالل إرشاك القطاع الخاص 
مـع الدولة لتفعيـل دور املعامل وإعادة إحيائها من جديـد، إذ إن الصناعة ال 
يمكـن أن تتطور ما لم يتطور الفكـر الصناعي، فضالً عن توفري مبالغ جيدة 

يف املوازنة للنهوض بواقعها» .
وأضـاف أن هناك ”١٦٥ تشـكيال متوقفـا تماماً، بواقع ٢٨ تشـكيال يف وزارة 
الصناعة، و١٣٧ تشكيال يف وزارة التجارة“، منوهاً بأن ”إعادة إحيائها ليست 

صعبة إن كانت هناك إرادة وإرصار عىل ذلك» .
وتابع أن اللجنة ”سـتأخذ عـىل عاتقها إعداد خطة لتنظيـم العمل التجاري، 
ملنـع هدر العملة الصعبة إىل الخارج عرب االسـترياد، مـع حماية املنتج املحيل 
وتفعيل دور التقييس والسـيطرة النوعية والسـيطرة عـىل املنافذ الحدودية، 
وتفعيل دور البنوك لتحفيز املواطنني عىل إيداع أموالهم فيها بدال من تخزينها 

يف املنازل، ومراقبة مزاد العملة“.

بغداد/ الزوراء:
اقرتحـت لجنـة االقتصاد النيابيـة، امس االثنـني، حلوالً النتشـال ١١ مليون 
عراقي من تحت خط الفقر.وقال عضو لجنة االقتصاد النيابية، النائب محمد 
الزيـادي، يف حديث صحفي: ان ”الجميع يشـرتك يف وصول ١١ مليون عراقي 
اىل تحـت خط الفقر من حكومة اىل سياسـيني وحتى الشـعب ايضا يشـرتك 
يف هـذه القضية“.وأضـاف الزيادي ”نحن كأعضاء مجلـس نواب مختصون 
بقضية االستثمار نرى ان الحل الناجع لرفع املعاناة او تقليل البطالة يف بلدنا 
العزيز هو من خالل فتح ابواب االستثمار وتعديل قانون االستثمار وتشجيع 
االسـتثمار“.مؤكداً ان ”هـذا هو الحـل االفضل لتوفري فـرص عمل للعاطلني 
وبالتـايل رفع مسـتواهم االقتصادي“.وشـدد الزيادي عىل انـه ”من الواجب 
عىل نواب الدورة الخامسـة ان يلتفتون التفاتة بهـا تركيز واضح عىل قضية 

االستثمار وكيفية نجاح االستثمار يف البلد“.

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي، وسـام التميمي، ان العراق يمتلك مساحات كبرية باإلمكان 
اسـتغاللها واعداد خارطة طـرق جديدة لجعلها ممراً للبضائـع القادمة من الدول 
األخرى باتجاه باقي دول العالم سـواء يف اسـيا او أوروبا لتحقيق مردود اقتصادي 
كبـري عن كل شـحنة تدخل العراق.وقـال التميمي يف ترصيح صحفـي: ان ”العراق 
يمتلك شبكة طرق جيدة لكنها لم تعد تفي بالغرض، حيث تحتاج بغداد اىل الطريق 
الحلقـي الرابـع السـتحداث اكثر من ٥ مناطق سـكنية جديدة، حيـث ان احياءها 
سيقيض عىل نسبة كبرية من ازمة السكن، فضال عن ان الطريق باإلمكان استغالله 
لتخليـص بغداد من الزحـام املروري لعجالت الحمل الكبـرية، باإلضافة اىل إمكانية 
انشـاء املصانع ومحطات االسـرتاحة واالبنية التجارية عىل جانبية لتحقيق مردود 
اقتصـادي جيد للدولة واملواطن“.وأضاف ان ”العراق بحاجة ماسـة اىل طريق دويل 
جديد يربط الشـمال بالجنوب والوسـط والغرب لجعله ممراً للبضائع القادمة عرب 
البحر نحو تركيا وسـورية واألردن وباقي الدول األوروبيـة، وباإلمكان طرح هكذا 
مشاريع لالسـتثمار او باإلمكان تسديدها عرب النفط“.وأوضح التميمي ان ”هناك 
الكثـري من املقومـات واملؤهالت لجعل العـراق بوابة اقتصادية تربط اسـيا بالدول 
بأوروبـا وباقـي الدول، حيـث باإلمكان اسـتثمار الوفرة املاليـة للمجيء برشكات 
عمالقة تنشئ شبكة طرق جديدة تدخل للدولة موارد كبرية وتكون فرصة للقضاء 

عىل البطالة وأزمة السكن، وجعل البلد من اهم الدول العربية الصناعية“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
قّدم خمسة وعرشون العبا، من ضمنهم ثالثة من نجوم املنتخب الوطني الحائز عىل لقب كأس آسيا عام ٢٠٠٧، 
شـكوى جماعيـة ضد إدارة نادي النجف، تتعلق بمسـتحقاتهم املالية املتأخرة، تزامنا مـع الزيارة األخرية للجنة 
الرتاخيص اآلسـيوية واجتماعها بعدد من أعضاء اتحاد الكرة. وسـتعقد لجنة شـؤون الالعبني واملدربني التابعة 
لالتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس املقبل، جلسة مهمة تجمع ٢٥ العبا، ممن مثلوا نادي النجف يف املواسم 
السـابقة والذين تقدموا بشـكوى ضد إدارة النادي إىل جانب أيضا املدرب مظفر جبار الذي عمل ملوسـم واحد مع 
الفريق. ومن أبرز الالعبني الذين تقدموا بشـكوى ضد نادي النجف، الحارس الدويل السـابق نور صربي، وصالح 

سدير وخلدون إبراهيم، إضافة إىل الحارس الحايل للمنتخب العراقي ونادي الزوراء جالل حسن.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أصدرِت الهيئـة العامة لنادي القوة الجوية، امـس االثنني، مجموعة قرارات 
من بينها قبول اسـتقالة رئيس الهيئة اإلدارية للنادي الفريق الطيار شـهاب 
جاهـد. وقـال مدير املكتـب اإلعالمي لنادي القـوة الجوية، عـالء محمد، إن 
”الهيئـة العامة للنادي عقـدت اجتماعاً تداولياً يف قاعة املهندسـني بحضور 
209 اعضاء“. وأضاف محمد، أن ”الهيئة اتخذت خالل االجتماع قرارات عدة، 
منها قبول استقالة رئيس الهيئة االدارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد 
عـيل وعضـو اإلدارة الكابتن عيل زغري، وإعـادة مقر النادي مـن الغزالية إىل 
مقره القديم يف شارع فلسطني“. ولفت إىل أن ”القرارات تضمنت ايضاً إنهاء 
خدمات املشـاور القانوني لنادي القوة الجوية الريايض عيل فاضل البديري، 
وإلغاء االسـتثمار التابع الرض الحبيبية، وإقامـة انتخابات تكميلية للهيئة 

اإلدارية لنادي القوة الجوية الريايض  يف الحادي عرش من حزيران املقبل“.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن نادي الـزوراء الريـايض غياب 
نجمـي الفريق محمد رضـا ومحمد 
صالح عن املبـاراة املقبلة أمام أمانة 
بغـداد، عـىل ملعب الشـعب الدويل يف 
الجولة 34 مـن الدوري املمتاز. وقال 
عبد الرحمن رشيد عضو مجلس إدارة 
الـزوراء ”سـيفتقد الفريـق خدمات 
الثنائي محمد رضا ومحمد صالح يف 
اللقاء املقبل أمام أمانة بغداد، بسبب 
تراكـم البطاقات“. وأضاف: ”فريقنا 
يعاني أيضا من استمرار غياب ثالثة 

العبـني آخريـن وهـم عباس قاسـم 
وحيـدر محمد وزيـاد أحمد بسـبب 
االصابة“. وأوضح: ”املحرتف الحسن 
حويبيب سـيغيب أيضا عن املباريات 
املقبلـة، بسـبب التحاقـه بمنتخـب 
موريتانيا واملشاركة معه يف مبارياته 
ضمن أيـام الفيفا“. وأكمل: ”املدافع 
أحمد حسن مكنزي، التحق بتدريبات 
املنتخب األوملبي يف أوزبكستان، بينما 
عـاد لصفوف الفريـق املهاجم أحمد 
رستيب بسـبب الخالفات األخرية مع 

مرشف املنتخب االوملبي“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
توج نـادي غـاز الجنـوب، امـس اإلثنني، 
بدرع الدوري املمتاز لكرة الطائرة للموسم 

.2022/2021
غاز الجنوب تـوج بدرع الـدوري العراقي 
املمتاز للموسم 2022/2021، وهو اللقب 

السـادس يف تاريخه، بعد التغلب عىل نادي 
الجيش بثالثة أشواط دون رد“. 

ويرشف عـىل تدريـب فريق غـاز الجنوب 
املـدرب عـالء خلـف الـذي سـبق ان حقق 
مـع الفريق البـرصي العديد مـن االلقاب 

املحلية.

بغداد/ متابعة الزوراء
وصَف أسـعد عبد الـرزاق، املدير الفني لنفط 
البرصة، الفوز الذي تحقق عىل القوة الجوية 
(1 - 0)، بالثمني، مشـريا إىل أن فريقه نجح 
من حسـم اللقـاء مبكرا رغـم الغيابات التي 

يعاني منها.
وواصـل عبـد الـرزاق عقـب نهاية املبـاراة: 
”فريقنـا قدم مباراة كبرية أمام خصم عنيد، 
ونجحنا يف التسـجيل وخطفنا 3 نقاط ثمينة 
منحتنـا دفعـة إيجابيـة ملواصلـة التقدم يف 
الرتتيـب“. وأوضـح: ”صحيح أن منافسـنا 
القـوة الجويـة يعانـي مـن غيابـات عديدة 
بصفوفـه، لكـن فريقنا غاب عنـه 4 العبني 
بداعـي اإلصابـة واإليقـاف“. وأتم: ”أشـيد 
بقـدرات العبينـا، وسـنعمل كجهـاز فنـي 
ملواصلـة النجاحات يف املباريـات املتبقية من 

عمر املسابقة“.
مـن جانبه، قال أحمد جمعـة، عضو الجهاز 
الفني للقوة الجوية: ”الهدف املبكر ألصحاب 
األرض أربك حسـاباتنا، ولألسف النتيجة لم 

تكن بصالحنا ”.
وأضاف: ”عانى فريقنا من ظروف صعبة يف 
هـذه املبـاراة يف ظل غياب 12 العبا ألسـباب 
متعـددة، إىل جانب قلة عـدد الالعبني يف دكة 
املبـاراة  يف  ”سـنعمل  وأردف:   .” االحتيـاط 
املقبلـة عىل تصحيـح األخطـاء، والعودة إىل 
سـكة االنتصـارات، كما سـنعمل عىل تهيئة 
بعـض الالعبني للعـودة لصفـوف الفريق“.
وختـم: ”نبارك لنفط البـرصة حصد النقاط 
الثـالث، ونتطلع إىل العمـل املضاعف لرتتيب 
أوراق فريقنـا للمباريـات املتبقيـة وبطولة 

الكأس“.

بغداد/ متابعة الزوراء
قلـب الكـرخ تأخره أمـام الرشطة 
بهـدف إىل الفوز (2 - 1)، يف املباراة 
مباريـات  أقيمـت يف ختـام  التـي 
الجولـة 33 مـن الـدوري املمتـاز، 
والتـي احتضنهـا ملعـب الشـعب 
الـدويل وسـط حضـور جماهريي 

ضعيف.
افتتـح السـوري محمـود املـواس 
التسـجيل للرشطة يف الدقيقة 24، 
وتمكن الكـرخ من معادلة النتيجة 
عن طريق أحمد صـالح يف الدقيقة 
حسـني  مصطفـى  وأضـاف   ،52
الهـدف الثانـي للكـرخ يف الدقيقة 

.84
وبهـذا االنتصـار، قفـز الكـرخ 4 
مراكز ليحتل الرتتيـب الرابع عرش 
برصيـد 34 نقطـة، فيمـا توقـف 
رصيـد الرشطة عنـد النقطة 82 يف 

املركز األول الذي حسمه مبكرا.
انطالقهـا،  قبـل  املبـاراة  شـهدت 
تنظيم ممـر رشيف من قبـل الكرخ 
بعـد  الرشطـة  لالعبـي  تكريمـا 
حصدهـم للقب الـدوري، وقابلهم 
العبـو حامل اللقـب بتوزيع باقات 

الورد لضيوفهم .
وقدم الرشطة عرضا قويا يف الشوط 
األول، توجـه بهدف جميـل أحرزه 

هداف الـدوري، املحرتف السـوري 
محمود املواس بعد تصويبة جميلة 

عانقت شباك الكرخ.
كما أهدر عيل حصني ومحمد قاسم 
وبسـام شـاكر عدة فرص سهلة، 
وباملقابل فـإن الضيوف كانت لهم 
محاولـة وحيدة يف غايـة الخطورة 
عـرب تصويبة مـن مسـافة بعيدة 
سددها شهاب رزاق، وردها برباعة 

حارس الرشطة أحمد باسل.
الشـوط  يف  السـيناريو  وتغـري 
الثاني، عندما اسـتحوذ الكرخ عىل 
مجريات اللقاء، ونجح أحمد صالح 
يف استغالل هفوة دفاعية للرشطة 

ووضـع كرتـه يف الشـباك، محرزا 
هـدف التعـادل، ثم سـنحت لعمر 
عبـد الرحمن وجعفـر عبيس عدة 

محاوالت دون جدوى.
وقبـل نهايـة اللقـاء بــ 6 دقائق، 
اقتنـص مصطفـى حسـني هدف 
التقـدم للكرخ، بعـد متابعته لكرة 
عرضيـة ليضعها عىل يسـار أحمد 
باسل، ليمنح فريقه 3 نقاط مهمة 
جعلتـه يقفز 4 مراتب ويقرتب من 
املناطـق الدافئة بعيدا عـن مواقع 
الخطر يف قـاع الرتتيب، بينما تلقى 
الرشطـة بطـل الـدوري خسـارته 

الثالثة هذا املوسم والثانية تواليا.

@Ú«ãèi@á„˝Ìbm@Âfl@b„áÓ»m@Úq˝r€a@p¸Üb»n€aÎ@µó€a@¿@b‰€â¶@|Óu6€a@p˝◊ä
@bflb«@23@o•@bÓéa@Ú€Ï�i@¿@Ô”aã»€a@äÏõ®a

7Ç¸aÎ@Ô„br€a@·è‘€a
بغداد / صالح عبد املهدي 

يتأهب منتخبنا االوملبي للمشاركة   يف 
منافسات النسـخة الخامسة لبطولة 
اسـيا تحـت 23 عاما التـي تحتضنها  
مالعب اوزبكسـتان ابتداء من يوم غد 
االربعاء   إذ يلعب منتخبنا يف  املجموعة 
الثانية  التي تضم اىل جانبه  منتخبات 
االردن  والكويـت واسـرتاليا ، وبهـذه 
املناسـبة  تعيد ( الـزوراء ) اىل االذهان 
تفاصيل الحضـور العراقي يف البطولة 
بضيافـة   مـرة  الول  انطالقهـا  منـذ 
سـلطنة عمان عـام 2014 عـرب هذه 

الحصيلة :

@ÏìÃ„bìm@pbËuaÏfl
يف  النسـخة الثالثـة  للبطولـة التـي 
يف   الصينيـة   املالعـب  احتضنتهـا  
كانـون الثاني من عـام 2018 وضعت 
قرعـة  النهائيات  منتخبنا يف املجموع 
الثالثة التي جـرت مبارياتها يف مدينة 
تشانغشو  وضمته  اىل جانب منتخبات 
السـعودية   العربيـة  واململكـة  االردن 
وماليزيا  فافتتح مبارياته بالفوز عىل 
ماليزيـا  باربعة اهـداف مقابل هدف 
واحـد سـجلها تواليـا  محمـد جفال  
وامجد عطوان  وعالء مهاوي  وحسني 
عـيل قبل ان يتعادل  بـدون اهداف مع 
املنتخب السعودي يف املباراة الثانية  ثم 
يختتم مرحلـة املجموعات بالفوز عىل 
املنتخـب االردنـي  بهـدف دون مقابل 
حمـل امضـاء بشـار رسـن ليتصـدر 
املجموعـة  بسـبع نقـاط ويتاهـل اىل 
الدور ربـع النهائـي  برفقـة املنتخب 

املاليزي الوصيف  باربع نقاط .

@|Óu6€a@p˝◊ä
 يف الـدور ربع النهائـي  واجه منتخبنا 
االوملبـي  نظـريه الفيتنامـي وصيـف 
املجموعـة الرابعة  يف مبـاراة ملحمية 
مثرية شـهدت ثالثة فصـول  بدءا من 
وقتهـا االصيل  الـذي انتهـى بالتعادل 
بهـدف ملثلـه سـجله ملنتخبنـا ايمـن 
حسني من  ركلة جزاء عند الدقيقة 29 

عادل بهـا الكفة  بعد ان  كان املنتخب 
الفيتنامي   قد بدا التسجيل يف الدقيقة 
12  مرورا بالوقت االضايف  الذي شـهد 
تسـجيل اربعـة اهـداف مناصفة بني 
املنتخبني بدأها ايمن حسني ملنتخبنا يف 
الدقيقة 94  بعدهـا باربع دقائق جاء 
هدف التعديل للفيتناميني ليشـجعهم 
ذلـك عـىل  تسـجيل هـدف الفـوز يف 
الدقيقـة 112 لكن عـالء مهاوي  كان 
حارضا بعد اربع دقائق  لتعديل الكفة 
ومن  ثم الذهاب للفصل الحاسـم وهو 
ركالت الرتجيح من عالمة الجزاء  والتي 
ابتسـمت للفيتناميني الذين نجحوا يف 
تنفيـذ  الركالت  الخمس بينما سـجل 
ملنتخبنا  ايمن حسـني وعـالء مهاوي 
وامجـد عطوان  وفشـل بشـار رسـن  

وانتفت الحاجة للركلة الخامسة .

@Ùã◊â‹€@ıb8a
قـاد منتخبنا  يف البطولـة  املدرب عبد 
الغنـي شـهد ومثلـه يف املباريـات  18 
العبا وهم: احمد باسل  وحمزة عدنان  
وبرهـان جمعة وعـيل لطيـف  وعالء 
مهاوي  وحسـني عـيل  ومحمد جفال 
وبشـار رسـن  وامحد عطوان وصفاء 
هـادي وفرحان شـكور  واحمـد عبد 
الرضـا وابراهيـم بايش  وعـيل رحيم   
وعـالء  عبـاس  وايمـن حسـني وعيل 
كاظـم  واحمد محسـن عاشـور  ولم 
تسـنح فرصة املشاركة لزمالئهم  عيل 
عبد الحسـن (حـارس مرمى)  وحيدر 
محمـد (حارس مرمـى)   وخرض عيل  
ورسالن حنون ووليد كريم،  وشارك يف 
قيادة مباريـات البطولة الثنائي الدويل  

عيل صباح ومهند قاسم . 

@p¸Üb»m@Úq˝q
اما النسخة الرابعة لبطولة اسيا  تحت 
23  عاما فاقيمت يف املالعب التايالندية  
يف  كانـون الثاني من عام 2020 حيث 
لعـب منتخبنا يف املجموعـة االوىل التي 
ضمتـه اىل جانـب منتخبـات البحرين 
واسـرتاليا والبلد املضّيـف  وخرج  من 
مبارياتـه الثـالث  بثالثة تعـادالت  لم 
تكـن كافيـة للتاهـل اىل الـدور الثاني  
فـودّع البطولـة عنـد حـدود  مرحلـة 
املجموعات، يف املباراة االوىل التي جرت 
يف ملعب تاماسـات بمدينة باثوم ثاني 
تعـادل منتخبنـا مع نظريه االسـرتايل 
بهـدف ملثلـه  سـجله ملنتخبنـا البديل 
محمد قاسـم نصيـف  ويف امللعب ذاته 
تعـادل يف املبـاراة الثانية مـع املنتخب 
البحريني  ولكن هذه املرة بهدفني لكل 

منهما سجلهما ملنتخبنا امري العماري 
ومحمـد قاسـم نصيـف امـا املبـاراة 
الثالثة فجرت امام املنتخب التايالندي 
املضيف  عىل اديـم ملعب راجامانجاال 
الشـهري  يف العاصمة بانكوك  وانتهت  
بالتعـادل بهدف ملثله  سـجله ملنتخبنا 
محمد قاسـم نصيـف  وهكـذا  جمع 
منتخبنـا ثـالث نقـاط  وخـرج مـن 
املنافسة  بينما تاهل املنتخب االسرتايل 
اوال بخمـس نقـاط برفقـة املنتخـب 

التايالندي  الوصيف باربع نقاط .

Úr€br€a@Òã‡‹€@áËí
قاد منتخبنا يف مباريات البطولة املدرب 
عبـد الغني شـهد  ومثلـه يف مبارياته 
الثالث 16 العبا هم : عيل كاظم هادي  
ومصطفـى محمـد جـرب ومصطفى 
محمد معن  ونجم شـوان  وعالء رعد  

ومنتظر ستار  وحسني جبار وصادق 
زامل  ومحمد مزهر وعبد العباس اياد  
ومحمـد رضا ومراد محمد  وعمر عبد 
الرحمن ومحمد قاسم نصيف  وحسن 
رائد  وامـري العماري  وضمت القائمة 
ايضـا آريان صفوك (حـارس مرمى) 
وحسام مهدي (حارس مرمى)  وعيل 
قاسـم  وايهاب نارص  واحمد رستيب  
ومعـني احمـد ومنتظر عبد السـادة، 
كمـا مثـل العـراق يف قيـادة مباريات 
البطولـة الثنائـي الـدويل عـيل صباح 

ومهند قاسم.

á‰‘ì†@∂a@’Ìã�€a
يذكـر ان منتخبنـا االوملبـي تاهـل اىل 
النهائيـات الخامسـة  لبطولـة اسـيا 
تحـت 23  عاما التي سـتنطلق غدا يف  
املالعـب االوزبكية تحت قيـادة املدرب 

التشـيكي مريوسالف سـكوب  بعد ان 
نجـح يف تصـدر منتخبـات املجموعة 
الثالثة للتصفيات   التي جرت وقائعها 
يف البحرين   وضمته اىل جانب منتخبي 
البحريـن  واملالديـف  بعـد انسـحاب 
منتخـب  افغانسـتان  حيـث فـاز يف 
املبـاراة االوىل عـىل منتخـب مالديـف  
باربعـة اهـداف دون مقابـل  سـجل 
نصفها وكاع رمضان  وتكفل بالنصف 
االخر مؤمل عبد الرضا واحمد رستيب 
مـن ركلـة جـزاء  ويف املبـاراة الثانية 
تمكن منتخبنا من تحقيق فوز عريض 
عىل املنتخب البحريني  صاحب االرض 
والجمهـور  قوامه  ثالثـة اهداف دون 
مقابل سجلها تواليا حسن عبد الكريم  
ومرتىض محمد جـرب  والبديل صهيب 

رعد .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
معد برنامج (مالعب) الذي يبث من عىل شاشـة 
قناة (التغيري) الفضائية، الزميل هشام عيل، اكد 
اكتسـابه الشفاء التام من االزمة الصحية التي 
تعـرض لها قبل مـدة زمنية ليسـت بالقصرية 
، خالـص االمنيـات لزميلنـا بالشـفاء التام وان 

يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 ******************

مراسـل القناة العراقية الرياضيـة الزميل انمار 
عبـد العزيز، احتفل بعيد ميالده مؤخرا، خالص 
االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.



رفـض مراقبـو سـباق جائـزة موناكـو الكـربى، 
املرحلـة السـابعة مـن بطولـة العالـم للفورموال 
واحد، احتجاج فريق فرياري ضد سـائقي ريد بول 
املكسـيكي سـريخيو برييس املتـوج باملركز األول 
والهولندي ماكس فريسـتابن الثالث، حسب وثيقة 

رسمية.
واتهم فرياري سائقي ريد بول بمناورة مثرية للجدل 
عىل حسـاب سـائقيه، كونهما عربا الخط األصفر 
عند الخروج من املرآب خالل السباق، ليكسبا ميزة 
ثمينة عىل سـائقيه اإلسـباني كارلوس سـاينس، 

الثانـي يف السـباق، وشـارل لوكلري مـن موناكو 
الـذي حـل رابعاً.وفتح االتحـاد الدويل 

للسيارات تحقيقاً رسمياً بحق 
سـائقي ريـد بـول اللذين 

كانـا يواجهـان خطر 
لعقوبـة  التعـرض 

خمـس  زيـادة 
عـىل  ثـوان 

يف  توقيتهما 
السباق.

أحرز سـائق ريد بول املكسـيكي سـريخيو برييـز املركز األول 
يف سـباق جائزة موناكو الكربى، املرحلة السـابعة من بطولة 
العالم يف الفورموال 1، عىل حلبة موناكو.وتقدم برييز الذي بات 
أول مكسـيكي يحقق الفوز عىل الحلبة الشـهرية يف اإلمارة، 
عىل سـائق فرياري اإلسباني كارلوس ساينس وزميله يف ريد 
بول بطـل العالم الهولنـدي ماكس فريسـتابن، فيما واصل 
سائق فرياري الثاني شـارل لوكلري من موناكو معاناته عىل 
ارضـه وحل رابعـا علما أنه كان أول املنطلقني، وذلك بسـبب 

اسـرتاتيجية فاشـلة يف التوقف.وشهد السـباق تقلبات كثرية 
بدءاً من تأجيل انطالقته ألكثر من ساعة بسبب األمطار الغزيرة 

وصـوالً إىل حادث تعرض له سـائق هاس األملاني ميك شـوماخر 
خـرج منه سـاملا لكنـه أدى إىل توقفـه لنحو 20 دقيقـة حيث عاد 

السائقون إىل املرآب قبل العودة إىل املنافسة التي كانت حامية الوطيس 
خصوصـا يف اللفات األخرية بني الرباعي برييس وسـاينس وفريسـتابن 

ولوكلري.وصمد برييس أمام الضغط الرهيب الذي فرضه سـاينس والذي لم 
يسلم بدوره من ضغط قوي لفريستابن.وأعرب برييس عن سعادته بتحقيق الفوز 

”الحلم“ عقب االصطدام الذي تعرض له قبل 24 سـاعة يف التجارب الرسمية.وقال 
له مدير ريد بول الربيطاني كريستيان هورنر عرب راديو الفريق: ”تشيكو لقد فزت 
بموناكـو، يا لهـا من قيادة رائعـة“.يف املقابل، بدا لوكلري غاضباً مـن إهداره فوزا 
يف املتنـاول بعد خسـارته وقتاً يف إحدى محطات التوقف العديدة حث وجد نفسـه 
وزميله سـاينس معا يف املرآب.وقال لفريقه: ”بدون تعليـق. ال يمكننا فعل ذلك“.
وتقام املرحلة الثامنة مـن بطولة العالم يف أذربيجان يف 12 حزيران/يونيو املقبل.
وكان لوكلري يأمل يف االستفادة 

سـاينس  زميلـه  وجـود  مـن 
بجانبه عىل خط االنطالق من أجل 

عدم السماح لفريسـتابن بتجاوزه 
األول يف موناكـو  فـوزه  وتحقيـق 
واسـتعادة الصدارة من فريسـتابن 
وعزز بطل العالم فريستابن تقدمه 
عىل لوكلري إىل تسع نقاط يف معركة 

لقب السائقني

الدرجـة األوىل  إىل دوري  صعـد نـادي مونتسـا 
اإليطايل للكرة األوىل يف تاريخه.

إنجاز مونتسا جاء بعد فوزه عىل بيتسا 4 - 3 يف 
إياب ملحق الصعود.

biÎäÎc@ã∏˚fl@äÎÜ@∂g@›ÁdnÌ@äb‡ÿ€c
ضمـن ألكمار مقعـدا يف مسـابقة دوري املؤتمر 
األوروبـي املوسـم املقبـل بانتصاره الكاسـح يف 
إياب ملحق الدوري الهولندي عىل ضيفه فيتيسه 

بستة أهداف لواحد.
للفريـق  أنجليـس فابليديـس منـح األسـبقية 
املضيـف منذ الدقيقـة الثالثة وضاعـف تيجاني 
رينـدرز تقدم ألكمار بهدف ثـان بحلول الدقيقة 
الثالثة عرشة وقبل نهاية الشوط األول دون داني 

دو فيت هدف املضيف الثالث.
وواصـل ألكمار زحفه الهجومـي ليعود تيجاني 
رينـدرز ويـدون ثنائيتـه الشـخصية يف الدقيقة 
الثانية والخمسـني ورفع يسـبري كارلسون غلة 
املضيف إىل خمسة أهداف عند الدقيقة الخامسة 
والسـبعني بعدهـا بثـالث دقائق دون ريشـيديل 

بازور هدف فيتيسه الوحيد.
فيما عـاد يسـبري كارلسـون ليختتم سداسـية 

ألكمار يف الدقيقة التاسعة والثمانني.
ÊbÓnÌg@o„bé@¡j±@7è◊Îc

أحبـط أوكسـري آمال مضيفـه سـانت إيتيان يف 
امللحـق الفاصـل ليصعـد إىل الـدوري الفرنـيس 

للدرجة األوىل بشكل رسمي.

العـودة يف ملحـق الصعـود  وانتهـت مواجهـة 
والهبـوط بـني سـانت إيتيـان وضيفه أوكسـري 
بركالت الرتجيـح (4-5 لصالح أوكسـري) عقب 
انتهـاء الوقتني األصـيل واإلضـايف 1-1، علماّ أّن 

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.
وسـّجل لصالح أوكسـري الالعـب املغربي حمزة 
سـاخي برضبة رأس جميلـة (51) قبل أن يعدل 

كامارا ألصحاب األرض .(76) 

وتنـص القوانـني عىل إجـراء ملحـق فاصل بني 
صاحـب املركـز السـابع عـرش يف دوري الدرجة 
دوري  مـن  الفاصـل  الـدور  إىل  واملتأهـل  األوىل 

الدرجة الثانية.
ويعد سـانت إيتيان أحد أعرق األندية الفرنسـية 
إذ فاز بلقب الدوري يف 10 مناسـبات فيما سبق 

ألوكسري أن تّوج باللقب مرة واحدة.
åbn‡æa@çÓ‹ÿ„�a@äÎá€a@∂g@‚bËÃ‰mÏ„

الـدوري  إىل  نوتنغهـام فورسـت  فريـق  صعـد 
اإلنكليـزي املمتاز عقب تغلبه عىل هيديرسـفيلد 
تـاون بهـدف دون رد يف املبـاراة النهائيـة مـن 
األوىل  الدرجـة  دوري  ضمـن  الحاسـم  الـدور 

”شامبيونشيب“.
أقيمـت املباراة عىل ملعب ويمبيل، وسـجل ليفي 
كولويـل مدافـع هيديرسـفيلد هـدف نوتنغهام 

بالخطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقة 43.
وحـاول هيديرسـفيلد إدراك التعادل وشـدد من 
هجومه عىل مرمى نوتنغهام  الذي قام باستبدال 
حارسـه الكونغويل بريس سامبا إلصابته ودخل 
بـدالً منه الحـارس البديـل هورفاث الـذي أنقذ 
مرمـى نوتنغهـام من هـدف محقـق يف الدقيقة 
(4+90) فانتهت املباراة بفوز فورسـت وعودته 
إىل فـرق الـدوري املمتاز بعد سـنوات طويلة من 

الغياب بلغت 23 عاماً.
وعاش نوتنغهام فوريست عرصه الذهبي بقيادة 
مدربـه الفـذ برايـن كالف أواخـر السـبعينيات 
ومطلـع الثمانينـات عندمـا توج بطـًال ألوروبا 

عامي 1979 و1980 وبطال إلنكلرتا عام 1978.
وكان فولهام وبورنموث حسما تأهلهما مبارشة 
إىل الـدوري املمتـاز عرب مباريـات دوري الدرجة 
األوىل بعـد أن حصـل فولهام اللندنـي عىل املركز 
األول برصيـد 90 نقطـة بفـارق نقطتـني أمام 

بورنموث الثاني.
áÓ€Ï€a@á‹iÎ@bÌ7æc@ÜÏ»ñ

نجـح أملرييا وبلد الوليد يف الصعـود إىل الليغا بعد 
تعادل األول أمام ليغانيس 2-2 وفوز الثاني عىل 
هويسكا 0-3 يف املرحلة الثانية واألربعني األخرية 

من دوري الدرجة الثانية.
وعاد أملرييا بالنتيجة أمام مضيفه يف مناسـبتني 
بعد أن تقدم الفريق الـذي يدربه التونيس مهدي 
النفطي بفضل بورخا غارسيس (9) والنيجريي 
أومريو (42) حيث عّدل الربازييل رودريغو (15) 

يف املرة األوىل والنيجريي ساديك يف الثانية .(53) 
ورفع أملرييا رصيده إىل 81 نقطة بالتسـاوي مع 
بلد الوليد الذي انترص بثالثية عىل ضيفه هويسكا 
جاءت يف الشـوط الثاني بفضل ويسـمان وبالتا 

وأغوادو (47 و52 و79).
واسـتفاد أملرييـا وبلد الوليـد من خسـارة إيبار 
بهـدف نظيف أمـام ألكوركـون ليتوقف رصيده 

عند 80 نقطة ويضطر لخوض امللحق.

7الرياضي
‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@p¸Ï�j€a

åbn‡æa@äÎá€a@∂g@oéäÏœ@‚bËÃ‰mÏ„@’Ìã»€aÎ@Ô€b�Ì�a@äÎá€a@∂g@á»óÌ@bèn„Ïfl

@üÏ≤@Ú„Ï‹íãi
Úéãí@Ú◊ã»fl
¿bìm@ıböä�

توج الثنائي اإلسباني خوان ليربون وأليخاندرو غاالن بلقب 
بطولة إيطاليـا الكربى للبادل بفوزه يف النهائي عىل الثنائي 
املؤلِف من اإلسباني فرانثيسكو نافارو واألرجنتيني مارتني 

دي نينو بمجموعتني لواحدة.
الثنائـي نافـارو ودي نينو نجـح يف كسـب املجموعة األوىل 
بنتيجة سـتة أشواط لقاء أربعة، واسـتعاد الثنائي املصنف 
األول عامليـا توازنه ونجـح يف معادلة النتيجـة بعد فوزه يف 

املجموعة الثانية بسبعة أشواط لخمسة.
وواصـل الثنائـي ليربون وغـاالن صحوته خـالل املجموعة 
الفاصلة وفاز بها بنتيجة سـتة أشـواط ألربعة محرزا لقب 

البطولة.

أنهـى الكرواتـي لوكا مودريتش، العب خط وسـط ريال 
مدريد، الجدل حول مستقبله مع الفريق امللكي يف املوسم 

املقبل.
وينتهـي العقد الحـايل للنجـم الكرواتي مـع ناديه ريال 

مدريد يف شهر يونيو/حزيران املقبل.
وقـال مودريتـش حول تجديـد عقده، يف ترصيـح أبرزه 
فابريزيو رومانـو خبري انتقاالت الالعبـني بأوروبا، عىل 
حسـابه عىل تويرت: ”نعم سـأجدد. أراكم هنا يف املوسـم 

املقبل“.
وحسب تقارير إسبانية، فإن الطرفني اتفقا عىل التجديد 
حتى صيف 2023، ولم تستغرق املفاوضات سوى جلسة 
واحـدة تم خاللهـا االتفاق عـىل كل يشء، وسـيتقاىض 

مودريتش، نفس راتبه الحايل.
ويعد لوكا مودريتش من أبرز نجوم ريال مدريد يف املوسم 
الحـايل، رغم تقدمـه يف العمر، وكان عنرصا أساسـيا يف 
تتويج املرينجي بلقب السـوبر اإلسـباني والليجا وأخريا 

دوري أبطال أوروبا.
وتـوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 يف 
تاريخـه، عقب الفوز عىل ليفربـول، بهدف دون رد، عىل 

ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

@Ú€Ï�i@k‘€@Êaåã±@Ê¸bÀÎ@ÊÎ5Ó€
fiÜbj‹€@bÓ€b�Ìg

@fiÏy@fiáßa@ÔË‰Ì@înÌäÜÏfl
Ú8by@Ú‹‡°@È‹j‘nèfl
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fiÏi@áÌä@Ô‘ˆbé@áö@äa7œ@xbvnya@ùœä
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 (eSkootr Championship ™ (eSC كتبت بطولـة السـكوتر الكهربائيـة
تاريخاً جديداً يف رياضة املحركات بعدما شهدت بمرحلتها الثانية لنسختها 
األوىل تتويجاً مميزاً ملتسـابقة إيطالية عىل حسـاب 29 منافسـا ومنافسة 

آخرين.
اإليطاليـة سـارة كابرينـي صنعـت الحدث عىل حلبـة الشـوارع املمّيزة يف 
وسط مدينة سيون السـويرسية عندما أحرزت املركز األول بعد يومني من 
املنافسـات القوية بني الدراجني من الجنسني، الذين بدوا أنهم اعتادوا أكثر 
عىل دراجاتهم عقب السـباق االفتتاحي الذي أقيـم يف العاصمة الربيطانية 
لندن، فأمتعوا الحضور عىل مسافة 640 م للمسار املؤلف من 18 منعطفاً 

رسيعاً حيث كان من الصعب توّقع هوية املتأهلني اىل النهائي.
وبالفعل تمكنت متسـابقة فريق ”هيلبيز رايسينغ“ من تصّدر السباق مع 
انطالقـه لتحافظ عىل الصدارة حتى نهايتـه لفاته، متقّدمًة بفارق ٥ ثواٍن 
عـىل الفرنيس أيمار فرناي (رايسـينغ سـيتيزنس) الذي جـاء ثانياً، بينما 

ذهب املركز الثالث اىل االسباني مارك لونا (موريف سكوترز).
انجـاز كابريني كان رائعاً ألكثر من سـبب، أّوالً ألنها تفّوقت عىل ”صاحب 
األرض“ السـويرسي ماتيس نيريو الفائز بالسباق االفتتاحي، وثانياً ألنها 
دخلـت اىل السـباق األخري وهـي تملك ١٢ ثانيـة فقط من ”قـوة التعزيز“ 
(Power Boost)، مقابل ٤٠ ثانية للونا الذي كان قد تفّوق عليها يف الدورين 
ربع ونصف النهائي، لكنها اسـتفادت من خطـأ يف القيادة ارتكبه يف اللفة 

الرابعـة، لتذهب اىل تحقيق انتصاٍر اسـتثنائي أكدت من خالله انه 
يمكـن لإلناث املنافسـة عىل املراكـز األوىل يف هذه الرياضة 

الجديدة التي تحمل اكثر من رسالة سامية، منها تعزيز 
املساواة بني الجنسني، وايضاً التشجيع عىل استخدام 

وسائل التنّقل الصغرية للمسافات القصرية للحفاظ 

عـىل بيئة أفضـل والتأكيد عـىل أهمية االسـتدامة وتأثريهـا االيجابي عىل 
مستقبل كوكب األرض.

الفوز الـذي حققته كابرينـي يف عاصمة جبال األلب، أحـدث ضجًة كبرية 
وسـط حضوٍر جماهريي غفري حول الحلبة التي ُرسـمت خصيصاً للحدث 
حيـث تجاوز عدد الحضـور الـ ١٠ آالف متفرج يف اليـوم الواحد، فتقّدمت 
اىل املركـز الرابع عىل الئحة الرتتيب العام بالتسـاوي مع دراج فريق ”نيكو 
روش رايسـينغ“ الربيطانـي دان بروكـس، ولكلٍّ منهمـا ٤٣ نقطة، بينما 
انتقلت الصدارة اىل دراج ”كارلن“ الهندي أنيش شيتي الذي حّل رابعاً لريفع 
رصيـده اىل ٥٢ نقطة، متقّدمـاً عىل فريناي (٤٧)، والخائـب األكرب يف هذه 
الجولـة اي نيريو (فريق بالير ١) بعدما فشـل يف بلـوغ النهائي ليرتاجع اىل 
املركـز الثالث عىل الئحة الرتتيـب العام بـ ٤٥ نقطة. أما عىل صعيد الفرق، 

فقد تصّدر ”كارلن“ ايضاً بفارق ١١ نقطة عن ”نيكو روش“.
ومـع اختتام هـذه الجولة التي ُنقلت مبارشًة عىل الهـواء اىل أكثر من ١٠٠ 
دولـة حول العالم، سـتبدأ الفرق الـ ١٠ يف االسـتعداد للمعركة املقبلة التي 
سـتقام يف ١٥ و١٦ تموز/يوليـو املقبـل يف ايطاليـا، حيـث 
هة للـرأي العام  سـُيعمل عىل انشـاء حلبٍة آمنـة وموجِّ
حول كيفية االستفادة من وسائل النقل غري التقليدية 
يف املدن والضواحي والعمل عىل اسـتخدامها بشـكٍل 

اكرب ملا يف األمر افادة للمصلحة العامة.

تسـعى إدارة برشـلونة إلرضاء املدير الفني للفريق، 
تشـايف هرينانديـز، خـالل فـرتة االنتقـاالت 

الصيفية.
”مونـدو  صحيفـة  وحسـب 
ديبورتيفـو“، فـإن تشـايف يرى أن 
التعاقد مع أندرياس كريستنسن 
مدافـع تشـيليس، ليـس كافًيـا 
للفريـق، ويسـعى لضـم العب 

آخر يف الخط الخلفي.
األهـداف  أن  إىل  وأشـارت 
يف  لربشـلونة  الرئيسـية 
املريكاتـو، هما جـول كوندي 
(إشـبيلية) وكاليدو كوليبايل 
(نابويل)، لكـن هناك معركة 
رشسـة عـىل الصفقتـني يف 

سوق االنتقاالت.
لديه  أن كونـدي  وأوضحـت 
اتفاق شـفهي مع تشيليس، 
وسيساعد بيع النادي اللندني 
عىل ترسيع املفاوضات حول 

الصفقة.
وذكرت أن سـعر كونـدي العام 
املايض بلغ 80 مليون يورو، لكن 
إشـبيلية قد يوافق عىل رحيله هذا 

الصيف مقابل 65 مليون يورو.
وفيما يخص كوليبايل، فإن برشـلونة 
يخوض معركة مشابهة عىل الالعب الذي 
ينتهي عقده يف صيف 2023، لكن أوريليو دي 

لورينتيس رئيس نابويل، مرتدد بشأن بيعه.
وحال السـماح برحيـل كوليبايل، فإن سـعر املدافع 
السـنغايل يرتاوح بني 65 و70 مليون يورو، ويحظى 
باهتمام قوي من يوفنتوس وباريس سـان جريمان 

وإنرت ميالن وأستون فيال وروما ونيوكاسل.



الرباط/متابعة الزوراء: 
كثـرياً مـا تطـرح يف املشـهد اإلعالمي 
املغربـي تسـاؤالت حـول الـدور الذي 
تضطلع بـه التنظيمـات الصحفية يف 
ظـل التحـوالت الراهنة التـي عمقها 
التطـور التكنولوجي وفاقمتها الثورة 
الرقميـة التـي أرخـت بظاللهـا عـىل 

مختلف مناحي الحياة.
وتـرتاوح وجهـات النظـر إزاء هـذه 
اإلعالميـني  والفاعلـني  التنظيمـات 
بـني َمـن يدعـو إىل االنخـراط يف هذه 
التحّوالت باالنفتاح عىل الواقع الجديد 
الذي تفرضه املتغريات اإلعالمية، ومع 
مـا أضحت تطرحه من أسـئلة جديدة 
لم تكـن معهودة يف املـايض، وبني َمن 
يطالب بتحصني املهنية والحفاظ عىل 
املكتسـبات يف مواجهة ما قـد تفرزه 
الثورة الرقمية من تحديات وسلبيات.

كثريون يـرون أن املنظمات الصحفية 
التمثيليـة وهيئـات التقنـني يف زمـن 
التحـوالت املجتمعيـة والرقمية تبقى 
أكثـر مـن رضوريـة ملواجهـة خطـر 
تمييع كل ما هو مؤسساتي، والتمزيق 

الشامل للقواعد واألخالقيات املهنية.
الكبـري  يقـول عبـد  ذلـك،  يف سـياق 
خشيشـن، رئيـس املجلـس الفيدرايل 
للنقابـة الوطنية للصحافـة املغربية: 
«هنـاك تسـّيد للتفاهـة وتنكـر ملهنة 
اإلعـالم كصناعة، وتعويـض ولوجها 
مـن نوافـذ التعلـم والحرفيـة بهواية 
تضمـن الولـوج إليها من بـاب ادعاء 

حرية التعبري».
وأعرب خشيشن عن اعتقاده الراسخ 
بأن «النتيجة تكون بالرضورة مجزرة 
درجـة  إىل  واملهنيـة،  املهنـة  حـق  يف 
اختلط عىل املتلقـي التمييز بني هوية 
الصحفي واإلعالمـي، وهويات جديدة 
التواصـل  مواقـع  يف  الناشـط  نظـري 
املحتوى،  االجتماعي، واملدّون وصانع 

فجـرى اسـتهداف املهنة مـن دون أن 
يتعرض هؤالء الدخالء للمساءلة».

بخالف ذلك، يذهب سـعيد السـالمي، 
الخبـري يف اإلعالم والحـق يف الحصول 
عـىل املعلومـات، إىل القـول لـ«الرشق 
ونقابـات  منظمـات  إن  األوسـط»، 
الصحفيـني وهيئات مديري الصحافة 
أخالقيـات  إشـكالية  عـىل  «تركـز 
الصحافة التي تتخذها ذريعة ملهاجمة 
مـا يطلـق عليهـم اسـم الصحفيـني 
الذين أصبحوا يسـتقطبون  املواطنني 
األزرق  بالفضـاء  عريضـاً  جمهـوراً 
االفرتايض ويحققون السـبق يف تقديم 
األخبـار الفوريـة». وللعلـم، بلغ عدد 
مـن الصحفيـني املهنيـني الحاصلـني 
عـىل بطاقـة الصحافة التـي يمنحها 
 ٣٣٩٤ للصحافـة  الوطنـي  املجلـس 
صحفيـاً وصحفيـة. وحتى سـبتمرب 
(أيلول) املايض، لم تسـتأنف سوى ٧٢ 
جريدة ورقيـة صدورها بعـد جائحة 
«كوفيـد – ١٩»من بني ٢٤٦ جريدة، يف 
حني استمرت باقي الجرائد يف اإلصدار 

الرقمي املجاني.
ويرى السـالمي أن الهيئات الصحفية 

التمثيليـة «تتبنـى يف مواجهـة هـذه 
التحوالت اإلعالمية املتسـارعة خطاباً 
يصبـو  ظاهـره  يف  يبـدو  تسـويقياً 
لحمايـة املهنـة، يف مرحلـة ترتاجـع 
الورقيـة  الصحـف  مبيعـات  فيهـا 
وتقـل مواردها املالية، مـا يدفع هذه 
التنظيمـات ملطالبة الدولة باسـتمرار 

بالرفع من دعمها املايل».
خشيشـن يقّر بأن الزمن الرقمي غرّي 
من كل قواعد اإلعـالم والتواصل، لكن 
ذلك - يف نظره - «ال يعني االستسـالم 
داخل املهنة، بل وجب عىل كل الهيئات 
أن تسهم يف تحسيس املهنيني برضورة 
تطوير أدواتهم وطرق اشـتغالهم مللء 
الفراغ الذي ينشـط فيه الذين يّدعون 
تعويض الصحفيني واإلعالميني... ويف 
الوقـت ذاته، سـن القوانني التي تمنح 
لهذه املهنة هويتها، بالفصل بني حرية 
التعبـري وممارسـة مهنـة الصحافـة 
كصناعة لهـا قواعدها ومسـؤوليتها 
تجـاه املجتمع، وعىل رأسـها الحفاظ 
عىل أخالقيات املهنة». ومن ثم، يضيف 
حاجـة  يف  اإلعالميـة  «املنظومـة  أن 
للمراجعة، وذلك كي يشعر الصحفيون 

بجدوى االلتحـاق بهذه املهنة التي لم 
يعد فيها ما يغري جيل الشباب. وهذا 
ما فتح املجال لفوىض املعاهد الخاصة 
لبيع دبلومات جهل بالصحافة، وخلق 
ضحايا مـن الصحفيـني املفرتضني»، 
ويخلص خشيشن إىل القول: «ال يمكن 
يف ظـل هـذه البيئة تطويـر املهنة وال 

حفظ كرامة الصحفيني املهنيني».
يف سياق متصل، يوضح سامي املودني، 
رئيـس املنتـدى املغربـي للصحفيـني 
الشـباب، لـ«الـرشق األوسـط»، أنـه 
«يجـب التمييز بني الهيئـات التمثيلية 
الصحفيـة وجمعيـات مدنيـة تضـم 
يف صفوفهـا صحفيـني وتشـتغل عىل 
قضايـا اإلعالم يف شـموليتها، انطالقاً 
معينـة».  إعالميـة  مرجعيـة  مـن 
ويـردف املودنـي أن «لـكل واحدة من 
هـذه الهيئـات منطقها وأسـلوبها يف 
بـ«الجهود املنجزة  االشتغال»، مشيداً 
من طرف مختلف املتدخلني، ال سـيما 
يف ظـل التطورات املتسـارعة العميقة 
التـي يعرفها اإلعالم دوليـًا... وهو ما 
يتطلب قدرات الصحفيات والصحفيني 
يف مجـاالت متعددة كصحافة البيانات 

وصحافـة فحص الحقائـق ومحاربة 
الحلـول  الزائفـة وصحافـة  األخبـار 
والصحافة اإلنسانية. ثم يعرب املودني 
عن اعتقاده الراسـخ بـأن عمالً كهذا 
املاديـة  اإلمكانـات  توفـري  «يفـرض 
والبرشية من أجل إنجاز هذا الربنامج 
الشـامل، مع بـذل جميـع املتدخلني، 
مـن جميـع املواقـع وعـىل مختلـف 
املسؤوليات املرتبطة بالشأن اإلعالمي، 

مجهوداً مضاعفاً».
من جهته، يلفت محمـد الوايف، رئيس 
الجامعـة الوطنيـة للصحافة واإلعالم 
لـ«الـرشق  ترصيـح  يف  واالتصـال، 
األوسط»، إىل أن التنظيمات الصحفية، 
تعاني حالياً من «االنعكاسات السلبية 
للعوملـة املتوحشـة، وكذلك من ضعف 
االنتساب للنقابات وعزوف اإلعالميني 
عـن العمـل التنظيمي بصفـة عامة، 
وهـي ظاهـرة عامة وليسـت خاصة 

باملغرب».
املطـروح  التحـدي  أن  الـوايف  ويـرى 
عىل الهيئـات املعنية بتأطـري وتنظيم 
الصحفيني يتمثل برفع نسبة انخراط 
اإلعالمي يف العمل الجماعي، وهو «ما 
يتطلـب الدفـاع، بل االسـتماتة، حتى 
تكـون جديـرة بالصفة التـي تؤهلها 
للدفـاع عن املصالح املاديـة واملعنوية 
ملهنيـي اإلعـالم». أمـا التحـدي اآلخر 
فيتمثـل يف «ضعف الحقـل اإلعالمي». 
لكن الـوايف يوضح أن «هناك يف املقابل 
قراءة أكثر تفاؤالً، تعتقد أن التحوالت 
الرقميـة واملجتمعيـة تسـري يف اتجاه 
دمقرطـة كل مـن اإلعـالم والوصـول 
إىل املعلومـات من لـدن املواطنني أينما 
وجـدوا». ثم يتسـاءل: «كيـف يف ظل 
ذلك يمكـن أن نحافظ عـىل منظمات 
قويـة لهـا تمثيليـة؟ وكيـف نحافظ 
عـىل املهنة مـن الشـوائب؟ ال سـيما 
أن هـذا رصاع كبري، ومعركـة طويلة 

النفس، وتحديات الثورة الرقمية ألقت 
بظاللها... غري أن الهيئات واملنظمات 
الصحفيـة، لـم تقـل كلمتهـا بعـد». 
وعـودة إىل املودني، الـذي يصف العمل 
الذي تقوم بـه الهيئة العليـا لالتصال 
املسموع واملرئي (الهاكا) بـ«املرجعي» 
عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل بحكم 
كمؤسسـة  راكمتهـا  التـي  التجربـة 
وطنيـة. إال أنه يسـتدرك قائالً: «نحن 
اآلن أمام رهان يتعلق أساسـًا بتجويد 
املمارسـة اإلعالمية املسموعة واملرئية 
عـرب التفاعل اإليجابـي مع التوصيات 
التي تصدرها الهيئة من جهة، وتجويد 
إطارهـا القانونـي مـن جهـة أخرى، 
بشـكل يضمن أكـرب قدر مـن تعددية 

تيارات الفكر والرأي يف املجتمع».
محمـد الوايف يدعـو إىل تعديـل قانون 
عقـد  ومراجعـة  واملرئـي  املسـموع 
الربنامـج ودفاتـر تحمـالت القطـاع 
اإلذاعـي والتلفزيونـي، ومالءمـة ذلك 
مع املتغريات الجديدة بإرشاك املهنيني 
بمختلف وسائل اإلعالم... حتى يصبح 
قرار تحرير الفضاء املسموع - املرئي 
أكثـر انفتاحـاً، مـع دعـم مجهودات 
الـذي  للصحافـة،  الوطنـي  املجلـس 
مـا زال يف بداياتـه، باعتباره مكسـباً 
للتنظيم الذاتي ملهنة الصحافة. ويرى 
الحكومـة والربملـان واملؤسسـات  أن 
اإلعالمية مطالبة بـ«التفاعل اإليجابي 
الوطنـي  املجلـس  مـع مـا يصـدره 
للصحافة من توصيـات وجيهة»، مع 
أنـه يف حاجة ملراجعـة عميقة إلطاره 
الترشيعـي والتنظيمـي كـي يواكـب 

التطورات اإلعالمية وطنياً ودولياً.
يف املقابل، يقول سـعيد السـالمي إنه 
«ليس مـن اختصـاص الحكومات أن 
تقّرر من يكـون وأو ال يكون صحفياً، 
كمـا ليس مـن اختصاصهـا أن تقوم 
بتقييد شـكيل أو قانوني لكل من يريد 

ممارسـة الصحافة، وهو املبـدأ الذي 
ينـص عليه ميثاق حريـة اإلعالم الذي 
وقعـت عليـه يف الـدار البيضـاء، عام 
للصحافـة  الوطنيـة  النقابـة   ،٢٠١٦
املغربية والفيدراليـة املغربية لنارشي 
الصحف والجمعيات والنقابات التابعة 
لألحزاب السياسية املغربية». ويضيف 
أن حرية الجمعيات «تعد حقاً إنسانياً 
أساسياً، وأن للصحفيني كامل الحرية 
يف اختيـار الجمعيـات والنقابات التي 

ينتسبون إليها...».
أخـرياً، مـن أجـل االرتقاء بمسـتوى 
املشـهد اإلعالمـي، يقول عبـد الكبري 
خشيشـن إنـه «حـان الوقـت وسـط 
هذه املتغـريات، خصوصـًا يف الجانب 
الرقمـي وتبعاته، ألن نعيد قراءة هذه 
املنظومة... سواًء عىل مستوى قانون 
الصحافة والنرش، أو النظام األسـايس 
للصحفيـني املهنيني، وكذلـك القانون 
املحدث للمجلس الوطني للصحافة... 
وهـذا عىل الرغم مـن تحقيق خطوات 
مهمة يف إصالح القوانني خالل العقدين 
األخرييـن، وتمكـني الصحفيـني مـن 
ترسـانة قانونية تحفظ لهم كرامتهم 
املعنويـة واملاديـة». ويف االتجاه ذاته، 
يشدد الوايف عىل رضورة توفري ترسانة 
قانونية منسجمة ومتكاملة وقوية يف 
مجـال الصحافة واإلعـالم واالتصال. 
ويضيف: «بات لزامـاً إدخال تعديالت 
عـىل مدونـة الصحافة والنـرش حتى 

تصبح أكثر انفتاحاً.
للصحفـي دور خـاص يف  زال  إذ مـا 
املجتمعـات التي تشـبه املغـرب، عىل 
أساس أن يتسلح بالصدق واملوضوعية 
األخبـار  نقـل  يف  التضحيـة  وروح 
واملساهمة يف األسس التي يقوم عليها 
املجتمـع الديمقراطـي، منهـا تنويـر 

الرأي العام».  
(عن/صحيفة الرشق االوسط)
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رصبيا/ متابعة الزوراء:

أعلنـت صحيفة ”كوريـر“ اليومية الرصبية أنه تم إخالء مكاتب الصحيفة بسـبب تهديد 

بوجود قنبلة.

ووفقا للصحيفة، فقد وصلت رسـالة التهديد إىل مكتب التحرير يف حوايل السـاعة 21:00 

بالتوقيت املحيل يف املبنى الذي يقع فيه مكتب التحرير، وتم إجالء جميع املوظفني.

وتتلقى مختلف املؤسسـات يف رصبيا ويف اآلونـة األخرية تهديدات حول وجود قنابل فيها. 

وبسبب ذلك، تم إخالء عرشات املدارس ومراكز التسوق واملسابح يف العاصمة، ونقلت عدد 

من املؤسسات التعليمية طريقة عملها إىل الدراسة عرب االنرتنت.

القاهرة/متابعة الزوراء:
قال املحامي الحقوقي املرصي، خالد عيل، إن الصحايف الشاب محمد فوزي مسعد مصطفى 
ظهـر االحد أمام نيابة أمـن الدولة العليا يف ضاحية التجمع الخامـس بالقاهرة، للتحقيق 
معه يف القضية رقم ٤٤٠  لسنة ٢٠٢٢، وذلك بعد ١٤ يوماً من إخفائه ، إثر اقتحام منزله يف 
١٥ مايو/أيار الحايل، بواسطة قوة أمنية مكونة من ثالث عربات ”بوكس“ وميكروباص.

وأفاد عيل بأن نيابة أمن الدولة وّجهت للصحفي تهم ”االنضمام إىل جماعة إرهابية، ونرش 
أخبار كاذبة، وإسـاءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي“، والذي أكد يف التحقيقات أنه 
لـم ُيعرض عىل النيابة طيلة األسـبوعني املاضيني، وقبض عليه بسـبب تدوينة كتبها عىل 
صفحته الشـخصية بموقع ”فيسـبوك“، انتقـد فيها عدم العفو عـن املتهمني اآلخرين يف 

قضية الناشط النارصي حسام مؤنس أسوة به.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السـييس قرارات بالعفو عن مجموعة محدودة من الناشـطني 
السياسـيني، ارتباطاً بحديثه عن إطالق ”حوار وطني شـامل“ خالل الفرتة املقبلة، غري أن 
العفـو تجاهل املتهمني مع مؤنـس يف نفس القضية رغم تطابق موقفهـم القانوني، عىل 

غرار املحامي زياد العليمي، والصحفي هشام فؤاد عبد الحليم.

القدس/متابعة الزوراء:
اعتدى مستوطنون بعد ظهر يوم األحد عىل مراسل «العربي الجديد» يف القدس، محمد عبد 
ربه، ورشـوا عىل وجهه غاز الفلفل الحارق.وكان عبد ربه يف منطقة باب العامود لتغطية 
وتصوير املسـريات االستفزازية قبيل مسرية األعالم، عندما اعتدى عليه مستوطنون بغاز 
الفلفـل الحـارق مبارشة عىل وجهـه، ما أدى إىل إصابتـه بحروق.من جانب آخر، أشـهر 
مسـتوطنون أسـلحتهم النارية يف وجه املصورين الصحفيني خـالل تغطيتهم اقتحامات 
املسـجد األقىص.وتشـهد القدس منذ أيـام اعتداءات مـن قبل قوات االحتـالل اإلرسائييل 
واملسـتوطنني، عىل الصحفيني املقدسـيني، بشـكل متكّرر.وزادت وترية هذه االعتداءات 

قبيل «مسرية األعالم» التي يرص االحتالل عىل تنظيمها يف القدس املحتلة.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 يواجـه التاريخ الثـري للصحافة 
مـع  االندثـار  خطـر  املرصيـة 
غلـق  نحـو  الحكومـي  التوجـه 
ودمـج بعض اإلصـدارات الورقية 
وجـود  دون  واملجـالت  للصحـف 
خطط واضحة لحماية األرشـيف 
وتطويـره أو توظيفـه مـن أجل 
انتشـال الصحـف مـن العثـرات 
املاديـة التي تواجههـا مع تراجع 
أرقـام التوزيع وصعوبـات توفري 

تكاليف الطباعة.
وقررت الهيئة الوطنية للصحافة، 
وهي الجهة املسـؤولة عـن إدارة 
التابعـة  الصحفيـة  املؤسسـات 
للحكومة، دمج مجلتي ”الكواكب“ 
و“طبيبك الخاص“ التابعتني لدار 
الهـالل إىل مجلة ”حـواء“ التابعة 
للمؤسسة ذاتها، مع إنشاء موقع 
إلكرتوني خاص لـكل إصدار بدءاً 

من األول من يونيو املقبل.
وتعـد مجلـة ”الكواكـب“ واحدة 

من أقـدم املجالت الفنيـة يف العالم 
العربـي، واحتفلـت أخـريا بمرور 
تسـعني عاما عىل تأسيسها، كذلك 
”طبيبك الخاص، وهي أول املجالت 
الطبيـة العربية، ولها تاريخ طويل 
الطـب وخلفياتهـا  املـزج بـني  يف 
اكتشـاف  الثقافيـة وسـاهمت يف 
العرشات من األطباء الذين برعوا يف 
مجال الكتابة، وكان متاحا أمامها 
أن تحافظ عىل قوتها يف ظل انتشار 
الوسـائل اإلعالميـة املختلفـة ذات 

االهتمام بالجانب الطبي.
وواجهت الهيئة الوطنية للصحافة 
انتقـادات بعد قرارهـا الذي مهدت 
لـه منذ عـام ونصف العـام عندما 
اتخذت قـراراً بتعيني رئيس تحرير 
هـي:  إصـدارات،  لثالثـة  واحـد 
”الكواكـب“ و“طبيبـك الخـاص“ 

و“حواء“.
واعترب صحفيـون الخطوة األخرية 
أطـاح  إزالـة“  بـ“قـرار  أشـبه 
بمجلتـني لديهما مـرياث طويل يف 
الذاكرة املهنية، من دون البحث عن 

مسارات للتطوير والتحديث.
وتكمـن أزمـة اإلصـدارات وغريها 
ممن لديها تاريخ صحفي عريق يف 
أنها لم تشهد تطويراً يساعدها عىل 
االنتقال اإللكرتوني وظلت سنوات 
اإلعالمية  بتقديم خدمتهـا  تكتفي 

مطبوعـة، وإغالقهـا وتحويلها إىل 
مواقـع إلكرتونية لـن يكون محل 
اهتمام من القراء، ولم يتطرق أحد 
ملسـتقبل أرشـيفها الـذي يجب أن 
يحظـى باهتمام لالسـتفادة منه، 
ومـا إذا كان سـيظل ورقًيـا أم أنه 

ستتم إتاحته إلكرتونًيا.
ويقول صحفيون إن رشاء املستقبل 
وليـس التخلص من املايض ثروة يف 
حـد ذاته وهو الحـل الوحيد إلنقاذ 
مهنـة كانت تسـاعد يف رفع درجة 
الوعـي، مـا يجعـل هنـاك حاجـة 
إىل التعامل بشـكل أكثـر احرتافية 
وتطـوراً مـع األرشـيف الصحفي 

لتلك اإلصدارات.
وتوالـت مطالبـات الصحفيني بعد 
قرار الدمج بـرضورة إعادة تدوير 
أرشيف املجالت عرب موقع إلكرتوني 
واالسـتفادة مـن إتاحـة أرشـيف 
العاملية تجارًيا  الصحف واملجـالت 
إلتاحتها أمام منتجـي الوثائقيات 
والباحثـني يف التاريـخ االجتماعي، 
وجلب إعالنات تغطي خسـائر تلك 
اإلصـدارات بـدال مـن تركهـا نهبا 

للخسارة وفقدان الذاكرة.
الدفـاع عـن  وقـال مقـرر لجنـة 
استقالل الصحافة بشري العدل، إن 
تراجع االهتمـام الحكومي بالقيم 
التاريخيـة والثقافية املهمة قاد إىل 
إهمال األرشيف والسماح بالسطو 

عليه دون االستغالل األمثل للوسائل 
الكنوز  التكنولوجية باعتباره أحد 

التاريخية للثقافة املرصية.
وأضـاف ، أن حالـة الـرتدي التـي 
املرصيـة  الصحافـة  تشـهدها 
واملجـاالت األخـرى ذات االرتبـاط 
بالثقافـة واملعرفـة أدت إىل اندثـار 
التاريخ وإهالة الرتاب عليه، وكأن 
هناك تعمداً لتطـرد العملة الرديئة 
العديـد مـن  الجيـدة، مـا يجعـل 
التجـارب الجادة التـي لديها رغبة 
تكتمـل  ال  األرشـيف  اسـتثمار  يف 

بالصورة املطلوبة.
الوطنيـة  املكتبـة  إعـالن  وأثـار 
اإلرسائيلية بتدشـني أرشيف رقمي 
لصحيفـة األهـرام املرصية موجة 
غضب واسـعة يف أوساط صحفية 
تعلـن  ولـم  وإعالميـة،  وثقافيـة 
الجهـات الحكوميـة تأكيـد صحة 
املعلومـات مـن عدمهـا أو توضح 
التـي  اإلجـراءات  بشـكل رصيـح 
اتخذتها لحماية أرشـيف صحيفة 
لديهـا تاريـخ يمتـد إىل نحـو ١٥٠ 
عاًمـا.وكان مـن املتوقـع أن تتخذ 
جهـات مسـؤولة عـن إدارة ملف 
اإلعـالم قـرارات حاسـمة بشـأن 
الحفاظ عـىل األرشـيف الصحفي 
واستثماره لحماية الرتاث الفكري 
والثقـايف، لكن ذلك لـم يحدث حتى 
اآلن، ولم يتم التعامـل مع التاريخ 

الثري كجـزء من األصـول التابعة 
ملؤسسـات حكومية، فيما يقترص 
التفكري عىل كيفية االستفادة املادية 
من األصول العقارية واالستثمارية 

لحل عثراتها االقتصادية.
ويتفق خرباء اإلعـالم يف مرص عىل 
أن خطط الهيئة الوطنية للصحافة 
نحـو البحث عن اسـتثمار األصول 
وبيعها كحل للتعامـل مع أزماتها 
لـن يقـود إىل حـل األزمـة طاملا لم 
يتم التطـرق إليجاد حلـول مهنية 
الطاقات  ومبتكرة لالسـتفادة من 
البرشيـة املوجودة فيهـا وتوظيف 
اإلرث الفكـري الذي شـكل وجدان 

الكثري من املرصيني والعرب أيًضا.
وال تجـد الدوائر التـي تتوىل مهمة 
إدارة وسـائل اإلعالم حلـوالً فاعلة 
اإلعالميـة  الكيانـات  لرتاجـع 
الحكومية، وبدالً من أن تبحث عن 
حلول تسـاعدها عىل تعويض هذا 
الرتاجع تبدو كمن يطمس تاريخه 
بقـرارات تغلـب عليهـا الرغبـة يف 
التخلـص من املـايض دون قرارات 

تضمن الحفاظ عىل إرثه القديم.
ومع أن األمر يمـسّ األمن القومي 
ويـرضب القـوة الناعمـة للدولـة 
كثـرياً  اسـتفادت  التـي  املرصيـة 
تاريخيـة عديـدة مـن  يف مراحـل 
صحافتها، إال أن االستفادة الجيدة 
من األرشيف لم تحتل حيزا واضحا 

من االهتمام، وال أحد يعبأ بالتفكري 
يف الحفاظ عليه لألجيال القادمة.

وأوضـح الناقد الفني محمد رفعت 
وغريهـا  ”الكواكـب“  أرشـيف  أن 
مـن الصحـف املرصيـة يوجـد يف 
املؤسسـات الصـادرة عنها ويف دار 
الكتـب املرصية، ويمكـن الرجوع 
إليه بسـهولة، لكن بعد قرار الدمج 
من الـرضوري مواكبـة التطورات 
إىل  القـراء  لجـذب  التكنولوجيـة 

املوقع اإللكرتوني يف املجلة.
وأشار ، إىل أن املشكلة األبرز تكمن 
يف أن الحكومـة تتحمل مسـؤولية 
الصحفيـة  اإلصـدارات  تفشـيل 
حتـى تسـهل مهمة غلقهـا، وذلك 
عرب اختيـار قيادات غري مناسـبة 
إلدارتها، وتكتفي فقط بتعيني أهل 
الثقة عىل حسـاب الكفاءة، وجرى 
اسـتبعاد أجيـال مـن الصحفيـني 
بالصحافـة  النهـوض  بإمكانهـم 

الورقية واإللكرتونية.
الوطنيـة  الهيئـة  قـرار  وأحـدث 
مجـالت  ثـالث  بدمـج  للصحافـة 
ضجـة ثقافيـة أيضـا، ألنـه طال 
أحد أبـرز الروافد الثقافية املرصية 
كانـت  فقـد  املـايض،  القـرن  يف 
مجلـة ”الكواكب“ أشـهر املجالت 
تحتـوي  وكانـت  األسـبوعية، 
عـىل ملخصات ألفـالم األسـبوع، 
السـينما،  نجـوم  مـع  وأحاديـث 
ومقـاالت لكبار النقـاد، إضافة إىل 
أخبار األفالم التي يجري تصويرها 
ومتابعة كواليسها وإجراء لقاءات 

مع نجومها واملشاركني فيها.
وأصدر مجلة ”الكواكب“ الصحفي 
وهـو  زيـدان،  جـورج  اللبنانـي 
الصحفيـة،  الهـالل  دار  مؤسـس 
وكان ابناه إميل وشـكري يقومان 
بـاإلرشاف عـىل إصـدارات الـدار، 
وتـرأس تحريرها كبار الصحفيني، 
مثل فهيـم نجيب ومجـدي فهمي 
ورجـاء النقـاش وراجـي عنايـت 
وحسـن إمام عمر وكمال النجمي 

وُحسن شاه ومحمود سعد.
وتبنت املجلة املواهب الشابة وكان 
لهـا دور كبـري يف تسـليط األضواء 
عليهـم وفتح أبواب الشـهرة لهم، 
ومـن القضايـا التـي أثارتهـا عىل 
مدار تاريخها رصاع الفنان الراحل 
زكي طليمات إلنشاء معهد التمثيل 

والتحاق الفتيات للدراسة به.
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ستوكهولم/متابعة الزوراء:

 أصدر كّتاب وصحفيون يف السـويد دعوة 
مشرتكة طالبوا فيها سلطات بالدهم بعدم 
تسليم الصحفيني األتراك الفارين من قمع 
السـلطات الرتكيـة، عىل خلفيـة مطالبة 
السـلطات الرتكية سـتوكهولم بتسليمها 
بعض األتراك الالجئني داخل أرايض السويد 
للموافقة عىل انضمامهـا إىل حلف الناتو.

وأفـاد البيـان بأن تركيا تقدمت بسلسـلة 
مـن الطلبات للموافقة عىل انضمام فنلندا 
والسـويد إىل حلف الناتو، من بينها تسليم 
تركيـا الصحفيـني والكتـاب واإلعالميـني 
األتـراك الذين لجـأوا إىل السـويد هربا من 
القمـع القائـم يف تركيا.وأوضـح البيـان 
أن هـذه الطلبات أثـارت حالة مـن القلق 
واالنزعاج يف سـائر مناطق السويد، وليس 

فقـط يف أوسـاط اإلعالميني والناشـطني 
الحقوقيـني، مشـريا إىل أن الجميـع باتوا 
يدركـون أن الرئيـس الرتكـي رجب طيب 
أردوغان قىض عىل الديمقراطية وسياسة 
القانـون يف تركيا.وأشـار البيان إىل الحكم 
باملؤبد مع األشـغال الشـاقة الصادر بحق 
رجل األعمال الرتكي عثمان كافاال، مفيدا 
بأن صحفيني تعرضا العتداءات يف برلني يف 

حـني تعرض آخر لالعتداء يف سـتوكهولم.
وأكد البيان أن مقرتح أردوغان الذي يقيض 
بتسـليم الالجئـني األتـراك يف السـويد هو 
محاولـة لتصدير رؤيته لحرية التعبري عن 
الرأي إىل السويد، داعيا السلطات السويدية 
إىل عدم الوقـوع يف تلك املكيدة والدفاع عن 
حرية الصحافة والتعبـري عن الرأي وعدم 

االنصياع ملطالب الجانب الرتكي.
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عندما يكون كاتب الدراما مؤلفا لكثري من نصوصه الشك انه سيؤدي الدور بشكل ادق واكثر تفاعال 
مع الشخصية .. هذا ما تميز به ضيف الزوراء اليوم (عماد قاسم صايف) ولكثرة ما ألف من مسلسالت 
وتمثيليات اذاعية وتلفزيونية صعب عليه تذكرها بأكملها عندما سألناه عن عدد ما كتبه من مسلسالت 
وتمثيليات ومسامع اذاعية وتلفزيونية .. عماد قاسم صايف مؤلف اذاعي منذ العام ١٩٧٨... ألف (مسلسل غدا 
تزهر األحزان) وهو اول مسلسل أخرجه زهري عباس وفاز بجائزة الدولة التقديرية عن واحد من مسلسالت 

عديدة للرائد االذاعي زهري عباس. 
كما ألف مسلسل (للدهور حكايات) بجزأين أخرجهما محمد زهري حسام، كما كتب مسلسل (الدرس االخري) 
أخرجه سعدي صالح اضافة اىل مسلسل (سهاد اللحن التائه) أخرجه طارق الحمداني... وكتب مجموعة 
مرسحيات للكبار منها اراداة الياسمني . احتفال . السقوط . الوصية . امان . عطسة . مجموعة مرسحيات 

االطفال .. وله سرية طويلة نتعرف عليها يف الحوار التايل:

- اهال وسهال بكم وانا سعيد باستضافتكم 
يل للحديث عن مسـريتي وابدؤها باسـمي 
الكامل : عماد قاسـم محمد صايف. االسم 
الفني...عماد الصايف مواليد ١٩٥٣ كربالء 
متـزوج ويل أربعـة أبناء اكملت دراسـتي 
االبتدائيـة املتوسـطة واالعداديـة بكربالء 
عاشـق لكـرة القـدم وكـرة السـلة. بعـد 
اكمايل الدراسـة االعدادية دخلت أكاديمية 
الفنون املرسحية  الجميلة/قسـم  الفنون 
االخرييتـني  السـنتني  يف  وتخصصـت 
بدراسة االخراج املرسحي. درست الفنون 
املرسحيـة عـىل يـد أسـاتذة هـم قامات 
ورموز املرسح العراقي، اذكر منهم: بدري 
حسـون فريـد. جعفـر السـعدي .حميـد 
محمد جواد، سـامي عبـد الحميد . صباح 
القصب . جاسـم العبودي . سعدي يونس، 
طارق حسون فريد . املفكر العراقي مدني 
صالح . املفكر املرصي احمد عباس صالح 
. وغريهـم الكثـري وهذا كلـه كان له األثر 

الكبري يف تكوين شخصيتي فيما بعد .
* طيب وانـت طالـب يف االكادمية مالذي 

شاركت به كطالب ؟
يف  كطالـب  البسـيطة  تجربتـي  -خـالل 
اكاديميـة الفنون الجميلة قمـت بإخراج 
املقلوبـة.  املطـاردة  همـا  مرسحيتـني 
االحتفال بعـد التخرج التحقـت بالخدمة 
العسـكرية وحاملـا أنهيتهـا تـم تعيينـي 
مدرسـا ملادة الفنية (الرسم) يف محافظة 
املثنى. انتقلت اىل النشـاط املدريس وقمت 
بإعداد وإخراج مرسحيـة (محاكمة امللك 
سـني) وهي عن زيـارة الرئيـس املرصي 
إىل إرسائيـل.. بعدهـا انتقلـت للتدريس يف 
محافظـة كربالء ثم التحقت بفرع الفرقة 
القومية بكربالء وعملت مخرجا مسـاعدا 
وممثال لدور البطولة يف مرسحية (عريس 
لبنت السـلطان) بعد ذلك تم نقيل إىل بغداد 
وحينهـا قدمـت للعمـل مدرسـا بمعهـد 
الفنون الجميلة /قسـم الفنون املرسحية 
وتمت املوافقـة وهذا كان يف عـام ١٩٨٣. 

وقد درست املواد :
العمـيل  االخـراج  املـرسح..   تاريـخ   
االبتـكار  التمثيـل..  والتطبيقـي.. 

والصامت..
 أخرجت حينها مجموعة من املرسحيات 
اذكـر منهـا مرسحية(الضيـف الثقيل ) 
التـي قـام برتجمتهـا (عبد اللـه جواد ) 
وهي من املرسحيات التي تنتمي للواقعية 
الخياليـة. وخالل عميل كمـدرس بمعهد 
الفنـون الجميلـة تدرجت يف املسـؤولية 
عملت رئيسـا لفـرع االخـراج... ومقررا 
للقسـم ثم معاونا اداريـا... مديرا ملعهد 
الفنـون الجميلـة.. ومـن ثـم احلت عىل 
التقاعد وتفرغت تماما للتأليف والتمثيل 

االذاعي والتلفزيوني واملرسحي.
* بداياتك مع التلفزيون ؟

-يف عـام ١٩٥٦ تـم تأسـيس تلفزيـون 
العـراق  يف منطقـة الصالحيـة كمـا هو 

اآلن موقعـه وكان عبـارة عـن مجموعـة 
بنـگالت وكان والـدي يعمـل فيـه وهـو 
املصور التلفزيوني األقدم (قاسم الصايف ) 
الذي يعد مـن اوائل املصوريني يف تلفزيون 
العـراق حينمـا تم تأسيسـه يشـاركه يف 
ذلك املصـورون (جـورج ارزوقي )(رجب 

الهاشمي ) وبعد هذا (محمد خطار). 
* الطفولة والصبا ؟

-منـذ طفولتـي كنـت  ارافق والـدي وهو 
ذاهب للعمل وكنت مبهورا ومندهشـا من 
تلك اآللة التي اسـمها كامـريا تلفزيونية. 
كان والـدي وبعـد عودتـه يحكـي لنا عن 
صعوبة عمله يف التصوير الذي كان حينها 
غاية يف الصعوبة النه كان تصويرا مبارشا، 
إذ لـم يكن حينهـا (الفديوتيـب) موجودا 
ولهـذا كان يتوجـب عىل املصـور واملمثل 
او مقـدم الربنامـج الحـذر واالنتباه جدا 
كـي ال يحدث اي خطأ. حينهـا كنت احلم 
وهـي احـالم الطفولـة لو انـي اعمل كما 
يعمـل والدي وبمرور الزمن عملت يف الفن 
ولكـن يف فن املرسح واالذاعـة والتلفزيون 
لكـن ليس كمصور كمـا كان والدي ولكن 

كمدرس ومخرج ومؤلف وممثل.
* منذ متى بدأت الكتابة والتمثيل ؟

-عام ١٩٧٨ هو بدايتي يف التأليف الدرامي  
االذاعي والذي شجعني عليه استاذ الدراما 
االذاعيـة (زهري عباس) علمني عىل أرسار 
التأليف الدرامي لإلذاعة ونصحني بقراءة 
الكثـري الكثـري مـن األعمـال االذاعية الن 
املوهبـة ليسـت كافيـة لصناعـة املؤلف 
وإنما القراءة هي التي ستمكن املؤلف من 
قدرته عىل كتابة األعمال الدرامية االذاعية 

الرصينة.
* هـل تتذكر اول مسلسـل اذاعـي كتبته 

لالذاعة ؟ 
أول  ) كان  األحـزان  تزهـر  -نعـم (غـدا 
مسلسل درامي اذاعي قمت بتأليفه وقام 
بإخراجـه (زهري عباس) وتم بثه يف إذاعة 
بغداد. بعد ذلك كان اسـتمراري ولحد اآلن 
يف تأليف الدراما االذاعية. وهنا أود أن اذكر 
ان تجربتي يف التأليف الدرامي االذاعي فهو 
منحنـي القوة يف امتـالك الصياغة القوية 
والرصينة للحوار وهو مفتاح الشـخصية 
وأول عنارصهـا ومقوماتهـا األساسـية 
وهـذا منحني القـوة يف ان اكون ناجحا يف 

التأليف التلفزيوني واملرسحي. 
* هـل تتذكـر كـم مسلسـال وبرنامجـا 

ومسمعا ألفته ؟
-رغـم ان هـذا يصعب عـيل إال انني اتذكر 
منهـا مسلسـالت وبرامـج كثـرية قمـت 
بتأليفهـا وإعدادها وتوالـت عىل تقديمها 
اذاعتـا بغـداد وصـوت الجماهـري ومـن 
املسلسـالت : غدا تزهر االحـزان- (جائزة 
الدولـة عن دراما االذاعـه) الدرس االخري. 
للدهور حكايات. رشوق وغروب . اشـياء 
ال تشـرتى أديـب يريد حال، سـهاد، اللحن 
التائـه، قام عـىل اخراجها زهـري عباس . 
محمد زهري حسام .سعدي صالح . فخري 
حكمت حسن األنصاري طارق الحمداني. 
امـا الربامـج اذكر منهـا:  قناديـل أرسار 
الكـون عىل مائدة الرحمـن. اما يف التأليف 
الدرامي التلفزيوني اذكر: شـموع مضيئة 

إخراج عيل األنصاري املفاجأة إخراج خالد 
املحـارب نعمـان وحكايـا الزمـان إخراج 
محمد الفتالوي شموع تيضء دوما إخراج 
عـيل االنصاري. ويبقى الحـب إخراج عيل 
عبد الحسـني. ويف مجال التأليف املرسحي 
كان تركيزي عىل تقديم مؤلفاتي املرسحية 

لطلبتي بمعهد الفنون الجميلة .
* كيف بدأت هوايتـك يف الكتابة ومن كان 

يشجعك ؟
- لـم يكـن يف الحسـبان ولـم اخطـط او 
افكـر  بأني سـأختار اصعب انـواع العمل 
الفنية وهو التأليف مع كل االحرتام لباقي 
الحقـول الفنيـة فلـكل منهـا مصاعبهـا 
الخاصـة بها.. يمكنني القـول إن التأليف 
عـىل  لإلذاعـة  وبالخصـوص  اسـتهواني 
الرغم من ان دراسـتي وكما أرشت سابقا 
كانت الفنون املرسحيـة عموما واإلخراج 
املرسحـي خاصـة.. عـىل كل حـال بـدأت 
التأليف االذاعي وقد يكون السبب الرئييس 
هـو إعجابـي بما كنت اقـرأه من قصص 
ومرسحيـات ملؤلفني عراقيـني ومرصيني 
وكتـب مـن انـواع شـتى منهـا األدبيـة 

والسياسـية  واالقتصاديـة  واالجتماعيـة 
والدينيـة.. كنت وما زلت قارئا ومشـاهدا 
ومتابعا جيـدا للتلفزيون ومـا يقدمه من 
أعمال..  اقول قـد تكون كل هذه العوامل 
سـببا لدخويل عالـم التأليـف وان كنت يف 
واقع الحال والحقيقة ال اسـتطيع تحديد 
السـبب الرئييس لشغفي واهتمامي بعالم 

التأليف..
* وماذا بعد ؟

-اكثـر واحـد شـجعني للكتابة هـو رائد 
اإلذاعـة العراقيـة (زهـري عبـاس) فبعـد 
تأليفـي ملسلسـل (غـدا تزهـر األحـزان ) 
وأخرجـه مـن قبـل معلمـي االول (زهري 
عبـاس) وبعـد أن تم بثه مـن إذاعة بغداد 
وسماعي لحلقات املسلسل وسماع اسمي 
فرحـت كثريا وازدادت فرحتـي ملا بلغوني 
بـأن هـذا املسلسـل فـاز بجائـزة ألدوله 
التقديرية.. كل هذه العوامل كانت بمثابة 
محفـزات قويـة يل دفعتنـي لالسـتمرار 
بالتأليـف الدرامـي االذاعـي وهـي رحلة 
طويلة شـاقة ولكنها ذات الوقت مفرحة 
جدا.. هـي رحلة عمرها اثنتـان وأربعون 
عامـا وان شـاء الله وبأمـره وعلمه هي 

رحلة مستمرة ممتلئة باالعمال.
* ملاذا اسـتهوتك الكتابة يف مجال الدراما 

دون غريها ؟
- هـديف مـن كتابـة املسلسـالت الدرامية 
والربامج لم يكن بسـبب شـخيص خاص 
بـي فقـط وهـو ان يكـون يل اسـم بـني 

املؤلفـني االذاعيـني فقـط وإنمـا كانت 
فرحتي تكرب وسـعادتي باني أشـارك يف 
إدخـال الفرحـة لقلوب النـاس وتقديم 
املنفعة لعقولهم وهذا امر مهم جدا عىل 
كل مـن ينتخـب التأليف بشـتى أنواعه 
ان يفكـر فيه ويعمل ألجلـه  الن املؤلف 
يجب أن يلعـب دور املعلم واملربي.. مثال 
املسلسل الدرامي يلعب دورا مهما ويؤثر 

أثرا كبريا عىل طبقات املجتمع.
* هل تتذكر عدد ما كتبته من مسلسالت 

درامية ؟
-يف واقـع الحـال ليـس أمرا يسـريا عيل 
حينمـا اريـد تحديـد العـدد الحقيقـي 
ألعمايل االذاعية والسـبب هو أن رحلتي 
يف التأليـف طويلة امتدت الثنني وأربعني 
عاما كما سبق وارشت، كما أن مؤلفاتي 
االذاعية تنوعت ما بني املسلسل الدرامي 
والربنامـج التقديمـي الدرامي والربامج 
االجتماعيـة واالدبيـة والفنيـة والدينية 
وبخصوص برامجي الدينية أود اإلشارة 
إىل انـي من اوائل كتـاب الربامج الدينية 
لإلذاعـة والقـرآن الكريـم بعـد ٢٠٠٣. 

وعىل اساس ما تقدمت بذكره يكون من 
الصعب عـيل تحديد العدد الخاص بكافة 

األعمال التي كتبتها لإلذاعة. ..
* وكيف كانت البدايات ؟

-ذكرت انفا بـأن بدايتي يف عالم التأليف 
كانت لإلذاعة ثم انتقلـت بعدها التأليف 

التلفزيوني بسهرات ومسلسالت.
* هل تتذكر اول كتاباتك لالذاعة ؟

-اول أعمـايل الدراميـة لإلذاعـة لم يكن 
تمثيليـة وإنما كان مسلسـال مكونا من 
١٥ حلقة اخراجهـا (زهري عباس) وقام 
بتمثيلها نخبة مـن رواد التمثيل االذاعي 
والتلفزيون والحقيقة ال اتذكرهم جميعا 
ولكنـي اذكـر منهـم فاطمـه الربيعـي 
ومقداد عبد الرضا وخليل شـوقي ونزار 
السامرائي وآخرين. تم بث هذا املسلسل 

من إذاعة بغداد واعيد بثه الحقا ألكثر من 
مرة .

* وما اول تمثيلية تلفزيونية كتبتها ؟
-اول تمثيليـة تلفزيونيـة كتبتهـا كانـت 
تمثيلية(املفاجأة) قـام بإخراجها املخرج 
(خالد املحارب). أمـا املمثلون فهم: خليل 
الرفاعي سـهري اياد فاطمـه الربيعي عيل 
حسـن وغريهم.. تم عرض هذة السـهرة 
عـام ١٩٨١ مـن عـىل شاشـة تلفزيـون 
العراق وحينها فرحت كثريا الني استطعت 
ولو بشـكل بسـيط من ان احجز يل مقعدا 
صغريا ما بـني مقاعد كبار مؤلفي الدراما 
التلفزيونيـة امثـال: يوسـف العاني معاذ 

يوسـف عادل كاظم عبد البـاري العبودي 
صباح عطـوان وعذرا ملن خانتـي الذاكرة 
عن ذكرهم. (شموع مضيئه) هي السهرة 
الثانيـة التـي قمـت بتأليفهـا وكانت من 
إخـراج (عيل االنصاري) ومثل فيها اسـيا 
كمال.بهجت الجبـوري. فاطمه الربيعي. 
خليـل الرفاعي وغريهـم، (ويبقى الحب) 
هـو مسلسـل تلفزيونـي قـام بإخراجه 
حسني التكريتي مثل ادواره ايناس طالب 
فاطمه الربيعي بهجت الجبوري طه سالم 
صادق شـاهني فائز طه سـالم تم عرضه 
مـن شاشـة تلفزيـون العـراق مسلسـل 
(نعمـان وحكايـات الزملـن) .. للصغـار 

خصوصا وللكبـار عموما أخرجه (محمد 
الفتالوي) مثل ادواره محمد حسـني عبد 
الرحيم. احالم عرب عماد الصايف فرجينيا 
يوسـف عطيل عبد الجبار. وأود اإلشـارة 
إىل أن هذا املسلسـل هو املسلسـل الدرامي 
الوحيـد والذي كتب عىل اسـاس مقاييس 
الدرامـا فعال والـذي تم تقديمـه يف تاريخ 
قسـم األطفال بتلفزيون العـراق. اما عن 
بعنـوان  فكانـت  التلفزيونيـة  السـهرات 
(إليكم وإليكم فقـط) لم يكتمل اخراجها 
وتقديمهـا ألسـباب منهـا تغيـري املخرج 

ملرات عديدة ولم اعرف األسباب حينها.

ايل  احـب  كتبتهـا  التـي  األعمـال  اي   *
نفسك؟

-كما هو معتاد ومعروف ان جميع أعمال 
املؤلف قريبة إىل نفسه وحبببة لروحه الن 
كل عمـل ألفـه له موضوعتـه الخاصة به 
وظروفـه الخاصة ومع هـذا كله فأن اول 
مسلسـل اذاعـي كتبتـه وهو (غـدا تزهر 
األحـزان ) يبقى عالقا يف ذاكرتي ألسـباب 
عـدة يأتـي يف مقدمتهـا انـه كان بدايـة 
انطالقـي يف عالم التأليـف االذاعي وكذلك 
النـه حصل عىل جائـزة الدولـة التقديرية 
كما أن املسلسـل االذاعـي (حكاية الظالم 
(حسـن  اخـراج  مـن  وهـو  واملظلـوم) 

األنصـاري ) له مكانـة خاصة عندي الني 
اسـتطعت فيـه ان اقدم للمسـتمع ثالثني 
شـخصيتني  خـالل  مـن  اذاعيـة  حلقـة 
رئيسيتني فقط دون أن اجعله يشعر بامللل 
او الضجر وهذا امر صعب وعسـري وشاق 
عىل اي مؤلف بينما هو يسـري وسهل عىل 
من يتمتع فكره بالحكمة واملعرفة وقلمه 
بالتجربة والحنكة التي ال يمكن أن يتحصل 
عليهـا املؤلف إال بعـد رحلـة طويلة االمد 
وشاقة يف مجال التأليف االذاعي ألنها هي 
التي تمنحه قوة ورصانة الحوار وصناعة 
األحـداث الدراميـة بحنكة ودرايـة تخلق 

التشـويق والرتقـب لـدى املسـتمع. كذلك 
أود إضافة مسلسـيل اإلذاعي (الحسني... 
ريحانة النبي) الذي قام بإخراجه (حسـن 
األنصـاري ) النـي فيـه عالجـت ملحمـة 
املعارصة  الحسـينية بأسـلوب  الطفـوف 
والحداثة مع الحفاظ عىل طقسية القضية 
االذاعـي  املسلسـل  ان  كمـا  الحسـينية. 
(اشـياء ال تشـرتى) حبيب إىل روحي النه 
املسلسـل الذي طلب مني اعـداده (مهند 
األنصاري ) عن رواية (مرتفعات ويذرنج) 
كذلـك املسلسـل اإلذاعـي (سـهاد اللحـن 
التائه) هو من األعمال التي اعتز بها كثريا 
وهو إعـداد عن مرسحية (اللحـن التائه) 
التـي قام بإخراجهـا (طـارق الحمداني) 
وهـو الذي طلب مني اعداده. اما يف مجال 
التأليف التلفزيوني فإن مسلسـل (نعمان 
وحكايات الزمان) له وقع خاص يف نفيس 
بأنه كان املسلسـل الدرامـي الوحيد الذي 
انتجـه قسـم األطفـال بتلفزيـون العراق 
وبقـي الوحيـد إىل يومنا هـذا، كما أن هذا 
املسلسـل هو االحب يل الني مثلت فيه كما 
الن مخرجـه كان أحد طلبتي وهو (محمد 

الفتالوي)، واعتز كثريا بتأليفي للمسلسل 
التلفزيوني (صنـدوق الدنيا) الذي كلفني 
بكتابه (فيصل اليارسي) كما أود أن اذكر 
بـأن هناك مجموعة من األعمال املرسحية 
التـي قمـت بتأليفها وقدمت عىل خشـبة 
املرسح وأخص بالذكر منها مرسحية (إنه 
يعـود دومـا ) وهي عن ملحمـة الطفوف 
فـازت  التـي  وهـي  الخالـدة  الحسـينية 
بجائزة مهرجان املرسح الحسيني بالعتبة 

العباسية.
* هل تعرضت اعمالك اىل نقد صحفي؟

- كنت احتفظ ببعض الصحف التي قامت 
بالنقد ألعمايل التلفزيونية ولكني ولألسف 
الشـديد فقدتها بمـرور األعـوام وعموما 
اتذكر بعضهـا بأنها كانت تشـيد بظهور 
مؤلف تلفزيوني شاب من الظروري دعمه 
. عموما ان حركة النقد الفني التلفزيوني 

لم تكن عىل حال مستقر.
الكتابـة  تسـتهويك  مجـال  أي  يف   *

الدرامية؟
- التأليـف عـن مواضيع تاريخيـة وادبية 
له طعـم ومذاق خـاص ال يتصـدى له إال 
من كان يمتلك فكـرا مجربا حكيما واعيا 
مثقفا عاملـا بأروقة التاريخ  وقلما رصينا 
ال ينطلق يف التعبـري الواعي والقوي ال من 
مكتبـة عامـرة باللغـة الرصينـة كما أن 
تنـاول املوضوعـات االجتماعيـة له مذاق 
وطعـم خـاص بـه ال يمكـن أن ينجـح يف 
املؤلـف إن لم يكن قريبـا عىل املجتمع وما 
يعانيه من مصاعـب وهموم وما يحتاجه 
من امور تتعلـق بمفردات حياته اليوميه. 
كما أن التصدي لتأليف الدراما السياسـية 
فهـو خط أحمر مـا قبل االحتـالل واظنه 
كذلـك ما بعد االحتالل ولهذا فأنا لم اجرب 

الخوض يف هذا املجال.
* مـن أكثر املمثلني او املخرجني جسـد ما 

كتبته ؟
- يف مجـال االذاعـة املخرجـون هم زهري 
وحسـن  حسـام  زهـري  محمـد  عبـاس 
األنصاري، ويف مجال التلفزيون املخرجون 
هـم عـيل األنصـاري ومحمـد الفتـالوي 

وحسني التكريتي.
* هل شاركت بعض اعمالك يف مهرجانات 

معينة ؟
تزهـر  (غـدا  االذاعـي  املسلسـل  نعـم   -
األحـزان) فـاز بجائـزة الدولـة التقديرية 
ومرسحيـة (انه يعود دوما) فازت بجائزة 
مهرجان املـرسح الحسـيني الذي ترشف 

عليه العتبة العباسية.
* هـل كنـت تعتمـد املصـادر يف كتاباتـك 

الدرامية ؟
- لـم اعتمـد مصـدرا يف تأليفـي الدرامـا 
إال  واملرسحيـة  والتليفزيونيـة  االذاعيـة 
قليـال وبترصف حـني اقوم بتأليـف دراما 

تاريخية.
* هل شاركت يف تمثيل بعض اعمالك التي 

كتبتها ؟
- نعم وهي كثرية ومنها مسلسيل االذاعي  
للدهور حكايات الجزء األول والثاني. وهو 
من إخـراج محمد زهري حسـام ومثلت يف 
مسلسـيل التلفزيونـي نعمـان وحكايات 

الزمان وهو من إخراج محمد الفتالوي.
* وهل أخرجت أعماال فنية؟

- حينما كنـت طالبـا يف أكاديمية الفنون 
الجميلـة ويف فـرع االخراج قمـت بإخراج 
مرسحيتـني أحدهمـا مـن األدب الـرويس 
وهي مرسحيـة (االحتفال) تأليف انطوان 
تشيخوف والثانية هي مرسحية  (املطاردة 
املقلوبة) مـن األدب العربي وحرصا األدب 
املـرصي من تأليـف فتحي رضـوان. كما 
اشـرتكت مع زمييل يف االخراج حامد فليح 
بإخراج مرسحية (سـميك عسري الهضم) 
وقمت بإعداد وإخراج مرسحية(محاكمة 
امللك سـني)  ملـا كنت مدرسـا يف محافظة 
املثنـى، وبعدمـا اصبحت مدرسـا بمعهد 

الفنون الجميلة. 
* شـكرا لك متمنني لك العافية واملزيد من 

العطاء الدرامي الكبري. 
- شكرا لكم عىل اتاحة الفرصة .
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اكتسـاب كيلوغرامات زائـدة، كفيل 

بأن يقلل ثقة املرء بنفسه، لذا إذا كان 

زوجك يعانـي من زيادة الوزن، حتى 

لو لم تكن زيـادة كبرية، فهو يحتاج 

إىل دعـم منِك للوصول إىل وزن صحي 

يعزز صحته العامة وثقته بنفسه.

وبما أنِك الداعم األكرب واألهم لزوجك، 

عليـِك مسـاعدته عـىل التخلص من 

الوزن الزائد، والنصائح التالية يمكن 

أن تفيدك يف ذلك. 

صحيـاً  غذائيـاً  روتينـاً  1.أنشـئي 

لألرسة

أنِت املسـؤولة عن تحديد نمط حياة 

األرسة، ابدئي بإنشـاء روتني غذائي 

صحي يعتمد عـىل األطعمة الصحية 

مثل الخـرضوات والفواكه الطازجة 

والحبوب الكاملة واألسـماك الدهنية 

واملكـرسات، وخاليـًا مـن الوجبـات 

واملرشوبـات  واملقليـات  الرسيعـة 

الغازية والسكر املصّنع.

التزمي مع زوجـك بالروتني الغذائي 

الصحـي، وأيضاً باقي أفـراد األرسة 

مـن أجـل االسـتفادة باتبـاع نمـط 

حياة صحي، وأيضاً لتشـجيع زوجك 

عـىل االلتزام بالطعـام الصحي الذي 

يحافظ عىل وزنه الصحي.

2.ضعي قوانني لوجبة العشاء

وجبة العشاء خطرية جداً، فهي آخر 

وجبـة يف اليـوم، لذا يجـب أن تكون 

خفيفـة، وأن يكـون موعدهـا قبـل 

النوم بعدد ساعات كاف لهضمها.

3. شـجعي زوجـك عىل املشـاركة يف 

إعداد الطعام

الذهاب معاً للمتجر الختيار األطعمة 

الصحية، والعودة إلعدادها وطهوها 

معاً يف املنزل، نشـاط مشرتك يشجع 

زوجـك عىل االلتـزام بالنمط الغذائي 

الصحي.

االلتـزام  عـىل  زوجـك  4.شـجعي 

بممارسة الرياضة

ممارسـة الرياضـة عنـرص أسـاس 

يف عمليـة التخلص من الـوزن الزائد 

والوصـول إىل وزن صحـي والحفاظ 

عليه، لذا شجعي زوجك عىل ممارسة 

الرياضة وااللتزام بمواعيد التمارين.

يمكنـِك االشـرتاك معه يف ممارسـة 

الرياضـة، وهـو مـا يعـود عليكمـا 

بالكثري من الفوائد، منها زيادة القرب 

بينكمـا، وقضـاء وقت ممتـع معاً، 

وتعزيز التواصل بينكما، واالستفادة 

نفسـياً وجسـدياً مـن نمـط الحياة 

الصحـي، عالوة عىل تشـجيع زوجك 

للوصـول  الرياضـة  عـىل ممارسـة 

للوزن الصحي.

5.قّدمي الدعم النفيس لزوجك

يحتـاج زوجـك إىل الدعـم مـن أجل 

البدء بخطوات خسـارة الوزن الزائد 

مثـل االلتـزام بنمـط غذائـي صحي 

وممارسـة الرياضة، كمـا يحتاج إىل 

الدعـم عندما يتعثر يف تحقيق هدفه، 

لذا تحـيل بالصرب واللطف، وال تتخيل 

عـن دور الداعـم األكـرب والجمهـور 

األهم لرشيك حياتك، فهذا ما يحفزه 

عىل النجاح وتحقيق أهدافه. 
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املقادير:
(مفرومـة  حبـات   4 طماطـم: 

مكعبات صغرية)
البصل: 1 حبة (مقطع رشائح)

لحـم كفتـة: كيلو (متبل بحسـب 
الرغبة، ومشّكل أصابع)

املاء: كوب
ملعقـة   2 الطماطـم:  معجـون 

كبرية

ملح: ملعقة صغرية
فلفل أسود: ملعقة صغرية

طريقة التحضري:
ضعـي حبات الطماطـم املفرومة 
بطبق الفـرن البايركس، ووزعيها 

بالتساوي يف قاع الطبق.
فـوق  البصـل  رشائـح  أضيفـي 

الطماطم.
فـوق  الكبـاب  أصابـع  أضيفـي 

الخضار.
اخلطي املاء مع معجون الطماطم 
فـوق  املزيـج  وصبـي  جيـداً، 

املكونات.
بهّري بامللح والفلفل األسود.

أدخيل الصينية للفرن مدة ترتاوح 
ما بني 25 - 30 دقيقة حتى التأكد 

من تمام النضوج.
قدمي الكباب ساخناً.
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تفضـل الكثري من السـيدات تربيـة القطط نظراً 
لجمالهـا ، كما أنها تعـد من الحيوانـات األليفة 
املسـلية ولهذا السـبب تنال رعايـة واهتمام من 
ِقَبليهمولكـن عـادة عندما تعلـم الحامل بكونها 
حامـل يبـدأ لديهـا الشـعور بالقلـق بخصوص 
مرض داء القطط والـذي قد يرتتب عليه اإلصابة 
بالعديد من املخاطـر التي قد تودي بحياة الجنني 
أو إصابتـه بالعيـوب والتشـوهات الخلقية ومن 
خالل السـطور التالية سـوف نتعرف سـوياً عىل 

داء القطط للحامل 
ما داء القطط ؟

داء القطـط هـو عبـارة عـن طفيليـات توجد يف 
أمعاء القطة وهـي تنتج من تناول القطه للحوم 
النيئة وغريها مما يؤدي إىل اصابتها بداء القطط 
، ويعرف داء القطط باسـم املقوسـات أو طفيل 
التكسـوبالزما.وهذا الطفيل قد يصيب اإلنسـان 
ولكـن عـادة ال تظهر أي آثـار للعـدوى إذا كانت 

مناعـة اإلنسـان قويـة ولكـن إذا كانـت املناعة 
ضعيفة فسوف يرتتب عليه اإلصابة بداء القطط 
، وعادة ما يشـكل داء القطط خطـراً عىل صحة 
الحامل وعىل جنينها ألن إصابة الحامل وخصوصاً 
خالل الشهور األخري من الحمل قد تعرض الطفل 
اىل اإلجهاض أو إلصابة الجنني بالعدوى الجنينية 
كإصابته بتلف شبكية العني مما يرتتب عليه فقد 

البرص وغريها من األخطار.
كيف ينتقل داء القطط إىل الحامل؟

عندما تقوم الحامل بتنظيف بيت القطة فإن هذا 
الطفيل يقـوم بإصابة الحامل فمـن املعروف أن 
هذا الطفيل يتواجد يف أمعاء القطة ومن َثم يكون 
الطفيـل يف الرباز الخارج منها.كما يفضل غسـل 
األيدي جيداً باملاء والصابون عن مالمسـة القطة 
فمن املمكن أن يتواجد هذا الطفيل عىل جسـمها 
مـن الخـارج ولكنه ال يـرى بالعـني املجردة.هل 

يمكن عالج داء القطط عند الحامل؟

عندما ينتـاب الحامل الشـك فيمكنها إجراء 
بعـض الفحوصـات والتحاليـل الطبيـة وإذا 
مـا أظهرت التحاليـل الطبية نتائـج إيجابية 
فهنـا يصف لها الطبيب مضـاد حيوي يدعى 
سبريامايسـني ، هذا الـدواء يقلل من وصول 
العـدوى إىل الجنـني وعـىل الرغم مـن ذلك قد 
يصـاب الطفل ببعـض األمـراض الذهنية أو 
العمـى وغريها.أمـا إذا كان الجنني قد أصيب 
بالفعل فهنا يلجأ الطبيب إىل إعطاء أدوية من 
مركبـات برييميثامني وهذا النوع من األدوية 
ال يعالج املرض ولكنـه يخفف من آثاره.وإذا 
كان الجنني قد اقـرب من موعد والدته ولديه 
قصـور يف النمـو فيلجأ الطبيـب إىل إجهاض 
الجنـني، أما إذا تـم والدة الطفـل وأمه كانت 
تعاني من مـرض القطط فإن الجنني يصبح 
تحـت إرشاف طبـي ورعايـة كاملـة ملتابعة 

حالته الصحية.

من املتوجب عىل السـيدات تنظيف املنزل، وترتيبه، كما جعله يف حالة جيدة، 
قبل السفر، مهما كانت مّدة الرحلة.

و يف اآلتـي، دليـل التنظيـف الخاّص بغرف املنـزل وأثاثه، األمر الذي ُيسـّهل 
الحفاظ عليه، طوال فرتة السفر.

العناية باألرائك واألّرسة
1. استخدام املكنسة الكهربائّية ذات الكفاءة، هاّم اللتقاط شعور الحيوانات 
األليفة بشـكل فعال واألتربة والحطام عن السجاد واألثاث ومعظم األسطح 

األخرى.
2. تغطية األثاث بمالءات األّرسة، ما يحمي األثاث من تراكم األتربة واألغربة 
طوال فرتة السـفر، األمر الذي يسـاهم يف تجنب التنظيف املتخّصص بعمق 
الحًقا يكفي بعد العودة من السـفر، إزالة املالءات وغسـلها يف الغسالة، كما 
تنظيف املفروشـات بوسـاطة املكنسـة الكهربائّية من جهـة ثانية، ينصح 
بـرضورة التأكد من إزالة أي بقع أو عالمات غري مرغوب فيها برسعة ودقة 

من أجل القضاء عىل الروائح وتقليل خطر ثبات هذه العالمات أو البقع.
3. تنظيـف األّرسة وترتيبها، وذلـك ألن األّرسة غري املرتبة تجعل الغرفة تبدو 
فوضويـة يف هذا اإلطـار، يصّح تبديل مـالءات الرسير قبل السـفر، ووضع 
غطـاء نظيـف عليه ملنع تراكم األتربـة عند الرجوع، يمكن االكتفاء بغسـل 

الغطاء.
تنظيف املطبخ والحّمام قبل السـفر تجذب أسـطح العمل املتسـخة اآلفات 
املنزليـة، وتجعـل املطبخ يبـدو فظيًعا لذا، ال بـد من جيل األطبـاق والحلل، 
وتنظيـف حوض الجيل، وإفراغ سـلّة املهمالت، كما مسـح املناضد الخاصة 
باملطبـخ واألرضيات، والتخلّص من أي طعـام.و يف هذا اإلطار، قد ال يتطلّب 
األمر من منّظفات أكثر من ملء دلو باملاء، وإضافة بضع قطرات من سائل 
الجيل إليه أو مزج مسـحوق صودا الخبز بالخل، علًما أن املسـحوق املذكور 

عبارة عن مزيل طبيعي للروائح الكريهة، وهو يكشط البقع والدهون.
مسـحوق صـودا الخبـز يخلّص مـن الروائح الكريهـة، كما يكشـط البقع 
والدهـون الخل، بدوره، فّعال يف إزالة بقع السـوائل العرسة لناحية الحّمام، 
ترّش كّمية ضئيلة من منتجات الحّمام عىل كل من املرحاض وحوض الجيل 
واملغطس أو مقصورة االسـتحمام، مع االنتظار لبضع دقائق، قلبل املسـح، 
باإلضافـة إىل العنايـة باألرضيـات والجـدران، كمـا باملرآة باسـتخدام ورق 

الجرائد والخل. 
وبعـد الفراغ من تنظيف الحّمـام، يجب فتح النافذة، كما تشـغيل املروحة، 
لضمان خروج أي آثار للمواد الكيميائية املسـتخدمة أضف إىل ذلك، ال بد من 

إفراغ سلّة الغسيل، والقيام بعسل املالبس، وتوضيبها.

أفضل أغذية تساهم يف نمو الشعر 
هي األطعمة ذات القيمة الغذائية 
العاليـة مثـل البيـض والخضار 
الورقية واألسماك الدهنية، حيث 
يمكن أن يؤثر النقص يف العنارص 

الغذائية عىل صحة الشعر.
النـاس  كثـري مـن  الواقـع،  ويف 
يريـدون شـعرًا قوًيـا وصحًيـا، 
خاصـة مـع تقدمهم يف السـن، 
ومـع ذلـك، تعتمـد رسعـة نمو 
الشـعر ومدى صحته عىل العديد 
مـن العوامـل بمـا يف ذلـك العمر 
والصحـة العامـة وعلـم الوراثة 
واألدويـة  البيئـي  والتعـرض 

والنظام الغذائي.
وعـىل الرغـم مـن أنـه ال يمكنك 
تغيري بعض العوامـل مثل العمر 
والجينـات الوراثيـة، إال أن أحـد 
العوامـل التـي مـن املحتمـل أن 
يكون لديك سـيطرة أكـرب عليها 
هو نظامـك الغذائي، حيث تلعب 
الفيتامينات واملعادن من الطعام 
دوًرا مهًمـا يف دورة نمو بصيالت 

الشعر ويف معدل دوران الخاليا.
أفضـل أغذيـة تسـاهم يف نمـو 

الشعر
البيض

رائًعـا  مصـدًرا  البيـض  يعتـرب 
وهمـا  والبيوتـني،  للربوتـني 
عنرصان غذائيان رضوريان لنمو 
الشـعر، حيث يعد تناول الربوتني 
الكايف أمـًرا مهًما يف نمو الشـعر 
ألن بصيالت الشـعر مصنوعة يف 
الغالب من الربوتني، ولقد ثبت أن 
نقص الربوتني يف النظام الغذائي 

يعزز تساقط الشعر.
ويعـد البيوتـني رضورًيـا إلنتاج 
بروتني شـعر يسـمى الكرياتني، 
ولهذا السبب غالًبا ما يتم تسويق 
مكمـالت البيوتني لنمو الشـعر، 
كمـا أظهـرت األبحـاث أيًضا أن 
تنـاول املزيد مـن البيوتني يمكن 
أن يسـاعد يف تحسني نمو الشعر 
لدى األشخاص الذين يعانون من 

نقص البيوتني.
يعد البيـض أيًضا مصـدًرا رائًعا 
للزنـك والسـيلينيوم والعنـارص 
الغذائية األخرى الصحية للشعر، 

وهـذا يجعلها واحـدة من أفضل 
األطعمة التـي يمكن تناولها من 

أجل صحة الشعر املثىل.
التوت

مركبـات  عـىل  التـوت  يحتـوي 
وفيتامينات مفيدة قد تدعم نمو 
الشعر، وهذا يشمل فيتامني يس، 
الـذي يتمتـع بخصائـص قويـة 
مضـادة لألكسـدة، حيـث يمكن 
أن تسـاعد مضادات األكسـدة يف 
حماية بصيالت الشعر من التلف 
الناجم عن الجزيئات الضارة التي 
تسـمى الجـذور الحـرة، وتوجد 
هذه الجزيئات بشـكل طبيعي يف 

الجسم والبيئة.
أيًضا، يسـتخدم الجسم فيتامني 
وهـو  الكوالجـني،  إلنتـاج  يس 
بروتني يساعد عىل تقوية الشعر 
ملنع هشاشـته وتكـرسه، عالوة 
عـىل ذلـك، يسـاعد فيتامني يس 
الجسـم عـىل امتصـاص الحديد 
من النظام الغذائي، وقد يسـبب 
الحديد فقر  انخفاض مستويات 
الدم، والـذي تم ربطه بتسـاقط 

الشعر.
السبانخ

السـبانخ عبـارة عـن خرضوات 
ورقيـة صحية مليئـة بالعنارص 
الغذائيـة املفيـدة مثـل حمـض 
الفوليك والحديـد والفيتامينات أ 
و يس، وكلها مهمة لنمو الشعر، 
وتشري الدراسات إىل أن فيتامني أ 
مهم لنمو الشعر، لكن الكثري من 
مكمالت فيتامني أ يمكن أن يؤدي 

يف الواقع إىل تساقط الشعر.
يجب أن تكون قادًرا عىل الحصول 
عىل كل فيتامـني أ الذي تحتاجه 
من خالل تنـاول األطعمة الغنية 
بهـذه املغذيات املهمـة، حيث أن 
السـبانخ هو أيًضا مصدر نباتي 
رائع للحديد، وهو رضوري لنمو 
الشـعر، ويسـاعد الحديـد خاليا 
الدم الحمراء عىل حمل األكسجني 
يف جميـع أنحاء الجسـم لتغذية 
عملية التمثيل الغذائي واملساعدة 

يف النمو واإلصالح.
السمك الدهني

تحتـوي األسـماك الدهنيـة مثل 

السـلمون والرنجة واملاكريل عىل 
عنـارص غذائيـة قـد تعـزز نمو 
الشعر، حيث إنها مصادر ممتازة 
الدهنيـة،   3 أوميغـا  ألحمـاض 
والتـي تم ربطها بنمو الشـعر يف 

العديد من الدراسات.
ووجدت دراسـة قديمـة أجريت 
عـىل 120 امـرأة أن تناول مكمل 
يحتوي عـىل أحمـاض أوميغا 3 
باإلضافـة  الدهنيـة   6 وأوميغـا 
إىل مضـادات األكسـدة يقلل من 
تساقط الشـعر ويزيد من كثافة 
الشـعر، ومع ذلك، ال يوجد سوى 
عـدد قليل مـن الدراسـات حول 
أحمـاض أوميغا 3 الدهنية ونمو 
الشعر، وهناك حاجة إىل مزيد من 
الدراسـات قبـل أن يتمكن خرباء 

الصحة من تقديم أي توصيات.
تعتـرب األسـماك الدهنيـة أيًضـا 
مصدًرا رائًعا للربوتني والسيلينيوم 
 ،B وفيتامينـات   D3 وفيتامـني 
وهـي عنارص غذائية قد تسـاعد 
يف تعزيز الشعر القوي والصحي، 
ومن املثري لالهتمام أن الدراسات 
 D3 فيتامـني  نقـص  ربطـت 

بتساقط الشعر.

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة مصدر رائع لبيتا 
كاروتـني، حيـث يحول الجسـم 
هذا املركـب إىل فيتامني أ املرتبط 
بصحة الشعر، ويف الواقع تحتوي 
البطاطا الحلوة املتوسطة (حوايل 
114 جراًما) عىل ما يكفي من 
بيتا كاروتني لتوفري ما يصل إىل 
٪160 مـن احتياجاتك اليومية 

من فيتامني أ.
األفوكادو

األفوكادو لذيذ ومغذي ومصدر 
رائع للدهون الصحية، كما أنه 
مصـدر ممتـاز لفيتامني هـ، 
والـذي قـد يدعم نمو الشـعر، 
حيث يوفر األفوكادو املتوسط 
(حـوايل 200 جـرام) ٪28 من 
احتياجاتك اليومية من فيتامني 
هـ، ومثل فيتامني ج، فيتامني 
هـ هو مضاد لألكسدة يساعد 
يف منع اإلجهاد التأكسـدي عن 

طريق تحييد الجذور الحرة.
أيًضـا  هــ  فيتامـني  يحمـي 
فـروة  مثـل  الجلـد،  مناطـق 
الرأس، من اإلجهاد التأكسـدي 
والتلف، ويمكـن أن يؤدي تلف 

الجلد عىل فروة الرأس إىل رداءة 
نوعيـة الشـعر وقلـة بصيالت 

الشعر.
املكرسات

ومريحـة  لذيـذة  املكـرسات 
مجموعـة  عـىل  وتحتـوي 
متنوعة مـن العنارص الغذائية 
الشـعر، فعـىل  لنمـو  املهمـة 
سـبيل املثـال، توفـر األوقيـة 
(28 جراًمـا) مـن اللـوز 48٪ 
مـن احتياجاتـك اليوميـة من 
فيتامـني هـ، عـالوة عىل ذلك، 
فإنهـا توفـر أيًضـا مجموعة 
 B فيتامينـات  مـن  متنوعـة 
والزنـك واألحمـاض الدهنيـة 
األساسـية، وتم ربط نقص يف 
أي من هـذه العنارص الغذائية 

بتساقط الشعر.
ولقـد تم ربط املكـرسات أيًضا 
بمجموعة متنوعة من الفوائد 
جانـب  إىل  األخـرى  الصحيـة 
نمو الشـعر، بما يف ذلك تقليل 
خطـر  وانخفـاض  االلتهـاب 
اإلصابـة بأمراض القلب، وهذا 
يجعل املكرسات إضافة ممتازة 

وسهلة إىل نظامك الغذائي.
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فوائد جل الصبـار للبرشة وأفضل 
املاسـكات لتفتيحها يمنحك برشة 
نقيـة ومرشق، وذلـك ألن األلوفريا 
لهـا خصائـص مبيضة وتسـاعد 
للحصـول  البـرشة  تنقيـة  عـىل 
عىل إطاللـة مذهلة هـذا الصيف.
إسـتخدمي األلوفريا يومياً كعشبة 
طبيعية وفعالة، حيث تساعد عىل 
تحسـني البرشة وتبييضها, فإليك 
فوائد جل الصبـار للبرشة وأفضل 
املاسكات لتفتيحها.فوائد األلوفريا 
يف تبييـض البرشةاأللوفـريا غنـي 
بمضـادات لإللتهابـات يعمل عىل 

إزالة التصبغ
يعمل عىل تقشـري البرشة وبالتايل 
تبييضهـا يسـاعد عىل نمـة خاليا 
جديدة فاتحة وغري داكنة فوائد جل 
الصبار للبرشة وأفضل املاسـكات 
لتفتيحهـا وصفـة األلوفـريا مـع 

الكركم فوائد جـل الصبار للبرشة 
يشمل خلط األلوفريا مع الكركم.

فالكركم يعمل عـىل تفتيح وإزالة 
البقـع الداكنـة مـن الوجـه وذلك 
ألنـه يحتـوي عـىل مـواد مبيضة 
للبـرشة ممـا يسـاعد عـىل إزالـة 
البقـع املرتاكمـة وتقشـري الخاليا 
امليتـة مما يؤدي إىل برشة مشـًعة 
ومرشقة,كمـا أن األلوفـريا فعـال 
يف تفتيح الجلد بسـبب خصائصه 
لذلـك أحـرضي كميـة  املبيضـة، 
مناسبة من جل األلوفريا وأضيفي 
إليـه كميـة مناسـبة مـن الكركم 
والقليـل من العسـل، ثـم أخلطي 
املكونـات جيداً حتـى يتكون لديك 
معجـون متناسـق, بعدها طبقي 
املزيـج عىل وجهك وأتركيه ملدة 20 
دقيقة وبعدها إغسيل وجهك باملاء 
الفاتر, كـرري هـذه العملية 2-3 

مرات يف األسـبوع وتمتعي ببرشة 
فاتحة ومرشقة.

وصفة األلوفريا مع الليمون فوائد 
جل الصبار للبرشة يتضمن تطبيق 
األلوفريا مـع الليمـون, فالليمون 
من املكونـات الطبيعية الفعالة يف 
تبييـض البـرشة، وله القـدرة عىل 
التخلص من البقع الداكنة املزعجة 
خاصـة يف أيام الصيـف, فالليمون 
معـروف بأنه غنـي بفيتامني يس 
التـي تعمل عـىل تبييـض البرشة 
حتى رغم التقدم يف السن. أضيفي 
جـل األلوفـريا الطـازج إىل عصري 
الليمـون، وأخلطـي املزيـج جيداً، 
ثـم طبقي املزيج عـىل برشتك ملدة 
15 دقيقـة، بعدهـا إغسـيل جيداً، 
وأعيـدي تكرار هـذه الوصفة مرة 
واحدة يوميـاً للحصول عىل برشة 

نقية ومرشقة.



 يمكن كشـف خفايا الشـخصية وارسارها 
وطباعهـا عـن طريق بعض الخيـارات التي 
يتـم القيام بهـا يف مختلف جوانـب الحياة. 
ومنهـا اختيـار االلـوان وترسيحـة الشـعر 
واملالبـس واالشـكال وغريها. ويتـم هذا من 
خالل خوض بعض االختبارات السـهلة. ويف 
هـذه االختبار يجب اختيار شـكل النظارات 
الشمسـية املفضل ألنه يسـاعد عىل كشـف 
بعـض خفايـا الشـخصية واسـباب بعض 

الترصفات والقرارات.
من اجل معرفة ارسار الشخصية وخفاياها 
من خـالل النظـارات يجـب تحديد الشـكل 

املفضل منها.
1 .املستدير

يشـري شـكل النظارات املسـتدير اىل التمتع 
بروح االبداع وعـدم الخوف من التغيري ومن 
املغامرة. كما يعني الصدق والعفوية والجدية 
يف اداء املهمـات اضافـة اىل امليـل اىل احـرتام 
النظام. كذلك يدل عىل الثقة الكبرية بالنفس 
وعـىل الجرأة خصوصـاً يف املواقـف الصعبة 
والتـي تحتـاج اىل ذلـك. ويعنـي االسـتعداد 
الدائـم لتلبية النـداءات اياً تكـن املهمة التي 

يجب القيام بها، فضـًال عن املهارة يف ايجاد 
الحلول للمشكالت التي تتم مواجهتها والتي 
تتطلـب ذكاء غري عادي. ومن دالالت اختيار 
النظارات ذات الشـكل املستدير ايضاً القدرة 
عـىل كتمـان االرسار الخاصة وتلـك العائدة 
اىل االشخاص الذين يعيشـون او يعملون يف 
املحيط وهو ما يجعل صاحب الخيار موضع 

ثقة الجميع.
2 .املربع

يعني هذا التحفظ وعدم التعبري عن املشاعر 
يف الكثـري مـن االحيـان اضافـة اىل الفضول 
وحب املعرفة واالطالع. كما يكشف االنفتاح 
عـىل اآلخريـن وتقبل االختـالف يف مواقفهم 
وشـخصياتهم وطرق تعاملهم مع املواقف. 
ويشـري هـذا ايضـاً اىل حـب التميـز بطرق 
مختلفة منها املظهر والتفوق يف اداء املهمات 
ويف الدراسـة ويف التعامل مع اآلخرين. كذلك 
يدل عىل امليل اىل الحياة االجتماعية الصاخبة 
والبعـد عـن الوحدة قدر االمـكان فضالً عن 
االهتمام بالتفاصيل الدقيقة وحب الخيارات 
املثالية. كمـا انه يؤرش عىل رسعـة البديهة 
والقدرة عىل تفادي املواقف املحرجة اياً تكن 

وعىل السـعي الدائم اىل تحقيق العدالة يف اي 
امـر تجاه الـذات كما من اجـل اآلخرين. اال 
انه قد يكشـف الحساسـية الزائدة يف بعض 

االحيان.
3 .الشكل البيضاوي

يفضـل بعـض االشـخاص النظـارات ذات 
الشـكل البيضـاوي وهـذا يـدل عـىل انهـم 
يتسمون باملرونة والدبلوماسية يف التعاطي 
مـع االمـور واالشـخاص وهو مـا يجعلهم 
رابحـني يف معظمها. كذلك يدل هـذا الخيار 
عىل انهم ال يتوقفون عند الخالفات الصغرية 
بـل يتخطونهـا من اجـل تحقيـق اهدافهم 
الكربى. ولهـذا يبدون اسـتعدادهم للتعاون 
مع الجميـع من اجـل بناء عالقـات مفيدة 
ومثمـرة. وهـو يكشـف ايضـاً االرصار عىل 
بناء املخططات وعىل تنفيذها كما عىل البدء 
مبارشة بوضع خطط جديدة. ويشري هذا اىل 
معرفة اهمية الوقـت واىل الحرص عىل عدم 
اهـداره يف امور غري مهمة. ومما يشـري اليه 
تفضيـل النظـارات الشمسـية ذات الشـكل 
البيضـاوي ايضاً الود والبسـاطة يف التعامل 
مع املواقـف والبعد عن التعقيـد وااليجابية 

والتفاؤل.
4 .اشكال اخرى مختلفة

تتوفر من النظارات الشمسـية اشكال اخرى 
مختلفة يمكن ان تكشـف خفايا الشـخصية 
وارسارهـا ومنها املسـتطيل واملثلث وشـكل 
القلـب او النجمـة وغريهـا. ومما تـدل عليه 
هذه الخيـارات االزدواجية والقدرة عىل الكيل 
بمكيالني يف بعض املواقف. كما تعني املزاجية 
وتقلـب الحالة النفسـية مـن دون مقدمات 
ومربرات بني الحني واآلخر. وتشـري يف املقابل 
وتنفيـذ  القيـادة  بالقـدرة عـىل  التمتـع  اىل 
املشـاريع وتوجيـه الفريـق وان كانت بعض 
الصعوبـات تعرتض طريقه. وتكشـف ايضاً 
الغموض وعدم التعبري عن االفكار واملشـاعر 
اال يف أوقات قليلة. ومن خفايا الشخصية التي 
يكشـفها هذا الخيار ايضاً الرغبة املفاجئة يف 

االبتعاد عن املجتمع وامليل اىل الوحدة.    

صــــورة و حــــدث

مرفأ
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حكمتك ستخدمك كثريا. كل ما تحتاجه هو وضع 
خطة منطقية. اسـتخدم طريقتك يف البحث وطور 
خطتـك إىل مدى أبعد، هذا ينطبق عىل مسـاعي العمل 
واألمور العاطفية عىل حد سـواء. اجمع كمية أكرب من 

املعلومات قبل إجراء ذلك التعديل.

أنت اليوم رومانيس وعاطفي جدا. تبحث اليوم 
عـن قصص وأفالم وروايـات وقصائد الحب. إذا 
كنـت مرتبطـا بالفعل، فتوقـع تناول العشـاء مع 
الحبيب يف سـهرة رومانسـية، أما إذا كنت غري مرتبط 

فربما تقابل نصفك اآلخر يف مكان غري متوقع.

ربما يزورك اليوم شـخص غري متوقع ليتناول 
معك وجبة العشـاء. ربما تتوتر وال تعرف كيف 
تختـار ثيابك عندمـا تعلم بقدومه، وماذا سـتقول 
لـه، وما الذي سـتقدمه له أثناء الضيافـة. ال تتوتر وال 
تنزعـج يا عزيزي القـوي، ضيفك سيسـتمتع بالوقت 

الذي سيقضيه يف منزلك.

ربمـا يتم إجـراء بعض العمليـات التجارية يف 
منزلـك، ولكن ننصحك قبـل أن توافق عىل رشاء 
أي يشء، وأن تقوم باإلطالع عليه جيدا. لديك رسعة 
بديهة هـذا اليوم فحاول أن تسـتغلها. ربما تالحظ أن 
األرسة بأكملهـا متوتـرة أو مضطربـة بسـبب بعـض 

األحداث الغريبة التي وقعت مؤخرا.

الحـوار وفتح باب املناقشـة مـع اآلخرين قد 
يجعلك تكتسـب بعض املعلومات التي تغري من 
طريقة تفكريك تماما. تركز كل تفكريك واهتمامك 
القضايـا اإلنسـانية والسياسـية واالجتماعيـة  عـىل 
والثقافية. أمامك فرصة جيدة اليوم الستغالل مهاراتك 

ومواهبك.

ربمـا يترصف أحـد األصدقاء أو أحد أفـراد األرسة 
بطريقة غريبة أو غري مألوفة هذا اليوم. ربما تتساءل 
هل هذا الشـخص منزعج منك أو لديه مشـكلة بسببك. 
األمر ليس كذلك. هذا الشـخص لديـه العديد من األمور التي 
تتطلب مزيدا من الرتكيز واالنتباه. الحبيب مشغول جدا هذا 

املساء، ولذلك من املتوقع أن تقيض الليلة بمفردك.

أصبحت اليوم أكثر انشـغاال بعائلتك أكثر مما 
سـبق، ربما يكـون الـرس وراء ذلك هـو ظهور 
أشـخاص جـدد يف محيـط األرسة. تلتقـي اليـوم 
بمجموعة من األشخاص ذوي الخربة يف بعض املجاالت 
التي تهتم بها منذ فرتة، فحاول أن تستغل هذه الفرصة 

لالستفسار منهم عن بعض املعلومات.

تهتـم اليوم بأمورك الشـخصية املتنوعة، ربما 
تريد أن ترتب هذه األمور وتجد حلوال ملشـاكلك، 
ولذلك سـتفكر يف قضاء سـاعات متعددة بمفردك. 
األعباء واملسـؤوليات الخارجية امللقـاة عىل عاتقك لن 

تتيح لك الفرصة للراحة حتى ولو لدقائق معدودة.

ربمـا تكون مضطـرا إلجراء بعـض االتصاالت 
باألصدقـاء. أوشـكت عـىل تحقيـق هدفـك. ال 
تتكاسل وواصل العمل حتى تنتهي من آخر خطوة. 
ربما تقيض سـاعات طويلة يف سـيارتك نظرا الزدحام 

الشوارع. ستكون مرسورا بما تفعله اليوم.

تشـعر أنك مهـدد من زمالئك يف العمل بسـبب 
تنافسـهم معك. دافـع عن نفسـك وال تجعلهم 
يقللـون مـن شـأنك أمام مديـرك. تسـتطيع اليوم 
كشـف الحقيقة دون الوقوع يف أي مشـكلة. عاطفيا: 
أنت محظوظ جدا، فظروفك العاطفية األخرية سـتتيح 

لك فرصا جيدة لالقرتاب من الحبيب.

تقـيض معظـم وقتـك اليوم يف حضـور بعض 
االحتفـاالت والنـدوات ويف املشـاركة يف بعـض 
األنشـطة الجماعية. سـتكون عـىل تواصل ببعض 
الشـخصيات املهمة. احـرص عىل فتح باب املناقشـة 
مع هذه الشـخصيات يف بعـض املوضوعات التي تهمك 

شخصيا.
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السرطان

العقرب

الحوت

يطغـى اليـوم الشـعور بالحساسـية الزائدة 
عـىل االهتمام بالعمـل واإلنتـاج. تتميز برسعة 
البديهـة يف فـرتة ما بعـد الظهرية. ربمـا تعرب عن 
بعض األفكار الجديدة لآلخرين. ال تندهش إذا أذهلتهم 
أفكارك البسـيطة. اهتم بأفكارك وال تقلل من شـأنها 

حتى لو كانت بسيطة.

1535 - انطالق حملة كارلوس الخامس من 
برشلونة باتجاه تونس بقصد احتاللها.

1910 - استقالل جمهورية جنوب أفريقيا.
1934 -الطائرات اإلنجليزيـة تقصف مدينة 

السليمانية.
- اإلذاعة املرصية تبدأ بثها ألول مرة.

1962 - إعـدام أدولف أيخمان أحد مسـؤويل 
أملانيـا النازية بعد محاكمته كمجرم حرب يف 

إرسائيل.
1966 - أمـري دولـة الكويـت الشـيخ صباح 
السـالم الصباح يصدر مرسوم أمريي يقيض 
بتعيـني الشـيخ جابر األحمـد الصبـاح ولًيا 

للعهد وذلك بعد مبايعته يف مجلس األمة.
1976 - مـرص تطلـب مـن جامعـة الـدول 
العربيـة قبول منظمة التحرير الفلسـطينية 

كعضو كامل بالجامعة.
1977 - مبايعـة الشـيخ حمد بـن خليفة آل 

ثاني ولًيا للعهد يف قطر.
2002 - افتتـاح بطولـة كأس العالـم لكـرة 
القـدم السـابعة عـرش والتـي تسـتضيفها 

اليابان وكوريا الجنوبية.
اإلعـدام بسـعوديني  تنفيـذ حكـم   -  2004
وكويتـي قاموا بإختطاف طفلة بالخامسـة 
من عمرها وهتك عرضها ثم طعنها بالسكني 
وإخفاء معالـم وجهها عن طريق التشـويه 
وإجتثـاث رأسـها، وتعد الجريمة من أبشـع 

الجرائم يف الكويت.
2009 -تزكية جاسـم الخرايف رئيًسا ملجلس 
األمـة الكويتـي ليتوىل رئاسـة املجلس للمرة 
الخامسـة عـىل التـوايل وذلـك بعد الجلسـة 

االفتتاحية لدور اإلنعقاد الثالث عرش.
2010 -سـالح البحريـة اإلرسائيـيل يهاجـم 
سفن أسـطول الحرية املتوجه إىل قطاع غزة 
بقـوات كومانـدوز وباسـتخدام الرصـاص 

الحـي والغـاز، وأدى الهجـوم إىل مقتـل 19 
شـخًصا عىل األقل وإصابـة 26 آخرين كانوا 
عىل متن سـفن األسـطول، وتنديد دويل كبري 

عىل الهجوم.
- الرئيس األملاني هورست كولر يستقيل من 
منصبه وذلك بعد اإلدانة الواسعة التي تعرض 
لها بسـبب ترصيحـات أطلقها حـول الدور 
االقتصـادي واملايل لتدخل بالده العسـكري يف 

أفغانستان.
2017 - مقتل 90 شخصا عىل األقل وإصابة 
400 آخريـن معظمهـم مدنيـون يف تفجـري 
العاصمـة  يف  مفخخـة  بسـيارة  انتحـاري 

األفغانية كابل. 
2018 - زين الدين زيدان ُيعلن اسـتقالته من 
تدريب نادي ريال مدريد بشـكٍل ُمفاجئ بعد 
بضعة أيَّام من تحقيقـه لقبه الثالث بدوري 

أبطال أوروبا.

كشف خفايا الشخصية من شكل النظارات الشمسية المفضل
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
1. مدينة عراقية - متشابهان.

2. حرف نداء للندبة - برر.
3. ظهـر - خرق يف السـرت ونحوه عىل 

قدر العني ُينظر فيه .
4. فّك - قضبان النخلة .

5. أصلح البناء - للنهي - للجر.
6. أنواع و أصول - يرشد.

7. عاصمة إفريقية - حاِم.
8. رمز جربي - الحذاء.
9. ملكي - متشابهان.

10. قسمة غري عادلة – وعاء.
الكلمات االفقية

2+1. من األسماء التي أطلقتها العرب 
عىل املحيط األطليس - عبدة النار.

3.مدينة أملانية - ضمري متصل - وثب
4. للنداء - يف الوجه.

5. من أسمائه ” هيرص أبو ُلبد“.
6. غُلظ - ِنعم (م).

7. اإلنتفاخ - سهل اإلنقياد.
8. أول مـن لجأ إىل االختبـار يف اختيار 

املتقدمني للوظائف الحكومية.
9. تمّنى - مسافات (م).

10. نظـر من خالل ثقب الباب - أقوى 
مضخة يف الوجود.

NNNÒ5«Î@Úó”
ال تدع بائع فجل يحدد قيمتك 

كانـت مدينـة سـامراء يف شـمال 
العراق، مدينة علم، وفيها جامعة 
كبـرية، عـىل رأس هـذه الجامعة 

العالمة الكبري (أبو الحسن).
وكان أبو الحسن، من أملع رجاالت 
الفكـر يف العـراق، ولديه عدد كبري 

من الطالب من دنيا العرب..
كان من بني تالمذتـه، تلميذ فقري 
الحال لكنـه يحمل ذهنـاً متوقداً، 
كان طمـوح التلميذ أن يصبح أحد 

أعمدة العلم يف العراق.
ويف يوم قائظ، خرج التلميذ الفقري 
من الدرس جائعاً إىل السوق، يحمل 
يف جيبه فلساً ونصف الفلس، لكن 
الوجبـة من الخبـز والفجل تكلف 

فلسني ،،،
خبـزة  واحـد  بفلـس  اشـرتى 
محـل  صاحـب  اىل  واحدة،ذهـب 
الخـرضوات وطلب منه باقة فجل 
وقـال للبائـع: معي نصـف فلس 
فقط، فرد عليه البائع ولكن الباقة 

بفلٍس واحد!
قال الولد : سـوف أفيدك يف مسالة 
علميـة أو فقهيـة مقابـل الفجل، 
فرد عليه بائع الفجل لو كان علمك 
ينفع لكسبت نصف فلس من أجل 

إكمال سعر باقة فجل واحدة ...
إذهب وانقـع علمك باملا� وارشبه 

حتى تشبع !!!!!!
كانت كلمات البائع أشد من رضب 

الحسام عىل نفسه ...
قـال الولد لنفسـه: نعـم، لو كان 
علمي ينفع ألكملت به سـعر باقة 
الفجل الواحدة نصف فلس !!! علم 
عـرش سـنوات لم يجلـب يل نصف 

فلس !!!!
ألتركن الجامعة، وأبحث عن عمل 
يليق بي وأسـتطيع أن أشـرتي ما 

أشتهي.
بعد أيام من الغياب افتقد األسـتاذ 
الكبـري تلميذه النجيـب، ويف قاعة 
الدرس سـأل الطالب أيـن زميلكم 

املجيد؟؟
فـرد عليـه الطالب، إنـه تخىل عن 
الجامعة والتحـق بعمل يتغلب به 

عىل ظروفه القاسية.
أخذ االستاذ عنوان الطالب وذهب 

إىل بيته كي يطمنئ عنه...

وملا سأله األسـتاذ عن سبب تركه 
الجامعة رد عليه سارداً له القصة 

كاملة، وعيناه تذرفان الدموع.
فقال له أستاذه: إن كنت تحتاج إىل 
نقود إليك خاتمي هذا، إذهب وبعه 

وأصلح به حالك .
قال الولد أنـا كرهت العلم ألني لم 

أنتنفع منه.
قبل الطالب هدية أسـتاذه، وسار 
إىل محالت الصاغـة وهناك عرض 

الخاتم للبيع.
اسـتغرب الصائغ وقال : أشـرتيه 
منك بألف دينـار ولكن من أين لك 

هذا الخاتم؟؟
فقال هو هدية يل من أسـتاذي ابو 

الحسن.
ذهب الصائـغ مع التلميـذ وقابال 
األسـتاذ واطمنئ الصائغ اىل صدق 

الطالب.
أعطـى الصائـغ ثمـن الخاتـم إىل 

الطالب، و رحل.
قـال األسـتاذ: أيـن ذهبـت عندما 

أردت بيع الخاتم ؟
فـرد الطالـب إىل محـالت الصاغة 

بالطبع .
فرد عليه األسـتاذ : ملاذا ذهبت إىل 
محـالت الصاغـة و لـم تذهب اىل 

بائع الفجل؟
نون  فرد عليـه الطالب هنـاك يَثمِّ

الخواتم واملعادن الثمينة !!!
فـرد عليه األسـتاذ متعجبـاً: ملاذا 
إذا قبلـت أن يقـوم بائـع الخضار 
بتقييـم علمك فيقـول إن علمك ال 

ينفع شيئاً؟!!!
هل ُيثِمن البائع علمك؟...

ال ُيَقّيم و ال يثمن اليش� سوى من 
يعرف قيمته، وأنا من يعرف قيمة 
علمـك.... إنـك من أعظـم طالبي 

يابني.
ال تدع مـن ال يعرف قيمتك يثمنك، 
ثّمن علمـك عند من يعـرف قدرك 

إرجع اىل درسك وعلمك...
العربة

كم مرة نقع ضمـن تثمني خاطئ 
من شخص ال يعرف قيمتنا ؟

الناس معادن واليعرف قيمة املعدن 
النفيس إال من يفهم باملعادن.
فال تجعل بائع الفجل ُيقّيمك. 

ـــاح يرتـــ هوه  خل  مجبور  أضل  ساكت 
أجناح الي  يكسر  يوم  كل  لو  وماهمني 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ـــه ابصفاتـــ يحجي  يوم  كل  لو  ماهمني 
ـــه ألشماتـ مي  ايروح  يحجي  همني  بس 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
يكتـب بشعارة  أليوم  ضدي  همني  بس 
ـــب أحتــ فعال  لو  اتصير  سكته  وأألصح 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ـــاس للنـ ماحتجي  أتصير  سكته  أألصح 
للراس جدمي  من  أجملروح  أن  وتكول 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ـــه أنتــ واجلارح  أجملروح  أنت  لتكول 
ــه سكتـــــــ خليها  بحشاي  نبت  جرحك 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ـــنزف يــ ــه  والهس بحشاي  نبت  جرحك 
ـــف أيجـــ مايقبل  اضماد  ابكل  ــى  مارض

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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كشفت الفنانة مي عمر إنها كانت تتمنى العمل أمام النجم الكبري 

عادل إمام وحدث بالفعل كما حلمت بالعمل مع كريم عبدالعزيز .

وقالت خالل استضافتها يف برنامج «الحكاية» الذي يقدمه اإلعالمي 

عمرو أديب عرب قناة MBC مرص : «كان نفيس أمثل قدام عادل إمام 

وحصل، ويف ممثلني كثري بحبهم ونفيس أمثل قدامهم منهم كريم عبد 

العزيز، وأحمد حلمي، وأحمد عز».

مسلسل  يشبه  لكن  تاريخي  عمل  يف  املشاركة  تتمنى  أنها  وأضافت 

«الفتوة» احداثه تعود لزمن مايض.

ويتم  املرسح»  «ملكة  مسلسل  هو  القادم  عملها  أن  وأضافت 

التحضري له، وهو مكون من ١٠ حلقات ويعرض عىل إحدى املنصات 

اإللكرتونية.

العراقية  الفنانة  كشفت 
أعمالها  عن  كمر،  ميس 
الدرامية الجديدة التي ستبدأ 
فيما  قريباً،  بها  التصوير 
يف  ستشارك  أنها  إىل  أشارت 
مهمة  درامية  أعمال  ثالثة 

بني الرتاجيدي والكوميدي.
وقالت كمر يف ترصيح خاص 
العراقية  األنباء  لوكالة 

يف  «ستشارك  إنها  (واع)، 
متنوعة  درامية  اعمال  ثالثة 
التي ستكون باكورة اعمالها 
أن  مبينة  املرتقبة»،  الجديدة 
مسلسل  هو  األول  «العمل 
درامي  وهو  الشعور)  (دايف 
يتناول  انساني  اجتماعي، 
وتفكك  االجتماعية  القضايا 
مغريات  ظل  يف  األرس  بعض 

تأليف  من  وهو  الحياة، 
وإخراج  الرشيد  جاسم 
الحليبي».وأوضحت  حسني 
أنها «تجسد يف املسلسل دور 
الغنية  القوية  املرأة  (سمر) 
املتسلطة التي تصارع الحياة 
من أجل الحفاظ عىل أبنائها 
الفقر حيث ترث زوجها  من 
رصاعات  وتبدأ  وفاته  بعد 

األرسة مع أهل الزوج واألبناء 
إىل  وأشارت  املال».  بسبب 
عمل  يف  أيضا  «تشارك  أنها 
حمل  اخر  كوميدي  درامي 
من  السعادة)  (لعبة  اسم 
الرويعي،  جمعان  إخراج 
وكذلك العمل الدرامي الجميل 
من  مختار)  نصيب  (دينار 

إخراج أحمد جوهر».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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كشـفت رشكة «Dyson» عن نماذج أولية لروبوتات مخصصة لتنظيف املنازل 
تلقائياً ستساعد الناس يف تنظيف املنازل. وأضافت أنه عرض مهندسو الرشكة 
نماذج أولية لهذه الروبوتات القادرة عىل تنظيف املنزل تلقائياً، وكذلك مساعدة 
النـاس يف األمـور املنزلية الروتينية املختلفة. ومن ضمـن األجهزة التي عرضها 
مهندسـو الرشكـة، روبوت لـه ذراع آلية مع فوهة مكنسـة كهربائية لتنظيف 
األثاث. وروبوت آخر له قبضة ناعمة يمكنه تحريك األواني واألطباق وترتيبها، 
والروبوت الثالث يمكنه جمع األشياء الصغرية املبعثرة يف املنزل، من لعب ودمى 
األطفـال وغريها. ووفقاً للمهندسـني يمكـن أن تعرض الرشكة هـذه األجهزة 

للبيع يف األسواق يف عام 2030.

بعـد نجاحـه يف مسلسـل ”رقصـة 
مطـر“ ورغـم خالفـه مـع الكاتب 
بيـرت صومعة بسـبب تعديالته عىل 
نص املسلسـل نفسـه، يتجه املمثل 
السـوري مكسـيم خليـل إىل تركيا 
دوره يف مسلسـل  بتصويـر  للبـدء 
جديد من املتوقع أن يكون لرمضان 
املقبـل وهـو بعنـوان ”ابتسـم أيها 
الجنرال“، كتابة سامر رضوان الذي 
اختار تركيا قبل عامني وسكن فيها، 
وهـو يكتب من هناك أول مسلسـل 
بعـد النجـاح الكبري الـذي حققه يف 
”دقيقة صمت“ مع املخرج  التونيس 
الراحل شـوقي املاجـري وكان من 
بطولة عابد فهد وستيفاني صليبا.

الجنـارل“  أيهـا  ”ابتسـم  يطـرح 
سـرية الفسـاد يف الحياة السـورية 

يف فرتة التسـعينيات، وهي ليسـت 
املـرة األوىل التي يدخل فيها سـامر 
رضـوان يف مثـل هذه السـري بعدما 
طـرح ذلك يف مسلسـل ”الوالدة من 
الخارصة“ بمشـاركة املخرجة رشا 
رشبتجي ومكسيم خليل وعابد فهد 
عـام 2011.يبدو أن مكسـيم خليل 
سـيتفرغ لهذا املسلسل كثرياً، وهذا 
مـا تؤكـده معلومـات خاصـة ألن 
الدور املسـند إليه يلزمـه مزيداً من 
الرتكيـز والتفرغ، وكذلك يشـاركه 
مجموعـة مـن املمثلني السـوريني 
كيارا صربي وقطيفان عبد الحكيم، 
ويمكن االستعانة بممثلني لبنانيني 
إذ ال بـد من أن تمر بعـض األحداث 
واملواقـف ضمـن بـريوت والحـدود 

اللبنانية السورية.

أوضحـت اإلعالميـة املرصية سـما أحمد، 
وهـي مذيعـة بقنـاة «الشـمس»، حقيقة 
هروبهـا مـن حفـل زفافهـا يف محافظـة 
هاتفـي  اتصـال  خـالل  وقالـت  الجيـزة. 
عرب برنامج «حـرضة املواطـن»: «والدتي 
مريضـة ومتعبـة ومصابـة بجلطـة مـن 
فرتة، واألم املرصية حينما تمرض تحب أن 
تطمنئ عىل ابنتهـا، فطلبت مني أن أتزوج 
شـخصاً محدداً، فوافقت بهـدف أن ترتاح 
وتكون مطمئنة».ولفتـت إىل أنها ال تعرف 
خطيبهـا جيـداً، وعرضت عـىل والدتها أن 

تتيـح لها الفرصة من خالل فرتة للخطوبة 
للتعـرف إىل رشيـك حياتهـا، إال أن والدتها 
رفضـت وطلبت أن تتزوج مبارشة حسـب 
ما نـرش موقـع «القاهـرة24 » اإلخباري.
وتابعـت بروايـة تفاصيـل ما حـدث معها 
قائلة: «خالل 10 أيام فقط تم االتفاق عىل 
عقد القران، ووجدت نفيس أنني أمام زوج 
لـم أتكلم معه سـوى لوقت قليل جـداً.. أنا 
ال أريد أن أغضب أمي مني، فقلت سـأقوم 
بالضغـط عىل نفيس ألرى الفرحة يف عينها 

ألنها مريضة والحالة تتدهور».

كشـفت جوجـل هـذا األسـبوع عن 
منافس جديـد ملنشـئ تحويل النص 
إىل صـورة DALLE-2 الـذي تقوم به 
رشكـة OpenAI - وأخـذت اللقطات 
يف جهـود منافسـتها. كال النموذجني 
يحـوالن املطالبات النصيـة إىل صور، 
أن  يزعمـون  جوجـل  باحثـي  لكـن 
نظامهـم يوفـر ”صـورة واقعية غري 
للغـة“. عميًقـا  وفهًمـا  مسـبوقة 
ويسـتخدم نظـام Imagen سلسـلة 
من نماذج االنتشـار ثم تحول كلمات 
املسـتخدم إىل صـور. ويف االختبارات 
قال فريق جوجل إن Imagen ”تفوق 

 .DALL-E 2 بشكل ملحوظ“ عىل
يقـارن املعيـار، الـذي يطلـق عليـه 
البرشيـة  األحـكام   ،  DrawBench
إىل  نـص  مولـدات  مخرجـات  عـىل 
صورة مختلفة. مما ال يثري الدهشـة 
أن مقيـاس جوجـل أعطـى درجات 
قوية لنظـام جوجل. قـال الباحثون 
الدراسـية: ”باسـتخدام  يف ورقتهـم 
DrawBench، أظهـر التقييم البرشي 
الشـامل أن Imagen يتفـوق يف األداء 
األخـرى  الحديثـة  األسـاليب  عـىل 
بهامـش كبري“ حسـبما نقـل موقع 
الصـور  وتبـدو   .TheNextWeb
واملقاييـس مثـرية لإلعجـاب، لكـن 
جوجـل لـم تقـدم فرصـة للتدقيـق 
بعـض  تجربـة  يمكنـك  النتائـج.  يف 
التفاعلية عىل  التوضيحيـة  العروض 
موقـع Imagen اإللكرتونـي، ولكنها 

تتيح لك فقط اسـتخدام مجموعة 
صغرية من العبارات لتكوين جملة 
مقيدة. وحتى يتم إصدار النموذج 
سيشـتبه  للجمهـور،  والشـفرة 
املتشـائمون يف أن جوجل تنتقي 
النتائج.تفسري جوجل لالحتفاظ 
بالنمـوذج خـاص أصـداء أحـد 
 :OpenAI األمثلـة التي قدمتهـا
النظـام خطري للغايـة بحيث ال 
يمكن إصداره.ويحذر الباحثون 
من أن األساليب التوليدية يمكن 
أن تنرش معلومات مضللة وتثري 
املضايقـات، وتـؤدي إىل تفاقم 
الباحثـون:  التهميش.قـال 
”يشـري تقييمنـا األويل أيًضـا 
إىل أن Imagen يشـفر العديد 
مـن التحيـزات االجتماعيـة 
والقوالـب النمطيـة، بما يف 
ذلك التحيز العام نحو إنتاج 

صور لألشخاص ذوي البرشة 
الفاتحـة وامليـل للصور التـي تصور 
املهـن املختلفة لتتماىش مـع الصور 
النمطيـة الغربيـة عـن الجنسـني“. 
واسـتنتج الفريق أن Imagen ”ليس 
العـام يف هـذا  مناسـًبا لالسـتخدام 
الوقت“ - ولكنه يقدم األمل يف إصداره 
يف املسـتقبل.أنا يف انتظـار تحديثهـم 
بحذر، بصفتك شـخًصا ينشئ صوًرا 
احتمـال  فـإن  يـوم،  كل  للمقـاالت 
تنافس مختـربات الذكاء االصطناعي 

لتقديم نتائج أفضل أمر جذاب.
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أعـرب امللياردير األمريكي، بيل 
غيتس، عن توقعاته املستقبلية، 
مشـريا إىل أن جائحـة جديـدة 
محتملة سـتظهر لدى البرشية 
خـالل العقديـن املقبلني. وقال 
غيتس خالل حديـث لصحيفة 
”هنـاك  اإلسـبانية:  دياريـو 
احتمال بنسبة خمسني يف املئة 

أن تكـون لدينـا جائحة آخرى 
يف السـنوات العرشين املقبلة“.
وكان غيتـس، قبل ذلك قد حذر 
مؤخرا مـن أن جائحة فريوس 
كورونـا لم تنته بعـد، وأنه ”ال 
يزال من املمكن أن يكون هناك 
نـوع آخر منهـا أكثر انتشـارا 

وأكثر فتكا“.
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قرأ العراقيون الزيادة الكبرية الحاصلة يف احتياطي البنك املركزي العراقي، 
بفعل االرتفاع الذي شهدته األسواق النفطية، بانها زيادًة البد ان تعود عليهم 
باملنفعة املادية واملعنوية، لتخفيف معاناتهم، نتيجة غالء املعيشة، والسيما 

بعد ارتفاع سعر رصف الدوالر يف البالد.
نعم .. خروج وزير املالية عيل عالوي بترصيح، قائال فيه من املتوقع ارتفاع 
نهاية  بحلول  دوالر  مليار   ٩٠ من  أكثر  إىل  البالد  يف  النقدية  االحتياطيات 
٢٠٢٢، وترصيح البنك املركزي العراقي، ايضا إن احتياطي العراق من العملة 
األجنبية بلغ ٧٤ مليار دوالر حاليا ، ادخل هذان الترصيحان الفرح والغبطة 
اىل قلوب العراقيني، وان الوضع االقتصادي للبلد اصبح ممتازاً مقارنًة بدول 

اإلقليم والجوار.
لكن يف حقيقة األمر، لم يجِن املواطنون من تحسن وضع الدولة االقتصادي 

أي يشء ملموس، بل ازدادوا حرسة  يف نفوسهم.
اكتنازها  من  الدولة  جدوى  وما  االموال؟  هذه  تذهب  اين   .. ويتساءلون 

واملواطن يعيش حالة من الفقر والعوز؟
أسئلة يبحث املواطنون عن إجابات لها، والسيما بعد تصدي القضاء وهيئة 
املختصة،  املحاكم  اىل  وتقديمهم  والفاسدين،  الرساق  مالحقة  اىل  النزاهة 

واعادة الكثري من االموال اىل خزينة الدولة.
وتضع  فأكثر،  أكثر  باملواطن  ومؤسساتها  الدولة  تهتم  ان  أتمنى  أقول.. 
عيشه الكريم، وكرامته، وخدماته، يف هذا البلد الغني نصب أعينها، ويف املقام 

األول.
 ، ومؤسساتها  الدولة  يف  كثرياً  أثر  بلدنا  يف  واالداري  املايل  الفساد  يكون  قد 
شأنها  من  وممنهجة،  مدروسة،  خطط  وضع  عند  لكن  املواطن،  وانهك 
الكفاءات  من  الكثري  فلدينا  املستحيل،  باألمر  ليس  عليه،  والقضاء  تقليله، 
كافة  يف  الفساد  عىل  القضاء  باستطاعتها  بالبنان  لها  يشار  التي  الوطنية 

مفاصل البالد. 
وهنا اود أن أقول ..جميعنا يرفض «الرسقة والفساد» تماماً، اال «اللصوص» 
فهم يعتاشون عليها، بل أصبحوا يتفاخرون بها، وباالموال التي يستحوذون 

عليها بشتى الطرق.
الرسقة محرمة تحريماً سماوياً، ومرفوضة اجتماعياً، ملا يرتتب عليها من 

تداعيات خطرية.  
اللصوص  عن  الصفات  بعض  والروايات،  بالقصص  نسمع  أن  تعودنا 
والرساق، منهم لص فائق الذكاء، أو ذكاؤه يفوق التوقعات، وتعودنا أيضاً 
أن نسمع عن لص صاحب ضمري، ويحمل مبادئ ، وهناك من يحملون الكره 

والضغينة بقلوبهم عىل االنسانية.
ففي العهد العبايس حدثت قصة طريفة، وغريبة يف نفس الوقت، ملا تحمله 

من معان كبرية. 
يحكى أنه كان هناك شخص يف العرص العبايس يدعى «أدهم بن عسقلة»، 
وهو معروف من كبار لصوص عرصه، عندما أصيب بمرض املوت، وأحس 
يف  غاية  اعتربت  اللصوص،  من  املخلصني  ألتباعه  وصية  كتب  األجل،  بدنو 
أسست  إذ  اللصوص،  كبري  من  تخرج  أن  يكون  ما  أغرب  وصية  األهمية، 
لخارطة طريق لكل من تسول له نفسه سلوك درب الرسقات عىل كل الصعد 

واملستويات.
وقد جاء يف وصيته: « أيها األحبة ، ال ترسقوا امرأة وال فقرياً وال جاراً . وإذا 
رسقتم بيت أحدهم فارسقوا نصفه، واتركوا له النصف اآلخر ليعتاش عليه 

مع أهله ، وال تكونوا أنذاًال أو ظلمة أو قتلة».
فأين لصوص املال العام اليوم من وصية كبريهم (أدهم بن عسقلة)؟!

لكن، ولألسف الشديد، ظهر من بعد «أدهم بن عسقلة» أناس خانوا العهد 
والحياء،  والخجل  الجار،  رسقوا  والنساء،  الرجال  رسقوا  امليثاق،  ونقضوا 

رسقوا لقمة العيش، رسقوا األمن واألمان واالستقرار واالطمئنان .
اقول.. خذلوك يا «ابن عسقلة» يف قربك.. يا ابن عسقلة ، اللصوص من بعدك، 
.. بل أصبحوا يتباهون  الوعد، ولم يتبعوا تعليماتك  خانوا وصيتك، وخلفوا 

بخيانتهم لالمانة، وانتهجوا نهجاً جديدا ليس له مثيل يف الكون.
ويف الختام أقول.. متى يتعسقل لصوصنا يف أدنى األمنيات؟!

بالرفاهية  يعيشون  مواطنينا  واجعل  أموالنا،  إلعادة  رسقنا  من  اهِد  اللهم 
والرخاء يف زمن كثرت فيه الألزمات.
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يف  املقيمة  نيسان  ماريا  الفنانة  حّددت 
األردن لنفسها مهمة تكمن يف العمل 

املواد  استهالك  من  الحّد  عىل 
البالستيكية ذات االستخدام 

عىل  ماريا  الواحد.وعملت 
الناس عىل مضار  توعية 
البالستيكية  النفايات 
فنية  لوحات  تنفيذ  عرب 
تدويرها. تعيد  مواد  من 

أشهر  من  جدارية  وتزّين 
يف  مبنى  جانب  أعمالها 

عمل  عن  كناية  وهي  عمان، 
من  أكثر  من  مصنوع  ضخم  فني 

 ١٠٠٠ وحوايل  بالستيكية  قنينة   ٢٠٠٠
كيس تسّوق بالستيكي وأكثر من ١٥٠ خرطوم أركيلة 

بالستيكيا.وتقول نيسان ٣٥ عاما، وهي مواطنة أمريكية من أصل عراقي، إنها 
أعجبت بجمال عمان عندما زارتها للمرة األوىل قبل ثالث سنوات، لكنها شعرت 
الشوارع  يف  البالستيكية  النفايات  أكوام  بسبب  والغضب»  بـ»اإلحباط  أيًضا 
التي ترتدي أحياناً فستاناً  ويف املناطق ذات الجمال الطبيعي.وتضيف نيسان 
من  الرغم  «عىل  الزرقاء:  البالستيكية  «إيكيا»  محالت  أكياس  من  مصنوًعا 
جمال املدينة، امليش يف شوارعها يمكن أن يتحّول اىل رحلة مليئة بجميع أنواع 
البالستيكية،  األكياس  الهائل من  العدد  تجاهل  ال تستطيع عيناي  النفايات، 

والزجاجات، وعلب املرشوبات الغازية، وأغلفة الحلوى، وما إىل ذلك».
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\Holiday
كان  مهرجان  فعاليات  من  العديد  يف  خليفة  سينتيا  الفنانة  شاركت 
السينمائي الدويل بدورته الـ ٧٥ والذي اقيم يف مدينة كان الفرنسية، وكانت 
مشاركتها األبرز يف الجلسة الحوارية تحت عنوان «املرأة يف السينما» تحت 
رعاية هيئة األفالم يف صقلية Sicily Film Commission، حيث أُعلن عن بدء 
تصوير الفيلم ”Sicilian Holiday“ للمخرجة اإليطالية ميكايال سكوالري 
واملنتج الحائز جائزة األوسكار آدم ليبزيج يف الربع األخري من العام الحايل 
والذي تقدم فيه سينتيا خليفة أحد األدوار الرئيسة. يف هذا السياق، أعربت 
سينتيا عن فرحتها الكبرية باملشاركة يف هذا الفيلم، وقالت: «بالنسبة إيل، 
املشاركة يف األعمال العاملية كانت وستبقى مجاالً للتعلم ومرسحاً الكتساب 
لم   Sicilian Holiday فيلم  قرأت سيناريو  وأدوات جديدة. عندما  خربات 
أتردد أبداً يف خوض تجربة األداء لدور أنتونيا الذي سأقدمه يف العمل. الفيلم 
دور  فيه  رومانسية جميلة، سأقدم  أجواء  أحداثه يف صقلية ضمن  تدور 
تمثيالً  ستكون  العمل  يف  ومشاركتي  صقلية،  يف  حلمها  عن  تبحث  فتاة 
إضافة  ُيعد  عاملية  جوائز  حائز  محرتف  فريق  مع  العمل  وطبعاً  وغناء. 
كبرية إيلّ شخصياً ومهنياً». هذا وأكدت سينتيا حرصها الشديد عىل تلبية 
يف  ملا  وعاملياً  عربياً  السينمائية  الفعاليات  من  عدد  أكرب  وحضور  الدعوة 
ذلك من قيمة مضافة عىل الصعيد املهني، وملا تقدمه متل هذه التجمعات 
السينمائية الفنية للفنان من فرص لتطوير نفسه وأدواته وتوسيع دائرة 
الجميلة  الراقية  واإلنسانة  املخرجة  مع  األول  «لقائي  وأضافت:  معارفه، 
ميكايال سكوالري كان ضمن فعاليات الدورة األوىل ملهرجان البحر األحمر 
أثمر عن عمل  لقاء رسيع  املايض، مجرد  العام  الدويل يف جدة  السينمائي 
مشرتك بيننا. ولعل هذه التجربة تعترب خري مثال ملا تقدمه هذه الفعاليات 
لنا كفنانني وعاملني يف مجال صناعة املحتوى والرتفيه». وخالل وجودها 
يف كان، شاركت سينتيا يف العديد من فعاليات السجادة الحمراء والعروض 
األحمر  البحر  مهرجان  دعوة  تلبية  عىل  حرصت  كما  لألفالم،  الخاصة 

ئي  لسينما ضمن ا املقام  الخاص  حفلهم  لحضور  الدويل 
ت  ليا مهرجان كان هذا العام لالحتفاء بدور املرأة فعا

من  كّل  بمكانة  واالعرتاف  السينما  يف 
صانعات األفالم واملمثالت، والذي أقيم 
يف ٢٢ من الشهر الحايل يف فندق كاب 
إيدن روك املطّل عىل شبه جزيرة كاب 

أنتيب الخّالبة.
املهرجان،  فعاليات  انتهاء  بعد 
ذات  أوروبية  جولة  يف  سينتيا  تتجه 
وعميل  خاص  طابع 
نفسه،  الوقت  يف 
لقراءة  وتتفرغ 
األعمال  بعض 

املقرتحة.
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