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بغداد/ الزوراء:
َهنأ وكيل وزارة الهجرة واملهجرين كريم 
النـوري، نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
مؤيـد الالمي بمناسـبة اعـادة انتخابه 
نقيبـا للصحفيـني، فيما اشـاد بجهود 
نقابـة الصحفيني ودورهـا املتميز عىل 
بيـان  والدويل.وذكـر  املحـيل  الصعيـد 
تلقتـه  العراقيـني  الصحفيـني  لنقابـة 
الهجـرة  وزارة  وكيـل  ان  ”الـزوراء“: 
نقابـة  زار  النـوري  واملهجريـن كريـم 

الصحفيـني العراقيـني وقـدم التهانـي 
لنقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي 
ملناسبة إعادة انتخابه نقيبآ للصحفيني.
وأشـاد النوري، بحسب البيان، بالجهود 
املتميزة التي تقدمهـا نقابة الصحفيني 
لألرسة الصحفية واملؤسسات اإلعالمية 
ودورهـا الفاعل عـىل الصعيدين املحيل 
والدويل .من جانبه قدم نقيب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي رشحا عن طبيعة 

عمل النقابة وفروعها يف املحافظات.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـِت االمانـة العامـة ملجلس الـوزراء 
عـن ثالثـة مشـاريع تخفف مـن الزخم 
املـروري يف بغـداد، وفيما اكـدت مديرية 
املـرور العامـة، ان قيادة عمليـات بغداد 
جـادة بفتح الخرضاء باسـتثناء املنطقة 
الرئاسية، قررت أمانة بغداد فرض غرامة 

5 ماليني دينار عىل كل من يقطع شجرة.
وقـال املتحـدث باسـم االمانـة العامـة 
ملجلـس الـوزراء، حيدر مجيـد، يف مؤتمر 
صحفي تابعته ”الزوراء“: ان ”هناك عدة 
مشـاريع لفـك االختناقـات املروية منها 

مرشوع مداخل العاصمة الخمسة.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـْت وزارة الرتبية، امـس الثالثاء، عن 
آليـة التقديـم ملـدارس املوهوبـني للعـام 
بيـان  2023.وذكـر   2022- الـدرايس 
للوزارة تلقته ”الزوراء“: ان ”هيئة رعاية 
املوهوبـني حـددت اليـوم االربعـاء موعد 
اطـالق اسـتمارة التقديـم عـىل مـدارس 
املوهوبني وتسـتمر لغاية الـ7 من شـهر 
تمـوز املقبل“، مبينـا ان ”التقديم للطلبة 
الناجحني مـن الصف السـادس االبتدائي 
(حـرصاً) والحاصلـني عىل معـدل ال يقل 
عـن (%97).ودعـا ”الطالـب اىل مراجعة 
مـدارس املوهوبـني يف كل مـن محافظـة 

(نينـوى، االنبار، بغـداد، النجف األرشف، 
ذي قار، ميسـان، البرصة) لغرض استالم 
االسـتمارة املخصصة للتقديم، كما يحق 
لتالميـذ املحافظـات التـي ال توجـد فيها 
مـدارس موهوبـني التقديم عـىل مدارس 
املوهوبني املذكـورة آنفـًا رشط ان تتوفر 
فيـه الرشوط املنصـوص عليهـا من قبل 
الهيئة“.وأضاف البيان، ان ”موعد االختبار 
التحريـري االول للتالميـذ سـيكون يـوم 
االحـد املصادف 24 / 7 / 2022“، منوهة 
اىل ”عـدم وجود تقديم اىل تلك املدارس من 
الصف الثالـث اىل الصف الرابـع االبتدائي 

للعام الدرايس 2022 – 2023“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قبـَل 11 عامـاً، يف 2 مايـو (أيـار) 
2011، هبـط فريق أمريكـي بقيادة 
 Navy” القـوات البحريـة الخاصـة
Seals“ عـىل مجمـع زعيـم تنظيم 
”القاعدة“ أسـامة بـن الدن يف أبوت 
آبـاد يف باكسـتان، ممـا أسـفر عن 

مقتلـه وعـدة أشـخاص آخريـن يف 
48 دقيقة.وكشف  عملية اسـتمرت 
كتاب أمريكي، استعرضت تفاصيله 
مجلـة أمريكيـة عـن زعيـم تنظيم 
القاعـدة اسـامة بـن الدن وكيفيـة 
اغتياله بوثائـق وأوراق صودرت مع 
اغتيالـه، وفيما بـنّي أن خالفاً اندلع 

بني (القاعدة) و(داعش) مع صعود 
جماعة الزرقاوي ”إرهابياً“ وضعف 
قيادة التنظيم بعـد اغتيال بن الدن، 
أكد أن التنظيم كان ضعيفاً يف تنفيذ 
هجمـات إرهابية دولية عكس رغبة 
زعيمه الذي كان يود تحقيق ”توازن 

رعب ” مع الواليات املتحدة.

يف تقرير لها، تشري ”فورين بولييس“ 
شـاملة  دراسـة  أول  إىل  األمريكيـة 
أعدتها الباحثة األمريكية نيليل لحود 
كاتبة ”أوراق بن الدن: كيف كشفت 
غـارة أبـوت آبـاد الحقيقـة حـول 
القاعدة وزعيمها وحياته العائلية“.
وقالـت مجلـة ”فوريـن بولييس“ يف 

عرض تحلييل لكتـاب أمريكي صدر 
حديثاً والذي يحمل عنوان ”أوراق بن 
الدن“: كيف كشـفت غارة أبوت آباد 
حقيقة القاعدة وزعيمها وعائلته“، 

ترجمته وكالة شفق نيوز.

بغداد/ الزوراء:
أعلَن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
امـس الثالثـاء، القبض عـىل ٥ من كبار 
املوظفـني متهمـني بترسيـب األسـئلة، 
وفيمـا حـذر املتالعبـني بأسـعار املـواد 
الغذائية، اكد ان االنسـداد السيايس يؤثر 
يف اداء الحكومة.وقـال الكاظمـي خالل 
مؤتمـر صحفـي عقـب انعقاد جلسـة 
مجلـس الـوزراء تابعتـه «الـزوراء»: إن 
«ترسيب االسـئلة يشء معيـب يف بلد هو 
منبع الكلمة وتم القبض عىل ٥ من كبار 

املوظفني متهمني بترسيبها والهدف كان 
خلق بلبلة».وأضـاف متحدثاً عن الوضع 
املـايل «شـهرياً، تذهب ٥ مليـارات دوالر 
لرواتـب املوظفني واملتقاعديـن واملنافع 
وغريهـا، وهناك مليـارا دوالر مصاريف 
دوالر  مليـارات   ٧ واملجمـوع  تشـغيلية 
وسنوياً ٨٤ مليار دوالر».وأكد أنه «خالل 
سنتني من عمر الحكومة كان احتياطي 
البنـك املركزي أقـل من ٥٠ مليـار دوالر 
واآلن وصـل إىل ٧٦ مليـار دوالر، ونعدكم 
مليـار   ٩٠ إىل  سـيصل  السـنة  بنهايـة 

دوالر».ويف ملف ديون الغاز أوضح رئيس 
الـوزراء أن «جميع ديون الغـاز اإليراني 
مـن الحكومـات السـابقة، وال توجد أي 
ديون بشـأن الغاز اإليراني عىل الحكومة 
الحالية».وكشف كذلك عن عزم الحكومة 
وضع حجر األساس لـ (١٠٠٠) مدرسة 
ضمـن االتفاقيـة الصينية.وبخصـوص 
جلسـة مجلس الوزراء، أوضح الكاظمي 
أن «املجلس ناقش ملف الصحة من خالل 
استضافة وكيل الوزارة وقدم تقريراً عن 
الحمى النزفية وجدري القردة وناقشـنا 

أيضا نقـص الطاقـة الكهربائيـة وقرر 
املجلس تزويد املحافظات بالوقود وأكدنا 
عـىل تجهيـز الـكاز للمولـدات األهلية».
وأشـار إىل أن «اجتماع اليوم ناقش كذلك 
دعم القطاع السـياحي مـن خالل ورقة 
قدمتهـا وزارة الثقافة والسـياحة».ويف 
ملف األمن الغذائي بني رئيس الوزراء أن 
«الحكومة أصدرت قبل ٣ أشـهر قرارات 
لضبـط أسـعار املـواد الغذائيـة ونتابع 
السـوق للمحافظة عىل األسـعار ونحذر 

املتالعبني بها».

سويرسا / متابعة الزوراء:
أكـدْت لجنـة التحقيـق املكلفـة مـن قبـل مجلـس 
حقـوق اإلنسـان التابـع لألمـم املتحـدة أن احتالل 
إرسائيل لألرايض الفلسـطينية والتمييز ضد السكان 
الفلسـطينيني همـا «السـببان الرئيسـان» ملوجـة 
العنـف املتكررة وحالة عدم االسـتقرار».وكتبت نايف 
بيالي، رئيسـة اللجنة واملفوضة السـامية السابقة 

أن «االسـتنتاجات  لحقـوق اإلنسـان، يف تقريرهـا 
والتوصيـات املتعلقـة باألسـباب الجوهريـة (لهـذا 
النزاع) تشـري بأغلبيتها الساحقة إىل إرسائيل، والتي 
نحللهـا كمؤرش عـىل الطبيعة غري املتكافئـة للنزاع 
وواقـع احتـالل دولـة ألخرى».وأكـد التقريـر األول 
لهـذه اللجنـة أن «إنهـاء احتالل إرسائيـل لألرايض، 
باالمتثال الكامـل لقرارات مجلس األمـن، يظل أمرًا 

حاسـًما إلنهـاء موجـة العنـف املتواصلة».وأوضح 
التقريـر أن «ما أصبـح حالة احتالل دائـم قد ذكره 
الطرفـان املعنيـان، الفلسـطينيون واإلرسائيليـون 
عىل حد سـواء، كأحد جذور التوترات املتكررة وعدم 
االسـتقرار والنزاع الذي طال أمده يف كل من األرايض 
الفلسـطينية املحتلـة، بما يف ذلك القـدس الرشقية، 
وإرسائيل».وأشـار التقريـر إىل أن الوثيقـة ُعرضت 

قبل نرشها عىل السلطات الفلسطينية واإلرسائيلية.
ويف املقابل، تظاهر حـوايل ٢٠ طالبا وجندي احتياط 
بالجيش اإلرسائييل، الثالثاء، أمام مقر األمم املتحدة 
يف جنيف، احتجاجاً عـىل نرش التقرير.وإلحداث أكرب 
قدر من التأثري، عمد بعض املتظاهرين إىل التنكر عىل 
هيئة عنارص يف حركة حماس الفلسـطينية، وأخفوا 

وجوههم وراء أقنعة سوداء مرتدين زيا عسكريا.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن الرئيـس األمريكي جو بايـدن حالة 
الطـوارئ يف الواليـات املتحدة عـىل خلفية 
النقص املحتمل يف طاقـات توليد الكهرباء 
يف البالد.وقال بايدن إن ”عدة عوامل“ تهدد 
قـدرة الواليات املتحدة عـىل إنتاج الكهرباء 
التـي تحتاجها.ونقـل بيان للبيـت األبيض 
يف باديـن قوله: ”أعلن وجـود حالة طوارئ 
بسـبب تهديدات لتوافر قدرة كافية لتوليد 

الكهرباء لتلبية طلب املسـتهلكني“.وأعفى 
الرئيس من رسـوم االسـترياد ملـدة عامني 
”بعـض القطـع والوحـدات الشمسـية“، 
التي يتم اسـتريادها مـن كمبوديا وماليزيا 
وتايالنـد وفيتنـام.ويف وقـت سـابق، حذر 
سكان عدة واليات يف الغرب والغرب األوسط 
للواليـات املتحدة من انقطاع محتمل للتيار 
الكهربائـي هـذا الصيـف بسـبب ارتفـاع 

درجات الحرارة غري املعتاد والجفاف.

لندن/ متابعة الزوراء:
نَجا رئيس الوزراء الربيطاني بوريس 
جونسـون من تصويت سـحب الثقة 
داخل الربملـان، وذلك بعـد أن أثار 54 
مـن نواب الحـزب املحافظـني قضية 
الفضائـح املتتاليـة، خصوصـاً تلـك 
الخاصـة  القيـود  بانتهـاك  املتعلقـة 
بفـريوس كورونا،   فيمـا أعلن رئيس 
الوزراء الربيطاني، بوريس جونسون 

، ”فوزه بجدارة“ بعد نجاته من حجب 
الثقـة، واعترب أنه مـن غري الرضوري 
مبكـرة. برملانيـة  انتخابـات  إجـراء 
وفاز جونسـون يف اقرتاع عـىل الثقة، 
االثنني، متجاوزا تحديا لقيادته قدمه 
املرشعون مـن داخل حزب املحافظني 
الحاكم.كما صّوت 211 نائبا محافظا 
مع بقاء رئيس الـوزراء الربيطاني يف 
منصبه يف مقابل رفض 148 يف اقرتاع 

رسي، اي فـوزه بــ%59 من أصوات 
حزبه، ما يسـمح له بالبقاء عىل رأس 
الحـزب واالحتفـاظ بمنصبه رئيسـا 
للحكومة.مـن جانبه، قال جونسـون 
”نتيجة التصويت مقنعة، وعلينا اآلن 
العمل معـا من أجل البـالد“، مضيفاً 
”الثقة حاسـمة وليس علينا الحديث 

عن انتخابات مبكرة“.
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الزوراء/ حسني فالح:
النيابيـة،  املاليـة  اللجنـة  اعلنـت 
تخصيص تريليـون دينار للمتعاقدين 
واملحارضين واالوائل واالجور اليومية 
يف قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي، 
وفيما كشفت لجنة الشهداء النيابية، 
اىل  دينـار  مليـار   950 عـن تضمـني 
مؤسسـة الشـهداء موزعة عىل ذوي 
االرهـاب  وضحايـا  الحشـد  شـهداء 
والنظام السـابق و مقربة الخسفة يف 
املوصل يف قانون الدعم الطارئ لالمن 
الغذائي والتنمية، يعتزم الربملان اليوم 

التصويت عىل قانون الدعم الطارئ. 
وقال عضو اللجنة املالية النيابية جمال 
كوجـر يف حديث لـ“الـزوراء“: انه تم 
تخصيص تريليـون دينار للمتعاقدين 
واملحارضيـن واالجـور اليومية فضال 
عـن االوائـل الثـالث يف الجامعـات يف 
قانـون الدعم الطارئ لالمـن الغذائي 
والتنميـة، مؤكـدا ان القانـون اصبح 
يبلـغ 26 تريليـون دينار بعـد اضافة 
الرتيليون.واضاف، ان قانون ركز عىل 
الكهرباء والزراعة والتجارة  قطاعات 
من خالل توفري االموال لتسـديد ديون 
وزارة الكهربـاء وتوفر االمـوال لدعم 
الفالحني واملزارعني ودفع مستحقاتهم 
فضال عـن توفر االموال لدعم البطاقة 
التموينية.واشار اىل ان تمرير القانون 
مرهـون بموافقة القوى السياسـية، 
مبينـا ان توافـق الكتل السياسـية قد 

يفـيض بتمريـر القانـون والتصويت 
جهتـه،  اليوم.مـن  جلسـة  يف  عليـه 
قال رئيس لجنة الشـهداء والسـجناء 
السياسـيني النائـب احمـد عبـد الله 
الجبـوري يف حديـث لـ“الـزوراء“: إن 
اللجنـة املاليـة وبعـد اجتماعهـا مع 
الشـهداء  الشـهداء ولجنة  مؤسسـة 
والسـجناء السياسـيني، وافقـت عىل 
تضمني قانـون الدعم الطـارئ لألمن 

الغذائـي والتنميـة تخصيصات مالية 
إىل مؤسسة الشهداء بواقع 950 مليار 
دينـار لتغطيـة مصاريـف املؤسسـة 
لتوزيعها بني مختلف رشائح مؤسسة 
الشـهداء. واضـاف: ان املبالغ سـيتم 
دينـار  300 مليـار  بواقـع  توزيعهـا 
بني شـهداء الحشـد الشـعبي، و300 
مليـار دينار بـني ضحايـا االرهـاب، 
و300 مليـار دينار بني ضحايا النظام 

السـابق، إضافـة إىل 50 مليـار دينار 
إىل مقـربة الخسـفة يف املوصـل.وكان 
مجلـس النـواب حـدد اليـوم االربعاء 
موعـدا للتصويـت عىل قانـون الدعم 
والتنميـة. الغذائـي  لألمـن  الطـارئ 
وذكرت الدائرة االعالمية ملجلس النواب 
يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“:ان ”جدول 
اعمـال مجلـس النواب ليـوم االربعاء 
8 حزيـران 2022 يتضمـن التصويت 

عـىل مقـرتح قانـون الدعـم الطارئ 
لالمـن الغذائي والتنميـة“، مؤكدة ان 
”الجلسـة سـتبدأ يف السـاعة الحادية 
عرشة صباحا“.ويف وقت سابق، أعلن 
رئيـس اللجنة املالية النيابية، حسـن 
الكعبـي، تصويت لجنتـه عىل مجمل 
بنـود مرشوع قانـون األمـن الغذائي 
وإرسـاله إىل رئاسـة مجلـس النواب.

وقال الكعبي يف ترصيـح صحفي: إن 
”اللجنة املالية النيابية صوتت باملجمل 

عىل مرشوع قانون األمن الغذائي“.
كمـا أكد النائـب األول لرئيس مجلس 
النواب حاكم الزاميل، يف وقت سـابق، 
تضمـني قانـون األمـن الغذائـي لكل 
املبالغ الالزمة لسـد جميع احتياجات 
قطاع الكهرباء.وذكر املكتب اإلعالمي 
للنائـب األول لرئيـس مجلـس النواب 
يف بيـان : أن ” الزامـيل اسـتقبل وزير 
الكهرباء عـادل كريم، بحضور رئيس 
الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري 
وعدد من النواب“.وقال الزاميل بحسب 
البيـان، إن ”مجلـس النـواب حـرص 
عىل تضمـني قانـون االمـن الغذائي، 
فقـرة لتخصيـص مبلـغ 4 تريليـون 
دينار للوزارة بهدف تمكينها من دفع 
مسـتحقاتها، ورشاء الغاز املسـتورد 
بمـا يسـهم يف رفـع اإلنتـاج و زيادة 
تجهيز الطاقـة الكهربائية للمواطنني 
يف هـذه األيـام الشـديدة الحـرارة من 

الصيف“.

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
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 بغداد/ الزوراء:
اعلنْت رشكة املنتجات النفطية، امس الثالثاء، عن 
املحافظات  يف  بالكاز  األهلية  املولدات  كل  تجهيز 
حزيران  شهر  خالل  املقررة  الكميات  وحسب 
الجاري.وذكرت الرشكة يف بيان ورد اىل «الزوراء»: 
والواقعة  السكنية  املولدات  جميع  «جهزت  انها 
ضمن الرقعة الجغرافية لكل محافظة بـ(٢٠) لرت 
البالغ  الرسمي  بالسعر  الغاز  زيت  من   KVA لكل 
٤٠٠ دينار / لرت». واضافت ان» الرشكة، ومن خالل 
هيأة التجهيز، تسعى جاهدة لسد احتياج محطات 
الوقود  من  السكنية  واملولدات  الكهربائية  الطاقة 

الالزم لديمومة توفري الكهرباء للمواطنني».

@çÓË§Z@ÚÓ�–‰€a@pbvn‰æa
Cåbÿ€aDÄi@Úœb◊@ÚÓ‹Á˛a@paá€Ïæa

@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Òãv:a@ÒäaåÎ@›Ó◊Î
µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g@Újéb‰æ

Ô€Îá€aÎ@Ô‹0a@ÂÌáÓ»ó€a@Û‹«@bÁäÎÜÎ@Úib‘‰€a@ÜÏË°@Übíc

@|n–i@ÒÜbu@pbÓ‹‡»€a@ÒÜbÓ”@ZäÎãæa
ÚÓébˆã€a@Ú‘�‰æa@ıb‰rnébi@ıaãõ©a

@µiÏÁÏæa@ëäaáæ@·Ìá‘n€a@ÚÓ€e@Â‹»m@ÚÓi6€a

@pbÌ¸Ï€a@¿@˘äaÏ�€a@Ú€by@Â‹»Ì@ÊáÌbi
ıbiãËÿ€a@ò‘„@ÚËuaÏæ@Òáznæa

Èiçy@paÏñc@Âfl %@59@Äi@ÍåÏœ@á»i
@ÊÏè„Ïu@Âfl@Ú‘r€a@kzèi@›ì–Ì@Ô„b�Ì5€a@Êbæ5€a

áyaÏ€a@›Ófl5‹€@�aä¸ÎÜ@111@÷Ïœ@ç–‘ÌÎ@b«b–mäa@áËìÌ@›Ó‘r€a@Òãój€a@‚bÇ
\7é^@ÚÓ‡”ã€a@bËmá«bèflÎ@\iOS 16@^@›ÓÃìn€a@wfla5i@ÒáÌáu@pbrÌá•@Â«@—ìÿm@›icÒ7Ç¸a

5@ô

 @ãÌÏ•@ÂËn∏@Úÿjí@Â«@—ìÿÌ@ıbõ‘€a
ÚÌäÏnéá€a@·ÓÁb–æa

@>ÌÏÿ€a@Í7ƒ„@‚çËÌ@=æÎ˛a@b‰jÉn‰fl
bÓée@ëd◊@ÔˆbË„@…iã€@›ÁdnÌÎ@ÚÓq˝ri

بغداد/ الزوراء:
كشـَف مجلـس القضـاء األعـىل، امـس 
الثالثـاء، عـن شـبكة امتهنـت تحويـر 
املفاهيم الدستورية والقانونية ملا تصدره 
السـلطة القضائية. وقال املركز اإلعالمي 
باملجلـس يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: إن 
«محكمـة تحقيـق الكـرخ االوىل اجـرت 
تحقيقا يف قضية تتعلق  باإلهانة املتعمدة 
بحق املؤسسـة القضائيـة بغية اضعاف 
ثقـة املواطنني بالقضاء  ومـا يصدر عنه 
خصوصاً يف االختصاص الدستوري بهدف 
ارباك املشهد السيايس خارج  حدود حرية 
التعبري عن الرأي والنقد املوضوعي البناء 

الـذي كفلتـه املـادة ٣٨ مـن  الدسـتور». 
وبني ان «نتائج تلـك التحقيقات اظهرت 
ان هناك شـبكة ممن يصفون انفسـهم 
  (إعالميـني) لديهـم مصالـح خاصـة او 
(خرباء وفقهاء قانون) لديهم خصومات 
شـخصية مع القضـاء امتهنت إشـاعة 
األكاذيـب وتحويـر املفاهيم الدسـتورية 
والقانونية بشـكل مقصـود باتجاه عدم 
االطمئنان ملا يصدره القضاء باسـتغالل 
عدم فهم الكافـة بالقانون عرب صفحات 
التواصل  االجتماعي وقنوات يوتيوب غري 

مسجلة رسمياً.

بغداد/ الزوراء:
تأهـَل املنتخـب األوملبـي العراقـي، امـس 
الثالثاء، إىل الدور ربع النهائي من منافسات 
بطولة كأس آسيا تحت ٢٣ عاما بعد تغلبه 
عىل نظريه الكويتي بنتيجة (٣-١). وامطر 
املنتخـب العراقـي االوملبـي شـباك نظريه 
الكويتي بثالثة اهـداف مقابل هدف وحيد 
ضمن نهائيات كاس آسيا لكرة القدم تحت 
٢٣ عامـا. واحـرز الفريـق الكويتي هدف 

التقـدم يف الدقيقـة ١٢ مـن الشـوط األول 
عرب يوسـف الراشـدي، فيما اضاف الالعب 
العراقـي منتظـر محمـد هـدف التعادل يف 
الدقيقـة ٣٥. وأضـاف املنتخـب العراقـي 
هدفني يف الشـوط الثاني عرب الالعب مؤمل 
عبـد الرضا يف الدقيقـة ٥٩، والالعب محمد 
الباقـر يف الدقيقة ٨٢ لينتهي اللقاء لصالح 

العراق بثالثة أهداف مقابل هدف.

÷aã»€a@¿@\î«aÜ^@Úèœb‰fl@bÁäÎá‘∑@á»Ì@%Î@bË‡Ó«å@fibÓnÀa@á»i@o–»ö@Òá«b‘€a@Z\ÔèÓ€Ïi@ÂÌäÏœ@^@Ú‹™
\ÊÜ¸@Âi@÷aäÎc^@ÊaÏ‰«@›‡±@ÔÿÌãflc@lbnÿ€@Ô‹Ó‹•@üã«@¿

بغداد/ الزوراء:
املقبلة، فيما  البالد لأليام  الطقس يف  الثالثاء، عن حالة  الجوية، امس  األنواء  أعلنْت هيئة 
للهيئة، تلقته «الزوراء»:  الحرارة.وذكر بيان  للغبار وانخفاضاً يف درجات  توقعت تصاعداً 
أن «طقس البالد اليوم األربعاء سيكون صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ستكون 
مقاربة لليوم السابق بعموم البالد». وأضاف البيان أن «طقس يوم غد الخميس سيكون 
األقسام  يف  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة  درجات  ستكون  فيما  خفيف،  غبار  مع  صحواً 
الوسطى والشمالية، وال تغري فيها عن اليوم السابق يف القسم الجنوبي من البالد». وبني، 
أن «الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليالً عن اليوم السابق 
يف األقسام الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق يف القسم 
الجنوبي من البالد». ولفت اىل أن «طقس البالد ليوم السبت املقبل سيكون صحواً، بينما 

ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البالد».

@pbuäÜ@¿@üb–ØaÎ@äbjÃ‹€@á«bóm@ZıaÏ„˛a
Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a@¿@Òäaã®a

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@6ô@@ÙãÇa@›Óñb–m

laÏ‰€a@ê‹™@‚bflc@ÊÎãÁbƒnÌ@ıbiãËÿ€a@ÒäaåÎ@ÜÏ‘«



�aÜá™@›Ófl5‹€@@�aä¸ÎÜ@120@Ä€a@Û�ÉnÌ@o„ãi

ÚÓébˆã€a@Ú‘�‰æa@ıb‰rnébi@ıaãõ©a@|n–i@ÒÜbu@pbÓ‹‡»€a@ÒÜbÓ”@ZÚflb»€a@äÎãæa
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ÚÌäÏnéá€a@·ÓÁb–æa@ãÌÏ•
بغداد/ الزوراء:

الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  أعلنِت 

الزخم  من  تخفف  مشاريع  ثالثة  عن 

املروري يف بغداد، وفيما اكدت مديرية 

العامة، ان قيادة عمليات بغداد  املرور 

جادة بفتح الخرضاء باستثناء املنطقة 

فرض  بغداد  أمانة  قررت  الرئاسية، 

من  كل  عىل  دينار  ماليني   5 غرامة 

يقطع شجرة.

العامة  االمانة  باسم  املتحدث  وقال 

يف  مجيد،  حيدر  الوزراء،  ملجلس 

ان  ”الزوراء“:  تابعته  صحفي  مؤتمر 

االختناقات  لفك  مشاريع  عدة  ”هناك 

املروية منها مرشوع مداخل العاصمة 

الخمسة، وجميعها احيلت اىل الرشكات 

مشرتكة  اعمال  منها  وقسم  املنفذة 

ووصلت اىل نسب انجاز جيدة“.

وأضاف أن ”مرشوع القطار املعلق من 

مبيناً  املوازنة“،  يدرج ضمن  ان  املقرر 

النقل  وزارة  بني  تنسيقاً  ”هناك  أن 

لسري  العالقة  ذات  والجهات  واملرور 

القطار والتصاميم“.

الحلقي،  الطريق  ”مرشوع  إىل  وأشار 

96 كيلو مرت، وسيتم  الذي يبلغ طوله 

بإعداد  وهو  مراحل  اربع  عىل  انجازه 

”االمانة  أن  موضحاً  التصاميم“، 

التنسيقية  الجهة  باعتبارها  العامة 

والذراع التنفيذية ملتابعة كل توجيهات 

رئيس الوزراء“.

املرور  مديرية  أكدت  ذلك،  غضون  يف 

جادة  بغداد  عمليات  قيادة  أن  العامة، 

املنطقة  باستثناء  الخرضاء  بفتح 

 68 انشاء  الرئاسية، فيما كشفت عن 

جرساً للمشاة.

وقال مدير املرور العامة طارق الربيعي، 

خالل مؤتمر صحفي تابعته ”الزوراء“: 

ان ”رئيس الوزراء وجه بمعالجة ازمة 

”اتخاذ  اىل  مشريا  بغداد“،  يف  الزخم 

االمد،  طويلة  ومنها  رسيعة  اجراءات 

اليوسفية  وطريق  الحلقي  كاملرشوع 

بدوره  والذي  الدويل  بالطريق  وربطه 

سيخفف الكثري من االختناقات“.

االخرية وضعت  البصمات  ان  واوضح، 

للمرشوع من اجل امليض به، باالضافة 

من  وغريها  املعلق  القطار  مرشوع  اىل 

املشاريع االخرى“. 

تشهد  السري  ”طرق  ان  واضاف، 

اختناقات كبرية، كما هو الحال يف كل 

”توجيهات  ان  اىل  الفتا  العالم“،  دول 

االشارات  تفعيل  تضمنت  الكاظمي 

املرورية والتي تحتاج اىل جهود الجميع 

وثقافة التنفيذ والتوعية“.

عازمة  املرور  مديرية   ” ان  اىل  ونوه 

عىل تفعيل االشارات املرورية“، مؤكدا 

بفتح  جادة  بغداد  عمليات  ”قيادة  ان 

املنطقة  باستثناء  الخرضاء  املنطقة 

الرئاسية“.

كثرية  مشاريع  ”هناك  ان  واوضح 

بعض  وفتح  تبليط  تتضمن  بغداد  يف 

رفع  عىل  العمل  عن  فضال  الشوارع، 

عالوة  السري،  عىل  مؤثرة  سيطرات   5

عىل خطة جديدة تتم دراستها تتضمن 

اختزال الجزرات الوسطية“.

النشاء  اخرى  هناك“خطة  ان  وتابع، 

68 جرساً للمشاة، حيث تم البدء فيها 

الضافة  توجه  وهناك  املصايف  بجرس 

ثالثة مجرسات اخرى“.

العمل  املفرتض  ”من  أنه  إىل  وأشار 

الثامن  الشهر  القاسم  محمد  بطريق 

لوجود  رفضت  املرور  مديرية  لكن 

طالب“، مشريا اىل ان ”العمل متواصل 

 22 خالل  وسينجز  وجبات  لثالث 

يوماً“.

واوضح أن ”منع سري سيارات الحمل 

النها تسبب الزحامات“.

عن  بغداد  امانة  أعلنت  جانبها،  من 

التخطيط االنمائي  انها ستصادق عىل 

فيما   ،2030 حتى  للعاصمة  الشامل 

قررت فرض غرامة 5 ماليني دينار عىل 

كل من يقطع شجرة.

وقال مدير إعالم االمانة محمد الربيعي، 

”الزوراء“:  تابعته  صحفي  مؤتمر  يف 

املدن  بتأهيل  وجه  بغداد  ”امني  إن 

واالبتعاد عن الروتني من خالل االعتماد 

عىل  نعمل  حيث   ،12/  1 موازنة  عىل 

والذي  العاصمة  يف  155 شارعاً  تأهيل 

يؤدي اىل زخم مروري“، مقدما االعتذار 

الهايل العاصمة.

وأضاف أن ”املرحلة األوىل من مشاريع 

البلديات  بغداد هي االنطالق اىل جميع 

الشوارع،  لتجميل  بلدية   14 البالغة 

ووجهنا 29 سيارة تعمل يف بغداد لغسل 

وغريها  والشوارع  والتماثيل  النصب 

بسبب  تأثرت  التي  ساعة،   48 خالل 

إىل  مشريا  املتكررة“،  الغبار  موجات 

أن ”االمانة بدأت بحملة تشجري خالل 

(بغداد  عليها  واطلقنا  يوماً   15 فرتة 

تزرع)، لزراعة 10 االف شتلة“.

ماليني   5 غرامة  فرض  ”تم  أنه  وأكد 

وهناك  شجرة،  يقطع  من  لكل  دينار 

الفتا  املناطق“،  جميع  يف  رصد  خلية 

اىل ان ”أمني بغداد أوعز ملدراء البلديات 

االستماع لشكاوى املواطنني“.

أزمة  خلية  شكلت  ”األمانة  ان  وبني 

بعض  لحاجة  بغداد  ماء  مديرية  مع 

”عدم وجود  املياه“، مؤكداً  اىل  املناطق 

من  باملئة   80 بنسبة  املاء  يف  مشكلة 

مناطق العاصمة“.

يف  شارعاً   155” أن  الربيعي  وتابع 

يوماً   60 خالل  اكساؤها  سيتم  بغداد 

وسنفتح 5 مجرسات أخرى“، الفتا اىل 

ان ”حلم بغداد هو إنشاء مرتو بطول 

يف  تكمن   املشكلة  ولكن  كيلو مرت   64

التمويل“.

مصطفى  الوزراء  ”رئيس  أن  وذكر 

املشاريع  كل  بايقاف  وجه  الكاظمي 

”االمانة  ان  اىل  مشريا  املجدية“،  غري 

االنمائي  التخطيط  عىل  ستصادق 

اىل  لتقديمه   2030 عام  حتى  الشامل 

مجلس الوزراء للمصادقة عليه“.

بغداد،  عمليات  قيادة  أعلنت  ذلك،  اىل 

بمنطقتي  الطرق  لفتح جميع  التوجه 

البياع وحي العامل، فيما أشارت اىل انه 

تم فتح 133 طريقاً يف العاصمة.

وقال مدير العالقات واالعالم بعمليات 

خالل  املفرجي،  عباس  العميد  بغداد 

ان  ”الزوراء“:  تابعته  صحفي  مؤتمر 

”هناك لجنة شكلت ملتابعة فتح الطرق 

يف العاصمة“.

تم  التي  الطرق  ”عدد  ان  واضاف 

بني  ما  طريقاً   133 بلغت  افتتاحها 

”رفع  اىل  مشريا  وفرعي“،  رئييس 

اىل  منها   23 وتحويل  سيطرة   33

مرابطة“.

ولفت اىل ان ”عمليات بغداد تسعى اىل 

ان تكون العاصمة خالية من الدعامات 

لرفع  ”التوجه  مؤكدا  والكونكريتية“، 

وحي  البياع  مناطق  عن  الصبات 

العامل، اضافة اىل فتح جميع الطرق يف 

املنطقتني وباقي املناطق االخرى“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تداوالت  وسط  السابقة  خسائره  النفط  عكس 
إىل أعىل مستوى  الثالثاء، لريتفع  ضعيفة امس 

يف الجلسة، بعدما قلص الدوالر مكاسبه.
تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود  تداول  تم 
دوالًرا   120 من  بالقرب  األمريكي  الوسيط 

للربميل، فيما تخطى برنت 120 دوالراً.
النفط يف اتجاه عكيس مقابل  وغالًبا ما يتحرك 
األصول  يجعل  الضعيف  الدوالر  ألن  الدوالر، 

املسعرة به أرخص.
من  سابق  وقت  يف  النفط  أسعار  وانخفضت 
األسواق  عرب  أوسع  خسائر  متتبعة  الجلسة، 
املالية، وسط مخاوف من تأثر النمو االقتصادي 

العاملي.
البنوك  إرصار  مع  األوروبية  األسهم  وتراجعت 
القلق  أثار  مما  السياسة،  تشديد  عىل  املركزية 
أيًضا  ستسحق  التضخم  كبح  إجراءات  أن  من 

التعايف االقتصادي.
إىل حد كبري يف ما  تزال وول سرتيت متفائلة  ال 
يتعلق بتوقعات أسعار النفط. وقد عزز غولدمان 
العام  لهذا  لألسعار  الفصلية  تقديراته  ساكس 
وحتى عام 2023، قائال إن النفط الخام يحتاج 
إىل مزيد من االرتفاع حتى يرتاجع الطلب ويعود 

توازن السوق.
أشهر  ثالثة  يف  له  مستوى  أعىل  النفط  وسجل 
انتعاش  وسط  دوالر،   120.99 عند  االثنني  يوم 

يف  السوق  يف  كبري  وتشديد  الصني  من  الطلب 
أعقاب الغزو الرويس ألوكرانيا.

أمس  جلسة  بداية  يف  النفط  أسعار  وارتفعت 
للطلب يف الصني  انتعاش متوقع  الثالثاء، بفعل 
القيود  العالم  يف  اقتصاد  أكرب  ثاني  مع تخفيف 
الصارمة التي فرضت الحتواء جائحة ”كوفيد-

اإلنتاج  زيادة  أن  يف  شكوك  ووسط   ،“19
املستهدفة من قبل منتجي أوبك+ ستخفف من 

شح املعروض.
املركز  وشنغهاي،  بكني  يف  الحياة  وعادت 
التجاري يف الصني، إىل طبيعتها يف األيام األخرية 
بعد شهرين من اإلغالق الصارم لوقف بؤر تفش 

ملتحور أوميكرون من فريوس كورونا.

املطاعم  وفتحت  املرور  عىل  الحظر  رفع  وتم 
الطعام أمس االول  أبوابها لتقديم خدمة تناول 

االثنني، يف معظم أنحاء بكني.
ماركتس“،  ”يس.إم.يس.  يف  املحللة  وقالت 
الطلب  يف  زيادة  نشهد  أن  ”يمكننا  تينغ:  تينا 
يف  الطرق  إىل  السيارات  عودة  مع  الوقود  عىل 
العمل  إىل  تدريجيا  املواني  وعودة  الكربى،  املدن 

الطبيعي يف الصني“.
أويل  استطالع  أظهر  أخرى،  جهة  من 
مخزونات  أن  االثنني،  أمس  يوم  لـ“رويرتز“ 
الخام األمريكي تراجعت عىل األرجح األسبوع 
البنزين  مخزونات  ارتفعت  بينما  املايض، 

ونواتج التقطري.

بغداد/ الزوراء:

األعىل،  القضاء  مجلس  كشَف 

امس الثالثاء، عن شبكة امتهنت 

الدستورية  املفاهيم  تحوير 

السلطة  تصدره  ملا  والقانونية 

القضائية.

باملجلس  اإلعالمي  املركز  وقال 

إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

االوىل  الكرخ  تحقيق  ”محكمة 

تتعلق  قضية  يف  تحقيقا  اجرت 

املؤسسة  بحق  املتعمدة   باإلهانة 

ثقة  اضعاف  بغية  القضائية 

يصدر  بالقضاء  وما  املواطنني 

االختصاص  يف  خصوصاً  عنه 

املشهد  ارباك  بهدف  الدستوري 

حرية  خارج  حدود  السيايس 

والنقد  الرأي  عن  التعبري 

كفلته  الذي  البناء  املوضوعي 

املادة 38 من  الدستور“.

 وبني ان ”نتائج تلك التحقيقات 

ممن  شبكة  هناك  ان  اظهرت 

انفسهم   (إعالميني)  يصفون 

او (خرباء  لديهم مصالح خاصة 

وفقهاء قانون) لديهم خصومات 

امتهنت  القضاء  مع  شخصية 

إشاعة األكاذيب وتحوير املفاهيم 

بشكل  والقانونية  الدستورية 

االطمئنان  عدم  باتجاه  مقصود 

باستغالل  القضاء  يصدره  ملا 

عرب  بالقانون  الكافة  فهم  عدم 

التواصل  االجتماعي  صفحات 

مسجلة  غري  يوتيوب  وقنوات 

داخل  يف  ارتباطات  لها  رسمياً، 

بعض  وكذلك  وخارجه  العراق 

القنوات الفضائية املحسوبة عىل 

اختارت  معينة  سياسية  جهات 

كرد  القضاء  اىل  طريق  االساءة 

التي  القرارات  بعض  عىل  فعل 

صدرت بخالف مصالحها“.

واضاف ان ”هذه املمارسات غري 

مرشوع  من  جزء  هي  القانونية 

السيايس  بالنظام  االعرتاف  عدم 

دولية،  اجندات  وبتحريك  القائم 

قرارات  صدرت  اثر  ذلك  وعىل 

بهذه  املتورطني  باستقدام 

عليها  يعاقب  التي  الجريمة 

111 لسنة  قانون العقوبات  رقم 

املادة  مواده  ويف  النافذ   1969

226:    يعاقب بالسجن او بالحبس 

العالنية  طرق  بإحدى  اهان  من 

يعاقب   :229 واملادة  املحاكم 

محكمة  اهان  من  بالحبس  كل 

قضائية و املادة 433: 1 –  القذف 

الغري  اىل  هو اسناد واقعة معينة 

العالنية من شانها  بإحدى طرق 

من  عقاب  ان  توجب  صحت  لو 

اسندت اليه او احتقاره عند اهل 

غريه  قذف  من  ويعاقب  وطنه، 

بإحدى  او  وبالغرامة  بالحبس 

هاتني العقوبتني“.

بطريق  القذف  وقع  ”اذا  وذكر 

املطبوعات  او  الصحف  يف  النرش 

األخرى  اإلعالم  طرق  بإحدى  او 

وهذه  مشددا،  ظرفا  ذلك   عد 

يطلب  ومن  قانونا  نافذة  املواد 

يفهم  ان  عليه  تطبيقها  عدم 

وال  القوانني  يطبق  القضاء  ان 

يرشعها“.

القضاء  ”مجلس  ان  املركز  وأكد 

كفالة  عىل  ويحرص  يحرتم 

بكافة  الرأي  التعبري  عن  حق 

الوسائل حتى لو تضمن ذلك نقد 

عىل  القائمني  وشخوص  القضاء 

بعيداً  موضوعي  إدارته  بشكل 

ووصف  بالوظيفة  التشكيك  عن 

تشكل  وعبارات  بألفاظ  القضاء 

 جريمة ال تعرب عن رأي ودليل ذلك 

وجود عدد كبري من حاالت النقد 

ولم  يوميا  يبث  الذي  املوضوعي 

تتخذ اجراءات بحق من يمارسه“، 

الفتا اىل ان ”التمييز بني الحالتني 

املثقفني  جميع  يعيه  أن  يفرتض 

او  القانون  يف  سواء   واملختصني 

اإلعالم ومن غري املقبول  التبجح 

او  (تكميم  االفواه)  بشعارات 

(تقييد حرية التعبري عن  الرأي) 

ألنها  القانون  مخالفة  حاالت  يف 

سوف تكون مربرا ال  اكثر للسماح 

تخضع  جرمية  أفعال  بارتكاب 

للمساءلة القانونية“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
قبَل 11 عاماً، يف 2 مايو (أيار) 2011، 
هبـط فريق أمريكـي بقيـادة القوات 
البحرية الخاصـة ”Navy Seals“ عىل 
مجمع زعيم تنظيم ”القاعدة“ أسامة 
بـن الدن يف أبـوت آبـاد يف باكسـتان، 
مما أسـفر عن مقتله وعدة أشخاص 

آخرين يف عملية استمرت 48 دقيقة.
وكشـف كتـاب أمريكي، اسـتعرضت 
تفاصيلـه مجلـة أمريكية عـن زعيم 
تنظيم القاعدة اسامة بن الدن وكيفية 
اغتيالـه بوثائـق وأوراق صودرت مع 
اغتيال زعيـم تنظيم القاعدة اسـامة 
بـن الدن، وفيمـا بنّي أن خالفـًا اندلع 
بـني (القاعدة) و(داعـش) مع صعود 
الزرقـاوي ”إرهابياً“ وضعف  جماعة 
قيـادة التنظيـم بعد اغتيـال بن الدن، 
أكـد أن التنظيـم كان ضعيفاً يف تنفيذ 
هجمـات إرهابية دوليـة عكس رغبة 
زعيمه الذي كان يـود تحقيق ”توازن 

رعب ” مع الواليات املتحدة.
يف تقرير لها، تشـري ”فورين بولييس“ 
األمريكية إىل أول دراسة شاملة أعدتها 
الباحثـة األمريكية نيليل لحـود كاتبة 
”أوراق بـن الدن: كيف كشـفت غارة 
أبـوت آبـاد الحقيقـة حـول القاعدة 

وزعيمها وحياته العائلية“.
وقالـت مجلـة ”فوريـن بوليـيس“ يف 
عـرض تحليـيل لكتـاب أمريكي صدر 
حديثاً والـذي يحمل عنوان ”أوراق بن 
الدن“: كيف كشـفت غـارة أبوت آباد 
حقيقـة القاعدة وزعيمهـا وعائلته“، 

ترجمته وكالة شفق نيوز.
وعرضـت املجلـة ”قـراءة تحليلية يف 
الوثائـق واألوراق التـي صـودرت مع 
اغتيال زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن 
الدن قبل 11 سـنة، والتي كشـفت أن 
عن خالفات عميقة بني قيادة القاعدة 
وبـني جماعـة ابو مصعـب الزرقاوي 
يف العـراق، وان التنظيـم كان أضعـف 
ويعانـي من الوهـن أكثـر بكثري مما 
كان قادته والدول الغربية تدعيه، وان 
العديـد مـن زعمائه قتلوا بسـبب تلك 
الوثائق، كما أن تنظيم القاعدة لم يعد 

بمقدوره منافسة تنظيم داعش“. 
وذكـرّت ”فورين بوليـيس“ بـ“الغارة 
التي نفذتهـا قوة امريكيـة خاصة يف 
2 ايار/مايو العام 2011 عىل مسـكن 
بن الدن يف ابوت اباد يف باكسـتان، مما 
ادى اىل مقتله وعدة اشـخاص اخرين، 
وذلك يف عملية اسـتغرقت 48 دقيقة، 
مضيفة انه يف الدقائـق الـ18 االخرية 
من الغـارة، قامـت القوة العسـكرية 
بجمع األقـراص الصلبـة وغريها من 

املعدات االلكرتونية“.
وأشـارت املجلـة اىل أن ”هـذه الوثائق 
واالجهـزة التـي جمعت كانـت قّيمة، 
حيث قـادت اىل مقتل قـادة آخرين يف 
تنظيم القاعدة يف االسـابيع واالشـهر 
الالحقـة، ومنـذ ذلـك الحـني رفعـت 

اجهزة االستخبارات االمريكية الرسية 
تدريجيا عـن الوثائق التي تـم العثور 
عليها يف أبوت آباد، وأطلقتها للجمهور 

عىل مراحل“. 
ولفـت التقريـر إىل أن ”االسـتخبارات 
االمريكيـة رفعـت يف ترشيـن الثانـي 
العام 2017، الرسية عن كافة امللفات 
التي يزيـد عددها عن 470 الف وثيقة 
تقريبا“، مبيناً أن ”أول دراسة شاملة 
لهـذا االرشـيف مـن االوراق الخاصة 
ببـن الدن، وذلك مـن جانـب الباحثة 
نييل لحود التـي ركزت عىل غارة أبوت 
آبـاد وكيف كشـفت حقيقـة القاعدة 
وزعيمها وعائلته، وخاصة يف السنوات 
العرشة املمتدة منذ هجمات 11 ايلول/

سـبتمرب 2001، وصوال اىل غارة أبوت 

آباد يف 2011“. 
وأوضـح التقرير ان ”لحود، الباحثة يف 
معهد أمريـكا الجديدة والتي درسـت 
يف مركـز مكافحة اإلرهاب يف ويسـت 
بوينت، قامت بدراسة أكثر من 6 آالف 
صفحة مـن الوثائـق باللغـة العربية 
التـي هـي عبـارة عـن مراسـالت بن 
الدن الداخليـة مـع رشكائـه وأفكاره 
الشـخصية، مشـريا إىل أنه ملدة سـت 
سـنوات ما بني عامي 2005 و2011، 
كانت شـبكة التواصل الربيدي تساعد 
بن الدن عىل التواصل مع قادة التنظيم 
يف منطقـة وزيرسـتان الباكسـتانية 

واماكن اخرى“.
وأشـارت لحـود يف كتابهـا إىل أن ”بن 
الدن كانا مسؤوالً بالكامل عن تنظيم 
القاعـدة حتـى وفاتـه، اال ان التنظيم 
بدرجـة  بعيـداً  املرحلـة  تلـك  يف  كان 
كبرية عـن قوته التـي كان يتمتع بها 
يف السـابق“، كمـا تخلـص لحـود يف 
كتابهـا إىل أنه ”بخالف الصـورة التي 
سـعى خاللها قادة القاعـدة اىل ابراز 
التنظيـم باعتباره عمالقـاً يف الحركة 
صـورة  وهـي  العامليـة،  الجهاديـة 
يشـاركه فيهـا العديد من املسـؤولني 
الحكوميني الغربيني ومحليل االرهاب، 
فان القاعـدة كان قـد اصيب بضعف 
شديد يف الشهور التي تلت هجمات 11 

أيلول/سبتمرب“. 
وبينت لحود يف كتابها الذي تستعرضه 
املجلـة بتقريرهـا أنه ”بحلـول العام 
2004، كان تنظيـم القاعـدة قـد دمر 
تقريبـا، حيث قتـل أو اعتقـل غالبية 
قادته الكبار، كمـا أن العديد من قادة 
التنظيم اشتكوا البن الدن من املصاعب 
واملشاكل التي يتعرض لها التنظيم“. 

ونقـل الكتـاب عـن أحـد القياديني يف 
التنظيـم ”إشـارته البـن الدن حـول 
الضعف والفشـل واالفتقار إىل الهدف 
الذي حـل بالتنظيم بعـد هجمات 11 
سبتمرب/ ايلول، بينما أثار قيادي آخر 
مسـألة الوضع املايل الصعب للتنظيم 
وحقيقـة ان الضغط الباكسـتاني قد 
ارهابية  التخطيـط لهجمـات  اوقـف 

يف الخـارج، كـم عـرب آخر عن أسـفه 
ملقتـل (22 أخـاً) واعتقال السـلطات 
الباكسـتانية لــ 600 اخريـن، فيمـا 

يشبه فيلم الرعب املتواصل فصوالً“. 
كما يكشـف الكتاب عـن أن ”بن الدن 
كان يريـد مـن مسـاعديه أن يركـزوا 
جهودهم عىل التخطيط لشن هجمات 
ارهابيـة دوليـة، لكـن جماعته كانت 
بكل بسـاطة غري قـادرة عـىل القيام 

بذلك“.
ويبني التقرير أن ”لحود لم تتمكن من 
ايجاد اي دليـل عىل أن تنظيم القاعدة 
هـو الـذي خطـط للهجمـات الكربى 
املنسـوبة إليه خالل تلك الفرتة، بما يف 
ذلك تفجريات مدريد 2004 وتفجريات 

لندن 2005“. 
”التغطيـات  ان  اىل  التقريـر  ولفـت 
االعالميـة ملثل هذه الهجمات هي التي 
كانـت تربطهـم يف كثري مـن األحيان 
بالقاعدة، حتى عندما كان هذا الربط 
هشاً“، مبينا أن ”العملية الوحيدة بعد 
11 سبتمرب/أيلول التي أرشف بن الدن 
عليها بنفسه هي الهجومني املزدوجني 
يف  مومباسـا  الكينيـة  العاصمـة  يف 
ترشيـن الثاني/نوفمـرب العام 2002، 
واللذين استهدفا فندقا تملكه إرسائيل 
وطائرة إرسائيليـة، مما أدى اىل مقتل 
13 شـخصاً والتخطيط لهـذا الهجوم 
11 سـبتمرب/ جـرى قبـل هجمـات 

أيلول“.
وبحسـب الكتاب فإن ”بـن الدن كان 
كان  تنظيمـه  الن  باالحبـاط  يشـعر 
عاجـزا عـن شـن هجمـات دوليـة، 
وانـه كان يريد الرتكيـز عىل مهاجمة 
االمريكيني حرصياً، مـن اجل تحقيق 
(توازن رعـب) مع الواليـات املتحدة، 
حيث انه كان باعتقاده أن اسـتهداف 
األمريكيـني يف الداخل، سـيدفعهم إىل 
الضغـط عـىل حكومتهـم للتخيل عن 
الرشق األوسط، واجبارها عىل سحب 
قواتها العسـكرية مـن املنطقة والذي 

كان هدفا لفرتة طويلة البن الدن“.
ويلفت الكتـاب إىل أن ”التزام بن الدن 
باسرتاتيجية (العدو البعيد) ، جعله يف 

حالة خالف مـع الجماعات الجهادية 
اسـم  تحـت  تعمـل  التـي  االقليميـة 

القاعدة“.
وذكر الكتاب أن ”الجماعات املسـلحة 
بـدأت تظهر يف عامي 2003 و 2004 ، 
وان الحالة األكثر شـهرة هي لجماعة 
االردنـي  بقيـادة  والجهـاد  التوحيـد 
ابو مصعـب الزرقـاوي، والتي اعادت 
تسمية نفسها باسم القاعدة يف العراق 
بعـد ان ادى الزرقاوي قسـم الوالء اىل 

بن الدن يف أواخر العام 2004“. 
واشار الكتاب اىل ان ”التوترات الكبرية 
التي كانت قائمة بـني تنظيم القاعدة 
القيـادة  وأن  الزرقـاوي،  وجماعـة 
املركزية للتنظيـم، لم تكن تتمكن من 
السـيطرة عىل األحـداث الحاصلة عىل 

األرض يف العراق“.
وتابـع التقريـر أنه ”مع حلـول العام 
الزرقـاوي يف  2007، كانـت جماعـة 
العراق والتـي صارت معروفة باسـم 
(دولـة العراق االسـالمية)، قد قطعت 
عىل ما يبدو ارتباطها بتنظيم القاعدة 
بشكل كامل، وأن بن الدن عندما اقرتح 
بعدها بثالث سـنوات اعادة تسميتها، 
باسـم (إمارة العراق االسـالمية)، لم 
يكن يف الواقع يتمتع باي سيطرة عىل 

عملياتها“.
ويعتـرب الكتـاب أن ”بـن الدن كان له 
تأثري أكرب عىل فروع تنظيم القاعدة يف 
شمال افريقيا (القاعدة يف بالد املغرب 
اإلسـالمي) واليمن (القاعدة يف شـبه 
الجزيرة العربيـة). إال أنه حتى يف هذا 
املجـال، تظهر الوثائق أنـه كان هناك 
توترات وخالفات“، فيما أدرك بن الدن 
عىل نطاق أوسع، انفصاالً اسرتاتيجياً 
اساسـياً بـني الفـروع االقليميـة من 
خـالل اسـرتاتيجياتها املوجهة محليا 

ورؤيته الخاصة للجهاد العاملي“. 
ويكشـف الكتاب أن ”بن الدن كتب يف 
العام 2010 انه لن ندخل يف رصاع مع 
االنظمة املحلية اال عندما يتم استنزاف 
زعيـم الكفر العاملـي (اي امريكا) من 
سـلطاته ويوشـك عـىل التداعـي، أي 
أنـه كان يعّد انه من الـرضوري بداية 

مهاجمـة الواليات املتحـدة وهزيمتها 
كرشط مسـبق ليكون القاعـدة قادرا 
عىل خـوض ”جهاد ناجح ضد الحكام 
املحليـني يف الرشق االوسـط وشـمال 

افريقيا“.
ال  أن  ”حقيقـة  إىل  الكتـاب  وتوصـل 
أدلـة كافيـة لتؤكد وجـود تحالف بني 
تنظيـم القاعـدة وإيـران، برغـم أنها 
بحسب املسؤولني واملحللني الغربيون، 
يشريون دائما إىل أنها تدعم القاعدة يف 
السـنوات التي تلت وقوع هجمات 11 

سبتمرب/أيلول“.
ويتابـع التقريـر أنه ”يف حـني انه من 
مـالذاً  أمنـت  طهـران  أن  الصحيـح 
آمنـا لهـؤالء األعضاء الذيـن فروا من 
أفغانستان وباكسـتان يف أواخر العام 
2001، إال أن العالقة كانت مشـحونة 
منذ العام 2002، حيث احتجزت إيران 
عددا من قيـادات القاعدة وعائالتهم، 
ما دفع بعضهـم اىل تنفيذ ارضاب عن 

الطعام ومحاولة الهروب. 
أن  إىل  باإلشـارة  التقريـر  وختـم 
”القضيـة املركزيـة يف أوراق بـن الدن 
هـي ان الواليـات املتحـدة وحلفاءها 
قامـوا بمبالغـات يف تقديـر التهديـد 
الذي يشـكله تنظيم القاعدة كمنظمة 
مركزيـة يف العقـد الذي تبـع هجمات 
11 سـبتمرب/ايلول وان التنظيـم كان 
ضعيفـا يتسـم بالعجز العمـيل وعدم 
القدرة عىل السـيطرة عـىل الجماعات 

التي تعمل باسمه“.
كما اعتـرب التقرير أن ”من املفارقات، 
تصـدر   ،2013-2014 عامـي  يف 
تنظيـم داعـش املقدمـة، كمـا فشـل 
أيمـن الظواهري، خليفـة بن الدن، يف 
وضع حد لصعود داعـش وعندما أمر 
الظواهري ابـو بكر البغدادي بمغادرة 
سوريا وحرص أنشطته يف العراق، فإن 

البغدادي وبخه. 
ويخلـص الكتـاب إىل أنـه ”يجب منع 
إحيـاء القاعدة كأولويـة، وان الفروع 
املرتاميـة األطـراف مـا زالـت تشـكل 

تهديدا وتحديا كبريا ومستمرا“.
املصدر: وكالة شفق نيوز

بغداد/ الزوراء:

أكَد رئيس مجلس النـواب محمد الحلبويس، 

رومانوسـكي،  ألينـا  االمريكيـة  والسـفرية 

أهميـة دعـم القـوات العراقيـة يف مواجهة 

اإلرهاب.

وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس الربملان يف 

بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان رئيـس مجلس 

النـواب محمد الحلبويس، اسـتقبل سـفريَة 

الواليات املتحدة األمريكية لـدى العراق ألينا 

بمناسـبة تسـنم مهماتهـا  رومانوسـكي، 

الجديدة.

واضاف، ان اللقـاء ناقش العالقات الثنائية، 

سـبل تعزيز التعاون والرشاكة بـني البلدين 

الصديقـني بمـا ينعكـس إيجابـاً عـىل كال 

الشـعبني، والتأكيد عىل أهميـة دعم القوات 

العراقيـة يف مواجهة تحديـات اإلرهاب وفق 

متمنيـاً  االسـرتاتيجي،  الحـوار  متبنيـات 

سيادته للسـفرية الجديدة النجاح والتوفيق 

يف أداء مهماتها.

مـن جانبها، أكدت السـفرية رومانوسـكي، 

تطلـَع الواليات املتحـدة األمريكيـة لتعاون 

أوثق مع العـراق يف مختلف املجاالت، مؤكدًة 

اسـتمرار بالدهـا بدعـم العـراق ويف جميع 

املجاالت؛ لتحقيق األمن واالستقرار.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلَن وزير الدفاع الرويس، سريغي شويغو، 
أن روسيا سيطرت ”بالكامل“ عىل األحياء 
السـكنية يف مدينـة سيفريودونيتسـك يف 
رشق أوكرانيـا، التـي ترتكز فيهـا املعارك 

الدائرة يف املنطقة.
وقـال يف ترصيح موجز بثه التلفزيون ”تم 
تحرير مناطق سيفريودونيتسـك السكنية 
بالكامل.. وتستمر السيطرة عىل منطقتها 

الصناعية والبلدات.. املجاورة“.
وبحسب وزير الدفاع، فإن موسكو تسيطر 
حاليـاً عـىل %97 مـن منطقة لوهانسـك 
سيفريودنتسـك  تقـع  التـي  األوكرانيـة 

مدينتـي  تحريـر  ”تـم  وقـال:  ضمنهـا. 
ليمان وسفياتوغريسـك وكذلك 15 مدينة 

أخرى“.
وإذا تأكـد األمـر سـتكون السـيطرة عىل 
هاتـني املدينتني مهمة ألنها سـتتيح إزالة 
آخر عقبة نحو مدينة سلوفيانسك الرمزية 
منطقـة  عاصمـة  كراماتورسـك  ونحـو 

دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.
من جانب آخر، بحسب شويغو فإن ”126 
عسـكرياً أوكرانياً استسـلموا يف خمسـة 
أيـام“ للقوات الروسـية وهنـاك 6489 يف 
األرس منذ بدء العملية العسـكرية الرويس 

يف 24 فرباير.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، 
تشكيل لجان للحد من ظاهرة ذبح 

املوايش خارج املجازر. 
تلقتـه  للـوزارة  بيـان  وذكـر 
”الزوراء“: أنه ”استناداً لتوجيهات 
وزيـر الداخليـة عثمـان الغانمي، 
الداخليـة  وزارة  وكيـل  تـرأس 
لشـؤون الرشطـة الفريـق عمـاد 
األول  االجتمـاع  محمـود  محمـد 
للجنـة الوزاريـة املشـكلة ملتابعة 
خـارج  املـوايش  ذبـح  عمليـات 
املناطق املخصصة لها، والتي تعترب  
ظاهرة غري حضارية وغري صحية، 
للوقاية من مرىض الحمى النزفية، 
وبحضـور اللواء سـعد معن مدير 
دائـرة العالقات واالعـالم يف وزارة 
الداخليـة وعـدد من قـادة الوكالة 
ودوائـر  وزارات  عـن  وممثلـني 
الصحـة، والزراعة، وامانـة بغداد 
و مديـري مديريـة رشطـة بغداد، 
ومديريـة رشطـة النجـدة وافواج 

الطوارى ورشطة امانة بغداد“. 
وأضـاف البيان، أنـه ”يف البدء نقل 

الوكيـل تحيـات وزيـر الداخلية اىل 
االعضاء وتم خـالل االجتماع بحث 

اهم السـبل الناجعـة ملعالجة ذبح 
املـوايش خـارج املجـازر واالماكن 

املخصصة لها، كذلك وضع ضوابط 
للحد من هذه الظاهرة ومحاسـبة 
املخالفـني مـن خـالل عمـل لجان 
الجهـات  جميـع  مـن  مشـرتكة 

املختصة“. 
وتابـع أن ”أعضاء اللجنـة  تناولوا 
جملـة مـن القضايـا للوقايـة من 
انتشار مرض الحمى النزفية وعىل 
ضـوء مـا تـم ذكـره وجـه الوكيل 
بتشـكيل لجـان فرعيـة يف جميـع 
املحافظـات تتبنـى متابعـة هـذه 
الحالة، كذلك تفعيل الدور االعالمي 
لتوعية وتثقيف وارشـاد املواطنني 
وايضـاح مخاطـر املـرض املنترش 
ومن اسـبابه طريقة ذبح املاشـية 
دون رقابة صحية، وتوجيه املفارز 
الصحيـة بمتابعـة جميـع املجازر 

غري املرخصة“. 
ولفـت إىل أن ”املجتمعـني خرجـوا 
بعـدة توصيـات اىل املراجـع العليا 
لغرض استحصال املوافقات الالزمة 

بشأنها“.
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لندن/ متابعة الزوراء:

نَجـا رئيـس الـوزراء الربيطانـي بوريس 

الثقـة  جونسـون مـن تصويـت سـحب 

داخـل الربملـان، وذلك بعد أن أثـار 54 من 

نـواب الحزب املحافظـني قضية الفضائح 

املتتاليـة، خصوصاً تلك املتعلقـة بانتهاك 

القيـود الخاصة بفـريوس كورونا،   فيما 

أعلن رئيس الـوزراء الربيطانـي، بوريس 

جونسون ، ”فوزه بجدارة“ بعد نجاته من 

حجب الثقة، واعترب أنه من غري الرضوري 

إجراء انتخابات برملانية مبكرة.

وفاز جونسون يف اقرتاع عىل الثقة، االثنني، 

متجـاوزا تحديا لقيادتـه قدمه املرشعون 

من داخل حزب املحافظني الحاكم.

كمـا صـّوت 211 نائبا محافظـا مع بقاء 

رئيـس الـوزراء الربيطانـي يف منصبـه يف 

148 يف اقـرتاع رسي، اي  مقابـل رفـض 

فوزه بـ%59 من أصوات حزبه، ما يسمح 

لـه بالبقاء عـىل رأس الحـزب واالحتفاظ 

بمنصبه رئيسا للحكومة.

من جانبه، قال جونسون ”نتيجة التصويت 

مقنعـة، وعلينـا اآلن العمل معـا من أجل 

البـالد“، مضيفـاً ”الثقة حاسـمة وليس 

علينا الحديث عن انتخابات مبكرة“.

وتابـع ”يجـب أن نضـع الخالفـات التـي 

تحبها وسائل اإلعالم خلفنا“.

هـذا وقـاوم جونسـون عـىل مدى أشـهر 

الدعـوات السـتقالته بعدما بـات عىل إثر 

الفضيحـة التـي تعرف بـ“بارتـي غيت“، 

أول رئيس للوزراء بريطاني يخرق القانون 

وهو يف منصبه.

كمـا دافع يف كتـاب أرسـله إىل نوابه، عن 

اإلنجـازات التي حققها خـالل واليته، بما 

فيها خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

ومحاربة جائحة كوفيد ودعم أوكرانيا.

هذا وكان عدد متزايـد من النواب املنتمني 

لحزب املحافظني أكدوا أنهم فقدوا الثقة يف 

حكومة جونسون بسبب فضيحة ”بارتي 

غيت“، وقال بعضهم إنهم قدموا خطابات 

للدعوة رسمياً إىل اقرتاع بحجب الثقة.

يذكـر أن رئيـس الـوزراء الربيطانـي قدم 

اعتذاراً ”بال تحّفـظ“ أمام النواب يف أبريل 

املـايض، بعدمـا فرضـت عليـه الرشطـة 

غرامـة لخرقـه قيـود مكافحـة جائحـة 

كوفيـد يف حزيران/يونيـو 2020، خـالل 

حفالت نّظمت يف ”داونينغ سـرتيت“ أثناء 

فرتة اإلغالق التي شهدتها البالد.

فيما شـدد جونسـون مراًرا عىل أنه ليس 

لديه أي نية لالستقالة، لكن الدعوات التي 

تطالبه بذلك تتزايد بشكل مستمر، منذ أن 

كشف تحقيق داخيل الشهر املايض إقامته 

حفـالت بمقـر الحكومـة خـالل جائحة 

كورونـا، ضاربـا بعـرض الحائـط القيود 

املرتبطة بمكافحتها.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت البعثة الطبية للحج، امس الثالثاء، عن 
تشـديد إجراءاتها الوقائية أثناء أداء املناسـك 
خالل العام الحايل للحفاظ عىل سالمة الحجاج 
واالنتقالية.وقـال  الوبائيـة  األمـراض  مـن 
رئيـس البعثة، صبـاح نور املوسـوي، يف بيان 
اطلعـت عليـه «الـزوراء»: إن ”البعثـة أكملت 
اسـتعداداتها، تمهيدا ملرافقـة قوافل الحجاج 
خالل الشـهر الحايل، وذلك بعد توقف املناسـك 
ملـدة عامـني بسـبب أزمـة كورونا“.وأضـاف 
املوسـوي أن ”البعثة الطبية لهذا العام مكونة 
من ٦٤ منتسبا بشتى التخصصات من األطباء 
واملـالكات التمريضيـة والصحيـة والصيادلة 
وأطباء األسـنان، إذ سـيجري تقديم الخدمات 
أثنـاء مرافقـة الحجاج وحتى بعـد عودتهم“.

مشـريا اىل ”تجهيـز موفـدي البعثـة بحقائب 
اإلسـعافات  بمسـتلزمات  مجهـزة  خاصـة 

األولية واألجهـزة الطبية منهـا أجهزة فحص 
األوكسـجني“. وقيـاس  والسـكري  الضغـط 

ولفت إىل ”تشديد البعثة إجراءاتها خالل العام 
الحايل لوقايـة الحجاج مـن األوبئة واألمراض 
االنتقالية، إذ تم تلقيحهم وإجراء الفحوصات 
البدنية وتزويدهم باألدوية الرضورية السـيما 
الخاصـة باألمراض املزمنـة، فضال عن تقديم 
رشكة تسويق األدوية (كيماديا) بالتعاون مع 
عدد من املكاتب العلمية والرشكات مستلزمات 
”البعثـة  أن  املوسـوي  وقائية“.وبـنّي  طبيـة 
سـتعمل يف املدينـة املنورة ومكـة املكرمة عىل 
مدار السـاعة من خـالل عيادتـني مركزيتني، 
وأيضا مفارز طبية منترشة يف الفنادق ومحال 
إقامة الحجاج، وهناك تنسـيق من خالل هيئة 
الحـج والعمـرة والجانـب السـعودي إلحالـة 
الحاالت الحرجة خصوصا كبار السن بواسطة 

عجالت اإلسـعافات إىل املستشـفيات“.

بغداد/ الزوراء:
حددت أمانة بغداد، امس الثالثاء، موعداً إلكساء ١٥٥ طريقاً 
جديداً يف العاصمة، مشرياً إىل أن الطرق املذكورة تم إكساؤها 

لغرض تبليطها بشكل كامل.
وقـال املتحـدث باسـم األمانـة، محمـد الربيعـي، يف مؤتمر 
صحفي: إن «١٥٥ طريقاً جديداً يف العاصمة، سيتم إكساؤها 

خالل ٦٠ يوماً».
وبـنّي أن «املرحلة االوىل من مشـاريع بغـداد هي انطالقة اىل 

جميـع بلديات بغداد، لتجميل الشـوارع، إضافـة إىل التحرك 
العاجـل لتنظيف الشـوارع واالزقة من الغبـار بعد املوجات 

التي حصلت مؤخراً».
وأضاف: «نعمل عىل التشـجيع لزرع املساحات وتحويلها اىل 
خرضاء»، مبيناً أن «نسبة التشجري يف شوارع بغداد منحرسة 
جدا، وبارشنـا بحملة كبرية لزرع االشـجار بمعدل ١٠ االف 

شتلة».
ولفت إىل أن «شكاوى املواطنني ستكون مبارشة من املواطن 

اىل مـدراء البلديـات، وذلـك سـيقلل مـن حجـم الفجوة بني 
املواطـن واملسـؤول»، مؤكداً وجود «آالف الشـكاوى مقدمة 

من املواطنني بسبب سوء الخدمات».
ولفـت إىل أنه «تم تشـكيل خلية ازمة بشـأن شـح املياه يف 
بغداد، وهذا يحصل بسبب كثرة استحداث االحياء السكنية، 

و٢٢ حياً تم استحداثه يف العاصمة مؤخرا».
وأوضـح أن «الصيف املقبل لن يشـهد أزمـة مياه يف مناطق 

العاصمة، وأي مشكلة تحصل ستكون حلولها متوفرة».
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن مسـؤول محـيل يف محافظة دياىل، امـس الثالثاء، عن ارتفـاع االطالقات 

املائية من بحرية حمرين اىل ٢٥م٣ إلنعاش خمسة انهر رئيسية يف املحافظة.
وقال مدير ناحية السـعدية (٧٠كم شـمال رشق بعقوبـة) احمد الزركويش يف 
حديـث صحفـي: ان“ االيام املاضية شـهدت بحـرية حمرين زيـادة طفيفة يف 
خزينهـا املائي بعـد زيادة اطالقات املياه من سـد دربندخـان اىل ٥٠م٣/ ثانية 

وهي كمية جيدة يف طل االوضاع الراهنة“.
واضـاف الزركويش ان “اطالقـات بحرية حمرين صوب ناظم تقسـيم الصدور 
رشق قضاء املقدادية(٤٥كم شـمال رشق بعقوبة) من اجل توزيعه عىل االنهر 
الرئيسية الخمسة التي تغذي نحو ٧٠٪ من مناطق دياىل ارتفع اىل ٢٥م٣/ ثانية 
مـن احل انعاشـها وتأمني الحد االدنى مـن احتياجات محطات االسـالة لضخ 

املياه اىل املنازل وارواء البساتني الزراعية“.
وكانت اطالقات سد دربندخان صوب حوض نهر دياىل، ومنها اىل بحرية حمرين، 

ارتفعت بنسبة جيدة يف االسابيع املاضية.

بغداد/ الزوراء:
وزارة  وكالـة  مفـارز  تمكنـت 
الداخلية لشؤون الرشطة، امس 
الثالثاء، من القبض عىل متهمني 
بالنصـب واالحتيـال عرب رشكة 

وهمية يف منطقة الدورة
وذكـرت الوكالة يف بيـان ورد اىل 
«الزوراء»: «بعـد ان توفرت لدى 
قسـم رشطـة الـدورة التابع اىل 
بغـداد معلومات  قيادة رشطـة 
دقيقة عن وجـود رشكة تمتهن 
النصـب واالحتيال عىل املواطنني 
عـرب اخـذ مبالـغ ماليـة منهم 
مقابل تعيينهم كحراس امنيني، 
حيـث وجـه قائد رشطـة بغداد 

اللـواء الركن ماجـد فالح نعمة 
بتشـكيل فريق عمل متخصص 
رشطـة  قسـم  مديـر  برئاسـة 
الـدورة ورضورة تدوين افادات 
املشـتكني، حيث تم تدوين إفادة 
واسـتحصال  مشـتكني  خمسة 
واصـدار  القضائيـة  املوافقـات 
مذكـرات قبـض وتحـري وفـق 
نصـب   ٤٥٦ املـادة  احـكام 

واحتيال».
واضافـت انه» تـم إلقاء القبض 
عـىل املتهمـني والتوجـه بهم اىل 
مركـز رشطـة الـدورة التخـاذ 
الالزمـة  القانونيـة  اإلجـراءات 

اصوليا وفق القانون». 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة العمـل والشـؤون 
االجتماعية، امـس الثالثاء، أنها 
اتفقـت مـع الجهـات املختصة 
عىل عقد مؤتمـر وطني ملحاربة 
ظاهرتي املخـدرات والترشد بني 

فئات الشباب.
وقالت مدير دائـرة حماية املرأة 
يف الـوزارة، عطور املوسـوي، يف 
بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إن 
”األعـوام املاضية ونتيجة لرتدي 
واملعيـيش  االقتصـادي  الوضـع 
وازدياد حـاالت الطالق والتفكك 
األرسي وارتفاع نسـب البطالة، 
شهدت اتساعا لهاتني الظاهرتني 
بشـكل ملفت وخطري بـني فئة 

الشباب ومن كال الجنسني“.
عـىل  ”االتفـاق  عـن  كاشـفة 
عقـد مؤتمـر وطنـي ملحاربتها 
ومفاتحة الجهات املعنية بقضايا 
الشـباب لالنضمام له وصوال إىل 

مخرجات مثمرة وناجحة“.

وأضافت املوسـوي أن ”الدعوات 
الداخليـة  وزارات:  إىل  سـتوجه 
والرتبيـة  واملاليـة  والخارجيـة 
والتعليـم والشـباب والرياضـة 
والصحة ومجلس القضاء األعىل 
ومكاتب املحافظني، بهدف العمل 
عـىل مواجهـة هـذه الظاهـرة 
بشكل جدي ملا تشكله من تهديد 
واضـح عـىل املجتمـع بصـورة 

عامة والشباب خاصة“.
وأكـدت أن “الـوزارة تعمـل عىل 
الظاهرتـني  هاتـني  محاربـة 
املجتمـع  عـىل  الجديدتـني 
العراقـي، مـن خـالل التثقيـف 
وإعـادة التأهيل لفئـة املرشدين 
بـدورات  إدخالهـم  خـالل  مـن 
تدريبية ومساعدتهم عىل إكمال 
دراسـتهم، فضال عن التنسـيق 
والتعاون مع الرشطة املجتمعية 
يف  املـرشدات  حـاالت  رصـد  يف 
الـدور  يف  وإيداعهـن  الشـوارع 

اإليوائية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن جهاز مكافحة االرهـاب، امس الثالثاء، عن قتل إرهابي ويعثر 

عىل أسلحة يف جبال قرة جوغ.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى رسول، 
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «قوة أمنية من جهاز مكافحة 
االرهاب عثرت عىل عدد من األسـلحة واملُتفجرات واألعتدة داخل أحد 

األوكار الرئيسية بعد قتل اإلرهابي الذي كان يقوم بحراستها».
مبينـا أن «هذه العملية تأتي بناًء عىل توجيهات القائد العام للقوات 

املسلحة واستكماًال لعمليات تطهري جبال قرة جوغ».
واشـار إىل أنه «تم العثور عىل ُجثـة بالقـرب من الوكر»، منوها بأن 

«القوات مازالت تدقق ملعرفة صاحبها».
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فقدان

نقابـة  مـن  الصـادرة  الهويـة  فقـدت 

الصحفيـني العراقيـني املرقمـة (٤٩٠٥) 

بأسم (بدر فهد ابراهيم عبد الله) فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.



بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة اسـتثمار النجف، امس الثالثاء، عن منح إجازة 
إلنشـاء أكرب مدينة صناعية يف ناحية الشـبكة توفر خمسة 
آالف فرصـة عمـل، وتضم مصانـع ومعامل عديـدة إلنتاج 

الزجاج والبرتوكيماويات واملعقمات واملنظفات والزيوت.
وقـال رئيـس الهيئة، رضغـام كيكو، يف بيـان اطلعت عليه 
«الـزوراء»: إن ”املدينـة الصناعيـة الجديـدة تعـد من املدن 
الضخمـة صناعيا واقتصاديا عىل مسـتوى البـالد، إذ تقام 
عىل مساحة ٣٨٠٠ دونم، وتتجاوز كلفتها األولية ٥٠ مليون 

دوالر، فيما توفر نحو خمسة آالف فرصة عمل“.
وأضاف كيكو أن ”الرشكة املنفذة للمدينة سـتقوم بإنشـاء 
البنى التحتية واملخـازن واإلدارة للمعامل واملصانع، إضافة 
إىل إنشـاء مراكز للصحـة والرشطة، وسيسـتغرق تنفيذها 

نحو عامني من تاريخ املبارشة بالعمل“.
 مبينا أن ”املدينة الصناعية سـتحتضن املشاريع الصناعية 
غري املسموح بها بيئياً داخل حدود البلدية وقرب التجمعات 
والبرتوكيماويـات  للزجـاج  معامـل  وهنـاك  السـكانية، 

واملعقمات واملنظفات والزيوت“.
وبـنّي أن ”الهيئـة منحـت حتـى اآلن أكثـر مـن ١٨ إجـازة 
اسـتثمارية يف القطـاع الصناعـي، منها إلنشـاء ٣ مناطق 
صناعيـة ومعامل للمواد اإلنشـائية واملحـوالت الكهربائية 

ومعامل سـمنت ومعمل للحديد والصلب بكلفة ١٢٠ مليون 
دوالر، ستتم املبارشة به قريبا“.

وذكر كيكو أن ”فرص العمل التي وفرتها املشاريع الصناعية 
االستثمارية يف املحافظة تجاوزت ثمانية آالف فرصة عمل، 
بينما بلغـت الفرص يف جميع القطاعات باملحافظة ٢٣ ألف 
فرصة، وتسـعى الهيئة إىل توفـري ٥٠ ألف فرصة عمل خالل 

املرحلة املقبلة“.
مشـريا اىل أن ”هنـاك أكثـر من أربعـة تريليونـات دينار تم 
ضخها من خالل االسـتثمار يف أسـواق النجـف، ما يدل عىل 
معدل إنفـاق جيد وقوة رشائية جيدة يف املحافظة شـجعت 

مشاريع االستثمار يف جميع القطاعات“. 

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الكهرباء، امـس الثالثاء، 
زيـادة إطالقات الغاز املـورد من إيران 
بمقـدار ٥ ماليـني مرت مكعـب يوميا، 
مشـرية اىل أن الزيادة أدت إىل تحسن يف 

ساعات التجهيز.
وأعلنـت وزارة الكهرباء العراقية، يف ١ 
حزيران الجاري، قيام الجانب اإليراني 
بتخفيـض توريد الغـاز إىل العراق مما 

تسبب بتقليص ساعات التجهيز.

وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، أحمد 
موىس، يف حديث صحفي: انه بعد زيادة 
الغـاز اإليرانـي، أصبحـت املدفوعـات 
الكاملـة قرابة ٣٥ مليـون مرت مكعب 
يوميـاً، ممـا سـاهم بإضافـة طاقات 
توليديـة للمنظومة الوطنية وتحسـن 

ساعات التجهيز».
وبـني أن «الجانب اإليرانـي ملس جدية 
بجديـة  التعامـل  يف  الكهربـاء  وزارة 
وإشعار الرأي العام والحكومة والربملان 

برضورة تسديد املستحقات».
واالثنني، أعلنت اللجنة املالية يف الربملان 
العراقـي تخصيـص األمـوال الالزمـة 
لتسـديد الديون اإليرانية املرتتبة لتورد 

الغاز اىل العراق.
وتعتمد طهران عـىل خفض اإلمدادات 
جـراء عدم دفع بغـداد لديون مرتاكمة 
عـن رشاء الغاز، والتي تقدر بنحو ١٫٦ 
مليار دوالر (وفق أرقام العراق) نتيجة 
العقوبـات األمريكيـة املفروضـة عىل 

إيران.
وينتـج العـراق مـا بـني ١٩ و٢١ ألف 
ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما 
االحتيـاج الفعـيل يتجـاوز ٣٠ ألفا، ما 
يـؤدي إىل انقطاع متكرر للتيار وسـط 

احتجاج من السكان.
ويجـري العـراق مباحثـات مـع دول 
عربية وتركيا السترياد الكهرباء منها، 
بعـد أن كان يعتمد عىل إيـران وحدها 
خـالل السـنوات املاضية عرب اسـترياد 
١٢٠٠ ميغـاوات، وكذلـك وقـود الغاز 
لتغذيـة محطـات الطاقـة الكهربائية 

املحلية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سعر خام البرصة الثقيل، امس 
الثالثـاء، إىل أكثر من 4 دوالرات، ليصل 
اىل 111.44 دوالرا للربميـل الواحد. من 
جهته، عـزا خبري نفطي السـبب وراء 
انخفاض صـادرات العراق النفطية اىل 
توقـف التحميل يف بعض االيام لشـهر 
ايار املـايض نتيجة العواصـف الرتابية 

التي شهدها العراق.
وارتفـع خام البـرصة الثقيـل املصدر 
آلسـيا 4.02 دوالرات وبنسـبة تغيـري 
بلغت %3.74 ليصل اىل 111.44 دوالرا 

للربميل الواحد.
وارتفعـت ايضا جميع أسـعار خامات 
منظمـة أوبـك حيـث بلـغ سـعر خام 
دوالرا   122.24 االنغـويل  جرياسـول 
بارتفاع بلغ 1.91 دوالر، فيما بلغ خام 
مربان اإلماراتي 118.86 دوالرا بارتفاع 
العربـي  الخـام  3.42 دوالرات، وبلـغ 
السـعودي 118.53 دوالرا بارتفاع بلغ 
4.49 دوالرات، وسـجل مزيـج ايـران 
الثقيـل الـذي 115.73 دوالرا بارتفـاع 
1.83 دوالر، فيما سـجل مزيج سهران 
الجزائـري 125.12 دوالرا بارتفاع بلغ 

1.46 دوالر، وبلغ خام بوني النيجريي 
 1.12 بلـغ  بارتفـاع  دوالرا   125.30
دوالر“.وكانـت منظمـة أوبـك أعلنت، 
امس الثالثاء، ان أسـعار سلة خاماتها 
ارتفعـت بأكثر مـن دوالرين لتسـجل 

أكثر من 119 دوالرا للربميل الواحد.
وذكـرت املنظمة يف تقريـر لها اطلعت 
”الـزوراء“: إن ”سـعر سـلة أوبك من 
ثالثة عـرش برميالً للخام سـجلت يوم 
االثنني 119.85 دوالرا للربميل الواحد“، 

مبينة ان ”السعر ارتفع عن اليوم الذي 
سـبقه بمقدار (2.7) دوالرين وسبعة 
سنتات بعد أن سجل 117.15 دوالراً“.

وكانـت أسـعار النفـط قـد ارتفعـت، 
امس الثالثاء، مع شح املعروض ورفع 

الصني الحظر عىل مدينة شنغهاي بعد 
تفيش فريوس كورونا فيها.

من جهته، عـزا الخبري النفطي، حمزة 
الجواهري، يف حديث صحفي: ”السبب 
وراء انخفاض صادرات العراق النفطية 
اىل توقف التحميل يف بعض االيام لشهر 
ايار املـايض نتيجة العواصـف الرتابية 

التي شهدها العراق“.
عـن  توقفـت  ”املوانـئ  ان  واوضـح 
التحميـل نتيجـة هـذه العواصف مما 
تسـبب يف انخفـاض صـادرات العراق 
النفطيـة، اضافـة اىل صيانـة بعـض 

الحقول يف حقل غرب القرنة/2 ”.
مؤكـدا ان ”العـراق لديـه القـدرة عىل 
تصدير كميات اكرب إال ان التزام العراق 
باتفـاق اوبك يف االنتـاج يحد من زيادة 

الصادرات النفطية“.
واكـد الجواهـري ان ”االشـهر املقبلة 
سيشـهد العـراق زيـادة يف صادراتـه 
النفطيـة بعـد زيـادة حصـة العـراق 
لشـهري تمـوز واب، وتطويـر البنيـة 
التحتيـة للتصدير مما سـيتيح للعراق 
تصديـر كميات كبرية من النفط الخام 

مستقبال“.

بغداد/ الزوراء:
حـدد مستشـار رئيس الـوزراء لشـؤون اإلعمار 
واإلسـكان، صباح عبـد اللطيف، امـس الثالثاء، 
موعـد توزيـع سـندات األرايض ضمـن مـرشوع 
(داري)، فيمـا أوضح تفاصيـل املرحلة األوىل من 

املرشوع.
وقال عبد اللطيف، يف ترصيح صحفي: إنه ”سيتم 
قريباً بشـكل رسـمي، وبحضور رئيـس مجلس 
الـوزراء، توزيـع سـندات األرايض ضمن مرشوع 

داري“.
الفتاً إىل أن ”وزارة اإلعمار واإلسكان ستوقع قريباً 
عقداً مع الجهات االستشـارية االستثمارية لبناء 
مجمـع واحد من بني 17 مجمعا سـكنيا، ليكون 
هذا املجمع جاهزا لالسـتالم مـن قبل املواطن، إذ 

سيستلم أرضاً مبنية ومخدومة“.
وأضاف أن ”املرحلـة األوىل تتضمن بناء 550 ألف 
قطعـة وتوزيعها مبـارشة، إضافـة إىل 330 ألف 

قطعة ضمن مشاريع أخرى“.
مؤكداً أن ”كوادر وزارة اإلعمار واإلسكان تواصل 

عملها يف قضية الفرز وتحديد املناطق“.
ولفـت إىل أن ”توجه الدولة هو عـدم البناء داخل 
املدن، واسـتثمار املناطق املفتوحـة والصحراوية 
لتنفيـذ املشـاريع وتوفـري الخدمـات“. مبيناً أن 

”صندوق االسكان سـيمول عمليات البناء بشكل 
كامـل وسـيتم التباحـث مـع املـرصف العقاري 

إلدخاله يف عملية التمويل“.  
واشار اىل أنه ”سيتم بدء تنفيذ املرشوع يف منطقة 

واحدة إلعطاء رسالة مرشوع جدي وصحيح“.
وكان عبد اللطيف، قد رصح، يف وقت سـابق، بأن 
النسب املقرر توزيعها من األرايض السكنية ضمن 
مرشوع داري هي 550 ألف قطعة أرض، مبيناً أن 
كل العراق مشـمول بتوزيع األرايض السـكنية ما 

عدا إقليم كردستان.
وأضاف مستشـار رئيـس الـوزراء: أن العاصمة 
بغـداد رشـحت منطقتني لتوزيـع األرايض ضمن 
مبادرة مرشوع (داري)، وهي النهروان، ومعسكر 

طارق يف أبو غريب.
مشرياً إىل: أن هنالك وجبات أخرى سيتم شمولها 
بمبـادرة مـرشوع (داري) قريبـاً، حيـث توجـد 
مناطـق مختارة، لكن لـم يتم فرزهـا كخدمات، 

وأيضاً التصميم األساس حسب قانون البلديات.
ولفت إىل: أن األرايض التي رشحت ملرشوع (داري)، 
يجب أن يتم اإلعالن عنها ملدة شهرين، تحسباً من 

وجود جهات لديها مشاكل عىل األرض.
مؤكداً أن ”مرشوع (داري) اآلن هو من مسؤولية 

وزارة اإلسكان واإلعمار رسمياً.“
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بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 

بنسبة (١٫٣٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (١٫٥٢١٫٩١٥٫٣٤٥) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (١٫٥٩٠٫٨٥٣٫٧٣٣) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٦٨٫٧٨) نقطة 
منخفضا بنسبة (١٫٣٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٦٫٢٩) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٦) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (٣٠٨) 
ماليني سـهم بقيمـة بلغـت (٢٠٠) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (٤٣) 

صفقات عىل اسهم خمس رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(١٢٢) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (١٣٦) ماليني دينار مـن خالل تنفيذ 

(٤٤) صفقة عىل أسهم 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:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي عرب مزاده، امـس الثالثاء، لتصل إىل أكثر 

من ٢٣٨ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن «البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ٢٣٨ مليونا و٧٢٤ الفا و٧٩٩ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر 

رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
واضـاف املصدر ان معظم املبيعات ذهبـت لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت ١٩١ مليونا و ١٧٤ ألفا و ٧٩٩ دوالرا، 
فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقديـة التي بلغت ٤٧ مليونا و٥٥٠ 

ألف دوالر.
وأشـار إىل ان ٣٤ مرصفـا قامت بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة يف الخارج، 

و٢٤ مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ٢٤١ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة املالية، امس الثالثاء، االتفاق عىل «خارطة طريق» مع البنك 
الـدويل لتقديـم الدعم إلصـالح منظومة الرضائـب، فيما بينـت أن النظام 

الجديد سيستخدم التكنولوجيا الحديثة.
وقـال املكتب االعالمي لوزارة املالية يف بيان ورد اىل «الزوراء»: إن «بتوجيه 
ومتابعـة من وزير املالية، عـيل عبد األمري عالوي، وبنـاًء عىل االتفاق بني 
وزارة املالية العراقية والبنك الدويل، املتعلق بجانب تحسـني عمل منظومة 
الرضائـب يف العـراق، ابـدى البنك الـدويل اسـتعداده لتقديم الدعـم الالزم 

باتجاه إصالحات إدارة الرضائب».
وأضاف البيان «حيث سيتم تقديم الدعم ملساعدة العراق عىل تعزيز فاعلية 
الهيئـة العامـة للرضائب، بمسـاندة فريـق الدعم املمول مـن قبل مكتب 
الشـؤون الخارجيـة والكومنولث يف اململكة املتحـدة  (����)، واملتضمن 
إدخـال املمارسـات الدوليـة الجيـدة ومسـاعدة الهيئـة عـىل اسـتخدام 
التكنلوجيـا الحديثـة .كما تتمثل خارطـة الطريق املتفق عليها، بحسـب 
البيان، «إجراء تقييم ألداء ادارة الرضائب باستخدام ادوات معيارية دولية 
(�����، وتقديـم التوجيه بشـأن قضايـا اإلدارة الرضيبية وفق برنامج 
اصالحي يعتمد يف عمله عىل اسـتخدام التكنولوجيا عىل املدى املتوسط من 
٣ اىل ٥ سـنوات، فضال عن ممارسـة دور استشاري وتقني من خالل دعم 

تصميم عملية مشرتيات تقنية».
وأشارت وزارة املالية اىل ان «هذا االتفاق يأتي هذا االتفاق يف إطار مساعي 
وزارة املالية الهادفة اىل رفع كفاءة وأداء مؤسسـاتها كافة، ضمن سلسلة 
اإلجراءات اإلصالحية للمؤسسـات املالية التي تتبناهـا الوزارة عرب إدخال 
األنظمـة الحديثـة ومواكبة املعايـري الدولية الحالية وبإرشاف ومسـاندة 

خرباء ومتخصصني ومنظمات رائدة بهذا القطاع».

بغداد/ الزوراء:
شـدد عضـو لجنـة التخطيـط 
البلداوي،  محمد  االسـرتاتيجي، 
رضورة  عـىل  الثالثـاء،  امـس 
العراقيـة  االتفاقيـة  تفعيـل 
الصينيـة كونها مهمـة يف هذه 

املرحلة إلعادة البنى التحتية.
حديـث  يف  البلـداوي  وقـال 
صحفـي: أن االتفاقية العراقية 
عمـل  فرصـة  تعـد  الصينيـة 
لأليـادي العراقيـة»، مبينـا «ان 
هـذه االتفاقية بحـال تنفيذها 

ستساعد عىل انقاذ البنى التحتية يف العراق «.
وأضـاف: ان الصني قـوة اقتصادية تمكنها من وضع خريطة طريق تسـاعد 

العراق يف الخروج من ازمة بنيته التحتية املتهالكة.
وأشـار إىل: أن االفضل التوجه نحـو الرشكات الصينية عـىل اعتبار أن النفط 

متوفر، وبالتايل أفضل من التوجه نحو دول ورشكات فقرية. 

بغداد/ الزوراء:
وصف السـفري العراقي يف األردن، حيدر العـذاري، امس الثالثاء، حجم التبادل 

التجاري بني البلدين بأنه «خجول».
وقـال العذاري، يف كلمة له خالل لقاء مع منظمة مسـارات للتنمية يف األردن: 
إن حجـم التبادل التجاري بني البلدين قليل باملقارنة مع الطموح بني البلدين. 
مردفا بالقول: إن األرقام خجولة وال ترقى ملستوى العالقة بني البلدين فاألردن 
صـدر للعراق بــ ٦١٦ مليون دوالر، فيما اسـتورد األردن ٨٣ مليون دوالر من 

العراق.
واكد: أن توجيهات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتعزيز العالقات 

بني البلدين.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب «األجنبـي والعراقـي» يف األسـواق املحليـة، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي ٣٨٠ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٧٦ الفاً، فيما كانت اسعار 

البيع ليوم االثنني ٣٨٢ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيـع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣٤٠ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٦ ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار ٢١ يرتاوح بـني ٣٨٠ الف دينار و٣٩٠ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٠ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

@÷aã»€a@÷Ïé@p¸Îaám@…uaãm
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

@238@åÎbvnm@›‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

@Û‹«@Êb‘–nÌ@Ô€Îá€a@Ÿ‰j€aÎ@ÚÓ€bæa
ÚÓjÌãõ€a@ÚflÏƒ‰æa@µè•

@ÒÏ”@µó€a@ZÚÓibÓ„@Ú‰ß
÷aã»€a@Òá«bèfl@bË„bÿflhi@ÚÌÜbón”a

@fiÜbjn€a@·vy@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@700
ÊÜä˛aÎ@÷aã»€a@µi@äbvn€a

@fib´@¿@kÁâ€a@äb»éc@üb–Øa
ÚÀbó€a

ÊaãÌg@Âfl@ÜäÏæa@åbÃ€a@pb”˝†g@ÒÜbÌå@Â‹»m@ıbiãËÿ€a

—v‰€a@¿@Ú‡Éö@ÚÓ«b‰ñ@Ú‰Ìáfl@ıbì„�@ÚÌäb‡rnéa@Òåbug@|‰fl



طشقند/ الزوراء

أعرَب املديُر الفنـي للمنتخِب األوملبّي، 

مريوسـالف سـوكوب، عن سـعادته 

لتحقيـِق الفوز عىل الكويـت وتجاوز 

دوري املجموعات.

وقـاَل سـوكوب املنتخـُب الكويتي لم 

يكن يف املتنـاوِل مطلقاً، خصوصاً بعد 

أن افتتَح التسـجيَل وتحصَل عىل ركلِة 

جزاٍء كادت أن تصعب املباراَة أكثر.

وأكَد الالعبون كانوا عىل قدِر املسؤولية 

املبـاراة  تقُلبـات  جميـَع  وتجـاوزوا 

ليعـودوا إىل املواجهـِة لحسـم اللقـاِء 

بنتيجـٍة ُمريحـة الفتـاً إىل إن النتيجة 

كانت ممكَن أن تتسـع بشكٍل أكثر لو 

تم اسـتثماُر الفرص التـي أتيحت لنا 

عىل امتداِد الشوطني.

وأضـاف أوُد أن أشـكَر الالعبني الذين 

قاتلوا طيلة أيام منافساِت املجموعة، 

وشـخصياً راٍض عـىل ما قدمـوُه وأنا 

مؤمـٌن بأنهـم قـادرون عـىل تقديـِم 

األفضل مستقبالً.

وبنّي نفكُر دائماً بكيفيِة تحسـني أداِء 

املنتخـب األوملبـي، لـذا فـأُي منتخٍب 

سـيكون منافسـاً يف الجولـِة املقبلـة 

سـنالقيه بقـوٍة إيمانـاً بحظوظنا يف 

االسـتمراِر باملنافسـِة ألبعـد نقطة يف 

البطولة.

واختتَم املدير الفني للمنتخِب األوملبي 

سـوكوب حديثه قائالً فرصٌة ايجابيٌة 

أوزبكسـتان  منتخـُب  يخـوض  أن 

املنافس املقبل املباراَة يف مدينة قريش، 

حيـث سنشـاهُد مواجهتهـم  اليـوم 

أمـام إيـران إضافـًة إىل االطـالع عىل 

مبارياتهم السابقة لتحديِد ايجابياتهم 

وسلبياتهم.

وحجـز املنتخـب األوملبـي  مقعـده يف 

الدور ربع النهائي، من نهائيات كأس 

آسـيا تحت 23 عاما، بعد تغلبه امس 

الثالثاء عـىل نظريه الكويتـي بنتيجة 

(3 - 1)، يف خاتمة مباريات املجموعة 

الثانية مـن البطولة املقامـة حاليا يف 

أوزبكستان.

تقـدم املنتخـب الكويتـي مبكـرا عن 

طريق يوسف عيادة، يف الدقيقة 12.

وتمكـن منتظـر محمـد مـن معادلة 

النتيجة، يف الدقيقة 35، قبل أن يضيف 

مؤمل عبد الرضا الهدف الثاني للعراق، 

بالدقيقة 59.

وعـزز محمد الباقر كريم تقدم العراق 

بهدف ثالث، يف الدقيقة 83.

وبهذا االنتصار، رفع منتخبنا االوملبي 

رصيـده إىل 5 نقـاط يف املركـز الثاني، 

خلف أسـرتاليا صاحبة الصـدارة بـ7 

يف  الكويـت  منتخـب  وبقـي  نقـاط، 

الرتتيب األخري دون رصيد.

ومـن هجمة مرتدة عكسـية، اقتنص 

يوسـف عيادة هدف التقـدم للكويت، 

منطقـة  داخـل  مـن  تصويبـة  بعـد 

الجزاء.

إدراك  مـن  محمـد  منتظـر  وتمكـن 

التعادل للعـراق، بعد متابعته لتمريرة 

عرضية من منتظر عبد األمري.

ويف الشـوط الثاني، نجـح مؤمل عبد 

الرضـا يف إحـراز هدف التقدم ألسـود 

غالطـت  تصويبـة  مـن  الرافديـن، 

الحارس الكويتي.

وسـجل محمـد الباقـر هـدف العراق 

الثالـث برأسـية رائعـة، قبـل نهايـة 

املبـاراة بـ7 دقائـق، لتنتهي املواجهة 

بفوز فريقه (3 - 1)، ويضمن تواجده 

يف ربع النهائي.

بغداد / الزوراء
لكرِة  اآلسيوّي  االتحاِد  من  وُمواساة  َتعزية  برقّيَة  القدم  لكرِة  العراقّي  االّتحاُد  ى  تلقَّ
اآلسيوي،  االّتحاد  رئيُس  الرزاق.وعّربَ  عبد  حيدر  السابق  الدويلّ  الالعب  لرحيِل  القدم 
الذين  الالعبني  أبرز  من  واحٍد  لفقداِن  وحزنه  أسفِه  عن  إبراهيم،  بن  سلمان  الشيخ 
لوا املُنتخباَت الوطنّية العراقيّة ألكثر من عرشة أعوام.وقاَل االتحاُد اآلسيوّي لكرِة  ـّ مث
القدم  لكرِة  العراقّي  االتحاد  رئيس  والرياضة  الّشباب  وزيِر  إىل  بعثها  َبرقيٍة  يف  القدم 
السابق  العراقّي  الدويلّ  الالعب  نبأ وفاة  الحزن واألَىس،  ببالِغ  عدنان درجال: ”تلقينا، 
أُْرسِة االتحاد اآلسيوّي لكرِة  الله.وإننا إذ نتوجُه إليكم باسِم  حيدر عبد الرزاق رحمه 
القدم بأحر التعازي وصادِق املُواساة، فإننا نرُجو أن تنقلوا تعازينا وُمواساتنا لعائلِة 
الالعب الراحل وإىل عموِم أرسِة كرِة القدم العراقّية، داعني الله تعاىل أن يرحَم الفقيَد 
وُيسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصرب والسلوان“.كما بعَث رئيُس اتحاد غرب 

آسيا، األمري عيل بن الحسني، برقيَة تعزيٍة ومواساٍة جاَء فيها:
ى اتحاُد غرب آسيا لكرِة القدم نبأ انتقال فقيد كرِة القدم العراقّية واآلسيوّية  لقد تلقَّ
َمشاعر  ببالِغ  تعاىل  ِالله  رحمة  إىل  الرزاق  عبد  حيدر  السابق  الدويلّ  الالعب  والعربّية 

الحزن واألَىس.
وبهذا املُصاِب الجلل، أتقدُم إليكم ولعائلِة الفقيد وأُرسة كرِة القدم العراقّية والوسِط 
الريايض بالتعزيِة واملُواساة، وأترضُع إىل الله وأدعوه بأن يتغمَد الراحَل بواسِع رحمته 
ورضوانه، وأن يسكنُه فسيح جناته، ويلهمكم جميعاً الصرب والسلوان وُحسن العزاء.

ى االتحاُد العراقّي لكرِة القدم َبرقيَة تعزيٍة وأسٍف من رئيِس االّتحاد القطري  كما تلقَّ
السابق حيدر عبد الرزاق. لكرِة القدم، حمد بن خليفة آل ثاني، لرحيِل الالعب الدويلّ 

وجاَء فيها أصالًة عن نفيس ونيابًة عن االتحاِد القطري لكرِة القدم، أتقدُم لسعادتكم 
بخالِص العزاء وصادِق املُواساة يف وفاِة املغفور له -بإذن الله- العب املُنتخب العراقّي 
سابقاً حيدر عبد الرزاق، سائلني الله العيل القدير أن يتغمدُه بواسِع رحمته ويسكنُه 

فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بغداد/ متابعة الزوراء
الكهرباء مع ضيفه نفط ميسان  تعادل 
امس  أقيمت  التي  املباراة  يف  سلبيا، 
بالعاصمة  التاجي  ملعب  يف  الثالثاء، 
بغداد، ضمن افتتاح مباريات الجولة 35 
رفع  التعادل،  املمتاز.وبهذا  الدوري  من 
باملركز  نقطة   47 إىل  رصيده  الكهرباء 
ميسان  نفط  رصيد  أصبح  فيما  الثامن، 
الحذر  13.وساد  ال  بالرتتيب  نقطة   39
اللعب  يف ظل  املباراة  أغلب مجريات  عىل 
درجات  ارتفاع  بسبب  ملتهبة  أجواء  يف 
وافتقاد  امللعب،  أرضية  وسوء  الحرارة 
الفارق  لصنع  الحماس  إىل  الالعبني 

بهجمات  واالكتفاء  االنتصار،  وتحقيق 
التي  املباراة  شوطي  مدار  عىل  خجولة 

أقيمت وسط غياب تام للجماهري.
تحقيق  األرض  أصحاب  يستطع  ولم 
أبناء  وليحافظ  تواليا،  الرابع  االنتصار 
املدرب لؤي صالح عىل مركزهم يف املناطق 

الدافئة يف الئحة الرتتيب.
أبرز  من   4 بغياب  الضيوف  تأثر  فيما 
العبيهم بسبب اإليقاف وهم المني ساماثا 
وإدريس تراوري حسن عيل وستار جبار، 
وليكسب نفط ميسان تحت قيادة مدربه 
أحمد خلف نقطة ثمينة ابتعد بها مؤقتا 

عن مراكز الخطر.

@Ô€Îá€a@ÒbœÏi@ç»Ì@ÏÓé�a@Üb•¸a
÷aåã€a@áj«@äáÓy@’ibè€a
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@Ô”aã»€a@Üb•¸a@êÓˆä@kˆb„@ÒbœÎ
Úybjè‹€

بغداد/ متابعة الزوراء 
نعت األوساط الرياضية يف كركوك والعراق، نائب رئيس االتحاد العراقي للسباحة، رئيس 
االتحاد العراقي الفرعي يف كركوك ، خليل ياسـني الـذي تويف عن عمر ناهز ٦٠ عاماً بعد 
تعرضـه الزمـة قلبه توقف عـىل أثرها قلبه صبـاح امس الثالثاء يف احدى مستشـفيات 

كركوك.
وقـال جنكيز ياسـني شـقيق الراحـل ؛ ان الراحـل تعرض الزمـة قلبية نقل عـىل اثرها 
ملستشـفى آزادي يف كركوك وبعد يوم من مكوثه يف املستشـفى فـارق الحياة رغم اتخاذ 

اإلجراءات الطبية الخاصة ومحاوالت األطباء لكن دون جدوى.

ãºcÎ@ã–ñc

@åÏ–€a@ÅÏ‡�i@‚ÏÓ€a@ÜÏ»è€a@È‘Ó‘í@ÈuaÏÌ@p¸bó€a@kÉn‰fl

@lb»€c@ÒäÎái@Ú◊äbìæa@pbÓrÓy@ëäaánÌ@ÚÓjæÎ˛a@âÓ–‰m
Ôfl˝é¸a@Âflbõn€a

@—ó„@¿@Êbn8by@ÊbnËuaÏfl@‚ÏÓ€a
@lbjì€a@ÚÌá„a@äÎÜ@ÔˆbË„

بغداد/ الزوراء

ى وزيُر الَشباب والرياضة،  تلقَّ

لكرِة  العراقّي  االّتحاد  رئيس 

َبرقيَة  القدم، عدنان درجال، 

االتحاِد  رئيِس  من  تهنئٍة 

جياني  القدم،  لكرِة  الدويلّ 

نادي  إىل  معنونًة  إنفانتينو، 

ملُناسبِة  الريايض  طِة  الرشُّ

عىل  الكروّي  فريقه  حصوِل 

لقِب ُمسابقة الدوري املُمتاز 

للموسم 2021/ 2022.

وجاَء يف التهنئة: 

إن من أعَظم دواعي ُرسوري 

طة  الرشُّ نادي  أهنئ  أن 

بطالً  تتويجه  عىل  الرياّيض 

 /2021 للموسم  للعراق 

.2022

ليتحقَق  كاَن  ما  اإلنجاُز  هذا 

الجماعي  الجهُد  لوال 

والحمايس واإلخالص للفريِق 

ُكله. 

يف  ُعضٍو  كِل  حقَّ  ومن 

بالفخر…  يشعَر  أن  النادي 

فالرجاُء تبليغ تهنئتي إىل كِل 

َشْخٍص شارَك يف هذا اإلنجاِز 

الَعظيم.

الفرصَة  هذه  انتهُز  كما 

عن  والتحادكم  لكم  لإلعراِب 

الَقَدم  ُكرة  ُمجتمِع  شكِر 

كله عىل إسهامكم يف تطويِر 

وازِدهار كرِة الَقدم يف العراق 

واملنطقة.

ثانيًة  بكم  اللقاِء  إىل  وأتطلُع 

يف وقت قريب.

@Ú†ãì€a@’Ìãœ@åÏœ@⁄äbjÌ@b–Óœ
åbn‡æa@äÎá€a@k‘‹iالكويت/ عدي صبار

يخوُض املُنتخُب الوطنـّي لكرِة الصاالت 
مبـاراًة حاسـمًة اليـوم  األربعـاء أمـام 
النـرص يف  نظـريه السـعودّي يف صالـِة 
السـابعِة والنصف مسـاًء ضمن الجولِة 
املَجموعـات  لـدوِر  والختامّيـة  الثالثـة 
لبطولِة غرب آسيا التي تستضيفها دولُة 

الكويت. 
ويتصدُر ُمنتخبنا ترتيَب املَجموعة األوىل 
برصيد (4) نقاٍط من تعادٍل أمام الكويت 
وفوٍز عىل منتخِب فلسـطني، ويتساوى 
معـه منتخـُب الكويـت يف عـدِد النقاط 
بعـِد تمكنه من تحقيِق فـوزه األول عىل 

السعودية. 
ويدخـُل ُمنتخبنا مواجهَة اليـوم بهدِف 
َتحقيـِق الفوز من أجل ضماِن التأّهل إىل 

الدوِرِ نصف النهائي من البطولة. 
وأكَد ُعضو االتحـاد، رئيس الوفد، يحيى 
زغري، أن مواجهة اليوم تعدُّ مباراًة مهمًة 

يف ِمْشـواِر املُنتخـب يف البطولـٍة ُمجـدداً 
ثقتُه يف الجهاِز الفني والالعبني وقدرتهم 
عىل بذِل جهوٍد مضاعفٍة لتحقيِق الهدف 

املطلوب.
وقاَل زغري ان الفرصُة سانحٌة للتأّهل إىل 
الـدوِر الثاني للبطولـة. مطالباً الالعبني 
بالرتكيِز الشـديِد يف املُباراِة أمام منتخب 
السـعودية الذي تتساوى حظوظه معنا 
ويسـعى لتحقيِق الهدف نفسـه مُشدداً 
التـي  األخطـاء  ُمعالجـِة  عـىل رضورِة 
حدثت يف ُمباراِة فلسـطني، واالبتعاد قدر 
اإلمكان عن األنانّية، والرتكيز عىل اللعِب 
الجماعـي، فضـًال عن تطبيـِق َتعليمات 

الجهاِز الفني بكِل َحذافريها. 
ووفـق نظـاِم البطولـة يتأهـُل أصحاُب 
املركـز األول والثانـي مـن كِل مجموعٍة 
إىل الـدوِر نصف النهائـي للبطولِة املُقرر 
إقامته يوم الجمعـة املوافق 11 حزيران 

الحايل.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
بحث املكتب التنفيـذي للجنة األوملبية الوطنية 

العراقية امس حيثيات املشـاركة بدورة ألعاب 
التضامـن االسـالمي التـي من املؤمـل إنطالق 

منافسـاتها يف التاسـع مـن شـهر آب املقبـل 
بمدينة قونيا يف تركيا.

جـاء ذلـك خـالل االجتمـاع الـدوري للمكتـب 
التنفيـذي الـذي عقـد امـس الثالثاء برئاسـة  
رعـد حمودي رئيـس اللجنة األوملبيـة الوطنية 

العراقية.
وإسـتمع املكتب التنفيـذي اىل تقاريـر اللجنة 
الفنية املكلفة بمتابعة إعداد الفرق والرياضيني 
العراقيني يف االتحادات الوطنية التي ستشـارك 

يف دورة ألعاب التضامن االسالمي املقبلة.
وخلـص إجتماع االمس اىل جملة من املقررات 
تمخض أهمها عن رضورة املشـاركة النوعية 
الجـادة،  التدريبـات  ومواصلـة  الكمّيـة،  ال 
ومتابعـة اللجنـة الفنيـة ألعمالهـا يف رصـد 
وتدقيـق ما يحققه الالعبـون واملنتخبات من 
أرقـام وأداء ونتائـج خـالل تدريبـات االعداد 
ملنافسـات الدورة أمالً يف ظهور ريايض أوملبي 

عراقي مرشف.

بغداد/ متابعة الزوراء

تنطلـق مواجهتـا نصـف نهائـي 

الدوري  املمتاز لفئة الشباب لكرة 

القـدم، اليـوم األربعـاء، يف ملعب 

كربالء الرديف.

ويلتقي امليناء مع أربيل يف مواجهة 

متكافئـة، بعد املسـتويات الجيدة 

التـي ظهر عليهـا الفريقان خالل 

دور املجموعات.

األوىل  املجموعـة  املينـاء  وتصـدر 

برصيـد 5 نقاط، تـاركا الوصافة 

ألمانـة بغـداد، فيمـا جـاء القوة 

البـرصة  ونفـط  ثالثـا،  الجويـة 

باملركز الرابع.

واحتـل أربيـل وصافـة املجموعة 

الثانيـة برصيـد 4 نقـاط، خلـف 

املتصدر نفط ميسان.

وتجمـع املواجهـة الثانيـة نفـط 

ميسـان مـع أمانـة بغـداد، عـىل 

ملعب كربالء الرديف، مساء اليوم 

األربعاء.

صـدارة  ميسـان  نفـط  واحتـل 

نقـاط،  بــ9  الثانيـة  املجموعـة 

فيما جـاء أمانة بغـداد يف وصافة 

املجموعة األوىل.

يذكـر أن االتحـاد العراقـي لكـرة 

دوري  مسـابقة  نظـم  القـدم، 

الشـباب لهذا املوسـم وفـق نظام 

الذهـاب  مـن  بـدال  املجموعـات، 

واإلياب.

@bÓéa@pbÓˆbË„@¿@Ú�‘„@á»ia@∂a@fiÏñÏ‹€@Û»è„Î@ÒÏ‘i@ÊbnèÿiåÎa@ÈuaÏ‰éZlÏ◊Ïé
@ÚÓ„b‡r€a@äÎá€@›ÁdnÌÎ@oÌÏÿ€a@‚çËÌ@=æÎ˛a

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل عضو الهيئة العامة لالتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضيـة الزميـل طالل 
العامـري ، وذلك لوفـاة املغفور لها شـقيقته  
... سـائلني الله العيل القديـر ان يتغمد الفقيدة 
برحمته الواسعة ويسكنها جنات الفردوس ويرزق 
اهلها ومحبيها الصرب والسـلوان وانا لله وانـا اليه راجعون، كما تقدم 
االتحاد العراقـّي للصحافـِة الرياضّية بأحر التعازي وأصدق املواسـاِة 
إىل عضو الهيئة العامة طالل العامري لوفاة (شـقيقته).. تغمدها الله 
بواسـع رحمته وأسـكنها فسـيح جناتـه، وألهم أهلهـا وذويها الصرب 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
******************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل جمعة الثامـر، احتفل بعيد 
ميـالده يـوم امس الثالثـاء، خالـص االمنيات 

لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 
ومشواره املهني.



شهدت قناة beIN SPORTS القناة الرياضية الرائدة التابعة ملجموعة 
beIN االعالمية ارتفاعاً كبرياً يف أعداد املشاهدين خالل املباراة النهائية 
من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت يف العاصمة الفرنسية باريس – 
حيث جذبت ما يقارب ٨٨ مليون مشاهد لنهائي البطولة، وذلك وفقا 
الالعب  الصادرة عن رشكة إبسوس.هدف واحد حققه  لإلحصاءآت 
يتوج  بأن  كان كفيال  الدقيقة ٥٩،  يف  فينيسيوس جونيور  الربازييل 
ريال مدريد بطال ألوروبا مرة جديدة، حيث فاز باللقب بعد تقدمه 
عىل ليفربول بنتيجة ١-٠ لريفع بذلك رقمه القيايس إىل ١٤ بطولة.
وقد جرى بث املباراة يوم السبت ٢٨ من شهر مايو الفائت مبارشة 
وحرصيا عرب قنوات beIN SPORTS بثالث لغات مختلفة ترافقت مع 
وقد  واإلنجليزية،  العربية  باللغتني  تحليلية مخصصة  أستوديوهات 
األوسط وشمال  الرشق  الحرصي ٢٤ دولة ضمن نطاق  البث  شمل 
أفريقيا.ومع اقرتاب موسم كرة القدم األوروبية لعام ٢٠٢١-٢٢ من 
املباريات  من  الثنني  عالية  مشاهدة  نسبة   beIN شهدت  االنتهاء، 
الحاسمة خالل شهر مايو، حيث جذبت مباراة مانشسرت سيتي يف 
مواجهة مع أستون فيال خالل الدوري اإلنكليزي املمتاز ومباراة إيه 
إس روما وفينورد روتردام من نهائيات دوري املؤتمر األوروبي أرقام 
مشاهدة عالية بلغت حوايل ٢٠ مليون مشاهد لكل منها.عىل صعيد 
االعالمية،   beIN ومجموعة  للتنس  الفرنيس  االتحاد  أعلن  متصل، 
املجموعة العاملية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والرتفيه، عن تمديد 
بطولة  ببث   beIN ستستمر  حيث  قادمة،  سنوات  لعدة  رشاكتهما 

دولة   ٢٤ يف   beIN SPORTS الرياضية  قناتها  عرب  غاروس،  روالن 
ضمن نطاق الرشق األوسط وشمال أفريقيا حتى عام ٢٠٢٦. 

فرنسا  بطولة  ببث   beIN SPORTS ستقوم  االتفاقية،  وبموجب 
املفتوحة للتنس، بما يف ذلك جميع املباريات املسائية يف كافة البلدان 
إيران،  مرص،  جيبوتي،  تشاد،  البحرين،  الجزائر،  التالية:  واألقاليم 
عمان،  املغرب،  موريتانيا،  ليبيا،  لبنان،  الكويت،  األردن،  العراق، 
فلسطني، قطر، اململكة العربية السعودية، الصومال، جنوب السودان، 

السودان، سوريا، تونس، اإلمارات العربية املتحدة، واليمن.

غاروس  روالن  لبطوالت  الرسمي  الناقل   beIN SPORTS وكانت 
ألكثر من ١٥ عاما، ساهمت خاللها بتوسيع انتشار البطوالت األربع 
للبطولة  الواسعة  تغطيتها  خالل  من  املنطقة  يف  الباريسية  الكربى 
استوديو  رافقها  التي  الرقمية،  ومنصاتها  التلفزيونية  قنواتها  عىل 

تحلييل وتعليق بمستوى عاملي عىل املباريات.
وتعليقاً عىل هذه املناسبة، قال السيد جيل موريتون، رئيس االتحاد 
 beIN األمد مع  للتنس: «يسعدنا مواصلة رشاكتنا طويلة  الفرنيس 
SPORTS، املنصة الرياضية الرائدة يف النقل املبارش لألحداث الرياضية 
ضمن نطاق الرشق األوسط وشمال أفريقيا، حتى عام ٢٠٢٦. لدينا 
العديد من عشاق التنس يف املنطقة الذين ينتظرون املواسم الجديدة 
تزويدهم  من  بتمكننا  سعداء  ونحن  غاروس،  روالن  بطولة  من 

باملحتوى ملواصلة استمتاعهم بمشاهدة البطولة لحظة بلحظة».
 beIN لـ  التنفيذي  الرئيس  السبيعي،  محمد  السيد  قال  جهته،  من 
الرشق األوسط وشمال افريقيا: «نحن سعداء ملواصلة رشاكتنا مع 
تاريخ  يف  األكرب  للعام  نستعد  نحن  فبينما  للتنس،  الفرنيس  االتحاد 
مبارشة  لبثها   ٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  مع   ،beIN
وحرصيا ضمن نطاق الرشق األوسط وشمال أفريقيا، فإن رشاكاتنا 
تمكننا  التي  هي  للتنس،  الفرنيس  االتحاد  مع  كرشاكتنا  املستمرة، 
ملاليني  العاملية  الرياضات  من  متنوعة  مجموعة  أفضل  توفري  من 
إىل بث جميع بطوالت  اننا نتطلع قدماً  املشرتكني واملشاهدين. كما 

روالن غاروس خالل السنوات املقبلة».

                         

يسـعى مانشسـرت يونايتد للتعاقد مع أحد نجـوم يوفنتوس، هذا 
الصيف، مسـتغال تأخـره يف تجديد عقده مع ناديـه، وفقا لتقرير 
صحفي إيطايل.ويتعلق األمر باملدافع الدويل الهولندي، ماتياس دي 
ليخت (22 عاًما)، الذي يمتد عقده مع يوفنتوس إىل صيف 2024، 
ولم يستقر عىل التجديد حتى اآلن.وبحسب صحيفة ال جازيتا ديلو 
سـبورت اإليطالية، فإن مانشسـرت يونايتد مهتم بضم دي ليخت، 
حيث يرغب يف لم شـمله مع مدربه السـابق يف أياكس أمسـرتدام، 
إريـك تني هاج.وأضافت الصحيفة أن تشـيليس حريص أيًضا عىل 

ضم املدافع الهولندي، لكنه خيار أقل احتماًال بالنسبة لالعب.
وكان مانشسـرت يونايتد يرغـب يف التعاقد مع دي ليخت، يف صيف 
2019، قبـل أن ينتقل األخـري إىل يوفنتوس.ولم يتحرك مسـؤولو 
الشـياطني الحمـر نحو الالعب، حتـى اآلن، لكنهـم يعتزمون ذلك 
خالل الفرتة املقبلة، مع أمل أن يخفض البيانكونريي قيمة الرشط 

الجزائي البالغة 120 مليون يورو.

فيدرر  روجر  غريميه  مع  الرشسة  املنافسة  عن  نادال  رافائيل  تحدث 
ونوفاك ديوكوفيتش يف سباق التتويج بألقاب الجراند سالم، وعن التغري 
الذي طرأ عليه منذ تتويجه بلقبه األول يف روالن جاروس يف عام ٢٠٠٥.

وتطرق نادال يف حوار مطول استعرضه موقع رابطة الالعبني املحرتفني 
روالن  بلقب  بالتتويج  إنجازه  العب  أي  يكرر  أن  بصعوبة  قناعته  إىل 
جاروس ١٤ مرة.وصدر اإلحباط ملنافسيه فقال: «يبدو األمر أنه ليس 
مستحيال، لكنني واقعي (...) ربما ينجح العب آخر يف الوصول إىل نفس 
الرقم، لكن سيكون ذلك صعًبا».وأضاف: «لقب روالن جاروس يعني يل 
جيدين  العبني  عىل  التفوق  يف  نجحت  حيث  التنس،  صعيد  عىل  الكثري 
كنت  وروما،  ويلز  إنديان  يف  يل  حدث  ما  كل  وبعد  العام)،  (هذا  للغاية 
أعرف أنه بمقدوري خوض املباريات، لكن لم أثق يف قدرتي عىل الرتكيز 
يف التنس وتقديم ما قدمته».وعلق رافا عىل ما حدث بني لقبه األول يف 
عىل  «نجحت  فقال:  جاروس،  روالن  يف  العام  هذا  األخري  ولقبه   ٢٠٠٥
حدث،  ما  كل  ومع  طويلة،  بمسرية  أحظى  أن  متوقًعا  كان  ما  عكس 
ذلك». عىل  حويل  من  كل  وساعدني  املواصلة،  يف  رغبتي  عىل  حافظت 

وتابع: «فريق عميل كما هو طوال حياتي، أنا رجل توني (نادال)، 
لكن ال أزال أتحدث معه بشكل يومي عىل الرغم من عدم انخراطه 
بشكل يومي يف عميل. تجمعني به عالقة شخصية، ونتحدث كثريًا 
عن التنس».وبنّي: «بالنظر إىل مارك لوبيز، فلم يكن يف السابق يف 
ونبقى  مًعا،  الوقت  من  الكثري  نقيض  كنا  لكن  اليومي،  فريقي 
مًعا أثناء البطوالت».وتحدث عن مدى تذكره ملباراة أكثر جودة 
من تلك التي خاضها أمام نوفاك ديوكوفيتش يف ربع نهائي روالن 

جاروس هذا العام، فرصح: «نهائي ٢٠٢٠ كان أفضل، ولكن مباراة 
هذا العام كانت عاطفية أكثر بسبب النتيجة».وزاد: «كنت ألعب بصورة 
كانت  الثانية،  املجموعة  يف  املستوى  نفس  عىل  أحافظ  لم  لكن  جيدة، 

تلك أول مرة ألعب فيها بتلك الصورة يف آخر ٤ أشهر، وإذا أتت مباراة 
ديوكوفيتش بعد موسم طبيعي من املالعب الرتابية، كان يمكنني 

مباراة  كانت  الثانية،  املجموعة  يف  املستوى  عىل  املحافظة 
فوًزا  األكثر  سباق  امللعب».وعن  يف  األجواء  بسبب  رائعة 

«أي  علق:  يتصدره،  الذي  سالم  الجراند  ببطوالت 
يشء من الوارد حدوثه، نوفاك يف أفضل وضع 

مشاكل  أي  من  يعاني  ال  حيث  للتفوق، 
بدنية ويلعب يف مستوى مذهل».وأردف: 

تتوقع  لكن  فرتة  منذ  غائب  «فيدرر 
منه».واستدرك:  يشء  أي  دائًما 

صعوبة  مدى  يعرف  الكل  «لكن 
العودة خاصة يف عمر ٤٠ عاًما، 
لم  األمر  سيحدث،  ما  سنرى 
نفس  امتلكنا  عندما  يزعجني 
األلقاب، وال يشغلني  العدد من 
اآلن بالتفوق بلقبني، فقط أريد 

مواصلة املنافسة».

غضون  يف  ثانيا  مغريا  عرضا  برشلونة  نادي  تلقى 
ضمن  السابقني  نجومه  أحد  ضم  بشأن  أيام، 
االنتقاالت الصيفية الجارية.وقالت صحيفة سبورت 

تعزيز مركز  يرغب يف  إن برشلونة  الكتالونية، 
رحيل  اقرتاب  مع  خاصة  الجناح 

بنهاية  ديمبيل  عثمان  الفرنيس 
بمستوى  االقتناع  وعدم  عقده، 

املنتظر  تراوري  أداما  اإلسباني 
وولفرهامبتون،  إىل  عودته 
إعارته.وكشفت  انتهاء  بعد 
الصحيفة، أنه بعد األنباء التي 
األرجنتيني  رغبة  عن  ترددت 

أنخيل دي ماريا، الذي رحل عن 
سان جريمان، يف اللعب لربشلونة، 

سانشيز،  أليكسيس  التشييل  فإن 
والفريق  الحايل،  ميالن  إنرت  مهاجم 

مسؤويل  عىل  خدماته  عرض  السابق،  الكتالوني 
البارسا، من أجل العودة إىل كامب نو.وأشارت إىل أن 

يونايتد  ليدز  فريق  العب  رافينيا  الربازييل 
يعد أولوية لدى برشلونة لتعزيز هذا املركز، 
يمر  التي  الصعبة  املالية  الظروف  رغم 
اإلنجليزي  النادي  وتمسك  الربسا،  بها 

بمطالبه املالية.
أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
تعزيز  يف  يأمل  برشلونة 
الشباب  بعنرص  صفوفه 
والطموح،  والحيوية 
أهمية  تأكيده عىل  رغم 
ماريا،  دي  الثنائي 

وسانشيز.
عرضا  ماريا  دي  ويمتلك 

يوفنتوس  قبل  من  جادا 
لضمه هذا الصيف، بينما يتحدث 

الريايض  املدير  مونيش،  مع  سانشيز 
يف إشبيلية، الذي يعترب املهاجم التشييل مكسبا 

كبريا حال انضمامه للفريق األندليس.

نجح املنتخب الكرواتي يف خطف التعادل 
أمام ضيفه املنتخب الفرنيس حامل اللقب 
منافسات  من  الثانية  الجولة  يف   (١-١)
األول  املستوى  ضمن  األوىل  املجموعة 
للنسخة الثالثة من مسابقة دوري األمم 

األوروبية.
تقّدم املنتخب الفرنيس بطل العالم بهدف 
ألدريان رابيو يف الدقيقة ٥٢ عندما تلقى 
كرة خلف الدفاع من وسام بن يدر فتوغل 
داخل املنطقة وسددها بيرساه عىل يمني 

الحارس.
وانتظر املنتخب الكرواتي وصيف فرنسا 
يف مونديال ٢٠١٨ حتى الدقيقة ٨٣ ليدرك 
البديل  ترجمها  جزاء  ركلة  من  التعادل 
أندري كراماريتش اثر خطأ احتسب عىل 

املدافع الفرنيس البديل جوناتان كلوس.
سلسلة  بالتايل  كراماريتش  وأوقف 
فرنسا  أمام  لكرواتيا  املتتالية  الهزائم 
منتخب  أمام  سقوطه  بعد  ثالثة،  عند 
«الديوك» ٢-٤ يف املباراة النهائية ملونديال 
٢٠١٨ يف موسكو، وبالنتيجة ذاتها خالل 
األوروبية  األمم  دوري  يف  املنتخبني  لقاء 
عام ٢٠٢٠ يف «استاد دو فرانس»، قبل أن 

يخرس إيابا عىل أرضه ١-٢.
األوىل  الجولة  يف  سقطت  فرنسا  وكانت 
كما  الدنمارك،  أمام   (١-٢) أرضها  عىل 
سقطت كرواتيا عىل ملعبها أمام النمسا 

بثالثية نظيفة.
ديشان  ديدييه  الفرنيس  املدرب  وخاض 
ريال  نجم  عنها  غاب  بتشكيلة  املباراة 
سان  باريس  ونجم  بنزيمة  كريم  مدريد 
ومعظم  املصاب  مبابي  كيليان  جريمان 
الالعبني األساسيني يف مقدمتهم الحارس 
حارس  مكانه  حل  الذي  لوريس  هوغو 

ميالن مايك مينيان، ودفع بقائد موناكو 
األملاني  اليبزيغ  وجناحي  يدر  بن  وسام 
ليفركوزن  وباير  نكونكو  كريستوفر 

األملاني موىس ديابي.
وبعد  األوىل،  املجموعة  منافسات  وضمن 
تأخر انطالق املباراة بسبب انقطاع التيار 
الكهربائي يف فيينا، عادت الدنمارك بفوز 

ثمني من ملعب مضيفتها النمسا (٢-١).
التسجيل  باب  هوبريغ  اميل  بيري  افتتح 
يدرك  أن  قبل   ،٢٨ الدقيقة  يف  للضيوف 
كزافري شالغر التعادل للنمسا يف الدقيقة 
للبديل  كانت  األخرية  الكلمة  أن  إال   ،٦٧
هدف  أحرز  الذي  الرسن  سرتوغري  يانز 
عمر  من   ٨٤ الدقيقة  يف  للدنمارك  الفوز 

بعد  لبالده  الثاني  الفوز  محققاً  املباراة 
يف  األخرية  أرض  عىل  فرنسا  عىل  األول 

الجولة األوىل.
وتصدرت الدنمارك املجموعة األوىل برصيد 
 ٣ برصيد  الثانية  النمسا  أمام  نقاط   ٦
نقاط، يف حني تحتل فرنسا املركز الثالث 
بفارق  متقدمة  واحدة  نقطة  برصيد 

األهداف عن كرواتيا الرابعة.
وضمن مباريات املستوى الثاني، تعادلت 
املستوى  ويف   ،(١-١) ألبانيا  مع  أيسلندا 
أذربيجان  مع  بيالروس  تعادلت  الثالث، 
من دون أهداف، ويحتل منتخب بيالروس 
بفارق  نقطة  برصيد  الثالث  املركز 
صاحب  أذربيجان  منتخب  عن  األهداف 

املركز الرابع واألخري.
أرضها  خارج  كازاخستان  فازت  حني  يف 

عىل سلوفاكيا بهدف دون مقابل.
أصالن  الوحيد  املباراة  هدف  وسجل 

داربييف يف الدقيقة ٢٦.
إىل  رصيده  كازاخستان  منتخب  ورفع 
ست نقاط يف صدارة الرتتيب، فيما تجمد 
رصيد سلوفاكيا عند ثالث نقاط يف املركز 

الثاني.
فازت  الرابع،  املستوى  مباريات  وضمن 
دون  بهدف  ليشتنشتاين  عىل  التفيا 
مقابل، يف حني تعادلت أندورا مع ضيفتها 

مولدوفا من دون أهداف.

أفاد تقرير صحفي إسـباني  بأن ريال مدريد بدأ يف متابعة موهبة 
برازيلية جديدة، تمهيدا لضمه.

وأعاد ريـال مدريد اهتمامه مؤخرا باملواهـب الربازيلية، خصوصا 
بعـد تألق الثنائي فينيسـيوس جونيور ورودريجو جوس املوسـم 
املايض، ومسـاهمتهما مع الفريـق يف تحقيق ثنائية الليجا ودوري 

األبطال.
وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسبانية، فإن ريال مدريد 
بدأ يف متابعة ماتيوس ناسيمنتو، مهاجم نادي بوتافوجو الربازييل، 

الذي يبلغ من العمر 18 عاما فقط.
وأضـاف التقرير أن ترشـيح الالعب جاء من قبـل جوني كاالفات، 
أحد أشـهر كشـايف ريال مدريـد، واملسـاهم الرئيـيس يف صفقات 
فينيسـيوس جونيـور ورودريجـو ورينـري جيسـوس (املعـار إىل 

بوروسيا دورتموند).
وينتهـي عقد ماتيوس ناسـيمنتو مع بوتافوجـو يف صيف 2023، 
ويحـاول النادي الربازييل التجديد له، عىل األقل لتحقيق ربح مادي 

من وراء بيعه.
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بول  الفرنيس  النجم  تحدث 
التي  الرشوط  عن  بوجبا 
يفكر بها قبل حسم وجهته 
استعداده  مع  املقبلة، 
صفوف  عن  للرحيل 
بنهاية  يونايتد  مانشسرت 
يونيو/   ٣٠ يوم  عقده 
حزيران الجاري بعد ٦ سنوات 

قضاها يف قلعة أولد ترافورد.

تهتم  األندية  من  العديد  أن  وتردد 
بالظفر بخدمات الدويل الفرنيس ومن 
إضافة  ويوفنتوس  مدريد  ريال  بينها 
إال  الفرنيس،  إىل باريس سان جريمان 
املقبلة  وجهته  يحسم  لم  بوجبا  أن 
نقلتها  بوجبا يف ترصيحات  بعد.وقال 
صحيفة «ذا صن» الربيطانية: «فقط 
أريد األفضل يل، أريد أن أضع كل األمور 
أحتاج  الذي  الوقت  عىل  أحصل  معا، 

إليه، وأبحث عن األفضل».
القدم  كرة  لعب  فقط  «أريد  وأضاف: 
وأن أكون نفيس وأستمتع بما أقوم به، 
مستوى  تقديم  يمكنني  فلن  ذلك  عدا 
بسلبية».وأتم:  التفكري  أريد  ال  جيد، 
«يمكن أن نخرس مباريات وأن نخرس 
سعداء  نكون  أن  يجب  لكن  بطوالت، 
يف املكان الذي نتواجد به وأن نستمتع 

بأنفسنا، هذا ما أبحث عنه».
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باريس/متابعة الزوراء:
يف أواخـر مـارس/آذار، أجـربت السـلطات 
الروسـية صحيفـة «نوفايـا غازيتـا» عىل 
اإلغـالق، عـىل الرغـم مـن كونهـا إحـدى 
أقدم وأكـرب الصحف املسـتقلة يف روسـيا. 
وبعد مرور شـهر عىل ذلـك، تّمت مهاجمة 
ديميرتي موراتوف، رئيس تحرير الصحيفة 
والحائـز عـىل جائـزة نوبل للسـالم، حيث 
ألقى عليه املهاجمون الطالء املمزوج بمادة 
األسيتون، ساخرين منه وقائلني: «هذا من 

أجل أوالدنا».
وقد بلغ عدد صحفيي «نوفايا غازيتا» الذين 
ُقتلوا منذ إطالقها عام ١٩٩٣ ستة أشخاص، 

وال يزال آخرون يتلقون التهديدات.
وبعد تعرضه للهجوم بالطالء، ُنقل موراتوف 
إىل املستشـفى مصاًبا بحروق يف العني. وقد 
أعـّد فريق التحرير لـدى الصحيفة تحقيًقا 

حول الحادث وُنرش عرب موقعها.
عندمـا شـّنت روسـيا غزوهـا ألوكرانيا يف 
أواخـر فرباير/شـباط، لـم تكـن «نوفايـا 
غازيتـا» متأكـدة بشـأن كيفيـة تغطيتها 
للتطورات املتعلقة بالحرب. وكانت الخطوة 
األوىل التي اتخذتهـا هي وضع جدول زمني 
لألحـداث. ولكـن يف غضون أيـام، أصدرت 
«روسـكومنادزور»، الهيئـة املعنية بتنظيم 
تحذيـًرا  روسـيا،  يف  اإلعالميـة  األنشـطة 
للصحيفة، مفاده أّن الغزو ال يمكن اإلشارة 
إليه إّال عـىل أّنه «عملية عسـكرية» – وأّنه 

ليس «حرًبا» بأي حال من األحوال.
ولـم يكـن أمـام «نوفايـا غازيتـا» سـوى 
وإّمـا  للـرشوط  االمتثـال  إّمـا  خياريـن: 
التوقـف عن تغطية الحرب تماًما. لذا لجأت 
الصحيفة إىل ُقرائها السـتطالع آرائهم حول 
املوضـوع. ويف هـذا الصـدد، قال سـريافيم 
رومانـوف، مدير تحرير الصحيفة يف مكتب 
سانت بطرسـربج، إّن «أغلب الُقراء أجابوا 
بـأّن مواصلة العمل أهم، وبالتايل كان علينا 

االمتثال للـرشوط. ويف غضـون نصف ليلة 
فقط، أزلنا من موقعنا اإللكرتوني ما يقرب 
من ٣٠٠ مقالة تتعلق باألحداث يف أوكرانيا».

وأوضح رومانـوف أّن املحامني بالصحيفة 
وضعـوا إرشـادات ليتبعها فريـق التحرير. 
فعند تغطية ضحايا الحرب عىل سبيل املثال، 
وّجه املحامون بأن املقاالت ينبغي أن تشمل 
املوقف الرسمي لوزارة الدفاع الروسية. كما 
نصحوا بشـكل عـام بأن تتضمـن املقاالت 
اإلخبارية اقتباسات من السلطات الروسية 

تعكس رواية الكرملني.
وقـال إّن «املحامـني كانـوا يراجعـون كل 
املقـاالت قبـل النـرش، وكان نظـام النـرش 
اإللكرتونـي لدينـا ينبهنـا عنـد اسـتخدام 
هيئـة  تعتربهـا  التـي  املنظمـات  أسـماء 
روسـكومنادزور ‘غري مرغوب فيها’ – مثل 
العمـالء األجانـب أو الوكاالت غـري املرحب 
بهـا أو املمنوعـة – أو عند اسـتخدام كلمة 
‘حـرب’«. وأضاف أّن «روسـيا أقـرّت أيًضا 
قانونها بشأن نرش معلومات ‘مزيفة’ حول 

الجيـش الـرويس، حيـث فرضـت عقوبات 
جنائية تصـل إىل ١٥ سـنة. وعندها أدركنا 

واقع الصحافة الجديد الذي نشهده».
وقـد أدى القمـع الرويس لإلعـالم إىل توقف 
 Telekanal عمل املؤسسات املسـتقلة مثل
 Ekho وكذلـك Znak.com وموقـع Dozhd
Moskvy، إحدى أقدم املؤسسـات اإلعالمية 
يف البـالد، بينما تزايـد الضغط عـىل نوفايا 
غازيتا.وأوضـح رومانـوف أّن «يف البدايـة، 
كانـت هنـاك مشـاكل يف توزيـع النسـخ 

املطبوعة. 
فبـدًال من تلقي األعداد الجديدة، كان القراء 
يتلقـون مالحظات مكتوبة بخـط اليد عرب 
الربيد تفيد بأّن نوفايا غازيتا قد تم حظرها، 
وكانت هذه املالحظات موقعة كالتايل: ‘مع 
احرتام ساعي الربيد’. وعند االتصال بمكتب 
الربيـد، كان الرد بـأّن الصحيفة أغلقت ولم 
يعد يتم قبول االشـرتاكات. وقد استمر هذا 

الوضع ملدة أسبوع». 
وأضـاف أّن موظفـي مكتب الربيـد أنكروا 

اضطـرت  لذلـك،  ونتيجـة  االتهامـات. 
الصحيفـة إىل بيـع النسـخ املطبوعـة مـن 

مكاتبها مبارشة.
وبحسـب رومانوف، فقد شهدت الصحيفة 
منـذ انـدالع الحـرب الشـاملة انخفاًضا يف 
عدد زيارات املوقـع واضطرابات يف إمكانية 
الوصـول إليـه، بمـا يف ذلك قطـع االتصال 
بمجمع املحتوى، Yandex Zen، وانخفاض 

تصنيف محرك البحث الخاص بها.
ريـا  نـرشت  مـارس/آذار،   ٢٢ يـوم  ويف 
نوفوستي، إحدى أكرب وكاالت األنباء املوالية 
للحكومـة يف روسـيا، مقاًال يفيـد بإصدار 
إنذار لنوفايـا غازيتا ألنها لم تصف منظمة 
ما بالعمالة األجنبية، علًما بأّن عدم االمتثال 
لهذا الرشط ألكثر من مرة خالل نفس السنة 
قد يؤدي إىل حكم محكمة بسـحب ترخيص 

العمل كمؤسسة إعالمية معتمدة.
وقال رومانوف إنهم لـم يتلقوا نص اإلنذار 
إال بعد مرور عدة أيام وبمسـاعدة محامي، 

«وعندها علمنا بالضبط سبب تغريمنا». 

وأضـاف: «كان ذلـك يوم الجمعـة، ويف يوم 
اإلثنـني، كتبت ريا نوفوسـتي أن صحيفتنا 

تلقت إنذاًرا ثانًيا.
 وعىل الفور أعلّنا أننا سـنعلق عملنا. وكان 
من املمكن أن يكون األمر أسـوأ بكثري، مثل 
أن يتم إدراجنا يف سـجل املنظمات املتطرفة 

أو غري املرغوب فيها. 
تخيل لـو تم وضع صحفيـي نوفايا غازيتا 

وأعضاء طالبان يف نفس الكفة».
ويف أوائل مايو/أيار، قـام صحفيو «نوفايا 
غازيتـا» املنفيون بإطالق املنصـة الجديدة 
التفيـا،  مـن   NovayaGazeta.Europe
وذلك حتى يتمكنوا مـن مواصلة تغطيتهم 
الصحفيـة من الخارج. وأوضـح رومانوف 
أّنه يف غضون ذلك، يستعد زمالؤهم الباقون 
يف روسـيا للعودة إىل العمل عندمـا يتم حّل 

املشكلة بشكل مقبول.
وقـال رومانـوف إنـه «كان يوجـد أمـل يف 
االنسحاب، ولكننا رأينا الصور من بوتشا»، 
مشـرًيا إىل صور املدنيني الذين قتلوا عىل يد 
القوات الروسية يف املدينة األوكرانية القريبة 

من العاصمة كييف. 
ويف رده عـىل محاوالت التشـكيك يف صحة 
هذه الصور من قبل وسائل اإلعالم الروسية 
والحسـابات املواليـة لروسـيا عـرب مواقع 
التواصل االجتماعي، أوضح رومانوف: «أنا 
ال أفهم حًقا ماهية الدليل املطلوب، ألنك [إن 
أردت] يمكنك وصف أي صور أو فيديوهات 
بأنهـا مزيفـة، وربمـا يؤدي ذلـك إىل إفالت 

الجناة من العقاب».
وقـد تحدثـت إىل رومانوف حـول التغريات 
التـي طـرأت عـىل الصحافة يف روسـيا منذ 
انـدالع الحرب، وكيف واجهت نوفايا غازيتا 
حمالت القمع ضد اإلعالم املستقل يف البالد، 

وما يمكن أن يحدث بعد ذلك.
كانت الحـرب يف أوكرانيا هـي النقطة التي 
توقفت بعدها السلطات أخريًا عن التظاهر 

بعدم وجود رقابة يف البالد.
فقد حاولـت [الحكومة] دعم هذه الصورة 
[لحريـة الصحافة] عـىل املسـتوى الدويل. 
ولكنهـم بـدأوا بعـد ٢٤ فرباير/شـباط يف 
حجب املواقع اإلخباريـة وإصدار تحذيرات 
للصحفيـني بدون أي أسـباب رسـمية عىل 

اإلطالق.
ولقـد وصلنا اآلن إىل نقطـة أصبح فيها من 

املستحيل نرش الحقيقة عن هذه الحرب. 
فإذا كنت مؤسسة إعالمية مسجلة رسمًيا يف 
روسيا، ليس لديك طريقة «قانونية» إليصال 
هـذه املعلومات إىل القراء واملشـاهدين. لذا 

حان وقت الصحافة الرسية والخارجية.
لن يمنح أي شخص يف وزارة الدفاع الروسية 
االعتماد ملؤسسات اإلعالم املستقلة. وبدون 
هذا االعتماد، ال يمكن ألي مؤسسة إعالمية 

ضمان سالمة صحفييها. 
أّمـا أولئـك الذيـن ذهبـوا [إىل أوكرانيـا] – 
 The مثل أوكسـانا باولينـا، الصحفية لدى
Insider التي ُقتلـت أثناء عملها – فُهم من 

الصحفيني املتمرسني.
إن الصحافة املستقلة متوقفة حالًيا، ولكن 
العديد من مؤسسـات اإلعالم تواصل عملها 
عىل الرغم من حظرها يف البالد. وقد ظهرت 
أيًضا العديد من قنـوات تيليجرام ويوتيوب 

اململوكة لصناع املحتوى.
تشـوماكوفا  أناسـتازيا  أطلقـت  وقـد 
 ،Astra ،مؤسسـتها اإلعالمية الخاصـة بها
وخصصتهـا للتحقيـق يف جرائـم الحـرب 
املرتكبـة يف أوكرانيا، وذلـك بعد طردها من 

شبكة RTVI التلفزيونية. 
أّمـا الصحفيـة فريـدة روسـتاموفا، فقـد 
أسست موقع Faridaily بعدما كانت تعمل 
كمراِقبـة سياسـية بمجلـس الدوما، وهي 
اآلن تحاول معرفة ما يخططه السياسيون 

ومتى ستنتهي الحرب.  
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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القاهرة/متابعة الزوراء:
 أحـدث قـرار الهيئة الوطنية للصحافـة يف مرص بعزمها 
إطالق تطبيق إخباري يمثل وسيطا بني املواقع اإلخبارية 
والقـارئ جدال وسـط الجماعة الصحفيـة بحكم غياب 
الرؤية والدوافع وراء التحرك الجديد، وما إذا كانت الهيئة 
تسـعى إىل أن تكون منافسـة للصحف الرقمية املسؤولة 
عـن إدارتهـا وتنظيمها أم بهـدف ربط الجمهـور بهذه 

املنابر.
ومـن املقـرر أن يتم إطـالق التطبيـق الذي يحمل اسـم 
”سبوت“ نهاية يونيو الجاري بحضور مسؤولني ورموز 
إعالمية، حيث تحظى الخطوة بدعم من جهات رسـمية 
عديدة يف مـرص لضبط وتنظيم املحتـوى الصحفي الذي 
يصل إىل الجمهور عرب التطبيقات الرقمية والحيلولة دون 

بث أخبار من مواقع وقنوات معادية للدولة املرصية.
وتهدف الهيئة الوطنية للصحافة ورئيسـها عبدالصادق 
الشـوربجي من وراء إطالق التطبيـق إىل أن يصبح بديال 
عن تطبيق ”نبض“ الشـهري الذي تسـبب مؤخرا يف حالة 
مـن الجدل السـيايس واإلعالمي بعدما تعـرض لالخرتاق 
ونرش خربا مسـيئا للرئاسـة املرصية وصل إىل املشرتكني 

وبعدها انترش عىل منصات التواصل االجتماعي.
وال يـزال تطبيق ”نبـض“ يعمل يف مرص، لكنه ال ُيرسـل 
األخبـار التي تنرشها العديد من املواقع اإلخبارية التابعة 
للحكومـة للمشـرتكني كمـا كان يحدث من قبـل بعدما 
اضطرت إدارات املؤسسـات الصحفية إلجراء تعديالت يف 
قواعـد النرش اإللكرتوني بشـكل ال يتيـح وصول األخبار 

مبارشة إىل التطبيق.
وتخىش العديد مـن الصحف اإللكرتونية أن يتم اخرتاقها 
ونرش أخبار مسيئة للحكومة أو أّي من الجهات الرسمية 
وتصـل إىل املشـرتكني يف تطبيق ”نبـض“، لذلك تم تعديل 
قواعد النـرش وبدأت الهيئة الوطنية للصحافة التفكري يف 
تطبيـق خاص بها مهمته إرسـال املحتـوى الصحفي إىل 

املشرتكني يف تطبيقها، وتصبح هناك رقابة صارمة.
وتعرضـت مواقـع إخباريـة تابعـة ملؤسسـات صحفية 
كربى يف مرص لالخرتاق من جانب أفراد وجهات مجهولة 
وتـم نرش أخبـار حملت إسـاءات للحكومـة، وهو نفس 
األمر الذي حـدث يف أبريل املايض عندما تم اخرتاق موقع 
فضائية ”إكسـرتا نيوز“ ونرش خربا مسـيئا للدولة ظهر 
مبـارشة عىل تطبيق ”نبض“ قبل أن تتدخل جهات أمنية 

لحجبه ومعالجة املوقف رسيعا.

وقال رئيس الهيئـة الوطنية للصحافة إن ”الهيئة فّكرت 
مع وزارة االتصاالت والحكومة يف إنشـاء تطبيق صحفي 
يتـم إطالقـه نهايـة يونيـو املقبـل بعدمـا فوجئنـا بأن 
املحتوى الـذي تنتجه املواقع املرصية بعد مشـقة وتعب 
مـن الصحفيـني العاملـني فيها يتـم نقلـه إىل تطبيقات 

إلكرتونية أخرى بعضها غري مرصي“.
وسـوف يتم نرش املحتوى عىل التطبيـق املرصي وانتقاء 
األخبار من املواقع القومية والحزبية والخاصة والصحف 
الرقمية العربيـة والدولية أيضا، ما يوفـر للقارئ كل ما 
يريد معرفته، سواء ما يرتبط بالشؤون املحلية أو العربية 
أو الدوليـة، مـع القيام بتطوير املحتـوى الصحفي الذي 

تقدمه املواقع املرصية ليكون مواكبا ملتطلبات العرص.
وكشـفت مصـادر إعالميـة ، أنـه يجـري حاليـا انتقاء 
عنـارص صحفيـة وإداريـة مـن املؤسسـات الصحفية 
للعمـل يف تطبيق األخبار بعيدا عن الوسـاطات واملعارف 
ودائـرة العالقات لتكون قواعد النـرش قائمة عىل املهنية 
وانتقاء املحتوى الجيد الذي يحتاجه الجمهور بال محاباة 

لصحيفة عىل حساب األخرى.
ويخـىش البعض من العاملني يف املهنة أن يصبح التطبيق 
الجديد سـببا يف وجود رصاعات خفية بني رؤساء تحرير 
الصحـف املختلفة أو بني القائمني عىل إدارة املؤسسـات 
الصحفيـة واملسـؤولني بالهيئـة الوطنيـة للصحافة ألن 
تحول التطبيق الرقمي إىل موقع منافس للمواقع اإلخبارية 
األخرى يعني أن املسـؤول عن التحرير يف التطبيق الجديد 

سيكون أشبه بـ“رئيس رؤساء التحرير“.
البعض من العاملني يف املهنة يخىش أن يصبح التطبيق 
الجديد سببا يف وجود رصاعات خفية بني رؤساء تحرير 

الصحف املختلفة
وال يـزال مـرشوع التطبيـق البديـل مثريا لحـرية بعض 
رؤسـاء تحرير الصحف واملواقـع اإلخبارية يف ظل رفض 
البعـض منهم أن تكـون الجهة املنوط بهـا رقابة املنابر 
الصحفية منافسـة لهم يف جذب القـراء، وهناك ضبابية 
حـول املحتـوى الـذي ينـرشه التطبيـق، وهل سـيكون 
مأخوذا كله من املواقع أم التطبيق نفسـه سينتج أخبارا 

خاصة به؟
وأكـدت املصادر ذاتها أن إطالق تطبيق جديد لبث األخبار 
بشـكل سـهل ورسيع إىل الجمهور يسـتهدف التسـويق 
للمواقع اإلخبارية ال منافستها، ألن الهيئة من مصلحتها 
نجاح املؤسسات الصحفية وتحقيق أعىل نسب مشاهدة، 

وهذا يعـزز دورها بعيدا عن تحول منصـات التواصل إىل 
منافس لها.

ويحمل التخطيط إلطالق التطبيق الرقمي إشـارات بأنه 
سـيكون غري تقليدي مـع الرشاكة التي تـم إبرامها بني 
الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومـات لرفع كفـاءة األداء اإلعالمـي وخلق مضمون 
رقمـي جذاب يواكب تكنولوجيا اإلعالم، بحيث يتم توفري 

املادة التحريرية التي تبحث عنها كل الفئات معا.
ورأى جـالل نصار الخبـري اإلعالمي أن كل ما من شـأنه 
زيادة جماهريية الصحف ووصول محتواها إىل الجمهور 
هو تحرك إيجابي، لكن يظل التحدي أمام تحقيق أهداف 
فكـرة التطبيق غياب شـخصية الصحيفة بعدما تحولت 
لـكل مؤسسـة  إىل نسـخ متشـابهة وكان  اإلصـدارات 
شـخصية تميزهـا يف التنـاول واألفـكار والقضايا محل 

النقاش.
وأوضـح أن وصـول املحتوى اإلخبـاري إىل الجمهور عرب 
تطبيق عرصي رضورة حتمية وسـط تغري ثقافة القراء 
وبحثهـم عن األخبـار بأقل جهد، إنما هـذا يتطلب تنوعا 
وعمقا، ألن التعويل عىل التطبيق فقط لن يحل املشـكلة، 
لكـن قد يصبح جزءا مـن عودة النـاس إىل الصحف مرة 

أخرى.
ومـن بني أهـداف التطبيق أن يصل إىل أكـرب رشيحة من 
الجمهـور، خاصـة سـكان املناطـق الريفية والشـعبية 
والحدودية، حتى البسطاء ممن ال يسمح لهم مستواهم 
التعليمـي بالقـراءة الخربيـة، حيـث سـيضم التطبيـق 
خاصية قراءة الخرب للمتصفح مع الرتكيز عىل الخدمات 

وانتقاء أخبار تالمس احتياجات الناس بعمق ومهنية.

كييف/متابعة الزوراء:
قال مسـؤول أوكراني إن أوكرانيا 
منحت الجنسية للصحفي الرويس 
البارز ألكسـندر نيفـزوروف الذي 
فر من روسـيا مـع زوجته مارس 

املايض بعد إدانته لغزو أوكرانيا.
وتسعى روسيا العتقال نيفزوروف 
وتتهمه بنرش معلومات كاذبة عما 
تصوره موسكو عىل أنه ”عمليتها 

العسكرية الخاصة“ يف أوكرانيا.
وقال أنطون جرياشينكو، مستشار 
إن  األوكرانـي،  الداخليـة  وزيـر 
السلطات يف كييف منحت الجنسية 

لنيفزوروف وزوجته ليديا.
وأكـد نيفـزوروف أنـه حصل عىل 
الجنسـية األوكرانيـة يف بيان عىل 
قناته عـىل تيلغرام. وقال إن حرب 
أوكرانيـا  وإن  جريمـة  روسـيا 
ممتـن  ”أنـا  وأضـاف  ضحيتهـا. 
املعذبني  للغاية ألولئك األشـخاص 
واليائسني يف أوكرانيا الذين سمحوا 

يل بأخذ مكاني بينهم“.
ضـد  تحقيًقـا  روسـيا  وبـدأت 
نيفزوروف، الـذي تضم قناته عىل 
موقع يوتيوب أكثر من ١٫٨ مليون 
مشـرتك ، بعد أن أفـاد بأن القوات 
الروسـية قصفت عمًدا مستشفى 

للوالدة يف مدينة ماريوبول.

ونفـت روسـيا التفجـري واتهمت 
املنظم“.  بـ“االسـتفزاز  أوكرانيـا 
وبـدأ التحقيـق بعـد أن أصـدرت 
روسـيا يف مـارس املـايض قانوًنـا 
ينص عىل أحكام بالسجن تصل إىل 
١٥ عاًمـا لنرش أخبار ”كاذبة“ عن 

الجيش الرويس.

الجزائر/متابعة الزوراء:
صـادق مجلس الوزراء الجزائري عىل مسـوّدة جديدة 
لقانون السـمعي البرصي الذي ينّظم نشاط القنوات 
املحليـة يف البـالد، بعـد مـرور عرش سـنوات عىل بدء 
تجربة القنوات املسـتقلة، والتي تعمـل حّتى اآلن من 

دون إطار قانوني واضح.  
وقالت الرئاسة الجزائرية، يف بيان، إّن مجلس الوزراء 
صادق عىل مسودة القانون املتعلق بالنشاط السمعي 
البـرصي، كمـا أّن الرئيس عبد املجيد تبـون أّكد «عىل 
أهميـة مـرشوع قانـون نشـاط السـمعي البرصي، 
ودوره يف ترقيـة املمارسـة اإلعالميـة، يف إطار حرية 
التعبـري، بما يخـدم الوطـن واملواطـن، باالبتعاد عن 
األسـاليب غري املهنيـة، يف نقل الواقـع، والتوجه نحو 
االحرتافية»، إضافًة إىل «تحديـد معايري نوعية لرتقية 
أداء وسـائل اإلعـالم الوطنيـة، وضمـان اسـتجابتها 
ملقتضيـات االحرتافية، خاصة يف مـا يتعلّق بمعالجة 

القضايا املتخّصصة أو االستقصائية».
ولم يكشـف عن مضمـون قانون السـمعي البرصي 
الجديد بعد، بانتظار إحالته إىل الربملان ملناقشـته قبل 

أن يصري سـاري املفعول، وسـيكون مـن حق الربملان 
إدخال تعديالت عىل املسوّدة يف حال رأى رضورة لذلك.

يف السـياق ذاته، طالـب الرئيس الجزائـري الحكومة 
باسـتكمال إعداد مـرشوع القانون املتعلّـق باإلعالم، 
املكتوبـة  بالصحافـة  الخـاص  القانـون  ومـرشوع 
واإللكرتونيـة، إذ كان قـد رفض ثالث مسـوّدات بدأت 
الحكومـة بتقديمها يف مـارس/ آذار من العام ٢٠٢٠، 
وكان آخرها يف مارس/ آذار املايض.وتنشط يف الجزائر 
حاليـاً أكثر من ٢٠ قناة مسـتقلّة، لكـّن أغلبها يعمل 
ضمـن إطاٍر قانوني غري واضح املعالم، بسـبب غياب 
قانـون السـمعي البرصي الـذي يحّدد قواعد إنشـاء 
القنـوات ورشوطهـا وظـروف عملها، وهـو ما دفع 
عّدة هيئات ونقابات مهنيـة للصحافة واإلعالميني يف 
الجزائـر إىل مطالبة السـلطة منذ فرتة طويلة بإصدار 
هذا القانـون، بهدف إنهاء الوضـع الغامض للقنوات 
املحلية التي تنشـط من دون ترخيص من السـلطات 
وتحـت رحمتهـا، إذ يمكن للحكومة توقيـف أّي قناة 
ألّي سـبٍب كان، وهـو األمـر الذي حدث مـع عدٍد من 

القنوات مثل «الوطن» و»لينا».
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الرباط/متابعة الزوراء:
اتفاقية رشاكة من أجل ”النهوض 
بحقوق اإلنسـان“ جمعت ، برواق 
اإلنسـان  الوطني لحقوق  املجلس 
باملعـرض الـدويل للنـرش والكتاب 
ومنظمـة  املجلـس  بالربـاط، 

”اليونسكو“.
هذه االتفاقية تهم مجاالت حرية 
الـرأي والتعبـري، وصيانـة الرتاث، 
والدفـاع عن الحق يف الحصول عىل 
املعلومـات، وحـق الصحفيـني يف 

ممارسة عملهم.
تقويـة  االتفاقيـة  تهـم  كمـا 
إسـرتاتيجيات ”اليونسـكو“ يف ما 
يتعلـق بعـدد مـن الحريـات، مع 
االهتمام بظروف مسـتجدة للحق 
يف التعليم، بعدما أظهرت الجائحة 
تفاوت فـرص الولوج إىل املضامني 

التعليمية عن بعد.

الرشاكـة هذه  اتفاقيـة  ووقعـت 
بحضـور كريـم الهنديـيل، مديـر 
بالربـاط،  ”اليونسـكو“  مكتـب 
ومنري بنصالـح، أمني عام املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان.
هـذه  إن  قـال  بنصالـح  منـري 

االتفاقيـة اإلطـار املوقعـة تمتـد 
لثـالث سـنوات، وتعمل مـن أجل 
”تجسـيد الرشاكـة املتميـزة بـني 
واملجلـس  اليونسـكو  منظمـة 

الوطني لحقوق اإلنسان“.
وتهم هذه االتفاقية، وفق املرصح 

الفاعلـني  قـدرات  ”رفـع  ذاتـه، 
املؤسسـاتيني وغري املؤسسـاتيني 
مـن  مجموعـة  حـول  باملغـرب 
العلـوم  إدخـال  منهـا  القضايـا، 
والبيو-أخالقيـات،  اإلنسـانية، 
وأخالقيـات التكنولوجيـا، وحرية 
الرأي والتعبري، والحق يف الحصول 

عىل املعلومة“.
”الوسـائل  بنصالـح:  وتابـع 
سـتكون متعددة؛ سيعمل املجلس 
واليونسـكو عىل تنظيم مجموعة 
مـن الـدورات التكوينيـة، إضافة 
إىل تعزيـز قـدرات الفاعلني يف هذا 

املجال“.
مـن جهته، ذكـر كريـم الهندييل، 
مدير مكتب ”اليونسكو“ بالرباط، 
أن ”االتفاقيـة املوقعـة تدخـل يف 
إطـار التعـاون القائـم منـذ مدة 
طويلـة بـني اليونسـكو، يف مقره 

الخـاص بالـدول املغاربيـة، وبني 
املجلـس الوطني يف مجـال حقوق 

اإلنسان بصفة عامة“.
”تعزيـز التعـاون“ الـذي تتيحـه 
االتفاقيـة مناَسـبة، وفق املتحدث 
ذاته، ”للنظر يف بعض امليادين التي 
تحتـاج دعما أكثر، يف كل ما يتعلق 
بالوصـول إىل املعلومـات يف شـتى 
اليومية،  املجاالت املتعلقة بالحياة 
وتحقيق صون الرتاث بكل أشكاله، 
الثقافيـة،  املرافـق  إىل  والوصـول 

والتساوي بني األجناس“.
أن  كيـف  ”رأينـا  املتحـدث:  وزاد 
مجال الرتبية تأثر بصفة كبرية، يف 
إطار جائحة كورونا، بسـبب غلق 
املدارس واملرور إىل التعليم عن بعد؛ 
ورأينـا هنا تفاوتا يف إمكان الطلبة 
والتالميـذ الوصـول إىل هذا التعليم 

عن بعد“.
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غمارهـا  يخـوض  مغامـرة  الشـعري  الخطـاب 
منتج(شاعر) خالق لعوامله النصية برؤية ابداعية  
قائمـة عـىل التعبـري واالبتـكار والتصويـر الـذي 
يؤسـس لفضاءات حاملة بألفاظ  موحية وتشكيل 
موضوعـي قائم بذاته من جهة.. ومن جهة اخرى 
مسـتفزة لذاكـرة املسـتهلك (املتلقـي) مـن اجل 
اسـتنطاق ما خلف مشـاهدها التصويرية..وفتح 

باب التاويل....
وباسـتحضار املجموعة الشعرية (الن هومريوس 
انامـل  النصيـة  التـي نسـجت عواملهـا  اعمـى) 
منتجهـا الشـاعر هيثم كامـل الزبيدي..واسـهم 
االتحاد العام لالدبـاء والكتاب يف العراق يف نرشها 
وانتشارها/2022.. كونها تعتمد الجملة الشعرية 
التي تتنوع اشكالها وال تخضع للمعايري التقليدية..

فضال عن انهـا تتميز بالتدفق الخيايل والتشـكيل 
البالغـي وتوظيـف املكنون الـرسدي والحواري يف 

جملها الشعرية املتناثرة التفعيالت..
ليـس بي مـا يخيب ظـن الغيـوم/ سـوى انني/ 

موغل/ يف اليباس
ليـس بـي ما يثـري فضـول النجوم/سـوى/ان يل 

خوذة/من  نحاس

هكذا..../كلما بـرق حرب اضاء/التمعت/ومللمت 
كحـل املرارات/مـن غابـة الصـرب واالمهـات.../ 

واحصيت رسب الخسارات  / ص7ـ ص8

فاملنتج (الشاعر)وفق يف الحديث عن نفسه حديثا 
دراميا متوازنا من خالل الصور املجردة التي صريت 
التعبري الشعري تداويل املعنى الذي اليخلو من حس 
داليل عن طريق استثمار ادوات االستفهام الباحثة 
عن جـواب كي تسـهم يف توسـيع مديـات النص 
وصـوره.. اضافة اىل التكرار الظاهرة الفنية الدالة 
عـىل التوكيد  املعـربة عن افكاراملنتج(الشـاعر)..

كونها تحمل بني ثناياها دالالت نفسية وانفعالية 
وجماليـة تفرضها طبيعة السـياق النيص..فضال 
عـن اضفائها نربة موسـيقية مضافة عىل جسـد 
النص.. اضافة اىل توظيف املنتج(الشـاعر)الفنون 
الحسية والبرصية واملكانية لخلق عوامله الشعرية 
فهو يوظـف سـيميائية التنقيـط التـي تحيل اىل 
عالمة مـن عالمـات الرتقيم(داللة الحـذف) التي 
تشـكل(نصا صامتا تتعطـل فيه داللـة القول)..

والتـي تضفي بعدا تشـكيليا وتفتح بـاب التأويل 
فتستدعي املسـتهلك(املتلقي) لفك مغاليق النص 

واسهامه يف مأل فراغاته..
الصف..../هذا الصف/لكن الصغار توزعوا

ما عاد يسمع يف الفضاء نشيدهم
وليس من صوت ينادي يف الصباح/تجمعوا

يف الباحة الخرسـاء/من ضحكاتهم/ما ظل شدو 
صاخبا

تأتي به ريح الجنوب/ فنسمع
الصـف يذكـر انهم/كتبوا عىل الجدران/اسـماء 

الحبيبات الحسان/
كتبوا عناوين الربيد/عىل الندى/وتبعثروا

ساروا اىل الباب القديم/تسمروا
نظروا ومـا التفتوا/ لنعي حمامـة/ وتعثروا   /

ص32ـ ص33
فاملنتج (الشاعر) يف نصه يكشف عن وعي داخيل 
مـع حضورمجتمعـي رسدي يتمثـل يف عطاءات 
روحيـة بنمـو نفـيس مأسـاوي.. فهنـاك دقـة 
متناهية يف الحـس وعاطفة ملتهبة واندماج مع 
الطبيعة وقلق وحرية مع حزن حد البكاء.. بقدرة 
تصويريـة لالشـياء مـن الداخل مع حلـول فيها 
بقدرة فلسفية متسـاءلة ملا يف عباراته من تجرد 
وتجيل.. وبتأمل جزئيات التجربة الشعرية وتصور 
وقعها عىل نفس الشـاعر.. فالذي نحس به رنينا 
موسـيقيا يف ألفاظه يملؤه بالصور التي ينتزعها 
من عالم الحس والحزن الذي يلف رؤاه.. فخطاب 
الشـاعر خطاب الـذات ومناخاتها للتعويض عن 
الغربـة التي يحـس بها ومن ثم ايجـاد حالة من 
التـوازن بينه والعالم املحيط بـه.. فكانت رؤيته 
الشـعرية تتصل بطبيعة نفسه وتكوينه الفكري 
والروحي وظـروف حياتـه والواقـع.. باعتماده 
الوحدة املوضوعية والكثافة الجملية..مع اعتماد  
ضمري املتكلم ورسدية شعرية متوهجة ومكتنزة 

بالعاطفة.. مع انزياح لغوي عن املألوف …

ال بحـر لنـا اال بحـور الشـعر/ننظمها ونركبها/
(ونملؤها سفينا)

والن هومـريوس يجهلنا جميعا/لـم يحدث قومه 
االغريق عنا

لم يقل:نحـن الكتابة والنقوش عـىل املحال/نحن 
الحروف االبجدية

واملسالت الغنية/بالتمائم والقوايف
نحن ابتدعنا آية االسماء من وجع الربابة

ثم سجلنا عىل الصلصال آالم الكمنجات الجريحة
كي نوثق بوحها يف واحة االلم التي رسم الفرات
نحن ابتدعنا آية التكوين:تموز سيصلب مرتني

وعىل جذوع النخل علقنا املراثي / ص39
  فالنـص يقوم عىل اسـاس جمـايل قوامه اللمحة 
الفكريـة التي تكشـف عن حالة نفسـية مأزومة 
فتتامل وجودها القائم عىل املتضادات وتشكيالتها 
يف بناء العوالم الشـعرية بلغة تشكل وسيلة تبليغ 
وغاية يف حد ذاتها والتي يعمل(املنتج) الشاعر عىل 
تفجـري قدرتها االيحائية واالنزياحية كي يكشـف 
عن وظيفتهـا الجمالية..اضافة اىل توظيفه تقنية 
التضمني الضفاء بعدا اسـتفزازيا واستذكاريا عىل 
نصه(واذا املنية انشـبت اظفارها/والقول ما قال 
الحكيـم/ الفيـت كل تميمـةال تنفـع..) ص14..
رساب)  اضغـاث  النداء(ياقـوم  اسـلوب  وهنـاك 
(الحركة الزمنية املرتاكمة بتأثري الصور يف وجدان 
الشاعر تراكما كثيفا مرتابط الوحدات وهو يعتمد 
النمـو الزمنـي ..)اذ فيه تتوافد الصـور من القلب 
وترتاكم فوق بعضها والشاعر يوقظها من سباتها 
لينسـجها بعقالنية فكرية مشـوبة بالخيال.. (لم 
يألف االغريق لهجتنا/وطعم دموعنا/وحداءنا../
لم تألف البحـر الحرون عيوننا/لكننـا منذ ارتداء 
الوهم نسـعى يف الهضاب/نظلل راسنا/بالسعف 
واالحـالم/ ونقـول عمـا فاض/مـن وهـم عـىل 
الصحراء بحرا/ونظل نسعى حوله مستبرشين:/
لكنه يا قوم اضغـاث رساب/).. /ص38.. اضافة 
اىل ذلـك توظيفه لتقنية التنـاص القراني(اضغاث 
احالم)..وتقنيـة الرمـز الـذي هـو (اداة فكريـة 
للتعبري عن قيم غامضة..لغـرض تصعيد التكنيك 

الشعري).
إذ فيـه ترتفـع التجربـة الشـعرية اىل حالـة مـن 

الشمول.. والصورة فيه تتحول اىل رؤيا..
وبذلك قدم املنتج(الشـاعر) تجربة شـعرية تتسم 
بالوعـي الـذي يعنـي املوقـف الفكـري امللتصـق 
باالنسـان عرب منظـور واع لفنه الشـعري ..كون 
الشـعر عنـده امتـداد مـدروس ملعطيـات الزمـن 
ورصاعاته.. فكانت بمثابة تحقيق للذات من خالل 
انتقـاء الصورة الشـعرية مرورا باللغة وتسـخري 
طاقاتهـا املوحيـة ومنحهـا اليقاعهـا الخارجـي 
ومن ثم تحقيق الجمايل والفني املرتبط بمسـتوى 

االبداع.

@äÏó‰fl@Ú‡†bœ@ÚÓ„b‰j‹€a@ÚjÌÜ˛a@äaÏy
شـخصية أكاديميـة وأدبيـة لهـا بصمتها 
الواضحة يف مجال اللغة واألدب وعلم النفس 
الدكتـور  الباحـث  والحـاالت االجتماعيـة 
مروان احمد مصالحة ... الشـخصية التي 
رسـمت لنفسـها خطا مسـتقيما للدخول 
يف الفلسـفة وطرح مواضيـع مهمة يف هذا 
الواقـع الـذي يرتاجـع ...ويف علـم القـران 
الكريـم والدعـوة الجميلـة يف روح كتاباته 
... وهـو ينحـت لـه ولطالبـه أروع معاني 
العلـم والرتبية الخالقه من خالل التصويب 
بحـر  يف  للغـوص  إدراكا  والتمحيـص.. 
الدكتور مـروان يكون صعـب ان لم نغص 
به شـخصيا... يبهرنا برتاتيل معانيه التي 
اتت بكل نوتة منها نتـاج ونابع من داخله 
ان كان عىل املسـتوى الشـخيص او الواقع 
املحيـط به ... فمن هنا المسـنا شـفافيته 

االنعكاسية وانسانيته.
حاصـل عـىل درجـة الدكتـوراه يف العلـوم 
اإلنسـانية تخصـص ( فلسـفة يف الرتبية) 

1996
حاصـل عـىل درجـة  املاجسـتري يف الرتبية 

الخاصة  بامتياز \ 1987
حاصل عىل درجة مرشد تنظيمي \ 1986

حاصـل عىل درجة البكالوريـوس يف الرتبية 
1983\

حاصـل عـىل درجـة البكالريـوس يف علـم 
النفس \ 1995

عمـل مديـرا يف وزارة الرتبيـة والتعليـم يف 
القدس

عمـل محـارضا ومرشـدا تربويـا يف كليات 
إعداد املعلمني 

عمـل محارضا يف جامعة النجاح الوطنية \ 
فلسطني  

أصـدر العديد مـن الكتـب العلمية وقصص 
لألطفال 

نذكر منها :
1.اضطرابات التواصل يف اللغة والكالم.

2.االعاقة السمعية.

3.فن التواصل بلغة الجسد.
4.ظاهرة تدخني االرجيلة. 

5.البيليوترابيا (التدريس العالجي عن طريق 
النصوص االدبية).

6.لغة الجسـد يف القرآن الكريم .. مرتجم اىل 
اللغة االنكليزية واللغة الرتكية ايضا .

7.لغة الجسد يف الحديث النبوي الرشيف.
8.الدعابة يف االسالم.
9.الدعابة يف التعليم.

سـلوك  معالجـة  يف  االلـوان  10.اهميـة 
العدوان.

11.اهمية الدعابة يف عمل الداعية.
12.دالالت االلوان يف القرآن الكريم والحديث 

النبوي الرشيف .
13.أهمية االبتسامة يف عمل الداعية. 

14.تطوير لغة الحوار عند الصغار .
15.التفكك االرسي وجنوح االحداث. 

بعض من قصص االطفال 
16.سريين والطبيب.

17.القرد الصغري.
18.الحظ ام القداسة ؟
19.ارضاب الجميالت. 

20.ملاذا اعتذر ؟

دخلنـا بيـدر االديـب الفلسـطيني الدكتور 
مروان احمد وخرجنا منه بهذا العطاء :

* يف طور الحداثة يف العمل األدبي و صورته 
الحالية أخرجت من نمطّية الفهم و التداول 
أم هي نتاج لتطور الحرف مثلما هي تطور 
الحيـاة ؟ بمعنـى آخر: اللغـة مطلقة قابلة 
للتطـور الزمنـي أم محدودة عـىل صيغة و 

مفردات ثابتة ؟ .
- اللغـة العربيـة كائن حي يتطـور بمرور 
الزمـن وعندنا يف لغتنا مفصل علمي اسـمه 
(التطـور الداليل) املسـألة نسـبية يف ثنائية 
القديـم والحديـث ففـي الوقت الـذي علينا 
مغـادرة بعـض األثر املعريف القديـم نجد أن 
هناك أثراً قديماً عظيماً والذي يراجع منهاج 
البلغـاء للقرطاجنـي سـريى امليـزة العليا 

للمعرفة القديمة.
 * التناقض والتهجـني والتكلف هي عيوب 
اللغـة كمـا أن املبالغـة يف االشـتقاقات إىل 
درجة استخدام كلمات غري مستعملة أثر يف 

نوعية النتاج األدبي. 
- التكلـف والتهجـني عيبـان رسمديان أما 
التناقـض ففي جانب منه يدخـل يف اإلبداع 
والسـيما حني يؤسـس أبيجرامـا واأللفاظ 

غري املسـتخدمة قد تعطي جمالية... أقصد 
العيب أن يستخدم شاعر الفصحى العامية 

أو لغة ليست عالية.
* ما رأيك يف ما نالحظه ابتعاد بعض النقاد 
عـن وظيفته النقدية املعروفـة اىل الوظيفة 

التمجيدية إذا صح التعبري؟
- اعتقـد ان النقد حالـة ابداعية اخرى ، لذا 
مـن الصعب جدا عىل الناقد املهني ، صاحب 
االسـم الراسـخ ان يتعامل مـع نص هابط 
ويمجده ، النه بالنتيجة سيؤثر عىل خارطة 
اسمه يف الساحة الثقافية والعكس صحيح، 
الناقـد املاهر مـن يبحث عن نـص يزيد اىل 
اسمه ملعانا وبريقا ، ليتواشج ويرتك بصمته 
املؤثـرة / نحن بحاجة اىل الناقد الفاحص / 
الناقد الثاقب الذي يّثبت رؤياه ورؤيته دون 
رقيب اخر، دون تمايـز او انحيازات ، وكما 
اسـلفت اكـرر ان الناقد مبـدع اخر يضيف 
بريقـا للنص وهو يـيضء الحالة بمصابيح 

االبداع.
 * لقـد صنعت قصيـدة النثر لهـا مكاناً يف 
مشـهدنا الشـعري فهل ترى بأنهـا جديرة 

بمكانتها ؟
- قصيـدة النثـر ، قصيـدة حيـة ولدت من 

رحـم التنـوع ، مـن رحـم التنامـي للنص 
بعفويـة االزمنـة وتراكمهـا املعـريف، دائما 
اقـول ان رهاننـا الشـعرية وليـس شـكل 
الكتابـة الشـعرية ، هل تتواجد شـعرية يف 
النـص بأنواعه ؟ اقف امـام اي نص يبهرنا 

بشعريته .
قصيدة النثر ، قصيـدة لها مكانتها العاملية 
والعالية ، لغتها ، شـكلها، حيوية مفرداتها 
وكينونتهـا ،كونيتها ،رغم كثـرة مطبليها ، 
لكنها جديرة بالفرز بني الخّطارين وشعراء 
قصيدة النثر، كمـا االوراد تنمو عىل جانبيه 
االعشـاب ، لكنه حتما دون عطـر ، املتلقي 
الفطن بإمكانه ان يفّرق بني الوردة والعشب 

املمتد عىل حافات  سيقان أغصان الورد.
 * هل لنا ان نجدد او نغادر املفاهيم القديمه 

لتحقيق متطلبات املتغري املعريف؟
- ال يمكننـا ان ننسـلخ عـن واقع عشـناه 

طويال بكل هذه السهولة .
ان التأريـخ والرتاث اسـلوبان معرفيا ننهل 
منهما ما نشـاء ، التجربة الحياتية املعيشة 
مهما لرتسـيخ الفعـل الثقايف واملعـريف ، لذا 
ترانا نجدد حاالتنا مع مرور الوقت ونعززها 
باملغايـرة ومواكبـة الحداثـة ،وفـق رؤيـة 

االنفتـاح عـىل الجديد واملتجـدد يف يومياتنا 
املزحومة باألحداث .

الحياة يتصاعد نبـض ايقاعها اليومي ، لذا 
البـد مـن مواكبتـه ،لتحقيق الفعـل املعريف 

املتغري واملتجدد.
* نعود إلصداراتـك القيمة التي تتحدث عن 
السـعادة والفرح والبسمة يف القرآن الكريم 
وحس الدعابة منه يف االسالم  التي يحتاجها 

االنسان  .
- الضحـك واملـرح وروح الفكاهـة سـلوك 
اجتماعـي يرتبط باإلنسـان دون غريه من 
املخلوقات، فاإلنسـان حيـوان ضاحك، وقد 
اعتـربه البعض فنًّا ابتدعته النفس البرشية 
ملواجهـة مـا يف حياتها من شـدة وقسـوة 
وحرمـان، ولكن الحقيقة أنـه آية من آيات 
الله يف خلق البرش، فهو سـبحانه الذي مّيز 
اإلنسـان بالضحك والبكاء إىل جانب أشـياء 
أخرى كثرية عىل رأسـها العقل والنطق قال 
تعـاىل: {َوأَنَُّه ُهـَو أَْضَحَك َوأَْبَكـى} [النجم: 

 .[43
وإسـالمنا ديـن عظيـم، ال يصـادر الفطرة 
البرشية وحاجة اإلنسـان إىل املرح والضحك 
واالنبسـاط، بل عىل العكس، يرحب بكل ما 
يجعل الحياة باسـمة طيبة، ويحب للمسلم 
أن تكون شـخصيته متفائلة باشة، ويكره 
الشـخصية املكتئبة املتطـرية، التي ال تنظر 
إىل الحيـاة والناس إال من خالل منظار قاتم 

أسود.
مقاالتـك  لكتابـة  الهرمـي  البنـاء  مـا   *

وابحاثك؟
- اي نتاج يجب ان يعتمد عىل الواقع بالدرجة 
بالطـرح  الهـادف  املحـور  فيكـون  االوىل 
وباالسـباب والدوافـع  وايجـاد الطروحات 
ملعالجتهـا واعطـاء النصح واالرشـاد وبان 
يكون لها دور فعال واسـايس يف معالجة اي 
ظاهرة تؤثر سـلبا عىل اجيالنا متل االدمان 
والتنمـر والعنـف واألميـة ومن هنـا تكون 
طروحاتنا للمسـاهمة ببناء ركيزة من اجل 

غد افضل نطمح له جميعا  .
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ال لن تكوني 
هامشا يف صفحة التاريخ 

وال فوىض  
يف  بهو  املكان 

أنت لست ضوضاء 
أحدثتها الحروف 
وال مجرد جمال 

تناثر عىل درب الزمان 
وسالت عليه شهوة 

املارقني 
أنت يا دمشق 

لست قرطا 
يف أذني الكون 

كما تراك عيون الجمال 
بل أنت الكون 

الذي تتزين بأذنيه 
أقراط العالم برمته 

قالوا  أنك  قميص سالم 
محاك عىل مقاس 

 املجد  
يلتمس دفء الحياة 

وأنا أقول
 أنك  زرار األمان 

الذي لواله 
ما سرتت قمصان 

دمشق الزرار 
الذي يقتلع 

عيون  عراوي الحقب
فتغلق فاها 
وتلم مداها 

وتنضوي تحت وطاة رضاها 
غنوا فكنت يف األغاني 

سوارا رشيقا 
ملاذا تاهوا عن كونك املعصم ؟!

ولوال خرصك  
مارقصت أساور 

حاول البعض رغم كثرتهم 
 أن يرتقوا نرصك 

برقع سوداء 
حققت مرادهم 

فكنت ثوبا اسودا بالكامل 
لبسه  تاريخهم

 وبقيت عروس أمانينا البيضاء 
  يوم زفاف 

 ماضينا وحارضنا ومستقبلنا
إىل العلياء

@H@’ìflÜI@b‰Ó„bflc@ëÎã«
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يتعـرض األزواج للريبة والشـك من 

وقت آلخـر بشـأن عالقتهما ووفاء 

بعضهما لبعض، وهذا أمر طبيعي. 

ولكـن، هنـاك عالمـات وإشـارات 

معينـة تـدل عـىل وفـاء الزوجـني 

لبعضهما وعـدم خيانتهما لبعض، 

تعرف عليها:

1.التلقائيـة والهدوء عنـد االهتمام 

عـىل  الحصـول  أو  جديـدة  بعـادة 

أصدقاء جدد:

ويعنـي هذا، أنـه عند اهتمـام أحد 

الطرفـني بعـادة جديـدة كالذهاب 

ملكان معـني كل يومني، أو الحصول 

عـىل صديـق جديـد، يكـون هادئاً 

سـؤال  فعنـد  بشـأنها،  وتلقائيـاً 

الطرف اآلخر عن هذه العادة أو ذلك 

الصديـق، ال يسـتخدم الطرف األول 

وسـيلة دفاعية يف الـرد عىل الطرف 

اآلخر،ممـا يؤكـد أنه ال يوجد شـئ 

خاطئ فيما يفعله.

 2.عدم فقدان االهتمام أو االهتمام 

الزائد عن الحد: 

الخيانـة أو الدليل عـىل عدم الوفاء، 

يأتي دائماً مصطحباً بقلة االهتمام 

بالطـرف اآلخر، أو يف حـاالت نادرة 

يكـون االهتمـام زائـداً عـن الحـد 

بشكل مبالغ فيه ويثري الريبة، وعىل 

غري العادة. ولكن، إذا ظل الشـخص 

مهتماً بزوجه ويوليه االهتمام الذي 

عهـده عليه دائمـاً، فيـدل ذلك عىل 

وفائه به وعدم قيامه بالخيانة. 

3.العالقة الحميمية: 

يعتـاد الزوجني عىل قـدر معني من 

العالقة الحميمية يف عالقتهما، وإذا 

ما ظل ذلك القدر مستمراً فيدل عىل 

عدم الخيانة. 

4.تخطي الخالفات البسيطة: 

يتعـرض األزواج بـال شـك لجداالت 

ونقاشـات حادة تتخلـل عالقتهما. 

ولكن، إذا ما تصاعد أي جدال صغري 

أو نقاش حاد معتاد إىل شجار كبري 

فيدل ذلك عىل عـدم احتمال الطرف 

الخائن للطرف اآلخر، واستغالله أي 

فرصة لقطع التواصل بينهما. 

5 .السؤال املبارش: 

وهـي أصعـب طريقـة ملعرفـة إذا 

كان أحـد الزوجـني خائن، السـؤال 

املبارش للطرف الذي ُيشّك أنه خائن، 

وبالطبـع يجـب عـدم توجيـه هذا 

السـؤال إال إذا ما أصبح ظاهراً جداً 

خيانـة أحـد الطرفـني لآلخـر. وإذا 

كانت اإلجابة بنعم، هذا األمر سيغري 

من كل شئ، أما إذا ما أجاب الطرف 

الخائـن بال وهـو يكذب، سـيكون 

واضحـاً عليه كذبـه، وإذا أجاب بال 

وهو صادق، سـيكون أيضاً واضحاً 

صدقه. 

هـل تعلـم بأن هنـاك مـواد طبيعيـة لتفتيح 
لون الشـعر  يف منزلـك ؟ إنهـا طريقة تفتيح 
الشعر بالليمون نعم يمكنك بإستخدام عصري 
الليمون تفتيح الشـعر فهو جيدة للون الشعر 
وصحـة الجلد  وهي تقنيـة طبيعية  وممتعة 
ولكـن قـد ال تعطي تأثـري قوي مـع أصحاب 
الشـعر الداكـن . وإليـك طريقـة تفتيح لون 

الشعر بالليمون يف منزلك .
املكونـات التـي تحتجينهـا لــ إتمـام تفتيح 

الشعر بالليمون :
3 ثمرات ليمون كبري الحجم .
2 أكياس من شاي البانونج .

1 معلقة صغرية من القرفة املطحونة .
1 معلقـة كبرية مـن زيت اللـوز أو زيت جوز 

الهند .
زجاجة رزاد فارغة .

خطوات تفتيح الشعر بالليمون :
أصبـح لدينـا األن الليمون،  معلقـة من زيت 
اللوز،2 أكياس شاي البانونج ومعلقة صغرية 

من مسحوق القرفة .
العمـل عيل غيل واحد كوب مـن املاء عيل النار 
وإضافة أكياس شـاي البانونـج إليها وتركه 

عيل جانب لبضع دقائق .
بعدها، يتـم عرص الليمون حتـي تحصل عيل 
1/3 كـوب  من العصـري وإضافته إيل زجاجة 
الرذاذ و الحـرص عيل عدم وجود أي بذور من 

عصري الليمون .
تحديد كميات من القرفة وزيت اللوز إلضافتهم 
إيل زجاجـة الـرذاذ إيل الشـاي والليمون وترك 
الخليط حتـي يختمر قليالً ثـم إغالق زجاجة 

الرذاذ كما هو موضح بالصورة .
ويف النهاية البدء  رش الخليط عيل الشـعر 
يف  ترغـب  التـي  املناطـق  يف  وخصوصـاً 

تفتيحها .
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كـرات  لتحضـري  املكوّنـات.. 
اللحم: 

زيت نباتي – ربع كوب
لحم غنم مفروم فرماً ناعماً – 

كيلوغرام
بقسماط – نصف كوب

بصل حجم كبـري مفروم فرماً 
ناعماً – 1 

ثوم مهروس – 4 فصوص
دقيق – ملعقة كبرية

ماء – ربع كوب
عصري ليمون حامض – ملعقة 

صغرية
كمون - ملعقة صغرية

فلفل أسود - ملعقة صغرية
ملح - ملعقة صغرية

صلصة طماطم – كوب

لتحضري الباذنجان: 
باذنجان حجم متوسط – 2 

زيت زيتون – بحسب الحاجة
عصـري ليمون حامـض – ربع 

كوب
ماء – بحسب الحاجة

6 مالعـق   – بارميـزان  جبـن 
كبرية

حليب – كوبان
زبدة – 6 مالعق كبرية

دقيق – 6 مالعق كبرية
ملح – ملعقة صغرية

طريقة العمل

 1.  لتحضـري كـرات اللحـم: يف 
وعـاء، ضعـي اللحـم املفروم، 
البقسـماط،  الثـوم،  البصـل، 
الليمون  الدقيق، املاء وعصـري 

الحامض.  
امللـح  الكمـون،  أضيفـي    .2 
أخلطـي  األسـود.  والفلفـل 
جيداً حتـى تحصيل عىل مزيج 
إىل  الوعـاء  أدخـيل  متماسـك. 

الثالجة لـ3  ساعات.   
 3.  أخرجـي الوعاء من الثالجة 
وشّكيل كرات متساوية الحجم 

من مزيج اللحم.  
 4.  سـّخني الزيـت النباتـي يف 
مقـالة عـىل حـرارة مرتفعة. 
أضيفـي كرات اللحـم وقلّبيها 
كل  لونهـا مـن  يتغـري  حتـى 

الجهات.  
 5.  أضيفـي صلصـة الطماطم 
وقلّبي املكونـات حتى تتغطى 
كـرات اللحم مـن كل الجهات. 
خففي النار. إغيل املزيج حتى 
يكثف  قوامه ثّم ضعيه يف طبق 

جانباً.  
 6.  لتحضـري الباذنجان: حّمي 
الفرن عـىل حرارة 180 درجة. 
إدهني صينية بالقليل من زيت 

الزيتون. 
الباذنجـان  اثقبـي حبتـي    .7 
بواسطة شوكة. ضعيهما عىل 
الصينيـة وأدخليهـا إىل الفرن 

لـ30 دقيقة. 
 8.  عندمـا ينضـج الباذنجـان 
أخرجـي الصينية مـن الفرن. 
حبتـا  تـربد  حتـى  انتظـري 

الباذنجان ثّم قّرشيهما.  
الليمـون  عصـري  اخلطـي    .9 
الحامـض والقليل مـن املاء يف 
الباذنجان  وعاء. إنقعي حبتي 
دقيقـة  لــ155  املزيـج  يف 
وصّفيهما حتـى  تتخلّيص من 

كل السوائل. 
قـدر  يف  الزبـدة  ذوبـي    .10 
عىل حـرارة متوسـطة، زيدي 
باسـتمرار  وحرّكـي  الدقيـق 
لـ44 دقائـق. أضيفي الحليب 
تدريجياً مع التحريك  املسـتمر 

حتى الغليان.  
 11.  خففي النار، إغيل املكونات 
عىل حرارة هادئة لـ33 دقائق 
مع التحريك املستمر وأضيفي 
الباذنجـان، إهـريس املكونات 
بواسطة  شـوكة حتى تحصيل 

عىل القوام املرغوب به.  
البارميـزان   12.  زيـدي جبـن 
ونّكهـي بامللـح. حرّكـي قليالً 
حتى يذوب الجبن وأزييل القدر 

عن النار.  
 13.  ضعـي مزيج الباذنجان يف 
طبـق التقديـم، أضيفي كرات 
عـىل  الطبـق  وقّدمـي  اللحـم 

سفرتك. 
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رضبة الشـمس هي واحدة من أخطر الحاالت 
املرضيـة الشـائعة يف فصـل الصيـف. وتحدث 
نتيجـة التعرّض املفرط ألشـعة الشـمس من 
دون وقاية ومن دون تزويد الجسـم بالسوائل 
التي يحتاجهـا، فرتتفع درجة حرارة الجسـم 
برسعـة، دون أن يتمكـن األخـري مـن تربيـد 

نفسه.
وعندما تحدث رضبة الشمس، يمكن أن ترتفع 
درجة حرارة الجسم إىل 106 درجات فهرنهايت 
أو أعـىل يف غضون 10 إىل 15 دقيقة، كما يمكن 
أن تسـبب رضبـة الشـمس إعاقـة دائمـة أو 

الوفاة؛ إذا لم يتلق املصاب عالجاً طارئاً.
يف السـطور التالية، نسـتعرض أعراض رضبة 

الشمس عند الكبار:
1.ارتبـاكاً يشـمل تغيـرياً يف الحالـة العقليـة 

وتداخالً يف الكالم.
2.فقدان الوعي (غيبوبة).

3.الجلد الساخن والجاف أو التعّرق الغزير.

4.التنفس الرسيع.
5. تّرسعاً يف رضبات القلب.

6.ارتفاعاً شديداً يف درجة حرارة الجسم.
تابعي املزيـد ما هي املالريا وأهـم أعراضها يف 

اليوم العاملي للمالريا؟
الجلـد السـاخن والجـاف من أعـراض رضبة 

الشمس عند الكبار
إذا تأخـر عـالج رضبة الشـمس قـد يتعرّض 
اإلنسـان للوفاة، لذلـك يمكن اتبـاع الخطوات 

التالية إلجراء اإلسعافات األولية للمصاب:
-البقاء مـع املريض حتى وصول اإلسـعافات 

الطبية الطارئة.
-نقـل املريض إىل منطقـة مظللة وباردة ونزع 

املالبس الخارجية عنه.
-تربيد املريض برسعة بالطرق التالية:

-املاء البارد أو الحمام البارد.
-ضع قطعة قماش مبللة باردة عىل جلده.

-حاول تشـغيل الهواء حـول املريض لترسيع 

التربيد.
-ضع قطعـة قماش مبللة بـاردة أو ثلجاً عىل 
الـرأس والرقبة واإلبطـني واألربيـة؛ أو انقعي 

املالبس باملاء البارد.
ويمكـن أن يتعرّض اإلنسـان املصـاب برضبة 
الشـمس إىل اإلنهـاك الحراري، وهو اسـتجابة 
الجسم لفقدان املاء وامللح بشكل مفرط، عادة 
مـن خالل التعّرق املفرط، ومن املرجح أن يؤثر 
اإلرهاق الحراري عىل كبار السـن، واألشخاص 
الذيـن يعانون من ارتفاع ضغـط الدم، وأولئك 

الذين يعملون يف بيئة حاّرة.
وتشمل أعراض اإلنهاك الحراري صداع الرأس، 
والغثيان، والدوخة، والضعف. إضافة إىل التهيج 
والعطـش والتعـّرق الشـديد وارتفـاع درجـة 
حرارة الجسم، وقلة إنتاج البول. وتؤدي رضبة 
الشـمس عند الكبار يف بعـض األحيان إىل نوبة 
إغمـاء أو دوار تحدث عـادًة عند الوقوف لفرتة 

طويلة جداً أو الوقوف فجأة بعد الجلوس.

التزايـد املطرد يف اسـتخدام الهواتف الذكية وانتشـارها عىل نطاق واسـع للغاية 
مؤخـًرا، فإنه من الطبيعي أن تظهر العديد من املشـكالت املؤرقة للمسـتخدمني 
والتـي ربمـا يصعب حلهـا يف املنـزل أو حتى عىل إيـدي متخصصـني، وأبرز تلك 
املشـكالت هو وقـوع الهاتف عن طريـق الخطأ يف املاء، إذ أنه وبمجرد سـقوطه 

فعليك التفكري يف طريقة سهلة و رسيعة إلنقاذه.
أول يشء عليك أن تلحق هاتفك بعد السـقوط يف املاء بأرسع ما يكون، ألنه هناك 
فرصـة كبرية لعـدم تأثر الهاتف باملياه إذا ما التقطـه رسيًعا وتقليل مدة وجوده 

داخل املاء، ولكن ربما ال يستطيع أحدنا تجنب مثل هذه الظروف غري املتوقعة.
وهنـاك العديد من األوقـات التي يمكن فيها أن تسـوء حالة هاتفـك الذكي حال 
سقوطه يف املاء، وذلك إذا لم يكن عليه حماية عالية ضد املاء والغبار، حيث يمكن 
أن يتسـبب ذلك يف تلف املكونات الداخلية للهاتف، كما يمكن أن يتسـبب األمر يف 

إلحاق الرضر بخاصية اللمس يف هاتفك أو حتى أسوأ من ذلك.
لكي تضمن الحد األدني من الرضر إذا ما سـقط هاتفك الذكي يف املاء، فإن هناك 

العديد من الخطوات الهامة التي يمكنك القيام بها فوًرا حال سقوطه، وأبرزها:
- إخـراج الهاتـف مـن املاء عـىل الفـور، ثم جففيـه جيـًدا بقطعـة نظيفة من 

القماش.
- إذا كان هاتفك ال زال يعمل بعد سقوطه يف املاء والتقاطه، فعليك القيام بإيقاف 
تشغله فوًرا، وعليك مقاومة رغبتك يف فتحه والتحقق من إذا ما كان ال يزال يعمل 
أم ال، ألن هذا ربما يمنعه من العمل يف املسـتقبل، إذا ما وجدته مغلًقا، فال تحاول 

تشغيله مطلًقا أو الضغط عىل أي أزرار.
- عليـك إزالة الغطاء الخلفي للهاتف بعد التقاطه إن أمكن، وإذا ما كان موجوًدا، 

فعليك إخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة منه فوًرا.
- احـرض قطعة من القمـاش القطني الجاف، ثم جفف بها هاتفك، أو اسـتخدم 
منديـل مطبخ فائق االمتصاص، من أجـل امتصاص أكرب قدر ممكن من املاء، ثم 
قـم بهز الهاتـف الذكي برفق من أجـل إزالة أي ماء يف املنافذ مثل منفذ سـماعة 

الرأس مقبس الشحن.
- ثم ضع هاتفك الذكي بعد تجفيفه جيًدا يف وعاء من األرز الجاف، ثم قم بتغطيته 

بالكامل داخل األرز واتركيه ملدة 48 ساعة عىل األقل.
- بعد انتهاء الـ 48 ساعة عليك أن تتحقق من منافذ األرز ثم قم بإزالة أي حبوب 
عـرب زوج صغري من امللقط، وبعدها يمكنك تشـغيل الهاتف الختبار، فإذا نجحت 
عليك أن تتأكد من نسخ جميع بيانات بشكل احتياطي عىل الفور، ألنه من املحتل 

أن يتوقف الهاتف عن العمل مرة أخرى.

يعـّد قياس الطول والوزن، سـواء عند 
البالغني أو األطفال، أمراً حيوياً لتحديد 
نوعيـة الحيـاة، ومعيـاراً يمثـل النمو 
العـام. يف التـايل  نطلعكـم عـىل الوزن 

املثايل حسب الطول يف التقرير اآلتي:
يعترب قياس الطول والوزن أمراً حيوياً 
لتحديـد نوعيـة الحياة ومعيـارا يمثل 

النمو العام
الطول والـوزن حقيقتان أساسـيتان 
تحـددان بإسـهاب ماهيـة الصحة، إذ 
إن قياسهما باستخدام مخطط الطول 
والـوزن يحـدد ما إذا كانـا يف وئام، ما 

يعكس حالتك الصحية.
أما العوامل الرئيسية األخرى التي تؤثر 
عـىل الوزن، فهي تشـمل: سـن الفرد، 

وجنسه، وحجم جسمه.
إىل  والـوزن  الطـول  مخطـط  يهـدف 
مسـاعدتك عـىل تقويم االرتبـاط بني 

املكونني
إىل  والـوزن  الطـول  مخطـط  يهـدف 
مسـاعدتك عـىل تقويم االرتبـاط بني 
املكونـني. وبالتـايل، يجب عليـك ربط 
النسـبة بني االثنني؛ عن طريق تفسري 
موضعك يف الرسـم البيانـي عىل النحو 
الصحيـح. هـذه هـي الطريقـة التي 
تحصل بها عىل ثالث حاالت من الرسم 

البياني.
- الـوزن الصحـي: يعنـي أنـك ضمن 

النطاق النسبي املحدد.
- نقصـان الـوزن: أنت دون املسـتوى 
املحـدد يف الرسـم البيانـي. يجب عليك 
طلـب املسـاعدة الطبيـة املتخصصـة 

ملعرفة السبب والعالج لذلك.
- زيادة الوزن: وزنك أعىل من املستوى 
القيـايس لطولـك. إنـه يـدل عـىل أنك 
معرّضـة لخطـر اإلصابـة بالعديد من 
األمراض، وعليـك اتخاذ تدابري عالجية 

لفقدان الوزن.
طـرق حسـاب مـؤرش كتلـة الجسـم 

املثايل
حساب مؤرش كتلة الجسم املثايل

يمكنك حسـاب مـؤرش كتلة الجسـم 
املثايل باستخدام الصيغة التالية:

الوزن بالكيلوغرام = 2.2 × مؤرش كتلة 
الجسم + (3.5 × مؤرش كتلة الجسم) 

× (االرتفاع باألمتار ناقص 1.5).
نصائح للحفاظ عىل الوزن املثايل

تكون فعالية مخططات الطول والوزن 
أكثـر وضوحـاً عند البالغـني، حيث إن 
القياسـات موحدة مقارنـة باألطفال. 
لذلك، بالتأكيد بالنسـبة للبالغني، فهو 
أقـل عرضـة للتنـوع، وهو أمـر بالغ 
األهميـة يف حالة نمو األطفـال، حيث 

يمكن أن يؤثر عىل نمو الطفل.
الزيادة يف الوزن نتيجة طبيعية ألسلوب 
الغذائيـة  العـادات  الحديـث.  الحيـاة 
غـري الصحية ونمـط الحياة املسـتقر 
واإلجهـاد هي أهم العوامل املسـاهمة 
يف السمنة. هذا، بدوره، يمكن أن يؤدي 
إىل مجموعة من األمراض، والتي يمكن 
تقليـل مخاطرها بشـكل كبـري باتباع 

بعض الخطوات الرضورية، ومنها:
1.االلتزام بنظام غذائي صحي: التزمي 
بنظـام غذائـي صحـي وحافظي عىل 

وزنك مستقراً.
2. تبنـي العـادات النشـطة: حافظي 
عـىل لياقتـك ونشـاطك طـوال اليوم؛ 
باتباع روتني يومي من النشاط البدني 
الذي يناسـب جدولك. عـالوة عىل ذلك، 
احريص عىل تحقيق التوازن بني تناول 
السـعرات الحراريـة وحرق السـعرات 
نشـاط  أداء  يف  واالنتظـام  الحراريـة 

بدني.
3. أخذ قسـٍط واٍف من الراحة: يوىص 
بالذهاب إىل الفراش مبكراً واالستيقاظ 
مبكـراً. أوالً: يحافـظ هذا عـىل تنظيم 
السـاعة البيولوجيـة، وثانيـاً: يـوازن 
إفراز الهرمونات يف الجسم. عىل سبيل 
املثـال، يتسـبب التوتر يف حـدوث خلل 

هرمونـي يف جسـمك ويضيف زيادة يف 
الـوزن. لذا، فإنَّ الراحة الكافية والنوم 
العميق رضوريان للجسم للتعامل مع 

جميع األنشطة الصارمة
4. تقليـل التوتر: يسـاعد اتباع عادات 
غذائيـة صحيـة ونمـط حيـاة نشـط 
والنوم السـليم عىل التقليل من التوتر. 
باإلضافـة إىل ذلـك، ستشـعرين أيضاً 
باالسـرتخاء؛ ألنـك تتجنبـني التدخني 
واإلفـراط يف تنـاول الكافيـني. لذلـك، 
تناويل طعاماً صحياً ومتوازناً وتجّنبي 
األطعمـة املصّنعـة. تأكدي مـن اتباع 
عادات غذائية جيدة؛ ألنها تحدد هدفك 
يف الحصول عىل نمط حياة صحي. من 
األفضل تناول حصص صغرية يف كثري 

من األحيان والشبع بدالً من الجوع. 
تحققـي من نسـبة الطـول إىل الوزن 
باستخدام دليل الرسم البياني التقريبي 
ملتوسط الطول األمثل التقريبي لنسبة 

الوزن املوضح أدناه:
الوزن/ الطول

(cm)/ (52.6 kg 155)
(cm)/ (54.9 kg 157)
(cm)/ (57.6 kg 160)
(cm)/ (59.9 kg 163)
(cm)/ (62.6 kg 165)
(cm)/ (64.8 kg 168)
(cm)/ (67.6 kg 170)
(cm)/ (69.8 kg 173)

 (cm)/ (72.6 kg 175)
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اإلبتسـامة تعرب وبشـكل مبارش 
عن الحالة النفسية التي يعيشها 
الشـخص يف تلـك اللحظة.. فهي 
قـد تكـون إبتسـامة حقيقية أو 
إبتسـامة مجاملـة أو إبتسـامة 
ملل وغريها من املشـاعر. ولكن 
كل شـخص وبعيداً عن املشـاعر 
اللحظوية يبتسم بطريقة معينة، 
وهـذه الطريـق ترتبـط بصفات 

شخصيته وبما هو عليه.
جيـداً  بالصـور  تمعنـي  لذلـك 
وإختـاري الصورة التـي تطابق 
طريقتـك يف اإلبتسـام لتعـريف ما 
الذي تكشفه عنك أو عن االخرين 
الـذي يقابلونـك بأنـواع مختلفة 

من اإلبتسامات.
الصورة رقم ١

اإلبتسـامة هذه التي يظهر فيها 
الجزء العلوي من األسـنان فقط 
مـع إخفـاء تـام للجزء السـفيل 
ترتبـط بشـخصيات تعانـي من 
مشاعر إنعدام االمان بشكل عام. 
وهي عـادة يتـم «وضعها» حني 
الشـخص يحـاول خداع  يكـون 
اآلخـر من خالل إقناعـه بأمر ما 
يعـود عـىل صاحـب اإلبتسـامة 
بالفائـدة أو حـني يكـذب. هـذه 
اإلبتسامة غري بريئة عىل اإلطالق 

يكـذب  مـا  غالبـاً  وصاحبهـا 
ويخدع.

الصورة رقم ٢
إبتسامة أقرب اىل الضحكة تظهر 
فيها األسـنان العلوية والسفلية 
والشـفاه تكـون ممـدوة . هـي 
إبتسـامة الفم املفتـوح التي تدل 
إيجابيـة محبة  عىل شـخصيات 
للحيـاة. هـي إبتسـامة ترتبـط 
والفعليـة  الحقيقـة  بالسـعادة 
وصاحبها صادق تماماً وال يملك 
ما يخفيه عن غريه عىل اإلطالق.

الصورة رقم ٣
العريضـة مع  اإلبتسـامة شـبه 
ظهـور للجـزء العلوي والسـفيل 
لألسنان ولكن خالفاً للنوع أعاله 

األسنان فوق بعضها البعض، أي 
الفم غري مفتوح. هذه اإلبتسامة 
ترتبط بشخصيات تحاول إرضاء 
الجميع والظهور بشـكل ودود.. 
قـد تكـون كذلـك وقـد ال تكون، 
االمر يعتمـد عىل حجم معرفتكم 
بالشـخص الـذي يعتمـد هكـذا 
إبتسامة. هي إبتسامة إجتماعية 

غري صادقة اىل حد ما.
الصورة رقم ٤

فم مفتوح يظهـر الجزء العلوي 
مـن األسـنان وغالبـاً مـا تكون 
اىل  إمـا  باتجـاه معـني  الشـفاه 
اليمني أو اليسـار و اىل أعىل. هذه 
اإلبتسامة هي قناع يخفي خلفه 
الشـخص حقيقـة ما يشـعر به 

فعالً يف تلـك اللحظـة او تلك. اي 
انها ترتبط بشخصيات ال تنفتح 
عـىل االخريـن بسـهولة أو انهـا 
التثـق باالخرين وبالتـايل تخفي 

مشاعرها الحقيقية.
الصورة رقم ٥

فم مفتـوح يكاد يصل اىل مرحلة 
الضحك واالسـنان العلوية تظهر 
مـع جزء بسـيط مـن السـفلية 
كما ان االسـنان الداخلية تظهر. 
الشـفة العلوي مرفوعة والسفىل 
ممدوة اىل أسـفل. هذه اإلبتسامة 
يعتـربون  بأشـخاص  ترتبـط 
أنفسـهم أفضـل وأعـىل مكانـة 
انهـا  أي  غريهـم.  مـن  واذكـى 
إبتسامة الشـخصيات املتعجرفة 

املغرورة.
الصورة رقم ٦

محاولة التحكم باإلبتسـامة من 
خالل عض الشفة السفىل هو دليل 
عىل مسـتويات عالية من التوتر. 
هـذه النوعيـة مـن اإلبتسـامات 
عادة ترتبط بشـخصيات متوترة 
امـا بـني حـني واخـر أو بشـكل 
دائم. من خالل محاولة تحكمهم 
بإبتسـامتهم هم يظنـون بانهم 
يمكنهـم التنفيس عـن قليل من 

التوتر الذي يشـعرون به.

هـل تعلم أن املاء يشـكل أكثر مـن نصف وزن 
اإلنسان البالغ.

هـل تعلم أن الجـزء األيمن مـن الدماغ يتحكم 
بالشق األيرس من الجسم، والعكس صحيح.

هـل تعلـم أن للـورد أكثر مـن 100 ألف صنف 
ونوع.

هل تعلم أن أول من صنع الصاروخ هي أملانيا، 
وذلك يف عام 1942.

هـل تعلـم أن القـدس تـم احتاللها عـىل مدى 
التاريخ 24 مرة.

هـل تعلـم أن قلـب اإلنسـان ينبـض حـوايل 
115.000 مرة يومياَ.

هل تعلم أن أكثر الفواكه نفعا لجسـم االنسان 
هي فاكهة العنب.

هـل تعلـم أن يف الهنـد يولـد مولـود جديد كل 
ثانيه.

هـل تعلم أن يف مرص يولـد مولود جديد كل 20 
ثانيه.

صــــورة و حــــدث
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ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

العمـل املضنـي الـذي تقـوم بـه غري سـهل عىل 
اإلطـالق، لكن تكون له انعكاسـات إيجابية أبرزها 
النجاح الذي يلوح يف األفق. أن يكون الرشيك من أقرب 
الناس إليك، فهذا من أبسـط قواعـد العالقة الناجحة. 
تميل إىل اإلفراط يف تناول الطعام، لكنك يف الوقت نفسه 

تشعر بعقدة ذنب. احسم أمرك.

ستعم أجواء من االرتياب تستوجب منك اتخاذ 
موقـف مـا، وسـتجد حاليـا صعوبـة يف التخيل 
عن طريقة تفكـريك املعتادة، بالرغـم من العواقب 
السلبية التي قد تكون نابعة من املايض. مع ذلك، حاول 
أن تكـون متفتحا حتـى تتمكن من تخطـي املصاعب 

والعراقيل بليونة وسهولة.

سـوف تحصـل اليوم عـىل الكثـري مـن االهتمام يف 
العمـل، كما أن روح الفريق ملحوظـة. اعمل يف فريق 
كلمـا أمكن ذلك، ألن هذا يجعلك تشـعر براحة. قم بعمل 
يشء غـري عادي اليوم مع أصدقائـك. ما رأيك يف إقامة حفلة؟ 
أنـت يف حالة مزاجية جيـدة ويمكنك تحمـل أي يشء. لكن ال 

ترهق نفسك، وإال فسوف تعرض صحتك للخطر.

ال عجب أن تشعر وكأنك يف مركز الكون، فالناس 
ينجذبون إليك ويشـكلون مجموعة سـعيدة حولك 
حيثما تذهب. تمتع باملحبة والود. النجوم تمدك بطاقة 
حب هائلة يشـعر بها من حولك اليوم. كن مبتسما وانس 
كل هموم األرسة و العمل فقط اسـتمتع بالحياة كما هي 

خالية من التعقيدات .

إذا شـعرت خالل األيام املاضية أنك لست عىل 
ما يرام، فستالحظ اليوم أن هناك تغريا ملحوظا 
يف أدائك. انتهز الفرصة اليوم لقضاء وقتك يف مكان 
هـادئ أو يف النـادي ملمارسـة رياضتـك املفضلـة أو يف 
رياضة املـيش. ننصحك بأن تعرض أفـكارك الواضحة 

عىل اآلخرين لتستفيد من خرباتهم.

ينتابك شعور باالرتياح واالطمئنان، ولن تعجز 
عن فهم املشـكالت وإيجاد التسـويات املناسبة 
لهـا. الوضـع العاطفي مسـتقر جدا، انتظـر اليوم 
مفاجأة مـن الحبيب قد تقلب املوازيـن. اهتم بصحتك 

خالل الفرتة القادمة فاألجواء غري مريحة.

سـتفيض بالطاقـة وباألفـكار الجيـدة، لكن 
نحذرك من أخطاء يف التقييم وسوء التفاهم. 

ال تقـرض املـال ألحد أصدقائـك فربمـا تحتاجه يف 
القريب العاجل. الرشيك بانتظار الخطوة املناسبة منك 

ال ترتدد يف اتخاذها.

إذا فشلت يف إتمام أمر ما البارحة، فما زالت الفرصة 
متاحة أمامك اليوم. ال تؤجل أي عمل إىل الغد فالظروف 
كلها لصالحـك اليوم. إذا أجلت أي يشء اليوم، ربما ترتاكم 
املهـام بشـكل ال يمكنك التعامـل معه. ننصحـك بالقيام بأي 

مهمة من املفرتض إنجازها اليوم.

انت سـعيد الحظ اليوم حيث تشـعر بالراحة التامة 
فيمـا يخـص ذاتك واألمـور التـي تقوم بها. اسـتغل 
الفرصـة اآلن للتواصـل مـع أشـخاص بنفـس عقليتك 
وذكائك. اكمل خططك بأفكار اآلخرين وابدأ يف العمل بطاقة 
مركـزة، فمـا كان يبدو غـري متاح قد أصبـح اآلن يف متناول 

يدك.

أنـت عىل وفـاق وانسـجام تام مـع محيطك، 
سواء عىل املستوى الشخيص أو املهني. 

انتفـع من هذا التناغم يف تقويـة عالقاتك والروابط 
القائمة بينك وبني اآلخرين للتسلح يف األوقات العصيبة 
التـي يكـون فيهـا الحظ غري مبـرش واألحوال ليسـت 

لصالحك.

إنه يوم جديد إلعادة الحيوية والحماس لدائرة 
األصدقاء، فال ترتدد يف أن تبدأ شـيئا ما بنفسك، 
سـواء كان ذلك حفلـة أو رحلة، وسـتكون فرصة 

جيدة للتقارب.
سـيقدر الجميع مجهوداتك وسيعربون عن ذلك بطرق 

مختلفة!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنـت رسيـع الغضب يف الوقت الحـايل عىل غري 
العـادة، ويتغـري مزاجـك فجـأة مـن لطيف إىل 
مخيـف. يجب أن تكـون أكثر تحفظـا وأال تتعامل 
مع كل يشء عىل أنه هجوم شـخيص. ركز عىل األشياء 
املهمة يف حياتك، ركز عىل التعايش السلمي مع عائلتك 

وأصدقائك.

1776 - وقـوع معركـة تـروا ريفيـري خالل 
حـرب االسـتقالل األمريكيـة والتـي انتهت 

بانتصاٍر بريطانّي.
1815 - 39 واليـة أملانيـة توافق عىل االتحاد 
يف كيان واحد وفًقا لدسـتور كونفدرايل عرف 

باسم قانون الكونفدرالية.
1867 - صـدور فرمـان تغيـري اسـم حاكم 
مـرص حيث أصبـح يلقب بالخديـوي، وظل 
هذا اللقب سائًدا حتى عام 1914 عندما تغري 

إىل سلطان. 
1941 -القوات الربيطانية والفرنسـية تغزو 
األرايض السورية وذلك كي تمنع إنشاء قواعد 

لدول املحور أثناء الحرب العاملية الثانية.
1942 - القـوات البحريـة اليابانيـة تقصف 
مدينة سـيدني بأسـرتاليا وذلك أثناء الحرب 

العاملية الثانية.
1948 - طريان الهنـد يعلن عن بدء خدماته 

اإلعتياديـة بـني مومبـاي ولنـدن بواسـطة 
«لوكهييد كونستيالشن».

1956 - ليم يوي هوك  يتوىل رئاسـة الوزراء 
يف سنغافورة.

1959 - الغواصـة األمريكيـة «يـو إس إس 
باربـريو» وخدمـات بريـد الواليـات املتحدة 
يحـاوالن توصيل الربيد عـن طريق صواريخ 

الربيد.
1986 - انتخـاب كـورت فالدهايـم رئيًسـا 

للنمسا.
1992 - اغتيـال املفكـر العلماني فرج فودة 

من ِقَبل الجماعة اإلسالمية يف مرص.
2009 - إعـالن نتيجـة انتخابـات مجلـس 
النـواب اللبنانـي والتي أدت إىل فـوز تحالف 
14 آذار واملسـتقلني ب 71 مقعًدا من مقاعد 
الربملـان الــ128 وبقائهم كأكثريـة نيابية، 
وحصـول تحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر 

عىل 57 مقعد.
2013 - مقتل 28 متظاهر يف مدينة بنغازي 
الليبيـة بعـد إطـالق النـار عليهم مـن قبل 
ميليشـيا درع ليبيـا، بعـد تظاهرهـم أمام 
معسـكر تحتله مطالبني بحظر امليليشـيات 

يف البالد.
2014 - تنصيب املشـري عبد الفتاح السييس 
رئيسـاً ملـرص، خلفـاً للرئيـس املؤقـت عديل 

منصور.
2017 - حزب املحافظني الحاكم، الذي ترأسه 
رئيسـة الوزراء ترييـزا ماي، يخـرس أغلبية 
املقاعد يف الربملان يف االنتخابات العامة، لكنه 

يبقى أكثر األحزاب تمثيًال.
2021 -القبـض عـىل أكثر من 800 مشـتبه 
به وضبط 40 طًنا مـن املخدرات يف 16 دولة 
يف إطـار عملية درع طـروادة، فيما ُيعد أكرب 

عملية لتعاون وكاالت الرشطة الدولية.

كيف تبتسمين ؟ .. إختاري وسنخبرك ما تكشفه ابتسامتك عنك
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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1.قلم - عتمة.

2.وجدك - خاف بشكل مفاجئ.
3.أشهر رحالة عربي.

4.جد سيدنا يعقوب عليه السالم - والد.
5.ضياع العقل والحكمة - فقط (عامية).

6.حركـة فسـيولوجية ملقاومـة املـرض - مـن الفصيلة 
السنورية (معكوسة).

7.إرجـع إىل عقلـك - جزيـرة فرنسـية يف البحـر األبيض 
املتوسط (مبعثرة).

8.مخادع - وسادات.
9.أول من قسم أيام األسبوع عىل سبعة أيام.

10.لنيل أقساط من الراحة.
أفقي

1.مدينة فلسـطينية (مبعثرة) - اطول الخلفاء الراشدين 
مدة يف الخالفة.

2.متشابهان - من يقرع الطبل.
3.من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه - وقع.

4.نسور - دفرت.
5.يطبخ - حسم األمر.

بـراد   - املختـار  عمـر  شـخصية  جسـد  6.ممثـل 
(باالنجليزية).

7.دفن - دولة تقع فيها سدس مساحة اليابسة.
8.معظم اليشء - أجهزة للرتويح أيام الحر.

9.تقال عند الضجر - الشيخ الرئيس الطبيب الفيلسوف.
10.تقينا الربد والحر - طرف.

NNNÒ5«Î@Úó”
السم الذي يقتل الرجال

ذات مرة تعبت فتـاة جميلة من 
حياتهـا الزوجيـة و أرادت قتـل 

زوجها والتخلص منه..
يف الصبـاح توجهت ألمها وقالت 
لها يا امي تعبت من زوجي و لم 
اعد قادرة عـىل العيش معه اريد 
ان اقتله ولكن اخىش ان يعرفني 
اهلـه هـل يمكنك مسـاعدتي يا 
امـي، اجابـت االم نعم يـا ابنتي 
يمكنني مساعدتك.. ولكن هناك 
شيئا بسيطا عليك عمله حتي ال 
يشـتكيك ألحد فتكونـي موضع 
شـك بعد موته.. سألت االبنة ما 
هو؟ انا مسـتعدة لعمل أي شئ 

للتخلص منه.
ابنتـي.. يـا  حسـنا  االم  قالـت 
تتصالحـي  ان  عليـك  سـيكون 
معـه حتـى ال يشـتبه فيـِك احد 
عندمـا يمـوت سـيكون عليـك 
تجميـل مظهـرك حتـى تبديـن 
شـابة وجذابة بالنسبة له، عليك 
ان تعتني بـه وتكوني مقدرة له 
و ألهله يجـب ان تكوني صبورة 
معه وان يكون لديك اذان صاغية 
ملـا يقوله لـك، انفقي مـن ماله 
حتـى  والتغضبـي  ارساف  دون 
عندما يعطيك ماال ال يأتي بيشء 
ال ترفعـي صوتك عليـه واكثري 
من الثناء والشكر له حتى يذكرك 
امام الناس بالخـري، هل يمكنك 

القيام بكل ذلك سألتها االم؟
أجابت االبنة نعم استطيع..

هـذا  خـذي  حسـناً  االم  قالـت 

السـائل وصبي قليـًال يف وجبته 
اليوميـة وسـوف يقتلـه ببـطء 
خالل شـهر او اقل، ذهبت االبنة 
وفعلت تماما كما قالت لها امها 
للتخلص من زوجها و ترتاح منه 

لالبد.
وبعـد ٣٠ يومـا رجعـت االبنـة 
ألمهـا وقالت امي ليـس لدي أي 
نية لقتل زوجي أو التخلص منه 
ألننـي اآلن رصت أحبه النه تغري 
تمامـا هـو اآلن زوج لطيف جدا 
اكثر مماتخيلت، ماذا يمكنني ان 

افعل إليقاف مفعول السم.
ارجـوك  حزينـة  بنـربة  قالـت 

ساعديني يا امي..
ايـاه  اعطيتـك  الـذي  السـائل 
كان مجرد سـائل طعـام عادي 
لـن يقتلـه ابـدا يف الواقـع انـت 
كنـت السـم الـذي كان سـيقتل 
بالتوتـر والخالف  زوجك ببـطء 

واملشاكل...
بدأتي تحبينه وتكرمينه  فعندما 
وتعتزي به ، رأيِت كيف يتغري اىل 

زوج لطيف جدا ...
حقـا،  أرشارا  ليسـوا  الرجـال 
ولكـن طريقتنـا يف االرتباط بهم 
تحدد اسـتجاباتهم و مشاعرهم 

تجاهنا...
نصيحة للزوجات:

اظهـار  تسـتطيعني  كنـت  اذا 
والحـب  التفانـي  و  االحـرتام 
ورعايـة زوجك سـيكون لك نعم 

الزوج.

ــوم للغــــــيــ ــل  نوصـــــ ــاك  وي ــه  آن ــه  چن
ــه احـــــالمن ــر  تطيـــ ــت  چــــان ــر  عالگم
ــن؟ ويــــ ــه  آن ــو  ل ــرت  ص ــت  ان ــن  وي ــه  هس
!! ه  ــن   ايام ــى  عل ــه  بق ــاهد  ش ــع  دم ــس  ب
ــوت للم ــو  ل ــه  حت ــك  اعوف ــدر  اكـــــــــ ــا  م
ــك عوفـــــ ــا  م ــش  لي ــك  اكل راح  ــمع  واس
ــاس الن ـــــوف  يش ــا  م ــض  اليغم ــع  طب ــن  م
ـــوفك  اليش ــي  كلب ــض  اغم ــن  م ــي  ان ــس  ب
ــك  وصي ــا  م ــه  الليل ــي  منـــ ــه  يالــــماخذه
ــه  ــتطلب إنطيه ــاي ش ــي ه ــة گلبــــــ حبيب

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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بعد  هريد،  آمرب  األمريكية،  املمثلة  تلته  صادم  عرض 

الفنان  السابق  زوجها  ضد  القضائية  املعركة  خسارتها 

 ١٥ قيمته  تعويض  بدفع  ومطالبتها  ديب،  جوني  األمريكي 

والية  يف  للراشدين  لييل  ملهى  من  العرض  ليأتي  دوالر..  مليون 

الس فيجاس، مقابل ١٠ ماليني دوالر، وذلك حتى تتمكن من دفع 

الغرامة املفروضة عليها من قبل املحكمة. أما من جانب آمرب هريد، 

فهي تتوجه جدياً لطلب استئناف الحكم الذي قدمته للمحكمة يف 

قضية تشويه السمعة، كونها تثق أنها ستنترص عىل جوني ديب.

معاركها  مواصلة  عىل  مرصة  آمرب  أن  األمريكية،  الصحف  وأكدت 

القضائية، الن قضيتها، وبحسب قولها، هي لجميع النساء الالتي 

تعرضن للعنف املنزيل.

الخاص  الفيديو  ساعات  قبل  انترش 
فيه  تطمنئ  حيث  ترك  بحنان 
جمهورها عىل صحتها بعد أن مرّت 
بوعكة صحية خالل الفرتة املاضية، 
التي  الفيديوهات  هذه  هل  ولكن 
أطلت بها حنان ترك عىل جمهورها 
مرة  من  أكثر  املاضية  األيام  خالل 

تمهيداً لعودتها للفن؟
ترك  لحنان  انترش  فيديو  من  أكثر 
قبل ساعات عرب صفحات السوشيال 
من  ترك  حنان  كشفت  الذي  ميديا 
خالله حقيقة آرائها يف كثري من األمور 
التي انترشت أخرياً عىل لسانها، خاصة 
الترصيحات  هذه  من  الكثري  هناك  أن 
مفربكة، ما جعل حنان تخرج بنفسها 

ما ينرش عىل لسانها  لتوضح حقيقة كل 
خالل الفرتة املاضية.

عرب  املتكرر  ترك  حنان  ظهور  أن  ويبدو 
األيام  خالل  االجتماعي  التواصل  وسائل 
املاضية جعل البعض يردد رغبتها يف العودة 
الذي  األمر  القادمة،  الفرتة  خالل  للفن 
وأكد  ترك  حنان  من  مقرَّب  مصدر  نفاه 
وأوالدها  زوجها  برفقة  حالياً  تعيش  أنها 
يف الواليات املتحدة األمريكية والفن ليس يف 

مخططاتها املستقبلية حالياً.
تفكر  حنان  أن  يرتدد  آخر،  صعيد  عىل 
لتقوم  الفن  عن  بعيداً  جديد  مرشوع  يف 
ولكن  مرص،  يف  القادمة  الفرتة  خالل  به 
الواليات  يف  وجودها  خالل  من  ستتابعه 

املتحدة األمريكية.

حفلة  حول  الحاصل  الجدل  حسم 
الفنان املغربي سعد ملجرد يف بغداد 
لصالح محّبيه، عاد هاشتاغ #سعد_
ملجرد_تنور بغداد ليتصّدر الرتند عىل 
«تويرت» يف العراق وذلك عىل خلفية 
يف  بغداد  يف  سيقيمها  التي  الحفلة 
الحايل.جاء  حزيران  من  التاسع 
ذلك بعد أن نرشت الرشكة املنظمة 
للحفلة ليل أمس عىل حساباتها عرب 

مقطع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
فيه  يشّوق  املغربي  للفنان  فيديو 
الذي  اللقاء  إىل  العراقي  جمهوره 
«ملجرد  أن:  كاشفة  بهم،  سيجمعه 
إلحياء  بغداد  يصل  ساعات  خالل 
العراق عىل  الفنيه يف  الحفالت  اكرب 
املرسح الكبري يف سندباد الند».وأعاد 
نرش  معلم»  «انت  أغنية  صاحب 
«ستوري»  خاصية  عرب  الفيديو 

معناه:  ما  باإلنكليزية  عليه  كاتًبا 
بغداد أراك قريًبا.ومن جديد، انقسم 
العراقيون بني مؤيد ملجيئه إىل بغداد 
أنه مّتهم  له خصوًصا  وبني رافض 
بقضايا اغتصاب عّدة.يذكر أن عند 
أسابيع،  قبل  الحفلة  عن  اإلعالن 
أطلقت ناشطات حملة واسعة عىل 
مواقع التواصل االجتماعي، هاشتاغ  

#حفل_سعد_املجرد_مرفوض.

يف  ملجرّد  محّبو  أطلق  املقابل،  يف 
العراق هاشتاغ #سعد_ملجرد_تنور_

بغداد.
ملجرد  يحيي  منفصل،  سياق  ويف 
حفلة  إليسا  اللبنانية  والفنانة 
ضمن فعاليات موسم جدة يوم ١٧ 
حزيران الحايل وذلك بعد نجاح الديو 
الذي  دقيقة»  أول  «من  الرومانيس 

جمعهما مؤخرًا.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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 “iOS 16” كشفت رشكة ”ابل“ آخر إضافاتها يف تحديث برامج التشغيل
ومسـاعدتها الرقمية ”سـريي“. وقالت الرشكة خالل مؤتمرها العاملي 
للمطورين إن التحديثات تضمنت إمكانية تعديل الرسـائل املرسـلة عرب 
”iMessage“ وحتـى حـذف إرسـالها كليـا، فضال عن إضافـة التقويم 
الهجري إىل ساعة ”آبل ووتش“ الذكية. ويتوقع أن يتوفر التحديث خالل 
الخريف املقبل.وأعلن نائب رئيس قسم هندسة الربمجيات يف آبل، كريغ 
فيديريغي، عن التغيريات أثناء اسـتعراض ميـزات التحديث، مضيفا أن 
املستخدمني سيكونون قادرين عىل إلغاء إرسال الرسائل، ووضع عالمة 
عىل الرسـائل غـري املقروءة للعـودة إليها بسـهولة الحقا.كما سـيتاح 
للمسـتخدمني التخلـص من األخطـاء املطبعيـة لتعديل رسـائلهم بعد 
إرسالها بمجرد إطالق امليزات الجديدة، كما ستقدم خاصية إمالء جديدة 
”تتيح التنقل بسالسة بني الصوت واللمس“، بحيث تظل لوحة املفاتيح 
مفتوحة أثناء استخدام اإلمالء الصوتي، كما أنها تدعم اكتشاف الرموز 
التعبريية أثناء التحدث.وأجرت الرشكة تعديالت عىل شاشة اإلقفال، من 
ضمنهـا إمكانية تغيـري الخطوط الظاهـرة و“widgets“ بل وخلق أكثر 
من شاشة مقفلة واحدة.كما قدمت الرشكة سلسلة من التحديثات عىل 
أنظمة تشـغيل سـاعتها الذكية ”iWatch“، من أبرزهـا إضافة التقويم 
الهجـري والعـربي، باإلضافة إىل التقويـم امليالدي، لتظهـر عىل واجهة 

.“watch face” الساعة

لعشـاق  أتيحـت  جديـدة  ميـزة 
ممارسـة الرياضة أثناء االسـتماع 
إىل املوسـيقى، فغالبـا مـا يرغـب 
األفـراد يف السـماع لرتـم معني من 
املوسـيقى للتحفيز عىل ممارسـة 
التمارينات، إال أن إيقاع املوسـيقى 
الصاخـب يحـول بـني ذلـك، ومن 
هنا جاءت فكرة تدشـني سماعات 
 ،“music tempo” بخاصيـة 
والتـي بدورها تعمل عىل تبسـيط 
التمرين. إيقاع املوسـيقى لوتـرية 

ومن املتعـارف عليه أن االسـتماع 
للموسـيقى أثنـاء التمريـن يحفز 
من جـودة التمرين واملـزاج، لذا تم 
 Tempo تصميـم املرسع الريـايض
ليتـم ارتـداؤه يف األذنـني مثل زوج 
من سـماعات األذن املالئمة بشكل 
مريـح، ويعمـل هذا النظـام بمبدأ 
امليرتونوم املماثل الذي يسـتخدمه 
املوسـيقيون إلنتـاج نبضـة ثابتة 
لتشـغيل اإليقاعـات بدقـة - هنـا 

يتم قياس النبـض بوحدة نبضة 
يف الدقيقـة (BPM) ويتم اختيار 
هـذا املفهـوم بواسـطة زوج من 

املناقشـة.تم  يف  األذن  سـماعات 
تصميم السماعات بشكل يتناسب 

مع وتـرية التمريـن، ويأتـي زوج 
سـماعات األذن مع محـرك يعمل 
كجهـاز تحكـم عـن بعـد، وهـذا 
مخصص بشـكل أسايس للمدربني 
الذين يمكنهم يف نفس الوقت ضبط 
إيقاع مشـرتك للفريق، ويتم وضع 
كل سـماعات األذن يف علبة شـحن 
يمكن شـحنها باستخدام منفذ يو 

إس بي، أما املزايا فهي كاآلتي:
- تبديل إيقاع املوسـيقى إىل قيمة 

.BPM
- التحكم يف مستوى الصوت.

- االستفادة من مكتبة املوسيقى 
 ،Apple Music و   Spotify يف 
وبثها مبارشة إىل أذني املسـتخدم 

السلكًيا.

@ÒáÌáu@pbrÌá•@Â«@—ìÿm@›ic
CQV@iOSC@Äi

  

paáÌãÃm

ã‡ì€a@Êbèyg

Ô„b‡‹è€a@á‡yc@kˆb‰€a

@Èmb”˝«@¿@ÊåaÏn€a@cájfl@äÜbÃÌ@Êc@÷aã»‹€@ái¸
Z@cájfl@Üb‡n«aÎ@ÚÓuäb©a

@ÒÜbÓè€a@ÚÓébflÏ‹iÜ@’‘zn€@HÚ‰flbõ€a@pb”˝»€aI
NÜ˝j‹€@bÓ‹»€a@3bóæaÎ

هـدد امللياردير األمريكـي، إيلون 
ماسـك، بسـحب الصفقـة التي 
قدمهـا لـرشاء موقـع ”تويـرت“ 

مقابل 44 مليار دوالر.
”اإلندبندنت“  صحيفـة  وذكـرت 
ان ”ماسـك وجه رسـالة إىل كبري 
املسؤولني القانونيني يف ”تويرت“، 
يطلب فيها املزيد مـن املعلومات 
حـول عدد الحسـابات الحقيقية 

عىل املنصة“.
عـرض  ”تويـرت“  ان  واضافـت 
تقديم معلومات أكثر تفصيال عن 
الخاصة به،  منهجيات االختبـار 
إما كتابة أو من خالل التحدث إىل 

ماسـك، لكن األخري قال إنه يريد 
إجـراء االختبار بنفسـه، واصفا 
الخاصـة  االختبـار  منهجيـات 
باملوقع بأنها ”مرتاخية“، مطالبا 
”بإعطائـه بيانـات خاصـة عىل 
”تويرت“ للسـماح له بإجراء هذا 
التحليل“، مشريا إىل أنه ”يف حالة 
عدم رضاه، يمكنه إلغاء الصفقة 
بالكامل“.واشـارت الصحيفة اىل 
ان ”ممثلـوه كتبـوا إذا لـم تقدم 
الرشكـة املعلومـات التـي طلبها 
الرشكـة  أن  فسـيعترب  ماسـك، 
”تقاوم وتحبط حقوق املعلومات 

الخاصة به“.
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ال أحد، عىل حد ما أعرف، تعلم إنكليزي أو فرنيس أو هولندي 
اللغة  أساطني  بوجود  حتى  أيام  سبعة  يف  أوصيني  هندي  أو 
والفهم والعلم وليس بدون معلم. مع ذلك فإن كتاب من نوع 
«كيف تتعلم اإلنكليزية يف ٧ أيام بدون معلم» يعد من بني أشهر 
الفرتات.  من  فرتة  يف  مبيعا  أكثرها  وربما  املكتبات  يف  الكتب 
األمر ينطبق عىل اللغات األخرى بمن فيها كيفية تعلم اللغة 
الصينية يف األيام السبعة املقرتحة مع أن ماوتيس تونغ بجاللة 
العالم  خريطة  عىل  الصني  يضع  لكي  سنة   ٧٠ إحتاج  قدره 
الطريقة  عىل  بالشيوعية  متمسكا  بقي  ألنه  يستطع  ولم 
عند  دائما  نستذكر  واملسلمني  العرب  نحن  الكونفشيوسية. 
أهمية العلم حديثا ضعيفا ينسب للنبي صىل الله عليه وسلم 
هو «أطلب العلم ولو يف الصني» فإننا بتنا نطلب كل يشء من 

الصني وهونغ كونغ وتايوان املتنازع عليها.   
يف املدارس أرادوا تعليمنا اللغة اإلنكليزية منذ الصف الخامس 
اإلبتدائي، لكن حتى   تخرجنا من اإلعدادية ال نكاد نعرف أكثر 
من «يس» و»نو». املفارقة إننا لم نتعلم حتى لغتنا األم العربية، 
إذ أن معرفتنا باللغة وقواعدها املعقدة أصال التكاد تزيد عن 
أن كان ترفع األول وتنصب الثاني بينما إن تنصب األول وترفع 
الشهري  بيته  القيس  امرؤ  أطلق  أن  ومنذ  اليوم  حتى  الثاني. 
«مكر مفر مقبل مدبر معا .. كجلمود صخر حطه السيل من 
عل» ال نعرف ملاذا كان ترفع األول بينما إن تنصبه. وحني كنا 
الذي مات ويف  تعاليم سيبويه  لنا هذه هي  يقال  نسأل كان 
اىل حقل  اللغة ونذهب  لنغادر حقل  نفسه «يشء من حتى». 
السياسة ونطرح سؤاال إشكالويا كما يقول نقاد «هالوكت». 
أيام بدون  السؤال هو  «هل يمكن تشكيل حكومة يف سبعة 
.. معلم»؟. إذا طبقنا القاعدة اللغوية عىل القاعدة السياسية  
أو بدونه، فإن  أيام بمعلم  أية لغة يف ٧  فمثلما لم يتعلم أحد 
الحكومات التتشكل وفق األمنيات أو املبادرات أو املقرتحات 
وطبقا  ديمقراطيا  النظام  كان  إذا  الدستور  وفق  تتشكل  بل 

إلرادة الدبابة والبيان رقم واحد إذا كان النظام شموليا.   
وألننا من أصحاب األنظمة الديمقراطية فإن دستورنا املسكني 
بني  جعل  اإلنتخابات  بعد  الحكومة  لتشكيل  تراتبية  وضع 
رئاسة ورئاسة ١٥ يوما و٣٠ يوما عىل أبعد تقدير. يعني كل 
يشء ينبغي أن يكون كامال مكمال خالل ٤٥ يوما. لم يتحدث 
الدستور عن خرقه ألنه يجب ملثل هذه األغراض أن اليخرق 
واإل لم تعد تنطبق علينا تقاليد الديمقراطية. هذا هو الدرس 
الديمقراطية. هل تعلمناه؟ أشك يف ذلك ألننا خرقنا  األول يف 
كل املدد التي تحدث عنها الدستور حتى «الوجيزة» منها التي 
منحتنا إياها املحكمة اإلتحادية عىل سبيل العطوة. لم ندبرها 
نتقن  ولم  اللغة  نتقن  لم  إننا  تقول  املكثفة  الخالصة  كذلك.. 
السياسة.. مع ذلك لم نعرتف ولن نعرتف والدليل مازلنا نبحث 
وال  باملشرتكات  ونتمسك  املبادرات  ونطبخ  املستجدات  آخر 
نتحسب للمفاجآت أو التايهات.. شعارنا إرصف ما يف الجيب 
حتى  بالشمس  اقعد  مدبر.  لها  تفكر  ال  الغيب.  يف  ما  يأتيك 
قال  املثل  أبو  نهر. حتى  تعرب  اميش شهر وال  الفي».  «يجيك 

شهر ال ثمانية أشهر والحبل .. عىل كل  الجراجري.
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فعاليات  ضمن  غنائًيا  حفالً  الرومي  ماجدة  الفنانة  تحيي 
موسم جدة الغنائي وذلك للمرة األوىل.

ومن املقرر أن يقام الحفل يوم ١٦ من يونيو الجاري، عىل أن 
يتم اإلعالن عن موعد طرح التذاكر يف موعد قريب.

ونرش الحساب الرسمي لـ « روتانا اليف» عىل « انستغرام» 
-(مستمداً  بتعليق  مصحوباً  للحفل..  الرتويجي  البوسرت   ،
من أغنيتها الشهرية»شوف شوف شوف يا حبيبي شوف»-) 
«شوف شوف شوف يا حبيبي شوف.. السيدة ماجدة الرومي 

ألول مرة يف جدة «.
ومن جانب آخر، تستعد النجمة ماجدة الرومي لطرح أغنية 
جديدة،خاصة بعد أن ظهرت من خالل مقطع فيديو نرشته 
عرب حسابها الرسمي عىل « انستغرام»، داخل االستديو برفقة 
الجديدة وعلقت ماجدة  التحضري لألغنية  أثناء  فريق عملها 

الرومي عىل مقطع الفيديو الذي نرشته ..قائلة «قريبا».
مع  الرومي  ماجدة  الفنانة  متابعي  من  كبري  عدد  وتفاعل 
مقطع الفيديو الذي نرشته بمجموعة من التعليقات، معربني 
عن سعادتهم بما سوف تطرحه نجمتهم املفضلة من أغنية 
جديدة:» سلم هالصوت ياست ماجدة ،يا كل الرقي واإلبداع..

يف االنتظار».
جدير بالذكر أن ماجدة الرومي أحيت يف مارس املايض، حفالً 
غنائياً يف األردن، يف قاعة األرينا جامعة عمان األهلية، وقدمت 

خالله باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.
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خطفت 
منى  النجمة 
زكى األنظار بإطاللة مميزة قامت 
بمشاركتها عرب حسابه الشخىص 
بموقع تبادل الصور والفيديوهات 
خالل  ارتدت  حيث  «إنستجرام»، 
الفوشيا  باللون  بدلة  اإلطاللة 

واعتمدت عىل املكياج الهادئ.
وظهرت النجمة منى زكي، بإطاللة 
حضورها  خالل  مؤخراً،  مميزة 

ت  ليا فعا
ن  جا مهر

ن  كا

السينمائي يف دورته رقم ٧٥، التي 
انطلقت الثالثاء قبل املايض، معربة 
املشاركة  بهذه  سعادتها  عن 
صناع  من  بالعديد  ولقائها 

األفالم حول العالم.
صورتني  منى  ونرشت 
املهرجان،  فعاليات  من 
موقع  عىل  حسابها  عرب 
صحبتهما  «إنستجرام»، 
دائًما  الجيد  «من  بتعليق: 
كان  مهرجان  إىل  العودة 
استمتعت  لقد   ،٧٥ دورته  يف 
جميع  ولقاء  هناك  بالتواجد  حًقا 
والنساء  الرائعني  األفالم  صانعي 
منى  النجمة  القويات».وكانت 
أفضل  جائزة  عىل  حصلت  زكى، 
«لعبة  مسلسل  عن  دراما  ممثلة 
نيوتن» الذي عرض رمضان ٢٠٢١، 
الكاثوليكي  املركز  مهرجان  من 
الـ٧٠،  بدورته  للسينما  املرصي 
«أكيد  قصرية:  كلمة  يف  وقالت 
بالجائزة  مبسوطة  هبقي  كنت 
الفنان  عاملنا  عن  رحل  ولكن  أكرت 
عزيز  إنسان  وهو  صربي  سمري 
أوي  بنحبه  كلنا،  قلوبنا  عىل 
كلنا  جوانا  بصمة  وساب 
وساعد كل حد فينا، الله 
يرحمه، وأنا أكيد بهدى 

له هذا التكريم».
زكي  منى  وتشارك 
العنكبوت  فيلم  يف 
السينمات  يف  املعروض 
ويشاركها  حاليا، 
البطولة النجم أحمد السقا، 
إطار  يف  الفيلم  أحداث  تدور 
حول  باإلثارة  املمزوجة  الحركة 
خطري،  مخدرات  تاجر 
تصنيع  من  يتمكن 
مخدرة  مواد 
ويبيعها،  جديدة، 
العديد  يف  ويقع 
املشاكل  من 
من  واملطاردات 
الرشطة،  قبل 
إىل  إضافة 
يف  دخوله 
مع  رصاعات 
املافيا  عالم 
اخوه  بسبب 
يجسد  الذي 

شخصيته 
النجم ظافر 

العابدين.
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