استئناف منح السلف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
والقروض اخلاصة بشراء
مؤيد الالمي
الوحدات السكنية
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،امس االثنني ،استئناف
منح السلف والقروض الخاصة برشاء
الوحدات السكنية.وذكر املرصف يف بيان ،تلقته
«الزوراء» :انه سيتم منح سلفة  25مليوناً،
وقرضا ً ب 150مليونا ً لرشاء دار سكنية اعتبارا ً
من اليوم الثالثاء يف فروع املرصف املنترشة
ببغداد واملحافظات.

بعد تسجيل  262إصابة وحاليت وفاة يف أربيل

12
صفحة العراق يسجل تراجعا كبريا بإصابات

ووفيات فريوس كورونا

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة  ،امس االثنني ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
فيما اكدت تسجيل  262اصابة جديدة وحالتي وفاة سجلت يف اربيل وشفاء  957حالة.وذكرت
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس ،9019 :ليصبح عدد
الفحوصات الكلية ،18242985 :مبينة انه تم تسجيل  262اصابة جديدة وحالتي وفاة سجلت
يف اربيل وشفاء  957حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل ،)%98.2( 2274365 :بينما
عدد حاالت االصابات الكيل ،2316306 :اما عدد الحاالت التي تحت العالج ،16810 :يف حني ان
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،66 :وعدد حاالت الوفيات الكيل ،25131 :الفتة اىل ان
عدد امللقحني ليوم امس ،8133 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.10230849 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7683 :الثالثاء  22آذار 2022

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7683 Tue 22 Mar 2022

خبري قانوني حيدد ثالثة سيناريوهات حمتملة يف حال تعطيل اجللسة

نائب عن الكتلة الصدرية يستبعد عرب
الزوراء /حسني فالح:
استبعدت الكتلة الصدرية النيابية اكتمال
النص�اب القانون�ي يف جلس�ة انتخ�اب
رئي�س الجمهورية ،وفيم�ا رجحت فوز
مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني

باملنص�ب يف حال اكتم�ال النصاب ،حدد
خبري قانوني ثالثة سيناريوهات محتملة
يف حال تعطيل جلس�ة انتخاب الرئيس.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية ،حسني
عيل حس�ني ،يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان

هن�اك مش�كلة يف الثلث املكم�ل النعقاد
جلس�ة انتخ�اب رئي�س الجمهوري�ة.
الفت�ا اىل :ان االط�ار التنس�يقي ذاه�ب
باتجاه تعطيل الجلس�ة ،وهذا س�يؤدي
اىل االخالل بالنص�اب القانوني.واضاف:

اكتمال النصاب يف جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية

ان املباحثات والتفاهمات مس�تمرة بني
الكتل السياس�ية ،وخالل  48س�اعة إذا
ل�م تحصل اتفاقات بهذا الش�أن س�وف
لن تعقد الجلسة يف موعدها .مؤكدا :انه
يف ح�ال اكتم�ال النص�اب القانوني فإن

مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني
االوف�ر حظ�ا بالف�وز بمنص�ب رئي�س
الجمهوري�ة ،لكون هن�اك تحالفا ثالثيا
سيمرر عن طريقه.

تفاصيل ص2

الرئاسات الثالث تهنئ بعيد نوروز وتؤكد أهمية العمل لإلصالح ومكافحة الفساد
بغداد /الزوراء:
هن�أت الرئاس�ات الثالث جمي�ع املواطنني
والش�عب الكردي بعي�د ن�وروز ،فيما أكد
رضورة العمل الج�دي لإلصالح ومكافحة
الفس�اد.وقال املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س
الجمهوري�ة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء” :إن
“رئي�س الجمهورية برهم صال�ح ،دعا يف
تهنئة بمناس�بة أعياد نوروز ورأس السنة
الكردية ،إىل رضورة تشكيل حكومة وطنية
يف إطار االس�تحقاقات الدس�تورية ،تأخذ
ع�ىل عاتقه�ا التحديات الجس�ام وامللفات
االستثنائية املاثلة ،ويف مقدمتها االستجابة
لتطلع�ات الش�عب يف أوض�اع معيش�ية
وأمني�ة وخدمية كريمة كأولوية قصوى”.
وأك�د صال�ح ،بحس�ب البي�ان“ ،رضورة
العم�ل الجدي لإلصالح ومكافحة الفس�اد
وه�در ث�روات البل�د ،واس�تثمار الطاقات
البرشية الغنية وخصوصا الشباب وضمان
مشاركتهم يف بناء الوطن ورسم مستقبله،

ليك�ون مُ نطلق�ا وأساس�ا للحكم الرش�يد
الضام�ن لحقوق جمي�ع املواطنني يف دولة
ق�ادرة ومُ قتدرة” .وقال صال�ح يف تهنئته
 :بحلول عيد نوروز ورأس الس�نة الكردية
الجدي�دة ،أتوج�ه بأس�مى آي�ات التهاني
والتربي�كات إىل الش�عب الك�ردي وعم�وم
العراقي�ني وش�عوب املنطق�ة واملُحتفل�ني
بهذا العيد ،متمنيا ً أن ينعم وطننا وش�عبنا
باألمان واالس�تقرار ،وأن يكون عام رخاء
وطمأنين�ة تتع�زز في�ه اآلم�ال بتج�اوز
التحدي�ات وتلبية االس�تحقاقات الوطنية
الكربى .نوروز عيد الحرية واألملُ ،يجس�د
يف تأريخن�ا القريب والبعي�د انتصارا ً إلرادة
الخ�ري والحري�ة ورفض الظل�م والطغيان
مس�تندا ل�إلرادة الصلب�ة لش�عبنا ،ونؤكد
رضورة تلبية الحق�وق والحريات وضمان
حياة حرّة كريمة تليق بالتضحيات الجسام
املبذولة يف سبيل الحرية والكرامة.

قوات األمن السودانية تقمع تظاهرة قرب القصر الرئاسي تطالب بتنحي العسكر

ص3

برسالة لرئيس الفيفا  ..نقابة الصحفيني تستنكر بشدة نقل مباراة العراق واإلمارات مللعب حمايد

ص6

بغداد /الزوراء:
ح�ذرت مديرية املرور العامة الس�ائقني
بش�دة م�ن التالع�ب بأرق�ام لوح�ات
املركبات.وق�ال مدي�ر العالقات واالعالم
للم�رور العام�ة العقي�د الي�اس خضري
يف ترصي�ح صحف�ي :ان “العبث وتغيري
أرق�ام اللوحات الخاص�ة بالعجالت من
قبل بعض املواطنني يعترب من املخالفات

التي ينص عليها القانون وعىل أساسها
ي�ودع صاح�ب املركب�ة التوق�ف بتهمة
التزوي�ر والتحريف وتعرضه للمس�اءلة
القانوني�ة وللحجز”.واض�اف ان “هذه
املخالف�ة تؤدي اىل املس�اس بأم�ن البلد
وت�ر بمواطن�ني آخرين”.وأكد خضري
أن “كل من يمارس هكذا أمور داللة عىل
عدم وعيه او إدراكه ملخاطرها عليه”.

الدوالر يشهد استقرارا يف البورصة
الرئيسية

بغداد /الزوراء:
استقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي
مقابل الدين�ار العراقي ،امس االثنني ،يف
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وقال
مص�در ا ٕن بورصتي الكف�اح والحارثية
املركزي�ة يف بغ�داد ،س�جلتا صباح امس
 147250دينارا ً عراقيا ً مقابل  100دوالر
أمريك�ي ،وه�ي االس�عار نفس�ها التي
سجلت صباح االحد.وأشار ا ٕىل أن اسعار
البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة

باألس�واق املحلي�ة يف بغ�داد ،حي�ث بلغ
س�عر البيع  147750دين�ارا عراقيا لكل
 100دوالر امريك�ي ،بينما بلغت أس�عار
ال�رشاء  146750دينارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم
كردس�تان ،فقد ش�هدت اس�عار الدوالر
ارتفاعا  ،حيث بلغ س�عر البيع 147450
دين�ارا ل�كل  100دوالر امريك�ي ،وبل�غ
س�عر الرشاء  147200دين�ار لكل 100
دوالر امريكي.

الصني ..حتطم طائرة “بوينغ” على
متنها  133شخصا

بغداد /متابعة الزوراء:
تحطمت طائرة تابعة لرشكة طريان رشق
الص�ني ع�ىل متنه�ا  133ش�خصا ،امس
االثنني ،يف جنوب غرب الصني ،عىل ما نقل
التلفزي�ون الع�ام بدون إع�الن حصيلة يف
الوق�ت الحارض.وأف�اد تلفزيون “يس يس
ت�ي يف” أن الطائرة من ط�راز بوينغ-737
تحطم�ت ق�رب مدينة ووتش�و يف منطقة
غوانغ�ي مم�ا “تس�بب بحري�ق” جبيل،
مش�ريا إىل إرسال فرق إس�عاف إىل املوقع.
وبحس�ب وس�ائل اإلعالم املحلي�ة ،أقلعت
الطائ�رة يف رحل�ة “إم ي�و  ”5735بع�د
الس�اعة األوىل بعد الظهر بالتوقيت املحيل

( 05,00بتوقي�ت غرينت�ش) م�ن مدين�ة
كونمين�غ (جن�وب غ�رب) متوجه�ة إىل
كانتون عىل مسافة حواىل  1300كيلومرت..
ويع�ود تاري�خ آخ�ر حادث ج�وي كبري يف
الصني إىل أغس�طس  2010وقد أسفر عن
مقتل  42ش�خصا.ولم ترد أنباء عن سبب
تحط�م الطائرة التي تس�تخدمها الرشكة
يف رحالتها منذ  6س�نوات ،بحس�ب موقع
“فالي�رتادار  .”24وأظه�رت بيانات فاليت
رادار انته�اء تتبع الرحلة الس�اعة ،2:22
وأن الطائرة كانت عىل ارتفاع  3225قدما،
وبرسع�ة  376عقدة.وكان م�ن املقرر أن
تهبط يف مدينة قوانتشو الساعة .3:05

بغداد /الزوراء:
ش ّدد زعيم التيار الصدري ،السيد مقتدى
الص�در ،ع�ىل رضورة الخ�روج من عنق
التواف�ق إىل فض�اء األغلبي�ة ،فيم�ا دع�ا
النواب املستقلني إلسناد جلسة التصويت
ع�ىل رئي�س الجمهورية.وق�ال الس�يد
الص�در يف تغريدة له تابعته�ا « الزوراء»:
«الكل بات يش�ك يف األحزاب التي شاركت
يف العملية السياس�ية منذ الس�قوط واىل
يومنا هذا ،وال س�يما ممن ال ينتمي لتلك
األحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية
املس�تقلة أو املحاي�دة إن ج�از التعبري».
مبين�اً« :ول�ذا كان�ت العملية السياس�ية
الحالي�ة نت�اج ذلك ،فق�د أف�رزت الكثري

تفاصيل ص2

بغداد /الزوراء:
أك�دت س�لطة الط�ريان املدن�ي ،ام�س
االثن�ني ،أن طل�ب فح�ص ( )PCRيف
املط�ارات العراقي�ة م�ن عدم�ه مرتب�ط
برشوط ال�دول املقصودة.وق�ال املتحدث
باس�م س�لطة الطريان ،جهاد الديوان ،يف
ترصي�ح صحف�ي :إن «مط�ارات العراق
س�تلغي املطالبة بإظهار فحص ()PCR

للوافدي�ن اىل الب�الد يف األول م�ن نيس�ان
املقبل مع تنفيذ متطلبات الدول املقصود
لها» .وأضاف أن «املس�افرين لدول أخرى
من مطار بغ�داد يحدد ذلك ضمن رشوط
الدول�ة الت�ي يقص�د اليه�ا املس�افر مع
رضورة تلبي�ة جمي�ع املتطلبات» ،مؤكدا
أن «مطار بغداد ال يشرتط عىل املسافرين
فحص (.»)PCR

م�ن النواب املس�تقلني يف مجل�س النواب
وتقلّص الكثري من األحزاب وال سيما عىل
الصعيد (الشيعي) ويف جنوب العراق».

الطريان املدني :طلب فحص  PCRللمسافرين
مرتبط بشروط الدول املقصودة

تفاصيل ص3

املرور حتذر أصحاب املركبات من
التالعب بأرقام اللوحات

السيد الصدر يدعو النواب املستقلني إلسناد
جلسة التصويت على رئيس اجلمهورية

وزارة الكهرباء :الغاز القطري لن يغنينا عن نظريه اإليراني

بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة الكهرب�اء ع�دم امكانيته�ا االس�تغناء
عن الغ�از االيراني بعد يف ح�ال االنتهاء من املرشوع
القطري ،مبينة ان الغاز القطري يهدف اىل سد النقص
الحاصل يف الكمية املتدفقة من طهران.وقال املتحدث

باس�م الوزارة ،احمد موىس ،يف ترصيح صحفي :إن
“ما يتم استهالكه يوميا من الغاز االيراني املتدفق اىل
الع�راق نحو  47مليون مرت مكع�ب ،وهو رقم هائل
ال يمك�ن االس�تغناء عنه مطلقا يف الوق�ت الراهن”.
واضاف م�وىس ان “الحاجة للغاز االيراني حاكمة يف

وقت تم التعاقد مع قطر عىل رشاء ما يقارب مليون
و 500ال�ف مرت مكعب م�ن الغاز وهو رق�م قليل”.
مبين�ا ان “الغاز القطري س�يتم االعتماد عليه لس�د
النق�ض يف كميات الغاز املس�ال من ايران”.واش�ار
اىل ان “اس�ترياد الغ�از م�ن قطر بحاج�ة اىل موانئ

خاصة الستقباله وتخزينه ،فضال عن وجود مشكلة
اخرى وه�ي النقص العاملي يف الغاز” .مش�ريا اىل أن
“قطر تبيع بشكل مس�بق جميع كميات الغاز وغري
ق�ادرة عىل زيادة الكمية للعراق مطلقا بخالف الغاز
االيراني املكتمل بناه التحتية”.

بعد دخول العملية العسكرية الروسية يومها الـ27

حظر جتوال شامل يف أوكرانيا ..والكرملني حيذر دول الناتو من التدخل

كييف /موسكو /متابعة الزوراء:
اعل�ن الكرمل�ني إن محادثات الس�الم
بني موس�كو وكييف لم تس�فر عن أي
انفراجة كب�رية بعد ،ودع�ا الدول التي
يمكنها التأثري عىل أوكرانيا إىل استخدام
نفوذه�ا ،لكي تظهر كييف توجها أكثر
إيجابي�ة يف املفاوض�ات ،فيما يس�تمر

القصف الرويس عىل امل�دن األوكرانية ،
أعلنت السلطات يف أوكرانيا فرض حظر
تجوال ش�امل اعتبارا من مس�اء امس
حتى غدا األربعاء.وقال املتحدث باس�م
الكرملني دميرتي بيسكوف للصحفيني
يف مكاملة هاتفية إنه ال يزال يتعني إحراز
تق�دم كب�ري يف املحادثات حت�ى يكون

هناك أس�اس لعقد اجتماع بني الرئيس
فالديم�ري بوت�ني ونظ�ريه األوكران�ي
فولوديمري زيلينسكي .وحذر الكرملني
دول الناتو من التدخل يف أوكرانيا.وكان
زيلينس�كي ،قال ليل األح�د ،إنه تحدث
إىل الكنيس�ت والحكوم�ة يف إرسائي�ل
من أجل ترسيع املحادثات مع روس�يا،

األنواء :أمطار متفاوتة واخنفاض يف درجات
احلرارة خالل األيام املقبلة

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة األن�واء الجوية ،ام�س االثنني ،حالة
الطقس يف البالد لأليام املقبلة ،فيما توقعت تساقط
أمطار بش�كل متف�اوت مع انخف�اض يف درجات
الحرارة.وذكر بي�ان للهيئة ،تلقته “ال�زوراء”َّ :
أن
“طقس البالد اليوم الثالثاء س�يكون غائما ً جزئيا ً
اىل غائم مع فرصة تس�اقط زخ�ات مطر متفرقة
تك�ون رعدية احيان�ا ً يف املنطقة الوس�طى ،بينما
س�يكون طق�س املنطق�ة الش�مالية غائم�ا ً مع
تس�اقط أمطار متوس�طة الش�دة تك�ون رعدية
احيان�اً ،فيما س�يكون طقس املنطق�ة الجنوبية
صحوا ً اىل غائم جزئي ،ودرجات الحرارة س�رتتفع
ً
قلي�ال بعم�وم البالد”.وأض�اف البي�ان َّ
أن “طقس
ً
يوم غ�د األربعاء س�يكون صح�وا اىل غائم جزئي

يف املنطقتني الوس�طى والجنوبية ،فيما س�يكون
الطق�س يف املنطق�ة الش�مالية غائما ً جزئي�اً ،أما
درج�ات الحرارة فس�رتتفع قليالً بعم�وم البالد”.
وتابع أن “طقس يوم الخميس سيكون صحوا ً مع
بع�ض الغي�وم يف املنطقتني الوس�طى والجنوبية،
فيما س�يكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائما ً
مع تس�اقط أمطار خفيفة اىل متوس�طة الش�دة
ً
قلي�ال بعموم
 ،أم�ا درجات الحرارة فس�تنخفض
الب�الد” .وأوض�ح أن “طقس البالد لي�وم الجمعة
املقبل س�يكون صحوا ً اىل غائم جزئي يف املنطقتني
الوسطى والجنوبية ،بينما سيكون طقس املنطقة
الش�مالية غائما ً جزئيا ً واحيانا ً غائما ً مع تساقط
أمط�ار خفيفة اىل متوس�طة الش�دة ،أما درجات
الحرارة فستنخفض قليالً بعموم البالد”.

ورجّ �ح أن تك�ون الق�دس مكانا لهذه
املحادثات بني كييف وموسكو.وأرسلت
روس�يا عرشات اآلالف م�ن القوات إىل
أوكراني�ا ي�وم  24فرباير ش�باط ،فيما
وصفت�ه بعملي�ة خاص�ة لتقوي�ض
القدرات العس�كرية لجارتها الجنوبية
واس�تئصال م�ن وصفته�م بالقوميني

الخطريي�ن .وتبدي الق�وات األوكرانية
مقاومة شديدة وفرض الغرب عقوبات
ضخم�ة ع�ىل موس�كو يف محاول�ة
إلجبارها عىل سحب قواتها ..يأتي هذا
بعد دخول العملية العسكرية الروسية
يف أوكرانيا يومها ال�.27

تفاصيل ص3

يف ظل تعرض منشآتها النفطية إىل هجمات بالصواريخ

السعودية ختلي مسؤوليتها عن أي نقص يف
أسواق النفط العاملية

الرياض /متابعة الزوراء:
رصح مصدر مسؤول يف وزارة الخارجية بأن اململكة
العربي�ة الس�عودية تعلن أنها لن تتحمل مس�ؤولية
أي نقص يف إمدادات البرتول لألس�واق العاملية يف ظل
الهجم�ات التي تتع�رض لها منش�آتها النفطية من
الحوثيني .وأكد املصدر أن استمرار هجمات الحوثيني
بتقنيات الصواريخ الباليس�تية والطائرات املتطورة
دون طيار ،التي تس�تهدف به�ا مواقع إنتاج البرتول
والغاز ومشتقاتهما يف اململكة ،ملا يرتتب عىل ذلك من
آثار وخيمة عىل قطاعات اإلنتاج واملعالجة والتكرير.
ٍ
وقال “س�وف ُيفيض ذلك إىل التأثري عىل قدرة اململكة
اإلنتاجي�ة وقدرته�ا عىل الوف�اء بالتزاماته�ا ،األمر

بعد مالمسة خام “برنت” الـ 115دوالرا للربميل

الذي يهدد بال ش�ك أمن واس�تقرار إم�دادات الطاقة
إىل األسواق العاملية”.وكانت وزارة الطاقة السعودية
قد أعلنت ،األحد ،أن إنتاج مصفاة س�اينوبك للتكرير
انخف�ض مؤقت�ا بع�د هجم�ات الحوثي�ني وس�يتم
التعويض.وذكرت الوزارة أن محطة توزيع املنتجات
البرتولي�ة يف جازان تعرضت العتدا ٍء بطائر ٍة مُ ّ
س�ري ٍة
ع�ن بع�د.وأدى االعت�داء ع�ىل مراف�ق رشك�ة ينبع
س�اينوبك للتكرير (يارسف) إىل انخفاض مس�توى
إنتاج املصفاة بش�ك ٍل ّ
مؤقت ،وس�يتم التعويض عن
هذا االنخفاض م�ن املخزون.وقال مصدر مس�ؤول
يف وزارة الطاق�ة الس�عودية“ :ل�م ترتت�ب عىل هذه
االعتداءات إصابات أو وفيات”.

أسعار النفط تواصل االرتفاع يف ظل التوترات اجليوسياسية الراهنة

بغداد /الزوراء:
قف�زت أس�عار النف�ط أكثر من س�تة
دوالرات أثن�اء التعام�الت امس االثنني،
دافع�ة خ�ام برن�ت لتج�اوز مس�توى
 114دوالرا للربمي�ل ،بينم�ا تدرس دول
االتحاد األوروب�ي االنضمام إىل الواليات
املتح�دة يف ف�رض حظ�ر ع�ىل النف�ط
الرويس وبعد هجوم الحوثيني يف مطلع
األسبوع عىل منشآت نفطية سعودية.
يأتي ه�ذا يف ظ�ل تخوف األس�واق من

انقطاع إم�دادات الخام يف ظل التوترات
الجيوسياسية الراهنة.وتواصل صمود
القوات األوكرانية يف مواجهة الهجمات
الروسية العنيفة ،يف وقت قال منتجون
رئيسيون للنفط إنهم يواجهون صعوبة
يف إنت�اج حصصه�م املق�ررة بموج�ب
اتفاقي�ة خاص�ة باإلمدادات.وصع�دت
العق�ود اآلجل�ة لخ�ام القي�اس العاملي
 6.52دوالرات ،أو  ،6%إىل  114.69دوالرا
للربميل بحلول الساعة  14:25بتوقيت

غرينت�ش بعد أن س�جلت زي�ادة بلغت
 ،1.2%ي�وم الجمعة.وارتفع�ت عق�ود
خ�ام القياس األمريكي غرب تكس�اس
الوس�يط  5.80دوالرات ،أو  ،5.7%إىل
 110.77دوالرات للربميل.وصع�دت
األس�عار قب�ل محادث�ات تج�ري ه�ذا
األسبوع بني حكومات االتحاد األوروبي
والرئيس األمريكي جو بايدن يف سلسلة
م�ن اجتماع�ات القمة الت�ي تهدف إىل
تعزي�ز تص�دي الغرب ملوس�كو بش�أن

غزوه�ا ألوكرانيا.وس�تدرس حكومات
االتحاد األوروبي ما إذا كانت س�تفرض
حظرا نفطيا عىل روس�يا.وجاء ارتفاع
األس�عار بع�د أن قال�ت نائب�ة رئي�س
الوزراء األوكراني إيرينا فرييشتش�وك،
يف س�اعة مبكرة من صباح اإلثنني ،إنه
ال توج�د فرصة الستس�الم الق�وات يف
مدين�ة ماريوبول الس�احلية املحارصة
ب�رشق البالد.وع�اد الرتكيز ع�ىل ما إذا
كان س�يكون بوس�ع الس�وق تعويض

اإلنت�اج الرويس من النفط والذي ترر
م�ن العقوبات مع عدم وجود أي عالمة
تذك�ر عىل تراج�ع الرصاع.وقال محللو
(إي�ه.إن.زد) يف مذكرة “ال تزال الس�وق
قلقة بشأن اضطرابات اإلمدادات حيث
تش�ري البيانات إىل أنها تؤث�ر بالفعل”.
وأظه�ر أح�دث تقري�ر ص�ادر ع�ن
مجموع�ة أوبك +أن إنت�اج بعض الدول
ما زال لم يصل إىل املس�توى املتفق عليه
من حصصهم اإلنتاجية.
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السيد الصدر يدعو النواب املستقلني إلسناد جلسة التصويت على رئيس اجلمهورية
بغداد /الزوراء:
ش ّدد زعيم التيار الصدري ،السيد مقتدى
الصدر ،عىل رضورة الخروج من عنق
التوافق إىل فضاء األغلبية ،فيما دعا النواب
املستقلني إلسناد جلسة التصويت عىل رئيس
الجمهورية.
وقال السيد الصدر يف تغريدة له تابعتها “
الزوراء”“ :الكل بات يشك يف األحزاب التي
شاركت يف العملية السياسية منذ السقوط
واىل يومنا هذا ،وال سيما ممن ال ينتمي لتلك
األحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية
املستقلة أو املحايدة إن جاز التعبري” .مبيناً:
“ولذا كانت العملية السياسية الحالية نتاج
ذلك ،فقد أفرزت الكثري من النواب املستقلني

يف مجلس النواب وتقلّص الكثري من األحزاب
وال سيما عىل الصعيد (الشيعي) ويف جنوب
العراق”.
وأضاف السيد الصدر“ :نعم حكومات توافقية
توالت عىل البالد لم تنفع العراق والعراقيني ،بل
يمكن القول إنها أرضت به عاما بعد عام كما
يدعي البعض” ،موضحاً“ :لكن يمكن القول
ان السبب هو( :التوافق) أو قل الحكومات
التوافقية السابقة وما جرى فيها من تقاسم
الكعكة وما شاكل ذلك”.
وتابع الصدر قائالً“ :لذا فإننا جربنا يف
العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم،
ولم ينفع ذلك ،واليوم نرى أننا يجب أن نخرج
من عنق (التوافق) اىل فضاء األغلبية ومن

عنق الطائفية اىل فضاء الوطنية ..وهذا لم
يكن بمقدورنا سابقا لتواجد األحزاب كما
تعلمون .أما اليوم فهناك طبقة من النواب
املستقلني املحبني لوطنهم الواعني ألسباب
تردي وتراجع العراق لهذه الدرجة املرعبة
واملقلقة ،وهي  -أعني تشكيل حكومة أغلبية
وطنية”.
وشدد السيد الصدر عىل أنها “تجربة ال بد من
خوضها إلثبات نجاحها من عدمه ،فلعلها
تكون بداية للنهوض بالواقع املرير الذي يمر
به بلدنا الحبيب من جميع النواحي وتحديا
للضغوطات الخارجية ضد وطننا الحبيب”.
ويف معرض دعوته إىل اعضاء الربملان من
“املستقلني” ،قال السيد الصدر“ :فلذا أهيب

بالنواب املستقلني املحرتمني والوطنيني أن
يقفوا وقفة عز ورشف وكرامة من أجل
إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد
واإلرهاب واالحتالل والتطبيع واالنحالل من
خالل إسنادهم للجلسة الربملانية التي يتم
بها التصويت عىل رئيس الجمهورية وعدم
تعطيله بالثلث املعطل الذي هو وليد الرتغيب
والرتهيب”.
وأكد “لذا فنحن بحاجة اىل وقفة شجاعة
منكم ،وإن كنتم ال تثقون بي أو (بالكتلة
الصدرية) فإننا سنعطي لكم مساحة إلدارة
البلد إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن
املغريات والتهديدات”.
وأوضح “كما أنه يجب أن تعلموا أنني حينما

أطالب بحكومة أغلبية وطنية فإني ال أريد
بها رضب الخصوم ،فإني ال أعترب أي عراقي
خصما ً يل بل ّ
جل ما أريده نفع الوطن والشعب
وهداية كل ميسء ،وما معاقبتهم إال لصالحهم
والصالح العام وليس تنكيال أو تلذذا” ،منوها:
“وأوضح دليل هو معاقبة الفاسدين الذين
ينتمون أو املحسوبني علينا”.
وقال السيد الصدر أيضاً“ :فما طلبت اإلصالح
أرشا وال بطرا وإنما ألصلح وطني وأنفع شعبي
ليعلو شأنه وتتجذر كرامة شعبه املظلوم”،
موضحاً“ :عموما فإن مثل هذه املحاوالت
السياسية أفضل من استعمال العنف أو حتى
من االحتجاجات التشددية التي أرضت بالبالد
والعباد ردحا طويلة من الزمن”.

وتابع بالقول“ :فيا إخوتي يف الربملان العراقي
من كتل مستقلة أو نواب مستقلني هلموا اىل
آخر فرصة لنا ولكم ،فإن وفقنا انتفع الوطن
والشعب ،وإن فشلنا فإنني كما قلت سوف
أعلن ذلك وبملء الفم وبرحابة صدر ومن دون
أي تردد فليس يل إال اتباع الحق واالبتعاد عن
الباطل” ،محذراً“ :وإال فإن هناك من يحاول
جر العراق اىل أتون الحروب والصدامات
وتهديم العملية الديمقراطية النزيهة”.
وختم رسالته قائالً“ :فمن سمع منكم واعيتنا
ولم ينرصنا فال يحق له معاتبتنا الحقا ً أو كيل
التهم ضدنا ،وقويل هذا ليس من باب الضعف
واالستكانة بل حبا بالوطن وحب الوطن من
اإليمان”.

خبري قانوني حيدد ثالثة سيناريوهات حمتملة يف حال تعطيل اجللسة

أشارت إىل وجود قانون رادع حلماية املعلم

اكتمال النصاب
الكتلة الصدرية تستبعد عرب
القانوني يف جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية

 :االعتداء على
نقابة املعلمني لـ
املعلم ظاهرة دخيلة على اجملتمع

الزوراء /حسني فالح:
استبعدت الكتلة الصدرية النيابية اكتمال
النصاب القانوني يف جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية ،وفيما رجحت فوز مرشح
الحزب الديمقراطي الكردستاني باملنصب
يف حال اكتمال النصاب ،حدد خبري قانوني
ثالثة سيناريوهات محتملة يف حال تعطيل
جلسة انتخاب الرئيس.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية ،حسني
عيل حسني ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان
هناك مشكلة يف الثلث املكمل النعقاد
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية .الفتا
اىل :ان االطار التنسيقي ذاهب باتجاه
تعطيل الجلسة ،وهذا سيؤدي اىل االخالل
بالنصاب القانوني.
واضاف :ان املباحثات والتفاهمات
مستمرة بني الكتل السياسية ،وخالل 48
ساعة إذا لم تحصل اتفاقات بهذا الشأن
سوف لن تعقد الجلسة يف موعدها .مؤكدا:
انه يف حال اكتمال النصاب القانوني فإن
مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني
االوفر حظا بالفوز بمنصب رئيس
الجمهورية ،لكون هناك تحالفا ثالثيا
سيمرر عن طريقه.
اىل ذلك ،حدد الخبري القانوني ،امري الدعمي،

ثالثة سيناريوهات محتملة يف حال تعطيل
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الدعمي يف حديث لـ”الزوراء”:
ان جلسة يوم  ٢٠٢٢/ ٣ / ٢٦ستكون
ساخنة جدا ً وامامها ثالثة احتماالت ،االول
ان تدخل الكتل السياسية كالً بمرشحها
االطار والتحالف الثالثي لتكون كلمة
الفصل للنواب يف اختيار رئيس الجمهورية

بأغلبية الثلثني يف الجولة االوىل او يف جولة
ثانية بأعىل االصوات ،أما الثاني فهو ان
يستطيع التحالف الثالثي ان يجمع اغلبية
الثلثني دون االطار والذهاب بانتخاب
رئيس الجمهورية ،ومعنى ان تمرير رئيس
الوزراء سيكون بصورة سلسة ،واجبار
االطار أما بقبول االمر الواقع بما يقسم له
التحالف الثالثي من وزارات او املعارضة

بدون املشاركة .
واضاف :ان االمر الثالث هو ان ال تنعقد
الجلسة بعدم اكتمال النصاب بأغلبية
الثلثني ،وهذا يعني خرقا دستوريا اخر
لتؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
اىل اشعار اخر مع االبقاء عىل االسماء
املصادق عليها للمنافسة عىل منصب
الرئيس ،مع العرض ان قرار املحكمة
االتحادية اوىص الربملان بااللتزام باملدد
الدستورية بما نص عليه املرشع ولم يلزم
الربملان بالرضورة.
وتابع :اما مسألة حل الربملان من قبل
املحكمة االتحادية فليس من صالحياتها
املنصوص عليها يف الدستور والتي هي
محصورة باملادة  ٦٤من صالحيات
الربملان نفسه باألغلبية املطلقة بطلب من
ثلث الربملان او بتوصية من رئيس الوزراء
وموافقة رئيس الجمهورية.
ويف وقت سابق ،أعلن رئيس مجلس
النواب ،محمد الحلبويس ،موعد جلسة
انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الحلبويس يف بيان تلقته “الزوراء”:
إنه “تقرَّر تحديد يوم السبت املوافق 26
آذار موعدا ً لجلسة مجلس النواب الخاصة
بانتخاب رئيس الجمهورية”.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكدت نقابة املعلمني ان االعتداء
عىل املالكات التعليمية ظاهرة
دخيلة عىل املجتمع العراقي،
ويف حني شددت عىل رضورة
اللجوء اىل القضاء وليس العشرية
ملحاربة هذه الظاهرة ،دعت وزارة
الداخلية اىل اعطاء صالحيات
اوسع للحراس االمنيني داخل
املدارس.
املعلمني،
نقيب
وقال
عباس السوداني ،يف حديث
لـ”الزوراء” :ان “هذه الظاهرة
دخيلة عىل املجتمع العراقي
وبدأت قبل اكثر من سبع
سنوات وسعينا إليجاد رادع
قوي لهذه الظاهرة الخطرية
التي اثرت تأثريا سلبيا عىل
االرسة الرتبوية” .مضيفا
“سعينا اىل سن قانون حماية
املعلم وتم اقرار هذا القانون
رقم  8لعام  2018وتقريبا قبل
ثالثة اشهر صدرت التعليمات
الخاصة بهذا القانون بالتعاون
ما بني النقابة ووزارة الرتبية”.
واوضح ان “نسبة االعتداءات قلت

بشكل كبري وملحوظ “ ،مشريا
اىل اننا “نطالب االرسة الرتبوية
باللجوء للقضاء العراقي”.
مبينا ان “رئيس مجلس القضاء
االعىل القايض فائق زيدان اصدر
تعميما اىل جميع القضاة بالعراق
بالتعامل بحزم مع من يعتدي
عىل املعلمني واملدرسني ،وذلك
بنا ًء عىل طلب النقابة بتفعيل
القانون”.
واشار اىل ان “املادة رابعا من
هذا القانون واضحة ،وفيها ما
يعالج موضوع الطالب املعتدي
عىل املعلم وفيها غرامة ،اما
قضية اولياء االمور املعتدين
فتصل اىل عقوبة السجن خمس
سنوات وغرامة تصل اىل عرشة
ماليني ،وكذلك شملنا املطالبة
العشائرية”.
واعرب عن اسفه من “لجوء
بعض االخوة واالخوات من اولياء
االمور لحل االمر عشائريا”،
مؤكدا ان “الكثري من املعلمني
يلجؤون اىل العشائر ،ونحن
كنقابة معلمني ننتقد هذه
الظاهرة التي ال يمكن ان تحل

عن طريق العشائر لسبب وجيه
كون االعتداء لم يتم يف الشارع او
مكان خاص ،بل ان االعتداء تم
امام مئات التالميذ وهذا معيب
جدا وغري مقبول”.
ووجه نقيب املعلمني دعوة اىل
“السيد وزير الداخلية بإعطاء
بالنسبة
اوسع
صالحيات
للحراس االمنيني داخل املدارس،
وال بأس ان تكون هناك دوريات
يف املناطق التي فيها مدارس للحد
من هذه الظاهرة الن تأثرياتها
السلبية ليست عىل املعلمني
واملدرسني فقط بل حتى عىل
الطلبة والتالميذ”.
واضاف “لدينا احصائية
فيما يخص محافظة ذي قار
تقريبا يوجد  30اعتدا ًء وتم
احالته للقضاء و 50حالة قيد
التحقيقات االدارية يف املديرية
العامة لرتبية ذي قار”.
واشار اىل ان “املواطن العراقي
يحرتم املعلم صغريا وكبريا،
واليوم فهمت الديمقراطية
فهما خاطئا ،فالقضية اخالقية
وتاريخية وحضارية”.

إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( )www.kimadia.iqواملوقع الخاص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون  $هو ( )1,٠٠٠,٠٠٠مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون  $هو ( )٢,٠٠٠,٠٠٠مليونني
دينار عراقي غري قابل للرد ،ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة
 %1من قيمة العرض تقدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية
ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون (حسـب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن (  ) CIPأو حسب الرشوط وان الرشكة غري
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا ،علما أن املؤتمر الخاص
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس .٢٠٢٢/٤/1٤
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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األزمة األوكرانية  -الروسية
خماض والدة نظام عاملي جديد!
أمساء حيدر
أرادت الوالي�ات املتح�دة األمركية عرب حلف الناتو توس�يع نط�اق نفوذها يف
منطق�ة البحر األس�ود ،وقد بدأت بذلك منذ العام  2004واس�تمرت لغاية عام
 ،2020واس�تطاعت فع�ا ض�م كل دول أوروب�ا الرشقية إىل حل�ف الناتو ،أي
بلغاريا ورومانيا وس�لوفاكيا وإس�تونيا وألبانيا والتفيا وليتوانيا وس�لوفينيا
وكرواتيا والجبل األس�ود ومقدونيا الش�مالية ،والتي كانت جميعها جزءا ً من
االتحاد السوفياتي ،وتوجه الحلف إىل ضم كل من جورجيا وأوكرانيا.
ً
خصوص�ا ان أمركا ويف إطار
هذا التوس�ع كان يثر قلق روس�يا اىل حد كبر،
تعميق الرشاكة االس�رتاتيجية بينها وبن دول الناتو قامت بإرس�ال االسلحة
اإىل أوكرانيا ،ومنها الصواريخ املضادة للدبابات ،األمر الذي أدى إىل زيادة القلق
ال�رويس من وضع أنظم�ة الدفاع الصاروخية األمركي�ة يف أوكرانيا والتي هي
موج�ودة اصا يف كل من بولندا ورومانيا ،وقد طالبت روس�يا الواليات املتحدة
مرارا بإبعاد حلف الناتو عن حدودها وعدم ض ّم أوكرانيا إىل الحلف ،األمر الذي
يش�كل رضرا ً ألمنه�ا القوم�ي ،لكن لم تنص�ت الواليات املتح�دة االمركية اىل
املطالب الروسية فنفد الصرب الرويس واشتعلت االزمة االوكرانية – الروسية.
وتش�هد االزمة اليوم اعىل مس�توى من التوتر بحيث نفذت روسيا يف االسابيع
االخرة هجوما عس�كريا تمثل برضبات جوية متك�ررة يف ارجاء أوكرانيا ،وال
س�يما يف العاصمة كييف ،فيما اعلن الهدف الرويس ان مسار الرضبات تهدف
اىل ن�زع الس�اح االوكران�ي ،وبالفعل ترك�زت الهجمات الروس�ية عىل مراكز
القيادة العس�كرية واملطارات واملخازن العسكرية األوكرانية ،وأضعفت بشكل
كبر القوة العسكرية االوكرانية.
هذه العوامل اش�علت غضب الجانب االوروبي الذي س�ارع اىل فرض عقوبات
قاس�ية عىل موس�كو ،لتخرج الواليات املتحدة بعبارتها التي اشتهرت مؤخراً:
«روس�يا اختارت الحرب وسيحاس�بها العالم اجمع» ،مما يشر اىل ان امركا
ستضغط عىل كل الدول ،التي لديها قدرة عىل السيطرة عىل قراراتها ،بااللتزام
بالعقوبات املفروضة عىل روسيا.
وال ش�ك ان العقوبات عىل روس�يا أتت عىل قطاع الطاق�ة بالدرجة االوىل ،لكن
الضغوطات االقتصادية لن يسلم منها العالم اجمع ،وال سيما الواليات املتحدة
االمركية التي ما زالت تلملم خس�ائرها الفادحة يف الس�نوات االخرة وتعالج
تبع�ات جائح�ة كورون�ا عليها ،ولقد ب�دأ العالم يعان�ي من تداعي�ات ارتفاع
االس�عار يف برميل النفط الذي وصل اىل اعىل مس�توى له منذ اكثر من س�بعة
اع�وام ،االمر الذي بدأ ايض�ا يرتك تأثراته عىل تكاليف االنت�اج وبالتايل ارتفاع
يف االس�عار ،قد توصل اىل ارضار كبرة عىل املجتمعات ال سيما تلك التي تعاني
اصا من ازمات مالية واقتصادية وال قدرة لها عىل املقاومة.
وينظ�ر املحلل�ون اىل ان ارتفاع س�عر النفط عامليا ربما س�يعود اىل اس�تفادة
االقتصاد الرويس من حيث ال تعلم امركا ،التي تخىش ان تدفع ثمن االزمة مع
تزايد ارتفاع اس�عار النفط ،وبذلك س�تدفع امركا ايض�ا ثمن االرتفاع املحبط
يف تكاليف املعيش�ة والتدفئة والكهرب�اء وتكاليف كل من الطران والنقل ،مما
س�رفع الع�ن االمركية عىل ال�دول املص�درة للنفط من جديد ،والتي س�عت
امركا منذ سنوات طويلة اىل السيطرة عىل ثرواتها النفطية.
االم�ر ال يتوقف عىل التكاليف املرتبطة بالنف�ط ،بل يتعلق االمر ايضا بتكاليف
باهظ�ة اخرى س�تدفعها الواليات املتحدة ،ال س�يما عىل الصعيد العس�كري،
فق�د ارس�لت اىل بولندا  3آالف جن�دي إضايف ونتيجة ذلك يص�ل العدد اإلجمايل
للتعزيزات األمركية ،التي تم إرس�الها إىل أوروبا يف الفرتة األخرة ،إىل حدود 5
آالف عس�كري أمركي ،فواشنطن لن ترسل قوات لدعم أوكرانيا ،لكنها وعدت
بدعم الشعب األوكراني وحكومته بأسلحة دفاعية ،ومساعدات اقتصادية.
ولك�ن عىل الرغم م�ن مرور وقت قصر ،اس�تطاعت روس�يا تحقيق اهدافها
العس�كرية يف اوكرانيا ،ووضعت نفس�ها يف مواجهة ضخمة مع الناتو ،ليضع
بوتن نفسه يف موقع القادر عىل تغير الحركة العسكرية والسياسية العاملية،
وليك�ون ق�ادرا عىل تغير قواعد اللعب بن روس�يا ودول الناتو من جهة وبن
روس�يا والواليات املتحدة االمركية من جهة أخ�رى ،باإلضافة اىل تثبيت قوته
مع حلفائه أيضا.
م�ا هو واضح حتى اليوم ان الحرب الباردة بن روس�يا وامركا قد بدأت فعا
ع�ىل االرض األوكرانية ،ولكن بتصعيد عس�كري ال يمكن معرفة مدى تطوره
يف االي�ام املقبل�ة ،وال يمكن معرف�ة التداعي�ات السياس�ية واالقتصادية عىل
التحالفات العاملية عىل املدى القريب ،لكن املؤكد ان روسيا ثبتت قواعدها وهي
تريد الذهاب اىل النقطة االبعد امام ادعاءات امركية بأن باب الحل الدبلومايس
مفتوح�ا لتطل الصن برأس�ها من باب مقدرتها عىل لع�ب الدور الحيادي بن
حلف الناتو وروسيا نظرا للعاقة املميزة مع الروس.
إذاً ،نح�ن أم�ام مرحلة تغير س�يايس عاملي س�يرتك تداعياته عىل الس�نوات
القادم�ة مما يرتكن�ا امام احتمال اكيد بأن العال�م يعيش مخاض والدة نظام
عاملي جديد!
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الرئاس��ات الثالث تهنئ بعيد نوروز وتؤكد أهمية العمل لإلصالح
ومكافحة الفساد

بغداد /الزوراء:
هن�أت الرئاس�ات الث�اث جمي�ع
املواطن�ن والش�عب الك�ردي بعي�د
نوروز ،فيما أكد رضورة العمل الجدي
لإلصاح ومكافحة الفساد.
وق�ال املكت�ب اإلعام�ي لرئي�س
الجمهورية يف بي�ان تلقته “الزوراء”:
إن “رئيس الجمهوري�ة برهم صالح،
دع�ا يف تهنئة بمناس�بة أعي�اد نوروز
ورأس الس�نة الكردي�ة ،إىل رضورة
تش�كيل حكوم�ة وطني�ة يف إط�ار
االستحقاقات الدس�تورية ،تأخذ عىل
عاتقه�ا التحديات الجس�ام وامللفات
االس�تثنائية املاثل�ة ،ويف مقدمته�ا
االستجابة لتطلعات الشعب يف أوضاع
معيش�ية وأمني�ة وخدمي�ة كريم�ة
كأولوية قصوى”.
وأكد صالح بحس�ب البيان“ ،رضورة
العم�ل الج�دي لإلص�اح ومكافح�ة
الفس�اد وهدر ثروات البلد ،واستثمار
الطاق�ات البرشية الغني�ة وخصوصا
الش�باب وضمان مش�اركتهم يف بناء
الوط�ن ورس�م مس�تقبله ،ليك�ون
مُ نطلق�ا وأساس�ا للحك�م الرش�يد
الضام�ن لحقوق جمي�ع املواطنن يف
دولة قادرة ومُ قتدرة”.
وق�ال صال�ح يف تهنئت�ه  :بحل�ول
عي�د ن�وروز ورأس الس�نة الكردي�ة
الجديدة ،أتوجه بأس�مى آيات التهاني
والتربيكات إىل الشعب الكردي وعموم

أبنائه�ا وترف�ع ش�أنهم .تحية إجال
وتقدي�ر وتعظي�م لش�هدائنا األب�رار،
املُضح�ن يف س�بيل الحري�ة والكرامة
والديموقراطي�ة وال�ذود ع�ن الوطن.
وكل نوروز وشعبنا وبلدنا بخر وأمان
وسام”.
من جهت�ه ،هنأ رئيس مجلس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�يّ ،
كل العراقي�ن
ّ
بكل أطيافهم والسيما شعبنا الكردي

بعيد نوروز.
وق�ال الكاظم�ي يف تغري�دة ل�ه ع�ىل
“تويرت” تابعته�ا “الزوراء”“ :خالص
ّ
ل�كل العراقين
التهان�ي والتربي�كات
ّ
بكل أطيافهم والسيما شعبنا الكردي

العراقين وشعوب املنطقة واملُحتفلن
به�ذا العي�د ،متمني�ا ً أن ينع�م وطننا
وش�عبنا باألم�ان واالس�تقرار ،وأن
يك�ون ع�ام رخ�اء وطمأنين�ة تتعزز
فيه اآلم�ال بتجاوز التحدي�ات وتلبية
االستحقاقات الوطنية الكربى.
ُ
ن�وروز عي�د الحري�ة واألمل ،يجس�د
يف تأريخن�ا القري�ب والبعي�د انتصارا ً
إلرادة الخ�ر والحرية ورف�ض الظلم
والطغي�ان مس�تندا ل�إلرادة الصلب�ة
لشعبنا ،ونؤكد رضورة تلبية الحقوق

والحريات وضمان حي�اة حرّة كريمة
تليق بالتضحيات الجس�ام املبذولة يف
سبيل الحرية والكرامة.
نستقبل عيد نوروز هذا العام وبلدنا يمر
بمرحلة فاصلة تتجىل يف استحقاقات
ك�ربى ال تقب�ل التهاون ،حي�ث نؤكد
ع�ىل رضورة تش�كيل حكومة وطنية
يف إط�ار االس�تحقاقات الدس�تورية،
تأخ�ذ عىل عاتقها التحديات الجس�ام
وامللف�ات االس�تثنائية املاثل�ة ،ويف
مقدمتها االستجابة لتطلعات الشعب

يف أوض�اع معيش�ية وأمني�ة وخدمية
كريمة كأولوية قصوى.
كم�ا أن علينا العم�ل الجدي لإلصاح
ومكافحة الفس�اد وهدر ثروات البلد،
واس�تثمار الطاق�ات البرشي�ة الغنية
وخصوص�ا ش�بابنا الواع�ي الناهض
وضم�ان مش�اركتهم يف بن�اء الوطن
ورس�م مس�تقبله ،ليك�ون مُ نطلق�ا
وأساس�ا للحك�م الرش�يد الضام�ن
لحق�وق جمي�ع مواطنين�ا يف دول�ة
نريده�ا ق�ادرة ومُ قتدرة تع�ز جميع

بعيد نوروز”.
وأض�اف“ :لنجع�ل من هذه املناس�بة
العزيزة ع�ىل قل�وب العراقين فرصة
إلعاء قي�م املحبة والتآل�ف ،والتأكيد
ع�ىل تعزي�ز األم�ن ،وبن�اء مس�تقبل
ّ
أفض�ل ألبنائن�ا،
والتمس�ك بالع�راق،
وطنا ً مستقرا ً موحدا ً قويا ً مزدهراً”.
كما هنأ رئيس مجل�س النواب محمد
الحلب�ويس ،بمناس�بة أعي�اد ن�وروز
ورأس السنة الكردية.
وق�ال الحلب�ويس ،يف تغري�دة تابعتها
“ال�زوراء”“ :خالص التهاني لش�عبنا
الك�ردي وعم�وم العراقين بمناس�بة
أعياد نوروز ورأس السنة الكردية”.
واضاف “أعادها الله عىل بادنا باألمن
والسام”.

األمن السوداني يقمع تظاهرة قرب القصر الرئاسي تطالب بتنحي العسكر
الخرطوم /متابعة الزوراء:
توجّ ه آالف الس�ودانين إىل محيط القرص الرئايس يف
الخرط�وم ،يف حلقة جديدة من مسلس�ل صمودهم،
رفضا ً لحكم العسكر.
وانطل�ق موك�ب مدين�ة الخرط�وم م�ن محط�ة
باش�دار،امس االثنن وس�ار بضعة كيلومرتات ،مع
هتافات املش�اركن الثورية “الش�عب يريد إس�قاط
الربهان” ،والتغني باسم الوطن والثورة .كما عمدوا
إىل حماية موكبهم بإغاق الطرق القريبة باملتاريس
وحرق إطارات السيارات القديمة ،كما جرت عادتهم
من�ذ الخامس والعرشين م�ن أكتوبر/ترشين األول،
تاريخ وقوع االنقاب العسكري لقائد الجيش الفريق
أول عبد الفتاح الربهان.
ويف مدخل شارع القرص بالقرب من محطة القطارات،
تص�دت قوات الرشط�ة للمش�اركن ،وأطلقت الغاز
املس�يل للدموع بكثافة ومعه القناب�ل الصوتية ،وال
ت�زال االش�تباكات متواصلة بن الطرف�ن ،عىل بعد
نحو كيلوم�رت واحد من القرص الرئايس ،فيما يجري
إجاء املصاب�ن إىل عي�ادات ميدانية ومستش�فيات
قريبة.
ومن�ذ االنقاب العس�كري ،يتواصل الح�راك الثوري
املناهض ،حيث خرجت عرشات املواكب والتظاهرات
الليلي�ة وعملي�ات إغ�اق الط�رق ،تحت راي�ة لجان
املقاومة السودانية التي تقود الحراك وتوجّ هه.
كما شهدت مدينة بورتسودان يف والية البحر األحمر،
تظاه�رة مناهضة لانق�اب ،أغلقت لها الس�لطات
األمني�ة كل الط�رق املؤدي�ة إىل املق�رات الحكومي�ة

والوح�دات العس�كرية ،قب�ل أن تطلق الغاز املس�يل
للدموع لتفريقها.
كذل�ك ش�هدت مدين�ة ود مدني ،وس�ط الس�ودان،
تظاهرة مماثلة استجابة لدعوة لجان املقاومة ،فيما
يتوقع وصول معلومات الحقة عن الحراك الثوري يف
مدن أخرى.
وتش�هد العملية السياس�ية الت�ي بادرت به�ا بعثة
األمم املتحدة للتقريب ب�ن فرقاء األزمة من املدنين
والعسكرين ،تباطؤا وتعاني من عدم إحراز أي تقدم
طوال األس�ابيع املاضية ،تزامنا ً مع الغضب الشعبي
م�ن فش�ل الس�لطات العس�كرية يف إيق�اف نزي�ف
التدهور االقتصادي ،وانعكاساته عىل حياة الناس.
واس�تنكرت قوى إعان الحرية والتغي�ر ،بقاء عدد
من قياداتها يف معتقات االنقاب العسكري
وقب�ل يوم�ن ،ق�ررت وزارة املالي�ة ،زيادة أس�عار
املش�تقات البرتولية ،وبلغ ل�رت البنزين  672بدالً من
 542جنيه�ا ،ولرت الغازولن بل�غ  640بدالً من 420
جنيها ً.
وع�ىل صعي�د آخر ،اس�تنكرت ق�وى إع�ان الحرية
والتغير ،بقاء عدد من قياداتها يف معتقات االنقاب
العس�كري ،وع�دم التحقي�ق معه�م أو تقديمه�م
للمحاكمة ،رغم مرور أسابيع عدة عىل اعتقالهم.
وح�ذرت ه�ذه القوى م�ن تده�ور الحال�ة الصحية
لعض�و لجنة إزالة التمكن ،ط�ه عثمان ،نتيجة عدم
حصوله عىل الرعاية الطبية ملدة  10أيام ،مش�رة يف
بيان لها إىل أن هيئة الدفاع عن عثمان تقدمت بطلب
إلحالته إىل الطبيب املختص ،ولم يجد الطلب املوافقة

حتى اآلن ،رغم تفاقم وضعه الصحي.
وذك�ر البي�ان أن الس�جون واملعتقات وكل أش�كال
القم�ع من الس�لطة االنقابي�ة لن تزيد الش�عب إال
إرصارا ً عىل مقاومتها وهزيمتها واس�رتداد مس�رة
التحول املدني الديمقراطي.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان ،قد
غادر ،امس اإلثنن ،إىل اململكة العربية الس�عودية ،يف
راب�ع زيارة خارجية له عق�ب االنقاب ،وذلك بعد أن
زار كاً من اإلمارات وأوغندا وجنوب السودان.
وقال بيان مجلس السيادة ،إن الربهان سيجري خال
زيارت�ه مباحثات م�ع القادة يف الس�عودية تتمحور
ح�ول العاق�ات الثنائية ب�ن الخرط�وم والرياض،

بعد دخول العملية العسكرية الروسية يومها ال�27

والقضايا ذات االهتمام املشرتك ،دون إيراد مزيد من
التفاصيل.
إىل ذل�ك ،جدد عضو مجلس الس�يادة ،ش�مس الدين
كب�ايش ،دع�م الحكوم�ة الكام�ل لجه�ود االتح�اد
األفريقي وبعثة األمم املتحدة ،لدعم املرحلة االنتقالية
يف الس�ودان ،وإنجاح عملية التوافق الوطني بالباد،
عرب حوار شامل ،ال يقيص أحدا.
جاء ذل�ك خال لقائ�ه ،بمبعوث االتح�اد األفريقي،
محم�د الحس�ن ولد لب�ات ،وفي�ه اطلع ع�ىل جهود
االتح�اد األفريق�ي واألمم املتح�دة ،إلنج�اح الحوار
الس�وداني ،ونتائج لقاءاتهما وتواصلهما مع القوى
السياسية واملجتمعية بالباد.

حظر جتوال شامل يف أوكرانيا ..والكرملني حيذر دول الناتو من التدخل
كييف /موسكو /متابعة الزوراء:
اعل�ن الكرمل�ن إن محادث�ات الس�ام
ب�ن موس�كو وكييف لم تس�فر عن أي
انفراج�ة كب�رة بعد ،ودعا ال�دول التي
يمكنها التأثر عىل أوكرانيا إىل استخدام
نفوذها ،لكي تظه�ر كييف توجها أكثر
إيجابي�ة يف املفاوض�ات ،فيما يس�تمر
القص�ف الرويس عىل امل�دن األوكرانية ،
أعلنت السلطات يف أوكرانيا فرض حظر
تجوال ش�امل اعتبارا من مس�اء امس
حتى غدا األربعاء.
وق�ال املتحدث باس�م الكرملن دميرتي
بيس�كوف للصحفين يف مكاملة هاتفية
إن�ه ال ي�زال يتعن إحراز تق�دم كبر يف
املحادث�ات حت�ى يك�ون هناك أس�اس
لعق�د اجتم�اع ب�ن الرئي�س فاديمر
بوت�ن ونظ�ره األوكران�ي فولوديم�ر
زيلينسكي.
وحذر الكرمل�ن دول الناتو من التدخل
يف أوكرانيا.
وكان زيلينس�كي ،ق�ال لي�ل األحد ،إنه
تح�دث إىل الكنيس�ت والحكوم�ة يف
إرسائيل من أج�ل ترسيع املحادثات مع
روس�يا ،ورجّ ح أن تكون القدس مكانا
لهذه املحادثات بن كييف وموسكو.
وأرس�لت روس�يا ع�رشات اآلالف م�ن
الق�وات إىل أوكراني�ا ي�وم  24فرباي�ر
ش�باط ،فيم�ا وصفته بعملي�ة خاصة

لتقوي�ض القدرات العس�كرية لجارتها
الجنوبي�ة واس�تئصال م�ن وصفته�م
بالقومين الخطرين.
وتب�دي الق�وات األوكراني�ة مقاوم�ة
ش�ديدة وفرض الغرب عقوبات ضخمة
عىل موس�كو يف محاول�ة إلجبارها عىل
سحب قواتها.
يأتي هذا بعد دخول العملية العس�كرية
الروس�ية يف أوكراني�ا يومه�ا ال��،27
فيما يس�تمر القصف الرويس عىل املدن
األوكراني�ة .ويف آخر التط�ورات ،أعلنت
السلطات يف أوكرانيا فرض حظر تجوال
شامل اعتبارا من مساء امس حتى غدا
األربعاء.
وأف�ادت وزارة الدفاع الروس�ية بمقتل
أكث�ر م�ن  80م�ن املرتزق�ة األجان�ب
والق�وات األوكراني�ة يف منطقة ريفني،
مشرة إىل قصف مركز لتدريب املرتزقة
األجانب يف ريفني بصواريخ كروز.
وقال�ت إن صواري�خ ك�روز دم�رت
مس�تودعا للذخرة واألس�لحة يف مدينة
س�يليتس ،كم�ا دم�رت أكثر م�ن 216
مس�رة أوكراني�ة من�ذ بداي�ة العملية
العس�كرية ،مؤكدة استس�ام أكثر من
 60عس�كريا أوكرانيا يف ضواحي كييف
أغلبهم قي�ادات بالجيش .كما أش�ارت
إىل قصف منش�أة عس�كرية بصواريخ
مجنح�ة يف ضواحي ريفنا ش�مايل غرب

أوكرانيا.
ه�ذا وأف�ادت وزارة الدف�اع الربيطانية
بأن القوات الروس�ية تتقدم نحو كييف
م�ن الش�مال الرشق�ي ،مش�رة إىل أن
القوات الروسية ال تزال بعيدة بنحو 25
كيلومرتا عن وس�ط كييف .وأضافت أن
روس�يا س�تعطي عىل األرج�ح األولوية
ملحاول�ة تطويق كييف خال األس�ابيع
املقبلة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن
مهلة حتى ظهر امس للس�ماح للقوات
األوكراني�ة واملرتزقة األجان�ب بمغادرة
ماريوب�ول ب�دون أس�لحة ،فيم�ا ردت
الحكومة األوكرانية عىل الطلب الرويس
بأن االستسام يف ماريوبول غر وارد.
وتزامن�ا ،أعلن�ت الس�لطات يف أوكرانيا
ع�ن فت�ح  8مم�رات إنس�انية ام�س
لخروج املدنين ،ليس م�ن بينها مدينة

ماريوبول.
ُ
وميداني�ا ،قتل  6أش�خاص عىل األقل يف
كييف جرّاء قصف ّ
شنه الجيش الرويس
عىل مركز تجاري ،مساء األحد ،وفق ما
أعلن رئيس البلدية فيتايل كليتشكو.
وكان انفج�ار ضخ�م ه�ز املدينة خال
الهجوم ،وش�وهدت نران ب�ن أنقاض
مرك�ز “ريرتوفي�ل” التج�اري ،حس�ب

صحافيّن يف وكالة “فرانس برس”.
م�ن جهته�ا ،قال�ت خدم�ات الطوارئ
ع�ىل “فيس�بوك” ،إن قصف�ا تس�بّب
باندالع حريق يف طبقات ع ّدة من املركز
التج�اري الواقع يف منطقة بوديلس�كي
ش�مال غرب املدين�ة ،وبان�دالع النار يف
آليات عدة.
ون�رشت خدم�ات الط�وارئ ص�ورا
التقطتها كام�را مراقبة تظهر انفجارا
هائا وسحابة عىل شكل فطر ،وأعقبت
ذلك سلسلة انفجارات صغرة.
وانتش�ل رجال اإلطفاء من بن أنقاض
ّ
مغطى
املبن�ى رج�ا واح�دا عىل األق�ل
بالغب�ار ،حس�ب ص�ور فيدي�و أخ�رى
نرشتها خدمات الطوارئ.
وطوّق جنود املوق�ع وأمروا الصحفين
بالرتاج�ع ،مش�رين إىل الخط�ر ال�ذي
ُت ّ
مثله ذخائ�ر غر منفجرة ،من دون أن
يعطوا مزيدا من التفاصيل.
ّ
س�كان يعيش�ون يف مبنى مجاور
وقال
ّ
ّ
تحطمت نوافذه بس�بب االنفجار ،إنهم
ش�اهدوا قبل أيام ع ّدة قذائف صواريخ
متحرّكة قرب املركز التجاري.
وتعرّض�ت كيي�ف لسلس�لة هجم�ات
األس�بوع امل�ايض ،بم�ا يف ذل�ك هجوم
ع�ىل مبنى س�كني األحد خلّف خمس�ة
جرحى.
ودع�ت الدفاع الروس�ية ،مس�اء األحد،

القوات األوكرانية يف ماريوبول لتس�ليم
األس�لحة مقاب�ل مم�ر آم�ن له�ا ،كما
أمهلتها حتى صباح االثنن لاستس�ام
وتس�ليم املدين�ة ،فيم�ا رفض�ت نائبة
رئي�س ال�وزراء األوكران�ي ،إيرين�ا
فريشتش�وك ،التهديد الرويس برضورة
إلقاء الساح يف مدينة ماريوبول ،وأكدت
أن االستسام مستبعد جدا ،وأن أوكرانيا
أبلغت الجانب الرويس بهذا األمر.
وق�ال الكولوني�ل جن�رال ميخائي�ل
ميزينتس�يف ،مدي�ر املرك�ز الوطن�ي
ال�رويس إلدارة الدف�اع ،يف إفادة وزعتها
وزارة الدف�اع“ :ألق�وا أس�لحتكم” يف
إشارة إىل القومين األوكرانين .وأضاف:
“كارثة إنسانية مروعة تحدث ..كل من
يلقون أس�لحتهم نضمن لهم ممرا ً آمنا ً
إىل خ�ارج ماريوبول” .وتابع املس�ؤول
الدفاع�ي الرويس أن املمرات اإلنس�انية
م�ن ماريوب�ول س�وف ُتفتح الس�اعة
 10:00بتوقي�ت موس�كو (07:00
بتوقيت غرينتش) يف  21مارس.
ونقل�ت وكال�ة اإلع�ام الروس�ية ع�ن
وزارة الدفاع الروسية قولها إن أوكرانيا
أمامها حتى الس�اعات األوىل من صباح
الي�وم (ام�س) لل�رد عىل طلب تس�ليم
ماريوب�ول .كم�ا دع�ت روس�يا األم�م
املتحدة والصلي�ب األحمر لإلرشاف عىل
خروج قوات أوكرانيا من ماريوبول.

امن ومجتمع
العدد 7683 :الثالثاء  22آذار 2022

الركابي يكشف عن زيادة يف رواتب املتقاعدين
ومشول عوائل جديدة بشبكة احلماية
بغداد/الزوراء:
كش�ف عض�و مجلس الن�واب وزير العمل الس�ابق ،ع�ادل الركابي ،ام�س االثنني ،عن
مرشوع قانون مرتقب يقدم للربملان ،يتضمن التوس�ع بشمول عائالت جديدة يف شبكة
الحماية االجتماعية مع احتمالية زيادة رواتب املتقاعدين.
وق�ال الركاب�ي ،يف ترصيح صحف�ي ان «موازنة العام املايض ش�هدت تخصيص مبالغ
لش�مول عائ�الت عديمة الدخ�ل يف خدمات الحماي�ة االجتماعية ،فضالً ع�ن الخدمات
املتعلقة بذوي االعاقة وبحسب القانون النافذ» ،مشريا ً اىل رّ
أنه «ت رّم رفع هذه التخصيصات
وإضافته�ا اىل أبواب رصف أخرى خارج موازنة وزارة العمل ؛ ما أثر يف برنامج ش�مول
العائالت الجديدة».
واض�اف أن «الع�ام الحايل ويف حال تأخر مس�ألة تش�كيل الحكومة ،س�تبارش حكومة
ترصيف األعمال الحالية بتقديم معالجات فورية وآنية بصيغة مرشوع قانون وتقديمه
اىل مجلس النواب يتضمن تخصيص مبالغ كافية للتوس�ع بش�مول عائالت اىل ش�بكة
الحماية االجتماعية».
وأوضح ان «مرشوع القانون قد يتضمن زيادة سقف اإلعانة أيضاً ،بموجب قانون جديد
مس�تقل عن قانون املوازنة ،وكذلك احتمالية إق�رار زيادة للفئات األخرى ،كاملتقاعدين
وغريهم من فئات املجتمع».
ولف�ت اىل ان «الحكوم�ة تتج�ه ،بالتنس�يق م�ع مجلس الن�واب يف حال تأخر تش�كيل
الحكومة وعدم اقرار املوازنة ،نحو اللجوء لقانون رسيع ،وهو يف مراحل إعداده األخرية
م�ن اجل معالجة الوضع الحايل ال�ذي تعاني منه الرشائح الضعيف�ة ومعدومة الدخل،
وكذلك معالجة ما نجم عن خفض قيمة الدينار».

الكشف عن وجود  75ألف أجنيب
يعملون يف شركات النفط اجلنوبية
بغداد/الزوراء:
كش�فت عض�و مجلس الن�واب ،عالية
نصيف ،امس االثنني ،عن ارتفاع أعداد
األجان�ب العاملني يف الرشكات النفطية
يف الجن�وب حي�ث بل�غ الع�دد  75ألف
أجنبي يعملون بجنوب العراق.
وقالت نصيف ،يف بيان ملكتبها االعالمي،
تلقت�ه «ال�زوراء» :ان «الخريج�ني
محرومون من فرص العمل ويخرجون
يف تظاه�رات ويتعرض�ون لل�رضب
واالعتقال رغ�م أن مطالبهم مرشوعة
والدس�تور ينص ع�ىل حقهم يف العمل،
بينم�ا نج�د يف ال�رشكات النفطي�ة يف
جنوب العراق أكث�ر من  75ألف أجنبي

يعملون فيها ويقبضون رواتب وأبناؤنا
جالسون بال عمل».
واضاف�ت ،ان «ه�ذا الح�ال ال يمك�ن
السكوت عنه ،إذ كان باإلمكان تشغيل
 75أل�ف عراق�ي بدالً م�ن األجانب ،أي
توف�ري مصدر رزق ل��  75أل�ف عائلة
عراقية وإنقاذها من الفقر».
وش�ددت يف ختام بيانها عىل «رضورة
تدخل رئي�س الوزراء ووزي�ري النفط
والعم�ل والش�ؤون االجتماعية بإعادة
النظ�ر يف ه�ذه األع�داد الكب�رية م�ن
العمال�ة األجنبي�ة وبح�ث إمكاني�ة
تقليصها وإجبار الرشكات عىل تشغيل
العراقيني».

عمليات بغداد :اعتقال  13متهما
باملواد املخدرة والدكة العشائرية
بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،امس االثنني ،القبض عىل ( )13متهما ً وفق مواد قانونية
مختلفة ،بينهم عصابتني للمتاجرة بامل�واد املخدرة ،وثالثة متهمني بعمليات»الدكة
العشائرية» ومصادرة األسلحة التي بحوزتهم.
وذك�رت القي�ادة يف بيان ورد ل� «ال�زوراء» :أن «ق�وة من اللواء ( )٤٤فرقة املش�اة
الحادي�ة عرشة باالش�رتاك مع مفرزة من (جه�از االمني الوطني ،دائ�رة العمليات
والدعم االس�تخباري) تمكنت من الق�اء القبض عىل عصابة تتاج�ر باملواد املخدرة
تتك�ون من ثالث�ة متهمني ضبط بحوزته�م (نصف كيلو)من مادة الكريس�تال مع
كمي�ة م�ن علب االدوية غري املرخص�ة جاء ذلك خالل معلومات اس�تخبارية دقيقة
تفي�د بتواجده�م وعىل الفور تم نصب كمني محكم داخل ش�قة وم�ن ثم اعتقالهم
وبالجرم املشهود بالقرب من ساحة الدالل يف منطقة االعظمية».
وأضاف البيان ان «قوة من ش�ؤون الس�يطرات بإرشاف وتنس�يق من لجنة متابعة
عمل الس�يطرات/قيادتنا مع مدير السيطرات الخارجية من تنفيذ ممارسات امنية
والتدقيق وفق قاعدة البيانات يف حاسبة املطلوبني قضائيا ً تمكنت من القاء القبض
عىل ( )5متهمني وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم يس�تقل عجلة حمل كبرية
محور جزء منها اىل صهريج مخفي معد لتهريب املشتقات النفطية والجزء الظاهر
براد وذلك يف سيطرة الشعب».
ويف سياق متصل« ،تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية رشطة اتحادية من
القاء القبض عىل عصابة للمتاجرة باملواد املخدرة تتكون من ش�خصني اثنني ضبط
بحوزته�م كمية من املواد املخ�درة مع اجهزة تعاطيها وذل�ك ضمن منطقة جكوك
بجانب الكرخ».
اىل ذل�ك« ،تمكن�ت قوة م�ن افواج ط�وائ بغداد من اعتق�ال ثالثة متهم�ني بالدكة
العش�ائرية ومص�ادرة االس�لحة التي بحوزتهم يف ش�ارع باب امل�راد ضمن منطقة
الكاظمية».
واشار البيان اىل انه «تم تسليم املتهمني واملواد املضبوطة اىل الجهات ذات االختصاص
لينالوا جزائهم وفق القانون العادل».
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أكدت عدم إقرارها وهل ستكون كاملة بنسبة  % 100أم تقلص إىل % 75

الزراعة عن اخلطة الصيفية :اخلزين املائي جيّد ونسعى إلنتاج  3ماليني طن من احلنطة

بغداد/الزوراء:
كش�فت وزارة الزراعة ،امس االثنني ،تفاصيل
الخط�ة الصيفي�ة املقبلة ،فيما أش�ارت إىل أن
كميات املياه املخزونة كافية.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة حمي�د النايف يف
ترصيح صحفي إن «الخطة الزراعية الصيفية
تعد يف الش�هر الخامس ،حيث توضع مساحة
تقدر ب�� 3مالي�ني دونم ،تش�مل ال�رز والذرة
الصف�راء ،وكذل�ك محاصي�ل أخ�رى كامل�اش
والسمسم وغريها من املحاصيل الزيتية ،فضال
عن القطن».
وأض�اف النايف ،أن «هن�اك  8محاصيل تزرع
ضم�ن الخط�ة الصيفية ،وحت�ى اآلن ال يمكن
التكه�ن بمق�دار املس�احات املزروع�ة؛ ألنه�ا
تتوقف عىل خطة وزارة املوارد املائية من حيث
كمي�ات املي�اه املتوف�رة ،فال نس�تطيع زراعة
دونم واحد دون موافقة وزارة املوارد املائية».
ونف�ى النايف األنب�اء التي تحدث�ت عن توقف
زراعة الش�لب خالل الخط�ة الصيفية املقبلة،
مؤك�دا أن «الخطة الصيفية ل�م تقر حتى اآلن
ملعرف�ة ه�ل س�تكون كاملة بنس�بة  %100أم
تقلص إىل  ،%75وان موعد إعدادها س�يكون يف
الشهر الخامس وفق الواردات املائية واألمطار،
وان وزارة امل�وارد املائية قامت بتخزين كميات
مياه جيدة ومتوقع ان تكفي ملتطلبات الخطة
الصيفية».
وأوضح ،ان «زراعة الش�لب هذا العام ربما قد
تك�ون بنس�ب أقل عن الس�ابق ،اعتم�ادا عىل
االطالقات املائية ،إال اننا ال يمكن ان نس�تغني
عن زراعة املحصول املذكور؛ ألنه مهم».
وعن املحاصي�ل التي يمنع العراق اس�تريادها

لوفرته�ا محلي�ا ،ب�ني الناي�ف انها «تب�دأ من
الس�لة الغذائية ،والطماطم والبطاطا والخيار
والباذنج�ان والفلف�ل واللهان�ة والقرنابي�ط
والبصل ،وغريها من املحاصيل الرئيسية ،حيث
ان جميعها متوفر محليا وما يدخل إىل األسواق
هو تهريب ويزاحم املنتج املحيل».
ً
وتاب�ع ،ان «العراق حق�ق اكتف�اء ذاتيا خالل
فرتة جائحة كورونا ،وتم تأمني الغذاء بش�كل
كامل وبأس�عار مُ رّ
يسة ،ويف ح�ال توفر املياه
س�يتم توف�ري جمي�ع املحاصي�ل ونص�ل إىل
االكتفاء الذاتي التام ،ففي عام  2019و2020
 2021تم تأمني الحنطة بش�كل كامل إىل غاية
نهاية العام الج�اري ،واآلن تم تقليص الخطة
الش�توية إىل  ،%50وبالتايل ب�دأت املخاوف من
تدني إنتاج الحنطة ،ورغم ذلك س�يتم إنتاج 3
ماليني طن من هذا املحصول».

وعن اس�تعدادات درء حوادث الحريق املتوقعة
يف البس�اتني وامل�زارع والت�ي غالبا ً م�ا ترافق
موس�م الحصاد الصيفي أو قبل�ه ببضعة أيام
تبل�غ ،ذكر الناي�ف ،أن «بعض ه�ذه الحوادث
طبيعية فعند ارتفاع درجات الحرارة إىل درجة
الغليان تش�تعل الكثري م�ن املحاصيل عند أقل
رشارة ،مما يتسبب حدوث الحريق ،فضال عن
إهمال الف�الح أو تماس كهربائ�ي ،كما توجد
أعم�ال متعمدة تتس�بب بالحرائ�ق يف املناطق
التي فيه�ا عن�ارص ارهابية ،وه�ذا النوع من
الحرائق يش�هد تراجعا ،فهناك خطة متكاملة
مع الدفاع املدني والق�وات األمنية ملتابعة مثل
هك�ذا حاالت ،ونحث الفالح�ني واملزارعني عىل
التواص�ل مع الدف�اع املدني واألجه�زة االمنية
الجل املحافظة عىل املزارع من الحرائق».
وكش�فت وزارة الزراع�ة ،يف وقت س�ابق ،عن

اجتم�اع مرتق�ب لتحدي�د مس�احة الخط�ة
الزراعي�ة الصيفي�ة فيما أش�ارت إىل أن خزين
محص�ول الحنط�ة يكفي حتى نهاية املوس�م
الحايل.
وقال املتحدث باس�م الزراعة ،حميد النايف ،يف
ترصي�ح صحفي إن «نس�بة الخط�ة الزراعية
للموس�م الصيف�ي س�يتم تحديده�ا خ�الل
االجتم�اع الخ�اص لذلك ،والذي م�ن املؤمل أن
يعقد يف الشهر الخامس املقبل مع وزارة املوارد
املائية».
وأضاف النايف ،أن «الخطة تعتمد عىل ما تعلنه
وزارة امل�وارد املائي�ة ع�ن موارده�ا وخزينها
املائ�ي وبالت�ايل عىل ضوئ�ه يتم إع�داد الخطة
وتحديد نسبتها» ،الفتا ً إىل أن «الخطة الصيفية
ال تتج�اوز  3ماليني دون�م وال يمكن تقليصها
ألن�ه س�يؤدي إىل التخيل عن بع�ض املحاصيل
مثل ال�ذرة الصف�راء والرز الذي يص�ل لقرابة
 500أل�ف دونم ،إضافة إىل الخضار واملحاصيل
الصيفية كالقطن واملاش والسمسم بمساحات
معدودة».
وأش�ار إىل أن�ه «بع�د ان�دالع الحرب الروس�ية
األوكراني�ة تهافت الناس عىل الحنطة بش�كل
كب�ري» ،مؤك�دا ً أن�ه «إىل اآلن ال يوجد اس�ترياد
للحنطة حيث تتواجد يف السايلوات ،لكن جشع
التجار أدى إىل زيادة األسعار».
وبني أن «الحنطة كافية لهذا املوس�م لكن رغم
ذل�ك فيجب لكل دولة أن يك�ون لديها احتياط
غذائي ملدة  6أشهر» ،معربا ً عن أمله يف «زيادة
الخزين املائي من خ�الل املياه التي وردت من
األمط�ار والس�يول وذوبان الثلوج يف الش�مال
ومناطق أخرى».

بعد فشل حماولتني  ..حالتا انتحار يف ذي قار إحداهما باحلرق

ذي قار/الزوراء:
افاد مصدر أمن�ي بمحافظة ذي قار،
امس االثنني ،بتس�جيل حالتي انتحار
يف املحافظة أحداهما لستينية أقدمت
عىل حرق نفسها.
وابل�غ املص�در ان «ام�رأة تبل�غ م�ن
العم�ر  65عاما اقدمت ع�ىل االنتحار

حرقا يف سطح منزل شقيقها بمدينة
النارصي�ة مركز املحافظ�ة» ،الفتا إىل
أن «عملية نقلها للمش�فى لم تفلح يف
انقاذها».
وب�ني املص�در ان «حادث�ة االنتح�ار
الثاني�ة كان�ت بقضاء النرص ش�مايل
محافظ�ة ذي قار ،حي�ث اقدمت فتاة

اإلطاحة بـ“تاجر
خمدرات“ يف األنبار
االنبار/الزوراء:
أعلنت مديرية اإلس�تخبارات العس�كرية ،امس
االثن�ني ،القب�ض ع�ىل ع�ىل تاجر مخ�درات يف
األنبار.
وذك�ر بي�ان لخلي�ة اإلع�الم األمن�ي ،ورد ل��
«ال�زوراء» :ان�ه «بعملي�ات منفصل�ة جرت يف
قواط�ع العمليات ُ
ونفذت اس�تنادا ً إىل معلومات
اس�تخبارية دقيقة لش�عب اس�تخبارات الفرق
االوىل  -الخامس�ة -الع�ارشة  -الع�رشون،
وبالتع�اون مع قوات من قيادة القوات الربية يف
قيادات عمليات األنبار ودي�اىل والجزيرة وغرب
نينوى ،أسفرت عن إلقاء القبض عىل أحد تجار
املخ�درات يف الرمادي ،وتم تس�ليمه إىل الجهات
املعنية وفق احكام املادة  32من قانون املخدرات
واملؤثرات العقلية».
وأوض�ح ان «املف�ارز االس�تخبارية والق�وات
الس�اندة ،تمكن�ت من ضب�ط  2حزام ناس�ف،
و 2ه�اون مختلف االحج�ام ،و  110٤اطالقات
عت�اد مختلف�ة ،فضال عن  37عبوة ناس�فة ،و
 26رمانة مختلفة ،و 20صاروخ ،و 16مقذوف
مختل�ف ،باالضاف�ة اىل  16قن�ربة مختلفة ،و7
صواعق تفجري ،و ٤مس�اطر تفجري» ،مؤكدا ان
«جميعها من مخلفات داعش االرهابي».
وتابع ان «مف�ارز املعالجة الهندس�ية املرافقة
للقوات ،قامت برفع املواد وتفجريها موقعيا».

يف العرشيني�ات من عمرها عىل ش�نق
نفس�ها بواس�طة ش�ال داخ�ل منزل
والده�ا اثناء زيارتها له�م ،حيث انها
متزوجة من شخص بمحافظة املثنى
 /قضاء الخرض «.
واض�اف ان» ذوي املجنى عليها طلبوا
الشكوى ضد زوجها واوالده».

يأت�ي ذل�ك بع�د س�اعات قلي�ل ،من
تس�جيل محاولتي انتح�ار يف ذي قار،
تمثل�ت األوىل بقيام ش�خص يبلغ من
العم�ر  55عام�ا باالنتح�ار من خالل
رمي نفسه من اعىل جس الحضارات
وسط مدينة النارصية مركز املحافظة
قب�ل أن تبوء بالفش�ل بس�بب تمكن

االجهزة االمنية من انقاذه اثناء رمي
نفس�ه.كما س�جلت محاولة االنتحار
الثانية التي فشلت يف تحقيق مبتغاها
كان�ت من خالل فتاة تبل�غ من العمر
 19عام�اً ،حي�ث أقدمت ع�ىل بتناول
س�وائل غس�ل األواني بس�بب لخالف
عائيل مع ذويها.

دياىل تضيف  1000دومن لتصميم أكرب مدنها ملواجهة “أزمة السكن”

دياىل/الزوراء:
اعل�ن مس�ؤول حكوم�ي يف محافظة
دياىل ،امس االثنني ،صدور قرار رسمي
بإضافة ال�ف دونم لتصميم اكرب مدن
دياىل ملواجهة ازمة السكن.
وق�ال قائممق�ام قض�اء بعقوب�ة
عبدالل�ه الحيايل يف ترصيح صحفي ان
“حكومة دياىل باملحلية بالتنس�يق مع
قائممقامية بعقوبة قررت اضافة الف
دونم من االرايض اىل التصميم االسايس
ملدين�ة بعقوب�ة وج�رى االتف�اق عىل
تش�كيل لجنة ثالثية من الجهات ذات
العالقة ومنه�ا بينها دائ�رة العقارات
والبلدي�ة م�ن اج�ل اع�داد التصاميم

القطاعية”.
واضاف الحيايل ان “االرض ستخصص
بعد اكمال التصاميم القطاعية كقطع
س�كنية لرشائح مختلف�ة ومنها ذوي
الش�هداء والجرح�ى يف اك�رب توس�عة
م�ن نوعها بعد  2003يف بعقوبة والتي
ستوفر االف القطع سكنية وتقلل من
اس�عار بي�ع العق�ارات الت�ي ارتفعت
بنسب عالية يف السنوات االخرية بسبب
ازمة السكن”.
واش�ار اىل ان “بعقوبة تعاني من ازمة
س�كن خانق�ة وتحتاج ع�ىل االقل من
 20-15الف وحدة س�كنية جديدة من
اجل خلق توازن يف العرض والطلب”.

القبض على متهمني حبوزتهما  200قطعة نقدية أثرية يف الكرادة

بغداد/الزوراء:
القت مفارز الرشطة االتحادية،
ام�س االثن�ني ،القب�ض ع�ىل
متهم�ني أثن�ني بتهري�ب اآلثار
وآخر بحي�ازة م�واد مخدرة يف
العاصمة بغداد
وذكرت مفارز الرشطة يف بيان
تلقت «ال�زوراء» نس�خة منه،
ان «مف�ارز الل�واء الخام�س

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة
إعالن
عطفا ً عىل قرار محكمتنا س�تبيع هذه املحكمة يف املزاد العلني العقار
تسلسل  1/ 128الساي والعائد للرشكاء مالكي سهام العقار
املدعي /حيدر عيل عبد الرضا
املدعى عليهم( /ليىل رايض بجاي) وجماعتها
واملكتس�ب الدرج�ة القطعية فع�ىل الراغبني يف ال�رشاء مراجعة هذه
املحكمة خالل مدة ( )30يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف
املحلية مس�تصحبني معهم هوية األحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقي�ة وتأمين�ات قانونية بنس�بة  %10من القيمة املق�درة للعقار
عند وضع اليد ان لم يكن من الرشكاء ويتحمل املش�رتي أجور اإلعالن
والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبد الله
االوصاف-:
دار س�كن مش�غول من املدعي متكون من س�احة ومجموعة صحية
واس�تقبال ومطب�خ وصال�ة وغرفت�ي ن�وم تق�ع قرب ف�رع مرصف
الراشدين مبنية من الطابوق عىل العموم ومسقفة بالشيلمان.
القيم�ة املق�درة  /مائة وس�بعة واربعون مليون وس�بعمائة وتس�ع
وسبعون الف دينار عراقي.
الشاغل /املدعي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الشطرة

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الش�طرة العقار العائد اىل املدين عبدالله عبيد جرب تسلس�ل  169٤٤ /8املستش�فى الواقع يف محلة
املستش�فى  /العباس�ية املحجوز لق�اء طلب الدائن رحيمة زكي عبد جاس�م البالغ  17,٤00,000ملي�ون ،فعىل الراغب
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ( )30يوما من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية  %10من
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التحصيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات
 -1رقم العقار /169٤٤/ 8 :املستشفى
 -2موقعه  :محلة املستشفى  /العباسية
 -3جنسه ونوعه  :دار مشيدة بناء
 -٤املشتمالت  :ثالثة اقسام كل قسم (/100م)
 -5القيمة املقدرة  25,666,666 :مليون
 -6درجة العمران :
 -7الشاغل  :غزوان عبدالله عبيد
منفذ عدل الشطرة
محمد باقر عبد الرضا محمد

إعالن
قدم املدعي (مهدي محمد ش�الل) طلبا
يروم ب�ه تبدي�ل اللقب م�ن (العاجره)
اىل (املط�وق) فم�ن لدي�ه إع�رتاض عىل
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاها (خمس�ة عرش يوماً) وبعكسه
س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة
( )22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم
( )3لسنة .2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف قلعة سكر
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�ا ًء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاري�خ 2022/2/6
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل  128محلة الساي س�هما من
اصل بإسم مديره فنجان سبع مجددا باعتبار حائزا لها بصفة
املال�ك للمدة القانونية .ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة تمهيدا
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العق�اري املرقم ()٤3
لسنة  1971قررنا اعالن هذا الطلب.
فع�ىل كل من يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق معين�ة عىل هذا
العق�ار تقديم م�ا لديه من بين�ات اىل هذه الدائ�رة خالل مدة
ثالث�ني يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم
الت�ايل النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك إلثب�ات حقوقه موقعيا يف
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
حسني عيىس محمد
مالحظ التسجيل العقاري
يف قلعة سكر

العدد/٤66 :ب2021/
التاريخ2022/3/1٤:
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العدد / 351 /ت 2019 /
التأريخ 2022/ 3/ 1٤ /

العدد/1502 :ش2022/
جمهورية العراق
التاريخ 2022/3/17:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املفقود  /احمد عبد الرزاق عبدالله  /او كل من له علم
بمصريه
تبليغ
اقامت زوجت�ك املدعية (ش�ريين فاضل فرح�ان) الدعوى
املرقمة /1502ش 2022/والتي تطلب فيها الحكم بوفاتك
لفقدانك منذ تاريخ  2018/1/9وعدم معرفة مصريك لحد
اآلن وبغي�ة التحقيق ع�ن حياتك او ممات�ك تقرر النرش يف
صحيفت�ني محليتني يوميتني ويف حالة وج�ودك او كل من
يك�ون له العلم عن مصريك الحضور امام املحكمة يف موعد
املرافعة املوافق  2022/٤/3التاسعة صباحا .

القايض
عباس معني كاظم

ع�رش عملي�ات الفرق�ة األوىل
رشطة اتحادية باالش�رتاك مع
مف�رزة من اس�تخبارات اللواء
التابع�ة لوكالة االس�تخبارات
والتحقيق�ات االتحادي�ة ع�ن
طريق تنفيذ إحدى املمارس�ات
األمني�ة م�ن خ�الل نص�ب
س�يطرة مفاجئ�ة يف منطق�ة
الك�رادة ببغ�داد  ،تمكن�ت من

إلق�اء القب�ض ع�ىل متهم�ني
اثن�ني مطلوب�ني وف�ق أحكام
املادة { 58تهريب اآلثار} ضبط
بحوزتهم�ا  200قطع�ة نقدية
أثرية».
كم�ا ألق�ت ق�وة م�ن الل�واء
السادس الفرقة الثانية رشطة
اتحادية باالش�رتاك مع مفرزة
من ش�عبة اس�تخبارات الفوج

األول ع�ن طريق تنفي�ذ إحدى
املمارس�ات األمني�ة يف منطقة
حي العامل ببغداد  ،القبض عىل
مته�م بعد ضبط بحوزته كمية
من مادة الكرستال املخدرة «.
وأشار البيان اىل «تسليم املتهمني
مع املضبوطات اىل جهة الطلب
واالختصاص إلكمال اإلجراءات
القانونية بحقهم».

الفلوجة تسجل اخنفاضا يف أسعار املواد الغذائية
بعد إجراءات أمنية
االنبار/الزوراء:
اعل�ن ام�ر الف�وج الس�ادس يف
قي�ادة رشط�ة محافظ�ة االنبار،
العقيد ع�ادل التبان ،امس اإلثنني،
انخفاض اس�عار املواد الغذائية يف
االس�واق املحلية يف مدينة الفلوجة
ع�ىل خلفية االجراءات االمنية التي
اتخذته�ا مختلف صن�وف االجهزة
االمني�ة يف الي�ة مراقب�ة ومتابع�ة
اسواق املدينة.
وق�ال التبان يف ترصيح صحفي ان
” عمليات املتابع�ة والتفتيش عىل
اس�واق مدينة الفلوج�ة  ،من قبل
املفارز االمنية املش�رتكة من قيادة
رشط�ة االنب�ار واف�واج الطوارئ
واالم�ن الوطني واالمن االقتصادي
باإلضاف�ة اىل االجراءات الحكومية
س�اهمت يف انخفاض اسعار املواد
الغذائي�ة وعودته�ا اىل االس�عار
الس�ابقة ومازالت املف�ارز االمنية
تقوم بمهام عملها املعتاد بالتزامن
م�ع ق�رب حل�ول ش�هر رمض�ان
املبارك حيث تشهد االسواق املحلية
م�ع قرب الش�هر الفضي�ل ارتفاع

اسعار املواد الغذائية “.
واض�اف ان” املف�ارز االمني�ة
املش�رتكة اعتقل�ت عدد م�ن تجار
امل�واد الغذائية يف مدين�ة الفلوجة
عىل خلفية قيامه�م بفرض زيادة
يف اس�عار امل�واد الغذائي�ة م�ا دعا
القوات االمني�ة اىل التحرك السيع
من اج�ل الس�يطرة عىل االس�واق

وحث الجميع عىل االلتزام باألسعار
السابقة”.
وأوض�ح التب�ان أن “انخف�اض
اس�عار املواد الغذائية يف االس�واق
املحلية يف االنبار يعود اىل االجراءات
الحكومي�ة يف تس�هيل مهم�ة
دخول امل�واد الغذائية ورفع القيود
الكمركية “.
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العراق وعمان يوقعان اتفاقية للتعاون
املشرتك يف جمال االتصاالت

بغداد /الزوراء:
اتفقت هيئة اإلعالم واالتصاالت ،امس االثنني ،مع هيئة تنظيم االتصاالت
العمانية عىل التعاون املشرتك يف مجال االتصاالت.
وذك�ر بيان للهيئة تلقت�ه «الزوراء»ّ :
أن «رئيس الجه�از التنفيذي لهيئة
اإلع�الم واالتص�االت العراقية ،عيل املؤي�د ،ووفد الهيئ�ة ،التقى الرئيس
التنفي�ذي لهيئ�ة تنظي�م االتصاالت يف س�لطنة ُعمان ،عم�ر بن حمدان
اإلسماعييل ،واملالك املتقدم ومسؤويل الوحدات اإلدارية».
واض�اف ان «الجانب�ني بحثا تعزي�ز التعاون املش�رتك وتطوير العالقات
وتبادل الخربات ال سيما يف قطاع االتصاالت ،بما ينهض بالجهد الفني يف
هذا القطاع وتقديم الخدمات املثىل للجميع».
وبني ّ
ّ
أنه «ت ّم االتفاق عىل أن سياسة االنفتاح والتعاون اإلقليمي املشرتك
يجع�الن عملي�ة االرتق�اء يف املنطق�ة تج�ري برصانة ورسع�ة وجودة،
لضمان مواكبة التطورات الحاصلة يف العالم واللحاق بالركب املتس�ارع
يف قطاع االتصاالت».

جتارة بغداد تناشد احلكومة تعليق
العمل بإجازات االسترياد
بغداد /الزوراء:
ناش�دت غرفة تجارة بغداد ،رئيس مجلس ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي،
التدخ�ل العاج�ل لتعلي�ق العمل بإجازة اس�ترياد امل�واد الغذائية والس�لع
واالكتفاء بإجراءات الفحص والسيطرة النوعية.
وذكر بي�ان لرئيس غرفة التجارة ،فراس الحمدان�ي ،تلقته «الزوراء» :ان
«نطال�ب رئيس مجل�س الوزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،بالتدخل العاجل
وتعليق العمل بإجازات استرياد املواد الغذائية والسلع واالكتفاء بإجراءات
الفحص والسيطرة النوعية واجراءات الرقابة الصحية واملحاجر البيطرية
والزراعي�ة العاملة يف املنافذ الحدودي�ة الكمركية كافة».ولفت اىل ان «هذا
االمر سيؤدي اىل تحقيق اهداف الحكومة ومجلس وزرائها يف جلسته ال�72
لسنة  2022وضمان تدفق السلع الغذائية اىل االسواق العراقية بانسيابية
ً
خدمة للصالح العام وتخفيفا ً عىل كاهل االرس والسعي اىل تخفيض
عالية
االسعار وديمومة الحفاظ عىل قوت الشعب «.

www.alzawraapaper.com

البصرة تستكمل اإلجراءات اخلاصة بإنشاء أكرب مدينة صناعية فيها

مشروع الربط السككي بني ميناء الفاو وأوروبا عرب تركيا يف طور النقاشات
بغداد /الزوراء:
أعلنت القنصلي�ة الرتكية يف البرصة،
ام�س االثنني ،دعمها مل�روع الربط
الس�ككي بني مين�اء الف�او وأوروبا
عرب تركيا ،فيما أكدت أن العراق أحال
تصميم املروع لركة إيطالية.
وقال القنصل الرتكي العام بالبرصة،
محمد أوزك�ون ،يف ترصيح صحفي:
إن “مروع الربط السككي بني ميناء
الفاو وأوروبا عرب تركيا مازال يف طور
النقاش�ات ب�ني الحكوم�ة العراقي�ة
والرتكي�ة” ،مبين�ا ً أن “الحكوم�ة
الرتكية تهتم به�ذا املروع ،ألنه من
صالح العراق وتركيا”.
وأض�اف أن “امل�روع ه�و عراقي،
والحكوم�ة العراقي�ة ه�ي صاحب�ة
القرار بش�أنه” ،مشريا ً اىل أن “العراق
أح�ال تصمي�م امل�روع لرك�ة
إيطالية”.
ولف�ت القنصل الرتك�ي اىل أن “بالده
تدعم مروع الرب�ط وتنظر له بعني
االيجابي�ة” ،موضح�ا ً أن “الع�راق
يدرس حاليا ً الجدوى هذا املروع”.
يذك�ر أن وزير النقل ،نارص الش�بيل،
ذك�ر يف وق�ت س�ابق ،ع�دم وج�ود
مباحث�ات م�ع تركي�ا بش�أن الربط
الس�ككي ،الفتا ً اىل أن هناك مباحثات
مع رشكة إيطالية لوضع املخططات
األساس�ية له�ذا الخط ال�ذي يبدأ من
ميناء الفاو بمحافظة البرصة وصوالً

اىل الحدود الرتكية”.
فيما أش�ار مدي�ر عام رشكة س�كك
حديد العراق ،طالب جواد الحس�يني،
اىل أن “الس�كك جادة بخط�وة الربط
الس�ككي م�ع أوروب�ا ع�ن طري�ق
تركي�ا” ،موضح�ا ً أن “ه�ذا املروع
يأت�ي بالتزامن مع املبارشة بإنش�اء
ميناء الفاو الكبري”.
من جانب آخر ،أعلنت هيئة استثمار
البرصة اس�تكمال جمي�ع اإلجراءات

الخاصة بإنش�اء أكرب مدينة صناعية
يف املحافظ�ة ،فيم�ا أوضح�ت أب�رز
املشاريع التي ستنفذ فيها.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة ،ع�الء عب�د
الحس�ني ،يف حديث تابعته “الزوراء”:
إن “اإلجراءات الخاصة بإنشاء مدينة
صناعي�ة يف املحافظة قد ب�دأت ،وتم
اختيار املوقع املناسب إلنشائها وعىل
مس�احة  1000دون�م وت�م الحصول
عىل موافقة الحكوم�ة وهي اآلن قيد

وجهت رسالة إىل املستثمرين لالهتمام بهذا القطاع

الزراعة حتدد ثالثة أنواع من االستثمار يف القطاع الزراعي
بغداد /الزوراء:
ح� َّددت وزارة الزراع�ة ثالث�ة أن�واع من
االس�تثمار يف القط�اع الزراع�ي ،فيم�ا
وجهت رسالة إىل املستثمرين.
وق�ال وكيل ال�وزارة ،مه�دي القييس ،يف
ترصيح صحفي :إن «االستثمار مهم جدا ً
للقطاع الزراعي ،لس�ببني رئيسني ،األول
كون القطاع الزراعي يحتاج اىل رأس�مال
وغالب�ا ً ما يكون املس�تثمر ق�ادرا ً عىل أن
يدخل هذا القطاع ،لهذا يتحمَّل املس�تثمر
ال�روط والضواب�ط ،والثان�ي ه�و َّ
أن
االستثمار يدخل تقنيات حديثة».
وأضاف َّ
أن «مجاالت االس�تثمار متنوعة
تب�دأ م�ن االس�تثمار يف الجان�ب النباتي
واالس�تثمار يف املج�االت الحيواني�ة
واالس�تثمار بالصناع�ات الزراعيَّ�ة
التحويليَّ�ة وه�و جان�ب ج�دا ً مه�م

وأسايس».
وأش�ار إىل أن «الزراعة من دون صناعات
زراعيَّة تحويليَّة ل�ن تكون مجزية ،فعىل
س�بيل املثال ،إن محصول الطماطم وفري

املصادقة على خطة تسويق
حمصول احلنطة لعام 2022

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة مصادقة مجلس ادارة الركة العامة لتجارة الحبوب
عىل خطة تسويق محصول الحنطة لعام .2022
وقالت الوزارة يف بيان لها نقال عن مدير عام الركة العامة لتجارة الحبوب
الحقوق�ي ،محم�د حنون ،ع�ىل هامش زيارت�ه لفرع الركة يف واس�ط،
وتلقت�ه “ال�زوراء” :إن “مجل�س ادارة رشكت�ه يف جلس�ته الثانية صادق
عىل خطة تس�ويق محصول الحنطة للموس�م  2022والتي اعدتها اللجنة
املركزية للتس�ويق واملتضمنة الضوابط واملواصفات واملراكز التس�ويقية
املعتم�دة لهذا العام يف فروعها ومواقعها باملحافظات فضال عن التعديالت
التي اجرتها والتي تصب يف فائدة الفالحني واملزارعني”.
واك�د يف الوقت نفس�ه ان “رشكة الحبوب انهت اس�تعداداتها لتس�لم كل
كميات الحنطة املنتجة ووفق الضوابط التي اقرتها اللجنة العليا للتسويق
وتمت مصادقتها من مجلس االدارة:
واض�اف حنون انه “تابع عىل مدى اليومني املاضيني جهد ونش�اط فروع
ام قرص والبرصة وميس�ان والكوت ،والتقى خاللها ادارات رشكات الغذاء
لبحث اهم مفصلني من مفاصل عمل وزارة التجارة وهما الس�لة الغذائية
واس�تعدادات الوزارة إلنجاح املوسم التس�ويقي ملحصول الحنطة ،فضال
عن اس�تعراض الس�بل التي يمكن من خاللها دعم رشكة تجارة الحبوب
باملالكات البرية خاللها املوسم التسويقي وحسب الحاجة لالختصاصات
السيما الدرجات الفنية”.
وب�ني ان “رشكات الغ�ذاء له�ا الرغبة بدع�م رشكة الحبوب ،الس�يما ان
محافظة واس�ط تعد يف طليعة املحافظات املنتج�ة للقمح والتي نالت ما
بعد ( 2003سلة غذاء العراق) لتفوقها يف انتاج القمح”.

تركيا تعلن اخنفاض أسعار البيض
بعد توقف استرياد العراق

بغداد /متابعة الزوراء:
كشفت وزارة الزراعة والغابات الرتكية ،امس االثنني ،عن انخفاض اسعار
البيض يف تركيا نتيجة توقف الصادرات إىل العراق.
وقال�ت الوزارة يف تقرير اطلعت عليه «ال�زوراء» :إن «تركيا انتجت يف عام
 ،2021اكث�ر من  19.3مليار بيضة ،وهو ما يقل بنس�بة  2.4يف املائة عن
العام السابق بسبب ارتفاع أسعار املدخالت ،وخاصة العلف ،وإغالق سوق
التصدير العراقي يف أبريل /نيسان .»2019
وأضافت أنه «بعد إغالق العراق واململكة العربية الس�عودية يف عام 2019
اس�ترياد بيض املائدة من تركيا ،انخفضت أس�عار البيض املحلية» .مبينة
أن «منتجي البيض تعرضوا لضغوط دفعتهم لبيع فائض البيض يف السوق
املحلية أقل من سعر اإلنتاج».
ومطلع الش�هر الح�ايل ،وجه�ت وزارة الزراع�ة العراقي�ة بتصدير بيض
املائ�دة إىل دول الخليج نتيجة وجود فائ�ض يف اإلنتاج املحيل لبيض املائدة
وبالتزامن مع إقرار صندوق دعم الصادرات والذي سيس�اهم يف تش�جيع
التصدير اىل دول الجوار اإلقليمي ومنها دول الخليج.
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وأكث�ر من االحتي�اج ،فمن غ�ري املعقول
االحتف�اظ به لحني الحاج�ة ،ألنه يذهب
للتل�ف ،وبالت�ايل ف�إن عملي�ة تصني�ع
معج�ون الطماط�م وعص�ري الطماطم،

َّ
س�يمتصان الفائض ول�ن يذهب مجهود
الفالحني ،إضافة إىل املردود االقتصادي».
وأوضح َّ
أن «الخدم�ات املتعلقة بالقطاع
الزراعي هي األس�مدة واملبيدات واملكننة
والعالج�ات واللقاحات البيطرية ،إضافة
إىل أهميَّ�ة اس�تخدام منظوم�ات ال�ري
بال�رش» ،الفت�ا ً إىل أن «الع�راق يحت�اج
اىل ع�دد م�ن املصانع تدخ�ل حتى تكفي
االحتي�اج ،وكل ه�ذه األم�ور مهم�ة َّ
إن
تدخل يف مجال االستثمار».
ولفت إىل أن «التسويق الزراعي من املهم أن
يدخل يف مجال االستثمار ،كتوفري برَّادات
ّ
م�ربدة أو مجمّدة حس�ب
ووس�ائط نقل
ً
طبيعة املحصول» ،داعيا املس�تثمرين إىل
«االلتفاف للقطاع الزراعي ،واطمئنانهم
ب�أن القط�اع الزراع�ي في�ه الكث�ري من
املجاالت املهمة».

الذهب يسجل صعودا طفيفا يف األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أس�عار الذه�ب «االجنب�ي والعراقي» يف
األسواق املحلية بشكل طفيف ،امس االثنني.
وقال مصدر ا ٕن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة
بش�ارع النه�ر يف العاصمة بغداد س�جلت صباح
امس ،س�عر بي�ع للمثق�ال الواحد عي�ار  21من
الذهب الخليج�ي والرتكي واألوربي بلغ  393الف
دينار ،وسعر رشاء  389الفاً ،وذلك بعد أن سجلت
اس�عار البي�ع ليوم ام�س االحد  393ال�ف دينار

للمثقال الواحد.وأش�ار ا ٕىل أن س�عر بي�ع املثقال
الواحد عيار  21من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ً
أيضا ً عند  353الف دينار ،يف حني بلغ سعر الراء
 349ألفاً.وفيم�ا يخ�ص أس�عار الذهب يف محال
الصاغة ،فإن س�عر بيع مثق�ال الذهب الخليجي
عيار  21ي�رتاوح بني  395الف دينار و 405االف،
فيما تراوح س�عر البي�ع مثقال الذه�ب العراقي
بني  350الفا ً و 360الف دينار ..ويس�اوي املثقال
الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

العراق ثالث أكرب مصدر نفطي للصني خالل شهرين
بغداد /الزوراء:
أظهرت بيانات من اإلدارة العامة للجمارك ،أمس
االثن�ني ،أن العراق جاء ثالث اك�رب مصدر للنفط
اىل الصني خالل ش�هري كانون االول وشباط عام
.2022وأظه�ر ج�دول أصدرت�ه االدارة واطلعت
عليه «ال�زوراء» :أن «العراق ص ّدر خالل ش�هري
كان�ون الثاني وش�باط م�ن العام الح�ايل 2022
مق�دار  10.019مليون طن من النفط بما يعادل
( 71.134ملي�ون برمي�ل) وبم�ا يع�ادل 1.185
مليون برمي�ل يومياً» ،مبينة أن «هذه الصادرات
انخفضت بنس�بة  0.4باملئة عن نفس الفرتة من
العام املايض».

وأضاف�ت أن «الس�عودية اس�تعادت موقعه�ا
كأك�رب مورد للخام إىل الصني يف أول ش�هرين من
ع�ام  2022لتبلغ  14.61ملي�ون طن ،بما يعادل
 1.81ملي�ون برميل يوم ًيا لتتجاوز روس�يا التي
كانت االوىل خالل ش�هر كانون االول املايض وبلغ
انتاجه�ا  12.667مليون طن او م�ا يعادل 1.57
ملي�ون برمي�ل يومياً».وبحس�ب الج�دول ،فإن
«عمان جاءت رابعا ً بصادرات  8.939مليون طن
او م�ا يع�ادل  1.057مليون برمي�ل يوميا ،تليها
الكوي�ت التي جاءت باملرك�ز الخامس بصادرات
بلغ�ت  6.323ملي�ون طن او ما يع�ادل  748الف
برميل يوميا».

االنجاز”.
وأضاف أنه “س�يتم اس�تكمال جميع
املوافقات القطاعية تقريبا بالتنس�يق
مع الحكومة املحلية” ،مبينا أن “املدينة
بمروعها االستثماري تعد أول وأكرب
مدينة صناعية يف املحافظة”.
وأش�ار إىل أن “املدين�ة س�تحتوي عىل
أكرب معم�ل للحديد والصلب يف العراق،
بطاق�ة تصميمي�ة تص�ل إىل أكث�ر
من ملي�ون طن م�ن حديد التس�ليح،

السلعة
الباميا
الطماطة
البطاطا
الخيار
الفلفل
الباذنجان
البصل
الجزر
فاصوليا
لهانة
قرنابيط
شجر
خس
شلغم
شونذر
اللوبيا
باقالء

املادة

لحم غنم عراقي ( 1كغم )
لحم عجل عراقي ( 1كغم )
لحم عجل مستورد ( 1كغم )
دجاج عراقي حي (  1كغم )
سمك ك�ارب حي (  1كغم )
فخذ دجاج عراقي (  1كغم )
فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

اجنح�ة مست�وردة ( 1كغم )
اجنح�ة عراقي����ة ( 1كغم )
صدر دجاج عراقي ( 1كغم )
صدر دجاج مستورد ( 1كغم )
طبقة البيض العراقي

أسعار الفواكه واخلضر

السعر للكغم الواحد
 20.000دينار
 1000دينار
 1000دينار
 1250-1000دينار
1500دينار
 1250-1000دينار
 750-500دينار
1250دينار
 3000دينار
 750دينار
 1000دينار
 1250دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 2500دينار
 500دينار

املادة

معجون طماطم ( كبرية)
فاصوليا (  1كغم )
لوبيا (  1كغم )
باقالء(  1كغم )
عدس(  1كغم )
حمص(  1كغم )
برغل طبخ (  1كغم )
ماش(  1كغم )

 14,000 – 12,000الف

 8,000 – 7,500الف
 3500دينار
 6500 – 6000دينار
 4000دينار
 3500دينار
 4000دينار
 4000دينار
 6500دينار
 6500دينار

 5,000 – 4,000دينار

السعر للكغم الواحد
 1250دينار
 1250-750دينار
 3000دينار
 1500-750دينار
 1000-750دينار
 1500-1000دينار
 1000دينار
 1500دينار
 1500دينار
 750دينار
 1250دينار
 2500دينار
 1500دينار
 2000-1500دينار
 1500دينار

السعر

 3500دينار
 3000دينار
 10500دينار
 8,500دينار
 1,250دينار

 2000دينار

 2,500دينار
 2,500دينار
 2,500دينار
 2,000دينار
 2,750دينار
 1,250دينار
 2,250دينار

أسعار املواد اإلنشائية

السعر

 13,000 – 11,000الف

السلعة
علبة فراولة
الربتقال
الو
التفاح
الليمون
اللنكي
نارنج
املوز
رمان
رقي
بطيخ
العنب
كريب فروت
الكيوي
السندي

أسعار املواد الغذائية

زيت الطعام زير (  1لرت )
زيت الطعام الدار (  1لرت )
رز محمود (  5كغم )
رز العربة (  4,5كغم)
سكر (  1كغم )

أسعار اللحوم والدواجن

وس�تكون الب�رصة مدين�ة للخدم�ات
االقتصادية واللوجس�تية وستسهم يف
تشغيل عدد كبري من األيدي العاملة”.
وأعلن�ت هيئ�ة اس�تثمار محافظ�ة
الب�رصة ،يف وقت س�ابق ،من�ح إجازة
اس�تثمار إلنش�اء املدين�ة الصناعي�ة
جن�وب املحافظة ،فيما أش�ارت اىل أن
كلفة املروع بلغ�ت  15مليارا ً و400
مليون دينار عراقي.
وقال رئيس الهيئة ،عالء عبد الحسني:
إن “هيئ�ة اس�تثمار الب�رصة منح�ت
إج�ازة اس�تثمار إىل (رشك�ة النرجس
العراقي�ة) إلنش�اء مدين�ة صناعي�ة
جنوب محافظ�ة البرصة” ،الفتا إىل أن
“كلفة املروع بلغت  15مليارا ً و400
ملي�ون دين�ار عراقي ،وه�و مروع
للمدين�ة التي س�تضم س�بعة معامل
للبنى التحتية”.
وأض�اف أن “امل�روع س�ينجز خالل
م�دة أقصاه�ا س�نة واحدة” ،مش�ريا
إىل أن “املدين�ة الصناعي�ة التي س�يتم
إنجازها ستشمل  7معامل أملانية املنشأ
مختص�ة بإنت�اج اإلس�فلت ومعام�ل
لصناعة غ�رف التفتيش والكونكريت،
إضاف�ة إىل معامل متخصصة بصناعة
حجر األرصفة ،حيث سيكون إنتاجها
ذا مواصف�ات عالي�ة الج�ودة ،وكذلك
سيس�هم هذا املروع يف توفري فرص
عم�ل كب�رية للعاطل�ني يف محافظ�ة
البرصة”.

املادة

شيش اوكراني ( 1طن)
شيش تركي (  1طن)
شيش عراقي (  1طن)
سمنت عراقي مقاوم (  1طن)
سمنت عراقي ع�ادي (  1طن)
سكس رمل فحص
سكس حصو مكرس
دبل الطابوق
دبل طابوق احمر
جص ( 1طن )

السعر

 1,650,000دينار
 1,500,000.دينار
 1,450,000.دينار
 120,000دينار
 115,000دينار
 400,000دينار
 275.000دينار
 650.000دينار
 1,100,000دينار
 500,000دينار

الرياضي

أصفر وأمحر

خضري :إعداد فريق اجلوية لبطولة
آسيا ال يليب الطموح

بغداد /متابعة الزوراء
اك�د نادي الق�وة الجوية الريايض ان فريق�ه يواجه صعوبة يف إعداد الالعبني بغية االس�تعداد
لدوري ابطال آسيا املقرر انطالقها يف السابع من شهر نيسان املقبل.وقال احمد خضري ،مرشف
فريق النادي إن «غياب  17العبا ً بسبب التحاق  9للمنتخب الوطني وثالثة لالوملبي والعبني اثنني
للش�باب اضاف�ة إلصابة فهد طالب وكرار نبيل واملحرتف الغاني ولس�ن ص ّع�ب مهمة الجهاز
الفني يف تهيئة الفريق آلقوى بطولة آس�يوية لالندية يمثل م�ن خاللها نادينا العراق».واوضح
ان «اعداد الفريق لم يكن مثاليا ً الن تلك الغيابات الكبرية تربك حس�ابات املدرب بإعداد الفريق
َ
يتبق يشء النطالق البطولة التي يشارك فيها ابطال اندية آسيا.
والسيما أنه لم
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املنتخب الوطين يكثف تدريباته قبل التوجه إىل الرياض ملواجهة اإلمارات
بغداد/الزوراء /محمد عماد:
كث َ
ّ
�ف مُ نتخبن�ا الوطن�ي تدريبات�ه،
مس�اء م�س االثن�ني ،الت�ي احتضنها
ُ
ملعب الش�عب الدويلّ استعدادا ً ملواجه ِة
َنظ�ريه اإلماراتي ي�وم الخميس املقبل
التصفيات اآلس�يويّة
يف الرياض ضمن
ِ
املُؤهلة لكأس العالم .٢٠٢٢
َ
وشارك يف تدريبات االمس التي حرضها
وزي ُر الش�باب والرياضة رئيس االتحاد
العراق�ي لك�ر ِة القدم ،عدن�ان درجال،
ّ
والنائب الثاني مُ �رشف املنتخب يونس
محم�ود وعض�و االتحاد يحي�ى زغري،
ً
العب�ا هم ٌ
كل من :جالل حس�ن،
()28
محم�د حمي�د ،دلوفان مه�دي ،محمد
ش�اكر ،أحمد إبراهيم ،عباس قاس�م،
حسن عبد الكريم ،حسن رائد ،إبراهيم
باي�ش ،مصطف�ى محمد ج�ر ،محمد
عيل عب�ود ،س�عد عبد األمري ،ش�ريكو
كريم ،مهند عبد الرحيم ،مناف يونس،
رضغ�ام إس�ماعيل ،أمج�د عط�وان،
مصطفى ناظم ،بش�ار رس�ن ،حسني
ع�يل ،أيم�ن حس�ني ،ع�يل فائ�ز ،عالء
عباس ،أحمد فرحان ،زيدان إقبال ،عيل
الحمادي ،جيستن مريام ،رسالن حنون،
واألخري ت ّم اس�تدعاؤه ظه�ر امس بدالً
عن س�عد ناطق الذي أثبتت فحوصاته
بتمزق عضيل م�ا يعني غيابه
إصابت�ه
ٍ
عن املُواجهت�ني املُقبلتني أمام اإلمارات
وس�وريا ليت ّم تعويضه برسالن حنون،
تدرب ٌ
َ
كل من زي�دان إقبال وعيل
بينم�ا
تدريبات
الحم�ادي بش�ك ٍل منفر ٍد م�ع
ٍ
خفيف� ٍة واستش�فائيّة بع�د وصولهما
يف س�اع ٍة متأخ�ر ٍة من ليل� ِة اول امس،
وكذل�ك الح�ال لجيس�تن م�ريام الذي
َ
التح�ق ف�ور وصول�ه اىل ب�غ�����داد
َ
األخري من زمن الوحدة
واشرتك يف الثلث
ِ
التدريبيّة.
َّ
وع�ر الع�ب املنتخ�ب الوطن�ي ،ع�يل
فائز ،املتواج�د يف ثاني وح�دة تدريبيّة
بصف�وف املُنتخ�ب
ل�ه من�ذ التحاق�ه
ِ
الوطني ،عن س�عادته َ
الغامر ِة بالعود ِة
اىل كتيب ِة األس�ود بع�د غي�اب ،مؤكداً:
ٌ
جي�دة ،وثقت�ي عالية
إن االس�تعدادات
بالالعب�ني وامل�الك التدريب�ي لتحقي�ق
الفوز يف املُباراتني املُقبلتني.
ِ
ورك َز فائز عىل أهم ّي ِة اس�تعاد ِة الفرح

العداء فالح حسن يتأهل ملنافسات
بطولة العامل يف كولومبيا
بغداد /متابعة الزوراء
حقق عداء منتخب العراق ونادي الرشطة أللعاب القوى ،فالح حسن،
رقمني تأهيليني لبطولة العالم للشباب التي ستقام يف مدينة كايل
بكولومبيا شهر آب املقبل.
وقال عدنان محسن ،املدرب الذي يرشف عىل تدريبات الالعب“ :فالح حقق
الرقم التأهييل لبطولة العالم يف سباق  100مرت ،بعد أن قطع املسافة
بزمن قدره  10.58ثانية ،والرقم التأهييل الثاني يف سباق  200مرت بزمن
 21.35ثانية”.
وأضاف “وفق هذه األرقام تأهل العداء فالح حسن للمشاركة يف بطولة
العالم يف كولومبيا”.
وتابع“ :سنواصل التحضريات بشكل مكثف وسندخل يف معسكرات
تدريبية ونشارك يف البطوالت اآلسيوية والعربية ،لنكون عىل أهبة
االستعداد للمشاركة يف بطولة العالم”.
يذكر أن فريق الرشطة أللعاب القوى حل ثانيا ً ببطولة أندية العراق
أللعاب القوى التي اختتمت منافساتها عىل مالعب كلية الرتبيّة البدنية
وعلوم الرياضة يف الجادرية ،بإحرازه  264نقطة بفارق  10نقاط عن
صاحب املركز األول فريق نادي الجيش ،فيما جا َء فريق الح�شد باملركز
الثالث.

ّ
ٌ
منصب نحو
وج�ل تفكرينا
لجمهورنا،
تحقي�ق الف�وز وخطف نق�اط املُباراة
الثالث.
يخف فائز حزنه بقرار نق ِل مُ باراة
ول�م
ِ
ملع�ب محايدٍ،
إىل
واإلم�ارات
منتخبن�ا
ٍ
َ
النف�س يف اللعب يف
حي�ث كن�ا نمن�ي
أرضنا وب�ني جمهورنا العزيز .مش�ريا ً
منص�ف ،وإن
إىل :إن الق�رار كان غ�ري
ٍ
ٌ
موج�ودة يف العدي ِد
الحجّ ة هي نفس�ها
من الدول لكنها تخوض مبارياتها عىل
أرضها وبحضور جمهورها.
َ
وأض�اف فائ�ز :إن حظوظن�ا أم�ام
اإلمارات أفضل كون ضغوطات املباراة
علم
ونتيجتها عليهم أك�ر ،ونحن عىل ٍ
َ
األقرب إىل الفوز
ودراي ٍة باملنافس ،وكنا
يف مواجه ِة الذهاب.
من جهت�هَ ،
قال العب املُنتخب الوطني،

حتديد مواعيد مباريات ربع
نهائي بطولة كأس العراق

بغداد /متابعة الزوراء
ح�ددت لجن�ة املس�ابقات يف
االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم
الثاني من ش�هر نيس�ان املقبل
موع�دا ملب�اراة ال�زوراء والقوة
الجوي�ة يف قمة مواجهات الدور
رب�ع النهائ�ي م�ن مس�ابقة
الكأس.
وس�تقام مباراة الزوراء والقوة
الجوية يف ملعب الزوراء الجديد
بدالً من ملعب الشعب الدويل.
فيما ستقام يف األول من الشهر
نفس�ه  3مباريات ،حيث يلتقي

الك�رخ أربي�ل يف ملع�ب الراحل
أحمد رايض.
ويس�تضيف زاخ�و يف ملعب�ه
مص�ايف الجنوب ،بينم�ا تقام يف
ملعب التاجي مواجهة الكهرباء
وأمانة بغداد.
يذك�ر أن لجن�ة املس�ابقات قد
أعلن�ت يف وق�ت س�ابق تأجي�ل
مباريات الدور ربع النهائي من
بطول�ة ال�كأس بس�بب ارتباط
املنتخ�ب العراق�ي بالتصفيات
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس
العالم .2022

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة
الرياضي�ة الزميل حميد املظهور اكد اكتس�ابه
الش�فاء التام م�ن االزمة الصحي�ة التي عانى
منه�ا كث�ريا يف االي�ام املاضي�ة ،حي�ث اجرى
عملية قس�طرة يف مستشفى فاروق بمحافظة
الس�ليمانية ،خال�ص دعواتن�ا لزميلن�ا املظه�ور
بالشفاء العاجل ،وان يمن عليه الرحمن بالصحة والعافية التامتني.
*******************
مدي�ر املكت�ب االعالمي لنادي الح�دود الريايض
الزمي�ل زيد الزي�دي ،احتفل بعيد مي�الده يوم
امس االثنني ،خالص االمني�ات لزميلنا بالعمر
املدي�د ومواصل�ة النج�اح يف حياته ومش�واره
املهني.

ع�يل الحم�ادي ،املُح�رتف يف صف�وف
بروم�يل اإلنكلي�زي :أش�ع ُر بالس�عاد ِة
أرض الع�راق بعد غياب
بالتواج�د عىل ِ
دام ثماني سنوات.
َ
ٌ
ممت�ازة بجاهزيّة
وأض�اف :إن األجواء
الالعبني بالرغ�م من القرار َ
الت ُّ
عس�في
اللعب عىل أرضنا ،ورغم كل
بمنعنا من
ِ
ٌ
ٌ
ج�ادة بتقدي�م مبارا ٍة
رغبة
ذل�ك لدينا
ٌ
ن�وع من الحماس
جي�دةٍ ،حيث ينتابنا
حت�ى إن ل�م يك�ن هن�اك جمه�و ٌر يف
أرض املَلعب.
مُ ساندتنا يف ِ
وأك� َد املدي�ر اإلداري ،غي�ث مهن�ا :إن
تأش�رية الدخول اىل األرايض السعوديّة
ُ
تهيئة
قد وصلت ظه�ر امس ،وقد تمت
اإلج�راءات اإلداريّ�ة الالزم�ة ،وال يزال
لغاية اآلن موعد مُ غادرتنا لم يحدد بعد،
الصعاب بالرسع ِة
لكننا نسعى إىل َتذلي ِل ِ

املُمكنة لكي نك�ون عىل جاهزيّة تام ٍة،
إضاف�ة إىل َتهيئ� ِة اإلج�راءات اإلداريّة
واملُتعلقات اإلضافية ملُباراة سوريا.
من جهتها ،استنكرت نقابة الصحفيني
العراقي�ني بش�دة ق�رار االتح�اد الدويل
لكرة القدم (فيفا) نق�ل مباراة العراق
واالمارات مللعب محايد.
وذك�ر بيان للنقاب�ة :ن�ود إعالمكم ان
العراق ،ومن خالل الجهات ذات العالقة
بالجانب الري�ايض ،قد عمل جاهدا من
اج�ل خلق بيئة رياضي�ة آمنة وقد مهد
كل الس�بل املتعلقة بإقامة اس�تحقاق
الع�راق من املباريات الدولية عىل أرضه
ومالعبه وق�د زارت العديد م�ن الوفود
الرياضي�ة العربية وأق�رت بأن مالعب
العراق جاهزة إلقامة املباريات.
واضاف�ت النقاب�ة يف بيانه�ا  :فوجئن�ا

ومعن�ا كل الجماه�ري الرياضي�ة وغري
الرياضية بقرار فيفا بنقل مباراة العراق
واإلم�ارات م�ن بغداد إىل ملع�ب محايد
وم�ن ثم س�لب ح�ق الع�راق يف تحديد
املكان الذي يختاره إلقامة املباراة .
وتابعت :إننا إذ نعر عن امتعاضنا لهذا
الق�رار املحبط للعراقي�ني جميعا فإننا
نس�تنكر وبش�دة ه�ذا الق�رار القايس
والظال�م وحرمان الجماه�ري العراقية
م�ن حقه�ا واس�تحقاقها يف متابع�ة
منتخبها الوطني وهو يلعب عىل أرضه
يف هذه املباراة املهمة من كأس العالم..
آملني أن ينأى فيفا بنفسه عن التأثريات
البعيدة كل البعد عن الرياضة ومبادئها
السامية وإعادة النظر بإعادة املباراة إىل
املالع�ب العراقية  ..ننتهز هذه الفرصة
لإلعراب عن تقديرنا واحرتامنا.

منتخب اجلودو يشارك يف البطولة
العربية باألردن
بغداد  /عيل البهاديل
يغ�ادر الي�وم الثالثاء وف�د املنتخب
العراق�ي للج�ودو اىل العاصم�ة
االردنية عمان اس�تعدادا ً للمشاركة
يف البطول�ة العربية للج�ودو ألندية
ومنتخب�ات الرج�ال والس�يدات
والش�باب واألش�بال بصال�ة االرينا
بجامعة عم�ان األهلية يف العاصمة
األردنية ع ّمان خ�الل الفرتة من 23
إىل  26آذار الجاري .
واختار التونيس انيس لونيفي مدرب
املنتخب العراق�ي  1٠العبني لتمثيل
فئة املتقدمني هم كل من حسني عيل

حس�ني وش�هاب عبدالوهاب وعيل
عط�ا الل�ه ويارس خضري وس�وران
صباح وحمزة صبيح وس�جاد غانم
وحس�ني طال�ب ومصطف�ى كاظم
ومحمد فوزي .
بينما اختار العبني اثنني لتمثيل فئة
الش�باب هما عباس فالح ومرتىض
سعد .
وكان املنتخ�ب العراق�ي ق�د دخ�ل
بمعس�كر تدريب�ي مش�رتك م�ع
املنتخب�ني االيران�ي والتون�يس يف
العاصم�ة بغ�داد ومحافظة كربالء
تحضريا للبطولة العربية .

منتخب إيران يهيمن على نتائج بطولة العراق الدولية بكرة الطاولة
السليمانية  /محمد الخفاجي
عدسة /قحطان سليم
اختتم�ت مس�اء اول ام�س األحد عىل
قاع�ة األلع�اب الرياضي�ة املغلق�ة يف
جامع�ة الس�ليمانية بطول�ة الع�راق
الدولي�ة للناش�ئني والش�باب بك�رة
الطاولة لكال الجنسني.
وحرض الختام عضو املكتب التنفيذي
للجنة األوملبية الوطنية العراقية رئيس
إتح�اد الثالث�ي بختيار فري�ق واألمني
امل�ايل للجن�ة األوملبي�ة أحم�د ص�ري
ورئي�س إتح�اد املواي ت�اي مصطفى
جبار علگ.
وق�ال عض�و االتح�اد املرك�زي لكرة
الطاول�ة الدكت�ور ع�ادل عبدالله :ان
املنتخ�ب االيران�ي هيم�ن ع�ىل نتائج
البطول�ة متفوقا ً عىل جميع املنتخبات
املش�اركة وبجميع الفئ�ات العمرية.
مضيف�اً :ان منتخبن�ا الوطني لالناث
ش�ارك بخمس فئات وقدم مستويات
طيبة بيد انه إصطدم بمنافس�ني عىل
مستوى عال من مرص وإيران السيما
يف دور الثمانية لنحصل يف النهاية عىل

وس�ام وحي�د حققت�ه الالعب�ة أثمان
عقيل محرزة الوسام النحايس.
واش�ار عبدالله اىل النجاح الباهر الذي
حققه اتحاده من الناحية التنظيمية،
قائال ً:إنها املرة األوىل التي يشهد العراق
تنظيم هكذا بطولة عىل مس�توى عال
من الحضور واملش�اركة ،حيث شارك
فيها أكثر م�ن  15منتخبا ً من مختلف
دول العالم.
ويف سياق متصل ،وقع االتحاد العراقي
املركزي للطاولة مذكرة تفاهم ثنائية
مش�رتكة مع نظريه الفلس�طيني عىل
هامش بطولة الع�راق الدولية باللعبة
والت�ي تتواص�ل منافس�اتها بمدين�ة
السليمانية يف إقليم كردستان العراق.
ورعى لق�اء توقيع املذكرة األمني املايل
للجنة األوملبية الوطنية العراقية أحمد
صري فيما وقعها رئيسا االتحادين يف
البلدين الشقيقني ،عن العراق الدكتور
ه�ردة رؤوف ،وعن فلس�طني الس�يد
رضوان رشيف.
وتضمنت املذكرة تبادل الخرات الفنية
واالداري�ة وإقامة ال�دورات التدريبية

والتحكيمي�ة وإج�راء املعس�كرات
التدريبية املش�رتكة واللقاءات الثنائية
التجريبي�ة ب�ني منتخب�ات البلدي�ن

الش�قيقني بك�رة الطاول�ة ولجمي�ع
الفئات السنيّة.
ويف ختام لق�اء التوقيع تبادل رئيس�ا

االتحادين الشقيقني الهدايا التذكارية
وال�دروع الرس�مية ملؤسس�تيهما
الرياضيتني.

منتخبات الدراجات تعسكر يف أنطاليا حتضريا لبطولة آسيا
بغداد  /ساجد سليم
بدأت منتخبات الدراجات معس�كرها يف
مدينة انطاليا الرتكية وذلك للمش�اركة
يف منافس�ات البطول�ة االس�يوية التي
تقام يف مدينة دوش�انبي بطاجيكستان
للف�رتة م�ن  ٢٥ولغاية  ٢9من الش�هر
الح�ايل وانتظ�م يف املعس�كر التدريب�ي
الذي انطلق يف السادس عرش من الشهر
الج�اري وينته�ي يف الثان�ي والعرشون
ومن ثم الس�فر اىل طاجيكستان .وقال
رئي�س الوف�د العراقي موىس محس�ن:

ان املعسكر ش�ارك به عدد من الالعبني
وللمنتخبات االوملبي والش�باب والنساء
بقي�ادة امل�درب االيران�ي الجديد محمد
رجبل�و ،حي�ث ان الوح�دات التدريبي�ة
صباحي�ة ومس�ائية وم�ن ث�م الوقوف
ع�ىل جاهزي�ة الالعب�ني وت�م اختي�ار
العب�ني مؤهل�ني للمنافس�ة .واضاف:
ان املنتخب�ات التي تش�ارك هي االوملبي
والش�باب والنس�اء .وس�يتألف الوف�د
العراقي من موىس محسن رئيسا للوفد
واري يوسف اداري الوفد ومحمد رجبلوا

مدرب�ا وامج�د اك�رم مس�اعدا للمدرب
وهان�ي عقي�ل ميكانيك�ي املنتخ�ب
والالعب�ني :احم�د عبدالخ�رض طع�ني
ومهدي حازم ونوزاد مصطفى ومحمد
عيل ووهبي سليمان و كنعان اسماعيل
مدربا للنس�اء وكامل متعب مس�اعدا،
والالعب�ات :داه�ات كاوة وافان عدنان،
وستنطلق املنافسات االسيوية يف ال�٢٥
م�ن ش�هر اذار الج�اري وسيس�بقها
املؤتم�ر الفني للبطولة وتنتهي البطولة
يوم  ٢9من الشهر نفسه.
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أصداء الكالسيكو ..تشايف :أنا سعيد باملستوى ..أنشيلوتي :برشلونة لعب أفضل منا
رّ
عر تشايف مدرب برشلونة عن سعادته
للف�وز الكبر عىل ري�ال مدريد  4-0يف
الكالس�يكو ،معترا ً أن برش�لونة كان
أفض�ل بكث�ر من ري�ال مدري�د وقدم
مباراة رائعة.
وردا ً عىل سؤال حول عصبيته يف بعض
من أطوار املباراة رغم التقدم املريح يف
النتيجة علل تش�ايف ذلك بس�بب حالة
االرتخاء التي شعر بها العبوه.
تش�ايف حق�ق أول ف�وز ل�ه ع�ىل ريال
مدريد كمدرب للرس�ا ،بعد خسارة يف
كأس السوبر اإلسبانية.
وتجنب برش�لونة الهزيم�ة يف آخر 11
مباراة خاضها خارج أرضه يف الدوري
اإلسباني.
وأصبح تشايف هرنانديز أول برشلوني
يف�وز بفارق  4أه�داف يف س�انتياغو
برنابي�و كالع�ب ( 6-2يف مايو )2009
وكمدرب ( 4-0يف مارس  )2022يف كل
املسابقات عىل اإلطالق.
أنشيلوتي :لعبوا أفضل منا
� اعتر اإليطايل كارلو أنشيلوتي مدرب
ريال مدريد أن منافس�ه برشلونة لعب
أفضل من�ه “بكل بس�اطة” وذلك بعد
الخسارة املوجعة يف الكالسيكو ()4-0
يف س�انتياغو برنابي�و معق�ل الفريق
امللكي.
ناتشو :النتيجة تقول كل يشء
� ق�ال ناتش�و فرنانديز كابت�ن ريال
مدري�د بع�د الخس�ارة املوجع�ة يف
الكالس�يكو أم�ام برش�لونة ،4-0
إن فريق�ه دخ�ل املب�اراة بركي�ز أقل
وباسرخاء.
وأض�اف مدافع امللكي“ :الخس�ارة لن

“تحية من الالعب املنتهي”.
وكان املهاج�م الجابون�ي ق�د تعرض
للكث�ر م�ن االنتق�ادات مع آرس�نال،
وعند توقيعه مع برشلونة ،بسبب قلة
مش�اركاته مع الجانرز خالل املوس�م
الحايل.
ً
مبطنا
كورتوا يوجه انتقا ًدا
ألنشيلوتي
ريال مدريد،
� قال حارس

تؤثر كثرا ً عىل الرتيب لكن دائما ً حني
تخرس الكالس�يكو فإنك تتأل�م كثراً،
نحن نقدم موس�ما ً جي�دا ً وأعتقد أننا
نملك هامشا ً كافياً”.
بوسكيتس :كان بإمكاننا إضافة
املزيد
� أك�د س�رجيو بوس�كيتس قائ�د
برش�لونة إن العب�ي البالوغران�ا ل�م
يفكروا بالنتيجة بقدر ما فكروا بتقديم
مباراة يضغطون فيها عىل ريال مدريد
عاليا ً ويسيطرون عىل الكرة ،وذلك بعد
الفوز املبهر  4-0يف الكالسيكو.
بوسكيتس الذي أصبح ثاني أكثر العب

نادال بعد سقوطه يف نهائي إنديان
ويلز :أشعر بوخزة إبرة يف الداخل

تح�دث اإلس�باني املخرضم ،رافائي�ل نادال ،الذي س�قط
يف نهائ�ي إندي�ان ويلز أمام األمريكي تايل�ور فريتز ،عن
املش�كلة البدني�ة واأللم الذي ش�عر ب�ه يف الصدر خالل
اللقاء ،ما منعه من التنفس بشكل طبيعي.
وقال الالعب البالغ من العمر  35عاما ،يف ترصيحات
صحفي�ة“ :كل م�ا يمكنني قوله ،ه�و أن التنفس
صعب بالنسبة يل ..ال أعرف ،عندما أحاول التنفس
يكون األمر مؤملا وغر مريح للغاية”.
وتاب�ع“ :ال أع�رف م�ا إذا كان هن�اك يشء يف
ضلوع�ي ،ال أعرف حت�ى اآلن ..عندما أتنفس
وأتح�رك ،يبدو األمر وكأن هناك إبرة بالداخل
طوال الوقت”.
واس�تكمل“ :ه�ذا يجعلني أش�عر بقليل من
الدوار ..ليس فقط بس�بب األلم ،بل ال أشعر
أنني عىل ما يرام ،ألنه يؤثر عىل تنفيس”
مع ذلك ،أك�د “املات�ادور” أن الحديث اآلن ال
ينبغ�ي أن ي�دور ح�ول متاعب�ه البدني�ة ،بل
ع�ن االنتصار الكبر ال�ذي حققه فريتز عليه،
بنتيج�ة  6-3و )7-5( 7-6يف س�اعتني و 6
دقائق.
وقال يف هذا الصدد“ :ليس هذا هو الوقت املناسب
للحديث عن هذا األمر ،برصاحة ..حتى لو كان من
الواض�ح أنني ال أس�تطيع القيام بأش�ياء طبيعية
اليوم”.
وواصل“ :إنه نهائي ،لقد حاولت ..خرست أمام العب
عظيم ،إنه ليس اليوم املناسب للحديث عما يحدث يل..
إنه يومه ،ولسنا بحاجة إىل إخفاء ذلك يف تعليقاتي”.
وق�د بدأ أل�م الصدر لدى ن�ادال ،الذي يعان�ي من متاعب
يف قدمه اليرسى أيضا ،مس�اء الس�بت املايض خالل مباراة
نص�ف النهائي امللحمية ،الت�ي امتدت عىل مدار أكثر من ثالث
ساعات ،أمام مواطنه كارلوس ألكاراز.
ويف النهائ�ي أمام فريتز ،طل�ب نادال مرتني مس�اعدة الخدمات
الطبية ،بس�بب اآلالم يف صدره ،ولم يظهر مرتاح�ا طيلة املباراة،
لتتوقف مسرة انتصاراته عند  20فوزا متتاليا منذ بداية العام.

إصابة دي لورنتسو تبعده عن امللحق

أعل�ن االتحاد اإليط�ايل لكرة القدم ،األحد ،غي�اب مدافع نابويل
جوفاني دي لورنتس�و ع�ن مباريات منتخب ب�الده يف امللحق
األوروب�ي املؤهل اىل كأس العالم (قطر  )2022بداعي االصابة
يف ركبته.
وخرج دي لورنتسو مصابا ً خالل مباراة نابويل وأودينيزي.
وبعد خضوعه لفحوصات ،أعلن االتحاد املحي للعبة أن دي
لورنتسو “غر متاح للمباريات املقبلة” وقد عاد إىل ناديه.
واستدعى املدرب روبرتو مانشيني مدافع يوفنتوس ماتيو
دي سيليو للحلول بدالً من دي لورنتسو.

خوضا ً للكالس�يكو يف برش�لونة ب�43
مب�اراة ،ق�ال إن كل يشء كان مثالي�ا ً
يف اللق�اء ،واألمور كان�ت ناجحة بكل
يشء ،وكان بإمكاننا أن نسجل أكثر.
وأصبح سرجيو بوسكيتس أكثر العب
تحقيق�ا ً لالنتصارات يف الكالس�يكو يف
جميع املس�ابقات ( 20فو ًزا) متجاو ًزا
ليونيل مييس ( 19فو ًزا).
كم�ا أصب�ح بوس�كيتس أكث�ر الع�ب
تحقيق�ا ً لالنتص�ارات يف الكالس�يكو
بال�دوري اإلس�باني ( 15انتص�ارًا) ،
متجاو ًزا ليونيل مييس ( 14انتصارًا).
أوباميانج يسخر من االنتقادات

عقب الكالسيكو
� س�خر الجابون�ي بير
إيمريك أوباميانج ،مهاجم
برش�لونة ،م�ن االنتق�ادات
التي تعرض له�ا عند انتقال�ه للفريق
الكتالوني.
ونج�ح أوباميان�ج يف إح�راز هدف�ني
خالل انتصار البارس�ا عىل ريال مدريد
برباعي�ة نظيف�ة ،ضم�ن منافس�ات
الجولة  29من الليجا.
ونرش أوباميانج ،عىل حس�ابه بموقع
التواصل توي�ر ،ص�ورة احتفاله بهز
الش�باك يف الكالس�يكو ،وكت�ب عليها

البلجيك�ي تيبو كورتوا ،إن فريقه قدم
“صورة غ�ر مقبولة” ،بعدما س�قط
الليلة املاضي�ة برباعية نظيفة يف عقر
داره ،عىل يد الغريم األزيل برشلونة.
وانتق�د كورت�وا أداء فريق�ه بس�بب
“التخ�ي ع�ن الكف�اح يف الش�وط
الثاني”.

ويف ترصيح�ات أدىل به�ا عق�ب انتهاء
اللق�اء ،ال�ذي أقي�م ضمن منافس�ات
الجولة ال� 29م�ن الليجا ،قال كورتوا:
“الي�وم قدمن�ا ص�ورة غ�ر مقبول�ة
له�ذا النادي ..لق�د وج�دوا العديد من
الثغرات”.
وتابع“ :لم نكن متكتلني بش�كل جيد،
وتمكنا فقط من الحفاظ عىل ش�باكنا
نظيفة لفرة قصرة”.
ولم يرغب الحارس البلجيكي يف البداية،
يف انتقاد القرارات التكتيكية ملدربه
اإليط�ايل كارل�و أنش�يلوتي،
لكنه أشار الحقا إىل القرار
املتعل�ق بع�دم الدف�ع
بمهاج�م أس�ايس ،يف
ظل غي�اب الفرنيس
كريم بنزيما بسبب
اإلصابة.
وأضاف“ :بالنس�بة
لألم�ور التكتيكي�ة،
يجب أن نتحدث عنها
داخليا وليس هنا”.
مولر يهنئ لرشلونة
بعد الرباعية
� وجه توماس مولر ،نجم بايرن
ميوني�خ ،رس�الة إىل برش�لونة ،عقب
فوز الفريق الكتالوني عىل ريال مدريد
يف الكالسيكو.
وفاز برشلونة عىل ريال مدريد برباعية
دون رد ،عىل ملعب سانتياجو برنابيو،
ضم�ن منافس�ات الجول�ة  29م�ن
الليجا.
ون�رش مول�ر ،ع�ىل حس�ابه بموق�ع
التواص�ل توي�ر ،تغري�دة برش�لونة

الدوريات األوروبية لكرة القدم..أبراهام يقود
روما لقهر التسيو  ..ومرسيليا يكسب نقاطاً غالية
ق�اد املهاج�م
ا إل نجلي�ز ي
تام�ي أبراه�ام
فري�ق روم�ا
الس�تعادة نغمة
ا ال نتص�ا ر ا ت ،
ع�ىل
بالف�وز
التس�يو بثالثي�ة
نظيف�ة ،ضم�ن الجولة
 30م�ن ال�دوري اإليط�ايل
لكرة القدم (سري آ).
وتقدم أبراهام لروما يف الدقيقة
األوىل من املباراة التي أقيمت عىل
امللعب األوليمبي ،معقل روما.
وأض�اف أبراه�ام اله�دف الثاني
لروم�ا (ق ،)22بينم�ا س�جل
الع�ب الوس�ط اإليط�ايل لورينزو
بيليجريني الهدف الثالث ألصحاب
األرض (ق.)40
به�ذه النتيج�ة ،ارتفع رصيد
روم�ا إىل  51نقطة يف املركز
الخام�س ،بينم�ا تجم�د
رصي�د التس�يو عن�د 49
نقطة يف املركز السادس.
ويتصدر ميالن البطولة
برص�د  66نقط�ة
بفارق  3نقاط عن
ناب�ويل يف املرك�ز
الثاني.
ليفربول
إىل املربع

الذهبي
� تأه�ل ليفرب�ول إىل نص�ف نهائي
مس�ابقة كأس االتح�اد اإلنكليزي
عقب فوزه عىل نوتنغهام فوريست
ليرضب موعدا ً مع مانشسر سيتي
يف الدور القادم.
ووج�د ليفرب�ول صعوب�ة بالغة يف
تخط�ي نوتنغه�ام فوريس�ت م�ن
تشامبيونش�يب وهزم�ه 1-صف�ر
يف معقل�ه بفض�ل ه�دف ملهاجمه
الرتغ�ايل ديوغ�و جوتا قب�ل نهاية
املباراة ب�  12دقيقة.
وارت�أى م�درب ليفرب�ول األملان�ي
يورغ�ن كل�وب اراح�ة مهاجمي�ه
امل�رصي محمد ص�الح والس�نغايل
ساديو مانيه وأرشك الرازيي روبرتو
فرمين�و يف
مركز

الخاص�ة بنتيج�ة الكالس�يكو ،وكتب
عليه�ا“ :لقد كان م�ن دواعي رسوري
مش�اهدة ه�ذا األداء الرائ�ع ..تحياتي
لكم”.
ألفيس :ريال مدريد سمح لنا بالحلم
� أك�د الرازي�ي داني ألفي�س ،مدافع
برشلونة ،عقب الفوز عىل ريال مدريد
برباعي�ة نظيفة ،يف ملعب س�انتياجو
برنابي�و ،أن اله�دف املح�دد يف ه�ذه
املرحلة الجديدة ،بقيادة املدرب تش�ايف
هرناندي�ز ،هو “اس�تعادة الهوية من
أجل الوصول إىل القمة”.
وقال ألفيس ،الذي خاض أمس املباراة
رق�م  400بقمي�ص البلوجرانا“ :نحن
هن�ا م�رة أخ�رى ع�ىل أرض الخصم،
عشنا ليلة ال ُتنىس”.
وأب�رز أن “س�انتياجو برنابيو ملعب
صعب ،والفوز عىل أرضه ممتع دائما،
ال س�يما أنن�ا لم نق�م بذل�ك منذ فرة
طويل�ة” ،مضيفا“ :ه�ذه أفضل هدية
لالحتفال ب� 400مباراة”.
وأك�د املدافع الرازي�ي أن “املهمة هي
اس�تعادة الهوية ،وهذا سيجعلنا نصل
إىل القمة ..هكذا كان الحال دائمًا ،ولن
يتغر”.
وأض�اف أن “برش�لونة لدي�ه طريقة
لع�ب وفلس�فة ،وهذا ما جع�ل النادي
عظيما”.
وخت�م“ :لقد أصب�ح ذلك واضح�ا ،إذا
قمن�ا بم�ا اعتدن�ا القيام ب�ه ،األلقاب
س�تأتي ..ال�دوري صع�ب ،لكنه�م
س�محوا لن�ا بالحلم ،والحل�م ال يكلف
ش�يئا ..علينا أن نقوم بدورنا ونرى ما
سيحدث”.

إعالم إلكرتوني

دوبالنتيس يعزز رقمه القياسي
يف القفز بالزانة
ع�زز الس�ويدي أرمان دوبالنتي�س رقمه القيايس يف مس�ابقة
القف�ز بالزانة عندم�ا ارتفع عىل عل�و  6.20م يف بطولة العالم
أللع�اب القوى داخ�ل القاعة يف بلغ�راد.وكان الرق�م القيايس
الس�ابق بحوزة دوبالنتيس أيضا ً ومقداره  6.19م س�جله عىل
املضمار ذاته قبل أسبوعني.

قل�ب الهجوم.وس�حبت قرع�ة
الدور نصف النهائي وأس�فرت عن
مواجه�ة م�ن العي�ار الثقي�ل ب�ني
مانشس�ر س�يتي وليفرب�ول أم�ا
املباراة الثانية فتجمع بني كريستال
باالس وتشيليس.
مرسيليا يكسب نقاطا ً غالية
من نيس
� كس�ب مرس�يليا معرك�ة مهم�ة
نح�و دوري أبط�ال أوروب�ا بفوزه
عىل ضيف�ه ني�س  2-1عىل ملعب
فيلودروم.ورفع مرس�يليا رصيده
إىل  53نقط�ة يف املرك�ز الثان�ي يف
حني تراج�ع نيس للمركز الرابع
مع  50نقطة.
افتت�ح املهاج�م البولن�دي
أركادي�وش ميلي�ك التس�جيل
ملرس�يليا م�ن ركل�ة ج�زاء يف
الدقيق�ة الثالثة من الوقت بدل
الضائع من الشوط األول.

وأض�اف س�يدريك باكامب�و م�ن
جمهوري�ة الكونغ�و الديمقراطية
اله�دف الثاني قب�ل نهاي�ة املباراة
بدقيق�ة واح�دة ،ورد ني�س بهدف
رشيف يف الوق�ت ب�دل الضائ�ع ع�ر
ليمينا.
بوروسيا دورتموند يتعادل مع
كولن
� انتهت مباراة بوروسيا دورتموند
أم�ام مضيفه كول�ن بالتعادل 1-1
يف الجول�ة  27م�ن ال�دوري األملاني
لك�رة القدم.وافتت�ح ماري�وس
وول�ف التس�جيل للضي�وف يف
الدقيقة الثامنة ثم أدرك الس�ويدي
سيباس�تيان أندرس�ون التع�ادل
ألصحاب األرض يف الدقيقة .36
وف�از باي�ر ليفرك�وزن ع�ىل
فولفس�بورغ 2-صف�ر فيما تعادل
اليبزيغ مع آينراخ�ت فرانكفورت
سلباً.

كلوب :ال أحد حيلم مبواجهة ليفربول
اع�رف األملاني يورجن كلوب ،املدير الفني لليفربول ،بصعوبة
املهم�ة الت�ي تنتظر فريقه عق�ب انتهاء ف�رة التوقف الدويل،
عىل مس�توى جميع البطوالت.ويلتقي ليفربول مع واتفورد يف
ال�دوري اإلنجليزي املمتاز ،يف الثاني من نيس�ان/أبريل املقبل.
وبعده�ا بثالثة أيام س�يواجه بنفيكا الرتغ�ايل ،يف ذهاب دور
الثماني�ة ل�دوري أبطال أوروبا ،ثم يحل ضيفا عىل مانشس�ر
س�يتي يف األسبوع التايل ،يف مباراة قد تكون حاسمة يف الرصاع
ع�ىل لقب الدوري.وبعدها يعود ملالقاة بنفيكا يف مباراة اإلياب،
قبل أن يواجه الس�يتي مجددا يف املربع الذهبي لكأس االتحاد،
ثم مانشس�ر يونايت�د يف الريمرليج.وقال كلوب “س�نواجه
واتفورد ثم بنفيكا ،ثم سيتي ثم بنفيكا ،ثم سيتي ثم مانشسر
يونايتد ثم إيفرتون ،بعد فرة التوقف الدويل”.
وأضاف “كل هذه املباريات هائلة ،وسنحاول خوض كل مباراة
عىل حدة ،وأال نفكر فيها كلها يف نفس الوقت”.
وتاب�ع “كنا ن�درك قبل مواجهة نوتنجهام ،أن منافس�نا التايل
س�يكون الس�يتي ..واآلن تحقق ذلك”.وختم بالقول “ال أعتقد
أننا املنافس الذي يحلم أي فريقه بمواجهته ..س�تكون مباراة
صعبة ،ونريد أن نتأكد من تصعيب األمور عىل السيتي أيضا...
لكننا سنخوض العديد من املباريات قبل ذلك”.

عامل وحيد يدفع هاالند لتحديد مصريه بشكل نهائي
كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني ،ع�ن آخر
التط�ورات املتعلق�ة بمس�تقبل النرويج�ي
إيرلين�ج هاالن�د ،مهاج�م بروس�يا
دورتموند ،يف الصيف املقبل.
وارتبط اسم هاالند ،بالرحيل
ع�ن دورتمون�د ،بنهاية
املوسم الجاري ،وسط
اهتم�ام كب�ر م�ن
قبل عمالقة أوروبا

بضمه.
وبحس�ب صحيف�ة “س�بورت” الكتالونية،
فإن الرصاع عىل أشده بني أندية ريال مدريد
وبرشلونة ومانشسر سيتي ،للحصول عىل
خدمات املهاجم النرويجي الشاب.
وأضافت أنه عىل الرغم من األنباء التي تخرج
يومً ا تل�و اآلخ�ر ،باتفاقه مع ن�ا ٍد مختلف،
إال أن ال�يء الوحي�د املؤكد ه�و رحيله عن
دورتموند ،لكن دون اس�تقراره عىل وجهته

املقبلة.
وأشارت إىل أن األزمة االقتصادية التي يعاني
منه�ا برش�لونة ،تضع�ه خلف ري�ال مدريد
ومانشس�ر س�يتي يف س�باق الحصول عىل
هاالند.
وال يتحدث هاالند أو أي من املقربني منه عن
خطوت�ه املقبلة ،حيث يح�رم الالعب عقده
م�ع النادي األملاني ،وال ين�وي التفكر يف أي
يشء قبل نهاية املوسم.

اهلفوات الدفاعية تزعج ناجلسمان

لك�ن
ا لد فا عي�ة
فقدن�ا الكث�ر
وه�و
األول،
يتف�وق علين�ا يف
وأض�اف م�درب
“لك�ن يف النهاي�ة
نظيف�ة وس�جلنا

أشار جوليان ناجلس�مان ،مدرب بايرن
ميونيخ ،إىل بعض األخطاء التي ارتكبها
فريقه خالل ف�وزه عىل يونيون برلني
( ،)4-0يف الجول�ة ال� 27من الدوري
األملاني.ورغم إبداء سعادته بالفوز
الرباع�ي ،إال أن امل�درب األملان�ي
ع�ر عن ع�دم رضاه ع�ن األداء
الذي قدم�ه الفريق عىل الصعيد
الدفاعي ،وذلك خالل ترصيحات
أبرزته�ا ش�بكة “س�كاي
س�بورتس”.وقال ناجلسمان:
“أن�ا س�عيد بالنتيج�ة
وبخروجنا بشباك نظيفة،
هن�اك بع�ض األخط�اء
الت�ي ارتكبناها ،حيث
من الكرات يف الشوط
م�ا جع�ل يوني�ون
بع�ض األحي�ان”.
باي�رن ميوني�خ:
خرجن�ا بش�باك
رباعي�ة ،وه�ذا

أمر مه�م ،ففي بعض األحيان علي�ك أن ترىض بالنتيجة كما هي”.وبس�ؤاله
عن مدى تدخله يف القرارات التي س�يتخذها ناديه بش�أن تجديد عقود بعض
العبي�ه ،أجاب“ :إنها قرارات مش�ركة بعد الجلوس وتحديد اس�راتيجيتنا يف
الوقت املناس�ب ،ألننا جميعا نخ�دم كيانا واحدا”.ويف ختام ترصيحاته ،أعرب
مدرب بايرن ميونيخ عن أمله يف بقاء كافة الالعبني املؤثرين يف الفريق.وخالل
مقابلة عر قناة “ُ ،”ZDFس�ئل أوليفر كان حول األمر ،فأجاب“ :ال يوجد أي
سبب يدفع ليفاندوفسكي ملغادرة بايرن ،فهو لديه كافة الفرص واملزايا هنا،
والالعبون يعلمون ما لديهم داخل النادي”.
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في مقابلة مع القناة األميركية «إي بي سي»

صحفية روسية تدعو الروس إلدانة
اهلجوم على أوكرانيا

باريس/ا.ف.ب:
دع�ت الصحفية الروس�ية ،مارينا أوفس�يانيكوفا،
الت�ي أصبحت رم� ًزا ملعاداة الحرب بع�د مقاطعتها
لن�رة إخبارية موالية للكرملني ،س�كان بالدها إىل
إدانة الغزو الرويس ألوكرانيا.
ّ
وأكدت الصحفية يف مقابلة مع القناة األمريكية «إي
ّ
بي يس»« :األوقات مظلمة ً
ولكل
ج�دا وصعبة ج ًدا،
ش�خص رأي مدن�ي ويري�د التعبري عن ه�ذا الرأي.
هذا مه ّم ج ًّدا» .وأضافت« :إن الش�عب الرويس ً
فعال
ض ّد الحرب ،إنها حرب بوتني ،ليس�ت حرب الشعب
الرويس».
وظهرت الصحفية الروس�ية مارينا أوفس�يانيكوفا
يف النرة اإلخبارية األكثر مش�اهدة يف روس�يا عرب
ً
ً
الفتة تنتقد فيها
حامل�ة
قن�اة «برييف كانال» ،وهي
العملية العس�كرية الروس�ية يف أوكرانيا و»الدعاية
السياس�ية» الت�ي تق�وم بها وس�ائل اإلع�الم التي
تديرها السلطة.
وأوضحت عرب «إي ب�ي يس» أنها كانت تريد القيام
بفع�ل «يرتك تأث ً
ريا أكرب ويج�ذب اهتماما ً أكرب» من
التظاه�رات يف الش�وارع والت�ي تقمعه�ا الرطة.
وأك�دت« :كان يمكنن�ي أن أرى ما يحص�ل ً
ّ
فعال يف
أوكراني�ا وأن ما كانت تظهره برام�ج القناة (التي
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ً
مختلفا ج ًدا».
أعمل فيها) كان
ومن خالل حملها الفتة ووقوفها خلف مقدمة نرة
األخبار ،أرادت الصحفية البالغة من العمر  43عامً ا
«أن تظهر لبقية العالم أن الروس يعارضون الحرب
وفضح ماهية الدعاية السياس�ية وربما يشجعون
ً
قائلة« :كنت
الناس ع�ى التنديد بالحرب» .وأنه�ت
آمل أن ّ
يغري عميل ،بطريقة ما ،آراء الناس».
واعتقل�ت مارين�ا أوفس�يانيكوفا لف�رتة وجيزة ثم
ُحكم عليها يف هذه العملية بغرامة بس�يطة وأُفرج
عنها .وتركت القن�اة مذاك الحنيّ ،إال أنها قد َ
تالحق
جنائ ًي�ا بأحكام ش�ديدة بالس�جن ،بموجب أحكام
ً
أخ�ريا يقمع أي «أخب�ار كاذبة» حول
قان�ون صدر
الجيش الرويس.
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نقابة الصحفيني تستقبل طلبة كلية اإلعالم
جبامعة املستقبل يف بابل
بغداد/نينا:
استقبلت نقابة الصحفيني العراقيني
طلبة كلية اإلعالم يف جامعة املستقبل
بمحافظة بابل.
واطلع الطلبة خ�الل تجولهم بأروقة
املرك�ز الع�ام لنقاب�ة الصحفي�ني
العراقيني عى أقسام النقابة االدارية
والقانوني�ة وآليات عمله�ا باإلضافة
إىل آلية االنتماء للنقابة .
ورشح مس�ؤولو أقس�ام النقاب�ة
اإلداري�ة والقانوني�ة س�ري عم�ل كل
قسم من األقسام داخل النقابة.
وإذاع�ة بغداد من نقاب�ة الصحفيني
العراقي�ني كان�ت جزءا من األقس�ام
التي اطلع عليه�ا الطلبة ،حيث أبدى
البعض رغبته�م باختبار امكانياتهم
اإلذاعية.
كم�ا اطل�ع الطلب�ة ع�ى التأهي�ل
العمران�ي للنقابة والتوس�ع يف مبنى
املركز العام.
وأعرب الطلبة عن سعادتهم بزيارتهم
إىل نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني

ولقائه�م أعض�اء مجل�س النقاب�ة
والعامل�ني فيها والتع�رف عى آليات
عملها عن كثب ،معربني عن شكرهم

لحفاوة اإلستقبال.
وراف�ق الطلب�ة يف جولته�م رئيس�ة
رابط�ة امل�رأة الصحفي�ة يف نقاب�ة

الصحفي�ني العراقيني الدكتورة زهرة
الجب�وري ومدربة النقاب�ة الدولية يف
السالمة اإلعالمية هبة حسني.

احتفاظ الصحفيني بأسرار مصادرهم ليس مطلقا

معضلة إعالمية يف تونس امسها «الكشف عن املصادر»
تونس/متابعة الزوراء:
أثار توقيف صحفي تونيس نر خربا حول تفكيك خلية إرهابية بالقريوان
ورفض الكش�ف عن مصادره جدال إعالميا يف البالد وفتح نقاش�ات حول
“منطقية إبقاء املصادر رسية يف القضايا اإلرهابية”.
وأوقف�ت “الوح�دة الوطني�ة للبح�ث يف جرائم اإلره�اب” (فرق�ة أمنية)
الصحف�ي خليفة القاس�مي مراس�ل إذاع�ة “موزايي�ك.إف.إم” الخاصة
بالقريوان (وس�ط)  5أيام عى ذمة البحث ،بموجب الفصل  24من قانون
مكافح�ة اإلره�اب وغس�يل األم�وال لس�نة  ،2015حس�ب ما أف�ادت به
منظمات محلية.
ويقيض ه�ذا القانون يف الفقرة الخامس�ة منه أنه “يع�د مرتكبا لجريمة
إرهابي�ة كل من يتعمد إفش�اء أو توفري أو ن�ر معلومات مبارشة أو غري
مبارشة أو بواس�طة أي وس�يلة كان�ت لفائدة تنظيم أو وف�اق إرهابي أو
لفائدة أش�خاص لهم عالقة بالجرائم اإلرهابية”.
ومن ش�أن نر “معلوم�ات حرية” لم يعلن عنها لإلع�الم من الجهات
األمنية عن خاليا إرهابية إرسال تحذيرات إلرهابيني غري معروفني للدوائر
األمني�ة ،خاصة أن تونس تواج�ه تهديدات إرهابية مختلفة ،دفعت وزارة
الداخلية إىل اتخاذ االحتياطات الالزمة للتصدي لعمليات محتملة.
من جانبها ،أعلنت  31منظمة تونس�ية الس�بت تضامنه�ا مع الصحفي،
داعي�ة إلطالق رساح�ه “فورا” .جاء ذلك يف بيان مش�رتك لتل�ك املنظمات
غري الحكومية ،بينها “نقابة الصحفيني التونس�يني” ،و”الجامعة العامة
لإلعالم باالتحاد العام التونيس للش�غل” ،و”الرابطة التونس�ية للدفاع عن
حقوق اإلنس�ان” ،و”املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية”.
ودعت املنظمات يف بيانها املش�رتك إىل إطالق رساح الصحفي املوقوف حاال
وإغالق هذا امللف الذي وصفته ب�”الكيدي”.
ويف املقابل أعرب خرباء أمنيون عن قلقهم من أن بعض املؤسسات اإلعالمية
تس�تخدم “مصادر مجهولة ألجن�دات خاصة” ،مؤكدي�ن أن الحديث عن
رسية املصادر يف القضايا اإلرهابية “ليس له أساس منطقي”.
وتعترب قضية عدم الكش�ف عن املصادر الصحفية من القضايا الشائكة يف
العمل اإلعالمي والصحفي يف اإلعالم العاملي والعربي كافة ،وتونس ليس�ت
اس�تثناء ،ومن آن إىل آخر تطفو عى الس�طح ،والسيما حينما يتعلق األمر

بمصائر أرواح برية.
ويص�ارع محرتف�و اإلع�الم يف كل م�كان يف العال�م م�ع ه�ذه القضي�ة
الشائكة.
ووفق�ا لجمعية الصحفيني املحرتفني ( ،)SPJأحيانا املصادر املجهولة هي
املفتاح الوحيد لكش�ف قصة كبرية ،وكش�ف الس�تار عن الفساد وإكمال
املهم�ات الصحفية للمراقبة عى الحكومات وإخبار املواطنني ،لكن أحيانا
املصادر املجهولة هي الطريق إىل مس�تنقع أخالق�ي .وينص ميثاق رشف
الفدرالي�ة الدولية للصحفيني عى التزام الصحف�ي اتباع الرسية املهنية يف
ما يتعلق بمصدر املعلومات الذي يطلب عدم إفشائه.
وج�اء القانون التونيس منس�جما مع بن�ود العهد ال�دويل للحقوق املدنية
والسياس�ية وبقية املواثيق الدولية ذات العالقة املصادق عليها وقد تضمن
املرس�وم عدد  115لس�نة  2011املؤرّخ يف الثاني من نوفمرب  2011املتعلق
بحرية الصحافة والطباعة والنر يف فصله  11تدابري تقدمية تؤدي حتما
إىل إحداث تطور كبري يف حرية اإلعالم يف تونس.
إذ ن�ص الفص�ل  11من املرس�وم املذكور أن تكون مص�ادر الصحفي عند
قيام�ه بمهام�ه ومصادر كل األش�خاص الذين يس�اهمون يف إعداد املادة

اإلعالمية محمية ،وال يمكن االعتداء عى رسية هذه املصادر س�واء بصفة
مب�ارشة أو غري مب�ارشة إال إذا كان ذلك م ّ
ربرا بداف�ع ملح من دوافع أمن
الدولة أو الدفاع الوطن�ي وخاضعا لرقابة القضاء .ويجادل خرباء أمنيون
أن�ه “الح�ال مع الصحف�ي املوقوف إذ يتعل�ق األمر بمعلوم�ات عن خلية
إرهابية”.
وأقر القانون التونيس حماية لرسية املصادر الصحفية تتماىش مع املعايري
الدولية واإلقليمية وال يمك�ن انتهاك هذه الحماية إال تحت رقابة القضاء
ويف ح�االت خاص�ة تم�س يف جوهرها الس�يادة الوطنية أو تش�كل خطرا
جسيما عى السالمة الجسدية للغري مع اشرتاط عدم التمكن من الحصول
عى املعلومة بطرق أخرى.
ويعتقد مراقبون أن “مفه�وم حماية حق الصحفيني يف االحتفاظ بأرسار
مصادرهم ليس مطلقا ال تحده حدود ،وليس دون اس�تثناءات إذ يف بعض
الح�االت تحتاج املحاكم إىل معرف�ة هوية مصادر املعلوم�ات حتى يمكن
تحقي�ق العدال�ة يف بع�ض القضاي�ا املنظ�ورة أمامها ،ومهم�ا تكن هذه
املصلح�ة مروع�ة إال أنها يمكن أن تقيد مصلحة أخ�رى أكثر مروعية
وهي حماية األرواح”.
ووضع�ت الهيئ�ة العلي�ا املس�تقلة لالتصال الس�معي والب�ري ،الحكم
التعدييل للمش�هد الس�معي البري يف تونس ،وثيق�ة مرجعية توجيهية
(مهني�ة أخالقي�ة) بع�د اس�تخالصات مهنيني وخ�رباء محلي�ني وأجانب
(مكتب بي.بي.يس ميديا أكشن يف تونس) وأكاديميني ومؤسسات إعالمية
عمومية وخاصة ومكونات مدنية ومختصني أمنيني وعس�كريني س�متها
الوثيق�ة التوجيهية حول التغطية اإلعالمي�ة خالل فرتة األزمات (األحداث
اإلرهابي�ة نموذجا) وتم نر اس�تخالصاتها يف نهاي�ة أبريل  2016لتكون
ما يش�به “الدس�تور املهني األخالقي الصغري” عن�د التعاطي مع األحداث
اإلرهابي�ة ،ول�م تتحدث ه�ذه الوثيقة إال عرضا عن املصادر ويف مناس�بة
وحي�دة فحواها “عند تغطية العملي�ات األمنية أثن�اء العمليات اإلرهابية
يستحس�ن التقيد بم�ا تنره الجهات الرس�مية م�ع رضورة التنصيص
بوض�وح عى املصدر” ،يعني “مصدر أمني ،قضائي ،صحي ،ش�هود….”.
وليس الكشف عن املصدر بالهوية.
وقال الصحفي يف التلفزيون الرس�مي التونيس فطني حفصية إن “الوثيقة

املعتم�دة ع�ى تجارب مقارن�ة لم تتحدث إطالق�ا عن املص�ادر وإن أردنا
تكييف�ا آخر فيمك�ن القول إن ‘مرعها’ ،س�هوا أو عم�دا ،ذهب لألقىص
وهو مبدأ حق حماية املصادر الذي تنص عليه قوانني عديدة بل إن بعضها
تج�رم اإلفصاح عنه أصال وهنا الحديث عن املصادر الرسية وليس العادية
كحال قانون حرية الصحافة الس�ويدي وال أطرح هنا مقارنة مع القانون
التونيس”.
وأض�اف “أبعد من ذلك :هن�اك معلومات ينبغي حمايته�ا وليس املصادر
فحس�ب وهن�اك أمثلة يومية يعايش�ها الزم�الء كاملعلومات الش�خصية
والوثائ�ق واألرشطة التس�جيلية والصوتي�ة… وس�يطرح يف أعقاب ذلك
الس�ؤال أين الخيط الرفيع بني املصدر ال�رسي واملصلحة العامة؟ اإلجابة
بس�يطة وواضحة أيض�ا :ينبغي هن�ا املوازن�ة التقديرية ب�ني الصحفي
واملصلح�ة ع�رب قن�اة واضحة وجه�ة وحي�دة (قضائية) ولي�س جهات
(مؤسس�ة إعالمي�ة ،تعديلية ،أمنية وقضائية ومجتمعية أو أش�خاص ال
مصلح�ة لهم الخ ) ..أو ضغوط ع�رب منافذ قانونية زجرية وبالتايل تقييد
جه�ة اإلفصاح ما أمك�ن ،إن وجدت أصال ،وإال عدن�ا إىل غابة الفوىض يف
املص�ادر واألخبار الت�ي تابعناها يف عدة قضايا من�ذ  ،2012وتم إجهاض
قاع�دة أن الكش�ف ع�ن املص�ادر ال يعن�ي تقوي�ض الثق�ة يف الصحفي
ومؤسسته فحسب بل ثقة املجتمع بالصحفيني ككل”.وتابع بن حفصية
“بالع�ودة إىل الوثيق�ة التوجيهية نجد التوصية التالي�ة :عى الصحفي أو
وسيلة اإلعالم يف حال ورود تهديدات أو معلومات تفيد التحضري لعمليات
إرهابية إعالم الجهات األمنية أو العس�كرية برسائل التهديد أو املعلومات
الواردة ،وهو ليس قضية الحال بالنس�بة إىل خليفة القاسمي ومؤسسته
اإلعالمي�ة التي لها يف كل الحاالت مس�ؤولية حماية صحفييها واإلبالغ ما
يعني أن الس�لطات التي أحبطت العملية وهي أمني�ة قد أعلمت بدورها،
قانونا ،الس�لطات القضائية وهنا يفتح باب مخلوع”.واعترب بن حفصية
“إن التعاطي اإلعالمي م�ع األحداث اإلرهابية بطرح قانوني زجري فقط
(قانون اإلرهاب) يضعنا رأس�ا يف برك قانوني�ة وأخالقية راكدة ال خروج
منه�ا يكون فيها الصحفي الحلقة األضعف وتاريخ املهنة ليس مثقوبا”.
ول�م تصدر الس�لطات أي تعليق حول توقيف الصحفي القاس�مي ،لكنها
عادة ما تؤكد التزامها بصون حرية التعبري والصحافة يف البالد.

متخصصون ربطوا رواجها بتداعيات متحورات اجلائحة

صحافة الـ«اليف ستايل» ...الرابح األبرز يف عصر «كوفيد ـ »19
القاهرة /إيمان مربوك:
ب�رزت صحافة «الالي�ف س�تايل» (أو األنم�اط الحياتية)
بشكل كبري خالل جائحة فريوس «كوفيد  »19 -وتداعيات
ّ
املتح�ورات الجدي�دة ،وكان�ت الراب�ح األب�رز يف اختب�ار
الجائحة.
ولقد ثارت تس�اؤالت عديدة حول صحافة «الاليف ستايل»
إب�ان الجائحة ،ومس�تقبلها بع�د الجائح�ة .وذكر خرباء
ومتخصص�ون أن ه�ذا الن�وع م�ن الصحاف�ة كان األبرز
خالل فرتات التفيش الفريويس وإجراءات التقييد واإلغالق.
وبينم�ا عج�زت بعض وس�ائل اإلع�الم ومواق�ع التواصل
االجتماعي عن رصد معلومات دقيقة عن طبيعة الفريوس
وتف�يش الجائحة ،نجح محت�وى «الرتفي�ه والرفاهية» يف
تهدئ�ة القارئ وتقديم البدائل املُس�لية خالل أش�هر العزل
األوىل ،كم�ا بات الرفيق املواك�ب تداعيات الجائحة وظهور
املتحورات.
ً
أيض�ا أن صحافة
بع�ض الخ�رباء واملتخصصني الحظ�وا
الالي�ف س�تايل ّ
وف�رت مس�احات كافية لع�رض إجابات
ألس�ئلة مهمة تتعلق بكيفية ممارس�ة الحياة تحت تهديد
الفريوس ،وأسهمت يف اإلجابة عن السؤال األهم حينذاك أال
وه�و :كيف نعيش؟ ومن ه�ؤالء الخرباء واملتخصصني من
قال إن أقسام الاليف ستايل كانت تحظى بمساحات بارزة
يف معظ�م الصحافة؛ ب�دءا ً من توصيات الراء والتس�وق
وانتهاء بتداول أخبار العالمات التجارية البارزة.
الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي
الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي ،رئيس التحرير السابق
ملجل�ة «البيت» يف م�ر ،ورئيس تحرير مجل�ة «أيقونة»
اإللكرتوني�ة ،ت�رى أن «الجائح�ة كان�ت فرص�ة حقيقية
إلع�ادة نس�ج محت�وى يم�س حي�اة الن�اس عن ق�رب».
وأضافت خالل لقاء مع «الرق األوسط» ،أنه مع «ظهور
الفريوس ،كان من الصعب تغطية أخبار تفشيه صحافياً،
فال�كل كان يف حالة ذعر وكانت كل كلمة محس�وبة ...إال
أنني أزعم أن صحافة الاليف س�تايل كانت مساحات توفر
إجابات ألسئلة مهمة تتعلق بكيفية ممارسة الحياة تحت
تهديدات الجائحة».
وح�ول الفرصة التي قدمته�ا الجائح�ة لصحافة «الاليف
ستايل» ،رشحت النقادي قائلة« :يف بدايات األلفية لم تكن
صحافة الاليف ستايل تشغل مساحات بارزة يف الصحف...
ولك�ن وقتها ق ّدم�ت فكرة مجل�ة (البي�ت) ،وتحمّس لها
القائم�ون عى مؤسس�ة األه�رام الرس�مية يف مر ،لقد
كان اله�دف تقديم محتوى يض�م مناحي الحياة ،فيعكس
جمالها ،ويوف�ر حلوالً ألزماتها» .وأردف�ت« :كانت املجلة

الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي
مس�احة يجتمع عى صفحاتها األثري�اء والعامة ،وركزت
م�ع فريق العمل عى م�دار أكثر من  14س�نة ،عى تقديم
الجمال والذوق وتبسيط الحياة وتفاصيلها القاسية .وهنا
أزعم أنه كان تحدياً ...وربما مخاطرة أن نقدم هذا النمط،
ولكن خالل سنواتها األوىل نجحت املجلة يف أن تحتل مكانة
خاصة ل�دى القارئ ،وحينئ ٍذ أيقن�ت أن الحياة بمفهومها
البس�يط س�تظل منطقة ش�غف للقارئ ،وأنها لن تتوارى
وإن تغ�ريت األدوات» .ث�م تابع�ت« :مع ظه�ور الصحافة
الرقمي�ة ،برزت صحافة الاليف س�تايل وصع�دت إىل قمة
اهتمام�ات الق�ارئ؛ غ�ري أن (كوفيد  )19 -أت�ى باإلجابة
الحاسمة ،حني أثبت أن القارئ يتوق إىل كل ما يساعده يف
اجتياز الحياة وصعوباتها».
النق�ادي ترى أنه يمكن القول إن «صحافة الاليف س�تايل
أسهمت يف اإلجابة عن السؤال األهم وقت ظهور الفريوس،
أال وه�و كي�ف نعي�ش؟ ...وكان هذا دافع�ا ً لتحويل مجلة
أيقونة من ملحق أسبوعي إىل مجلة رقمية .وبعد نحو سنة
بينت املعطيات أن الوقت كان املناسب عى الرغم مما كانت
تحمله التوقعات من خس�ائر ق�د تلحق بجميع الصناعات
بس�بب الجائحة» .وهنا تضيف سيلفيا النقادي موضحة:
«يف ذروة الجائحة ،ووس�ط أخبار موحش�ة عن عالم ربما
يكون عى مشارف النهاية ،ذهب القارئ يبحث عن الجمال
فوجده يف أريكة مريحة أو مكتبة منزلية مسلية ،وربما يف

الدكتور خلضر شادلي
حاوية زهور تبعث األمل يف األرجاء ...وبينما كانت تمطرنا
الصح�ف يوميا ً بأخبار قاس�ية تهدد بقاءن�ا أحياء ،ذهب
مالي�ني البر باحثني ع�ن هوايات قديمة كان�ت قد ذابت
وس�ط ديناميكية الحياة .هنا أتت صحافة الاليف س�تايل
لتش�ارك القارئ اهتماماته وتجيبه ع�ن الحلول املتاحة...
نعم ،إبان أزم�ة (كوفيد  )19 -ازداد اهتمام القراء بكل ما
ه�و قديم وذو قيمة ،أو ما نطلق عليه اس�م (فينتدج) ،بل
وزادت رغب�ة القراء يف متابعة س�وق املنتجات املرتفة التي
تحوّلت إىل شكل من أشكال االستدامة».
الدكتور لخرض شاديل
عى صعيد متصل ،ثمة آراء أكاديمية تع ّزز النظرية نفسها
التي تنص عى أن الصناعة التي تويل البر اهتماما ً يمكن
أن تجتاز أي أزمة ،بل وتصنع فرصتها .وهنا يشري الدكتور
لخرض ش�اديل ،أس�تاذ اإلعالم الجديد والرقمي يف الجامعة
الكندي�ة بدب�ي يف دول�ة اإلم�ارات العربية املتح�دة ،خالل
لق�اء مع «الرق األوس�ط» ،إىل أن «إعالم م�ا بعد (كوفيد
  )19ش�هد أنماطا ً جدي�دة يف املضمون اإلعالمي ،وابتكارأدوات وحل�ول جديدة من خالل تطوير الوس�يلة اإلعالمية
للوصول إىل الجمهور املستهدف .كذلك عكف ّ
صناع اإلعالم
ع�ى صناع�ة أدوار ومس�ؤوليات جديدة لوس�ائل اإلعالم،
ً
فض�ال عن تنمية مهارات القائم باالتصال وصناع املحتوى
بص�ورة كب�رية» .وأض�اف ش�اديل أن «األنماط الس�ابقة

ذات صل�ة بعضها ببعض ،وب�دأ الحراك بزيادة اس�تهالك
البيان�ات ،مع وج�ود عدد كبري من املس�تهلكني عالقني يف
املن�زل ...وأدت الزيادة يف املحتوى ال�ذي جرى تنزيله وبثه
إىل إبالغ بعض مزودي خدمة اإلنرتنت عن زيادة بنسبة 60
يف املائ�ة يف اس�تخدام املعطيات (البيانات) يف الس�نة األوىل
من انتشار الجائحة .كذلك ،من املتوقع أن تواصل اتصاالت
الهواتف الذكية نموها العاملي ،فقد ازداد عدد املس�تهلكني
الذين استثمروا يف اتصاالت اإلنرتنت ذات (النطاق العريض
الثابت) خ�الل العام ليص�ل اإلجم�ايل إىل  1.1مليار أرسة،
وتمث�ل توقع�ات اس�تهالك البيان�ات املجمعة نم�وا ً هائالً
بنس�بة 26.9يفاملائةس�نوياً».
ش�اديل أشار إىل أن «هذا النمو يف عالقة املستهلك باإلنرتنت
عك�س احتياج�ه ملزيد م�ن محت�وى يؤنس�ه ويُعينه عى
اجتي�از األزمة ...فعندما س�معت ألول م�رة عن مصطلح
دعم الصح�ة العقلية للجمهور املس�تهدف ،ظننت أن هذا
دور فق�ط للطبيب النفيس أو مراك�ز الرعاية االجتماعية.
لكن أن يكون هذا أحد األدوار الرئيس�ية لوسائل اإلعالم يف
حقبة إعالم ما بعد (كوفي�د  ،)19 -فهذا أمر بالغ األهمية
حقاً» .ثم يتابع« :يتدخل النارشون ومُ الك وس�ائل اإلعالم
أيض�ا ً للع�ب دور كبري يف دع�م الصحة العقلي�ة للجمهور
املس�تهدف ...فعى الصعيد العاملي أدى التباعد االجتماعي
والعزلة إىل زيادة القلق لدى ماليني األشخاص ،ما أثر سلبا ً
ع�ى صحته�م ورفاهيتهم بش�كل عام .وستش�هد حقبة
إعالم ما بعد (كوفيد  )19 -زيادة االس�تثمار يف تكنولوجيا
اإلع�الم ،وخلق التقني�ات الجديدة ،ما س�يزيد من تصنيع
أدوات جدي�دة تس�هل الوص�ول إىل الجمهور املس�تهدف،
بكفاءة وجودة يف املحتوى عى مدار الساعة».
وقمة منظور آخر يفرس صعود صحافة «الاليف س�تايل»
خالل الجائحة يطرحه ش�اديل« :هو امليل إىل صناعة الرتف
والرفاهية ،التي تحظى بمساحات بارزة يف صحافة الاليف
ستايل ،بداية من توصيات الراء إىل تداول أخبار العالمات
البارزة».
يف ه�ذه األثناء ،تق�ول الخبرية التونس�ية الدكت�ورة نهى
بلعي�د ،ل�«ال�رق األوس�ط» ،إن «بروز املحت�وى الخاص
بحياتن�ا اليومي�ة بمعناه�ا البس�يط يع�ود إىل مح�اوالت
اإلعالم للمواكب�ة ...والواجب أن يواكب اإلعالم واقعنا .لقد
ش�هدنا خالل فرتة الحجر الصح�ي اهتمام كثري منا بهذه
املواضي�ع ،ثم اس�تمرارية أو ديمومة أي وس�يلة إعالمية
تجربن�ا ع�ى أن نلبي رغب�ة الجمهور ،ول�ذا كان ال بد من
تج�اوز املحتوى الكالس�يكي وخلق محت�وى يتماىش مع
متطلبات الجمهور».

وتابعت بلعي�د  -املتخصصة يف اإلع�الم واالتصال الرقمي،
ومؤس�س منصة «ماذا يحدث» ،وأستاذ اإلعالم بالجامعة
املركزي�ة يف تون�س« :بع�ض املؤسس�ات يف عاملن�ا العربي
اس�تغلت هذه الفرصة وس�عت إىل التجديد عى مس�توى
املحت�وى ،فأسس�ت ملحت�وى يتم�اىش م�ع احتياج�ات
الجمه�ور ،معتمدة يف الوقت نفس�ه التكنولوجيا الحديثة،
ولعل اس�تمرار كثري من املؤسس�ات هو دليل عى نجاحها
يف تجاوز األزمة».
يف الس�ياق نفس�ه ،عن رواج «صناعة الرفاهية» كرد فعل
عك�يس للجائحة لعب دورا ً بارزا ً يف تعزيز مكانة هذا النوع
م�ن الصحافة أو صناعة املحتوى ،ترى بلعيد« :مع أن هذا
الس�لوك ب�ارز يف املجتمع منذ زمن؛ ربم�ا لم تكن منتجات
ال�رتف والرفاهية يف متناول الجميع كم�ا هي عليه الحال
اليوم ،وألن عى اإلعالم أن يكون يف خدمة املجتمع ،برز هذا
النوع من الصحافة تماشيا ً مع تطور املجتمع».
عى صعيد آخر ،حس�ب مراقبني ،ف�إن تطبيق «تيك توك»
ق�د تقدم ع�ى املواقع العاملي�ة ،وكانت أكثر زي�ارات عليه
خالل عام  .2021ومن جانبه ،يرى شاديل أنه «من املتوقع
أن يرتب�ع تيك توك عى عرش مواقع التواصل يف الس�نوات
القليلة املقبلة ...فالتطبيق الصيني الذي انطلق عام 2016
تفوق ع�ى عمالقة اإلنرتنت ،إذ تجاوزت أع�داد زيارة تيك
توك زي�ارات موقع غوغ�ل يف فرباير (ش�باط) عام 2021
للم�رة األوىل ،وتكرر األمر يف ش�هري م�ارس (آذار) ومايو
(أي�ار) من العام نفس�ه ،وأصبح األول يف أغس�طس (آب)
امل�ايض .وليس هذا فحس�ب ،ب�ل جدير بالذك�ر أن قائمة
املواق�ع العرة األكثر زيارة خ�الل عام  2021جاءت وفق
الرتتيب التايل :تيك توك ،غوغل ،فيس�بوك ،إنس�تغرام ،أبل،
أم�ازون ،نتفليك�س ،يوتيوب ،تويرت ،واتس�اب» .ويضيف
أن «ه�ذا الرتتيب له دالل�ة واضحة ع�ى اهتمامات القراء
واملستخدمني ،ويجب أن تؤخذ بعني االعتبار من قبل صناع
املحت�وى لتلبي�ة احتياج�ات الجمهور ،ومن ث�م تعويض
الخسائر».
وح�ول تأث�ري تطبي�ق «تي�ك توك» ع�ى صحاف�ة «الاليف
س�تايل» ،ت�رح بلعي�د قائل�ة« :أصبح اليوم تي�ك توك يف
خدمة الصحافة بصفة عامة ،وليس فقط الاليف س�تايل،
ف�(تيك توك) وس�يلة للرتويج للمحتوى اإلعالمي يف عر
اندم�اج وس�ائل اإلع�الم .وبفض�ل ه�ذا التطبي�ق نضمن
نج�اح املؤسس�ة اإلعالمية ولي�س العك�س ...كذلك صار
تطور الصحافة مرتبط�ا ً ارتباطا ً وثيقا ً بمنصات التواصل
االجتماعي ،وعى وسائل اإلعالم أن تسجل حضورها بهذه
املنصات اإللكرتونية للمحافظة عى جمهورها».
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املخرج الدكتور كريم عبود لـ” الزوراء” :حصلت على جائزة أفضل ممثل يف يوم املسرح العاملي عام  1975يف البصرة
من املبدعني العراقيني والعرب  ..الدكتور (كريم عبود ) الذي يجمع بني العلم والفن واالبداع والثقافة ..
نشأ يف العراق ارض الحضارة والفن الجميل وتعلم يف مدارسها وجامعاتها وواصل رسالته لتعليم االجيال
الواعدة من بني وطنه  ..العراق  ..وايضا من بني وطنه الكبري  ..الوطن العربي .
عمل مخرجا يف تلفزيون البرصة لسنوات طويلة وابدع يف االخراج واعداد الربامج ثم اكمل املاجستري والدكتوراه
فعمل استاذا تدريسيا ،وهو من مؤسيس كلية الفنون الجميلة بالبرصة ،اضافة اىل تأسيسه العديد من االقسام
التدريسية التي تخرج منها العديد من طلبة الدكتوراه .
حوار – مجال الشرقي
*لطفا نرج�و منكم تقديم بطاقتكم
الشخصية الكاملة لقرائنا االعزاء ؟
االس�تاذ الدكت�ور عبود ع�وده منمواليد البرصة  1959اس�تاذ يف كلية
الفن�ون الجميل�ة جامع�ة الب�رصة
اش�غل منصب مدير املركز الثقايف يف
جامعة الب�رصة ،املدينة ه�ي املكان
ال�ذي اس�تقر فيه وابع�ث من خالله
طمأنينتي ،متزوج ولدي اربعة ابناء،
بنتان وولدان ،السكن البرصة الجبيلة
حي الصحفيني.
*ل�كل مب�دع يف الحي�اة اكي�د هناك
تأثريات تنغرس يف نفس�ية اإلنس�ان
وسلوكه اما عائلة او محيط ،لذا نود
ان نتح�دث ح�ول نش�أتكم والعائلة
التي تخرج منها الدكتور كريم عبود
لطفا ؟
اكي�د انا من موالي�د املعقل واملعقلمدينة تع�ج بالثقافات املتعددة وهي
مدين�ة املين�ا االس�ايس يف الب�رصة،
املدين�ة عب�ارة عن ثقاف�ة مجتمعية
متصل�ة بالحن�ني للمدين�ة وخرجت
من بيت مؤسس لثقافة دينية وهذه
الثقاف�ة اعطتن�ي تأث�ريا ب�أن الفن
بش�كل ع�ام واملرسح بش�كل خاص
هو وسيلة من وسائل الحياة واقصد
ان البي�ت هو عبارة ع�ن يشء صلب
وق�اس يف التعام�ل م�ع كل تفاصيل
ٍ
الحي�اة ،الوال�دة كانت تعل�م القرآن
الكريم لالطفال والقراءة والكتابة ويف
الس�بعينات كان للمالية دور كبري يف
الجانب الرتبوي وهذه املرأة اعطتني
م�نحبه�اللق�رآنال�يءالكث�ري.
*بالتأكيد فاالبداع ينشأ مع االنسان
لذا نود ان تتذك�ر لنا بدايات ابداعات
عرب املرحل الدراسية الثالث ؟
لق�د تبل�ورت فاعلي�ة االتص�الباملرسح م�ن خالل البي�ت اوال ومن
خ�الل املدرس�ة الثاني�ة باعتباره�ا
املعق�ل الحقيق�ي فف�ي مدرس�تي
امليث�اق عندم�ا انتقلن�ا م�ن املعقل
اىل الب�رصة القديم�ة درس�ت يف
مدرسة اسمها امليثاق هذه املدرسة
متكاملة املعاني وكانت تحتوي عىل
مرس�م ومرسح وقاعة للموس�يقى
والرياضة ،لذا انبن�ت اتجاهاتي من
خالل اللع�ب ،وكان مع املرسح ومع
النش�اط املدريس ومن خالل املعلمني
ت�م تش�جيعي ألك�ون اح�د اعض�اء
فرق�ة مرسحي�ة تنت�ج اوبريت�ات
مهمة للمدينة ومنهم االس�تاذ قيص
واالستاذ طالب جبار وكوكب حمزه
وغريهم ،كانون يأتون اىل مدرس�تنا
ويعلموننا ان الفن هو طريق ابداعي
للحياة ،وعلينا ان نطور قدراتنا .
*طيب وهل للب�رصة وطباع اهاليها
دوروتأث�ريعلي�ك؟
بالتأكي�د البرصة مك�ون اجتماعيفيه�ا اج�واء وانا من خ�الل وجودي
فيه�ا تفاعلت م�ع االحتف�ال وكأنه
روح جدي�دة تضي�ف اىل روحي ففي
بيوت�ات الب�رصة القديم�ة هنالك ما
يس�مى باملتيب وهي بيوتات تختص
بعمل احتفاالت ايقاعي�ة راقصة لها
اهمية فاعلة يف تركيبة االنسان ومنها
تعلمت ان االيقاع ال يشكل نغمة فقط
لتنظيم دقات قلبك بل يشكل حالة من
حالت الجمع االنس�اني الذي نتوخى
منه املحبة ففي هذه البيوتات سمعت
اصواتا ثنائية لها عالقة مهمة برتاث
املدين�ة املتم�ازج مع ثقاف�ات اخرى
منها افريقية وعربي�ة وامريكية واىل
اخره فااليقاعات جعلت مني شخصا
يح�ب الحياة ويف البرصة ش�خصيات
مهمة يف الشارع نراها ترقص وتغني
وتحاول ان تخلق رابطا مهما ومنهم
ذلك الع�ازف املذهل الذي يعزف الناي
ليق�دم الفرح للن�اس انموذجا معينا
م�ن ع�روض الس�ينما وكان�ت تكثر
الس�ينمات يف املدينة كله�ا تأثرت بها
وشناش�يل البرصة س�جلت يف تاريخ
حياتي اليء الكثري.

*طي�ب كل ه�ذه االج�واء خلق�ت
فيك نموذج�ا ابداعي�ا فكيف اخرتت
الدراسة أي الكلية التي دخلتها ؟
عندما كان الهاجس بالفن التلقائيينبغ�ي ان اتجه لصقل مواهبي ففي
ع�ام  1975قدمت اىل معه�د الفنون
الجميل�ة فس�افرت اىل بغ�داد ألرى
املدين�ة الس�احرة لكنني ل�م اوفق يف
القب�ول به�ذا باملعه�د يف تلك الس�نة
ولك�ن يف ع�ام  76ت�م افتت�اح معهد
الفن�ون الجميل�ة يف الب�رصة فكنت
من املتقدمني واملقبولني فكان املعهد
هو املنظم االول لهوايات ،بعد خمس
س�نوات دراس�ة يف املعه�د تخرج�ت
فكن�ت م�ن االوائ�ل بعده�ا جئت اىل
بغ�داد يف عام  1980لك�ي اكون احد
طلبة االكاديمية .
*وقب�ل ان تدخل الكلي�ة كيف كانت
ابداعاتك يف املعهد ؟
معهد الفنون الجميلة يف البرصة كانفاتح�ة ملعرفة جدي�دة يف البرصة ،إذ
تنظم�ت قراءاتنا تجاه فكر مرسحي
فف�ي املرحلة االوىل درس�نا مرصيني
وتونس�يني نقلوا س�ريتهم الحقيقية
واس�لوبهم الين�ا ولهذا اس�تطعنا ان
نق�دم مجموع�ة كبرية م�ن االعمال
املرسحية وساهمنا يف تطوير الحراك
املرسحي يف املدين�ة وفيما بعد جاءنا
اس�اتذة ارشفوا عىل االبداع فرس�خوا
فينا نوعية الفعل .
واتذكر م�ن االعم�ال الت�ي قدمناها
فأخرجن�ا عطي�ل لشكس�بري ومثلنا
مرسحيات كثرية .
*حدثنا عن اطروحتك للتخرج ؟
اطروحت�ي كان�ت حكاي�ات قايضاش�بيلة للفري�د ف�رج وان�ا يف املعهد
اخرج�ت مجموع�ة م�ن املرسحيات

لهذا تعرفت فيها عىل حقيقة املرسح
العراق�ي فمثال فرق�ة الفن املرسحي
وتعرف�ت عىل اس�اتذة لهم كن�ا نقرأ
عنهم يف الكتب وفجأة يعلمونا معنى
املرسح مثل اس�عد عبد الرزاق وبدري
حسون فريد وبهنام ميخائيل اسماء

 83فمثلت يف احدى مرسحيات صالح
القص�ب الت�ي تؤكد الجان�ب البحثي
ملرسح الصورة وهي مرسحية احزان
مخرج السريك .
*أي سنة تم تخرجت من الكلية ؟
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املرسحي�ة يف كلي�ة الفن�ون الجميلة
بالب�رصة وكان ه�ذا يف عام  92وكان
هذا القس�م انطالقة حقيقي�ة للبناء
وبقيت يف هذا القسم حتى عام  92اىل
عام  99ثم تفرغت لدراسة الدكتوراه
والع�ودة اىل بغداد إلكم�ال الدكتوراه

نشأت يف بيوتات ختتص بعمل االحتفاالت اإليقاعية وأنا أحد مؤسسي كلية الفنون اجلميلة يف البصرة
أخرجت عدة مسرحيات منها «مارا صاد و الكرتا و طائر البحر وفاوست واألمرية الصلعاء و هريوشيما وحماكمة رجل جمهول»
كث�رية اسس�ت للم�رسح العراق�ي
تاريخ�ا اصيال دخلنا معهم وتحاورنا
معهم ،فعرفن�ا ان الثقافة املرسحية
تبدأ من هنا وكانت البداية الحقيقية
م�ع عوني كرومي ود .صالح القصب
فتعلمت كيف اتصور الحياة ،وتعلمت
اص�ول املرسح من خ�الل تعاميل مع
هكذا اساتذة .
*طيب لنصل اىل االنتماء الوظيفي ؟
 عندم�ا تخرجت من معه�د الفنونالجميل�ة تعين�ت معلم�ا يف امل�دارس
البرصية وبالذات يف مدرس�ة الفيحاء
بع�د ذل�ك قطع�ت التدري�س وع�دت
اىل كلي�ة الفنون الجميل�ة لكي اكمل
دراس�تي االكاديمية ويف نفس الفرتة
رجعت اىل العس�كرية وبعدها أتممت
العسكرية وعدت اىل الكلية .
*هنا نود التحدث عن مش�اركاتك يف
الكلية لطفا ؟
ش�اركت مع ع�دد من االس�اتذة يفالكلي�ة بأعم�ال فني�ة كانت تش�كل

*وماذا بعد التخرج ؟
كانت العس�كرية التي اس�تمرت اىل 88ويف عام  89تم قبويل يف الدراس�ات
العلي�ا لدراس�ة املاجس�تري وفيه�ا
كان�ت التح�دي االول الن�ك تتخل�ص
من العس�كرية وثانيا ستواجه بغداد

وكان�ت مرحل�ة الدكت�وراه مهم�ة
النه�ا ع�ززت جان�ب البح�ث العلمي
فضال ع�ن الجانب التطبيقي وفتحت
افاق�ا جديدة مرة اخ�رى يف بغداد مع
اس�اتذتي الس�ابقني وقد تعاملت مع
االرشاف م�ن قبل االس�تاذ القصب يف

عملت مع الدكتور صالح القصب على تأسيس نظرية مسرح الصورة
املسرح العراقي حيمل جذورا أصيلة فعالة أرساها منذ أن تعرفنا عليه وحتى يومنا هذا
ومثلت مجموعات اخ�رى اذكر منها
الج�رة الت�ي اخرجه�ا االس�تاذ خالد
عبد ال�رزاق والوب�اء االبيض وقدمت
عروضا مرسحية من اخراجي ومنها
خلق البديل واحزان املهرج اضافة اىل
اعمال كثرية وشاركت ايضا مع فرق
مرسحية وكانت لدينا فرقة مرسحية
للتلفزي�ون يف مرسحي�ة لن�واف اب�و
الهيج�ا بعنوان اب�و االم�ري اخرجها
محمد وهيب .
*لننتق�ل اىل الكلي�ة ونس�ألك ع�ن
مشاركاتك يف االكاديمية يف بغداد ؟
-الكلي�ة مجال جديد لزي�ادة املعرفة

نقل�ة نوعية يف حياتي الفنية وحياتي
االكاديمية تعاملت مع تجربة الدكتور
ص�الح القصب معلم�ي االول يف وعي
متجدد من خالل مشاركتي الفاعلة يف
تأس�يس نظريته التي تسمى مرسح
الص�ورة ويف االنتق�ال اىل تجس�يد
هذه النظري�ة بمجموعة من االعمال
املرسحي�ة التي تش�هد لها الس�احة
املدرسية العراقية مثلت يف عام 1981
مع الدكت�ور صالح القصب مرسحية
اسمها قصة الخليقة البابلية ومن ثم
انتقلن�ا اىل ان اكون مديرا للمرسح يف
مرسحية طائر البحر وانتقلت يف عام

مرة اخرى بوعي جديد وكانت فرصة
لتطوير قابلياتي الفنية.
*اذا ً وصلنا اىل مرحلة الدكتوراه ؟
الدكتوراه جاءت عندما حصلت عىلاملاجستري ويف عام  1990تم فتح كلية
الفنون الجميلة يف جامعة البرصة ويف
نفس الع�ام دعاني االس�تاذ املرحوم
عمي�د الكلية مؤيد عب�د الصمد اىل ان
اك�ون احد تدريس�يي قس�م الفنون
املرسحية فعملنا عىل تأس�يس قسم
الفن�ون املرسحية م�ع مجموعة من
االصدق�اء واس�اتذة اخري�ن وفيه�ا
ت�م تأس�يس وافتت�اح قس�م الفنون

املاجستري ويف الدكتوراه ايضا .
*وماذا كانت االطروحة وأي عام؟
اطروحت�ي كان�ت بعن�وان تحوالتبني�ة الن�ص املرسحي وتش�كالته يف
الع�رض املرسحي وبإرشاف االس�تاذ
د .صالح القصب يف عام .2000
*ومتى اصبحت تدريسيا ؟
انا تدرييس من عام  92عندما حصلتعىل املاجستري وانا من مؤسيس كلية
الفن�ون الجميل�ة يف الب�رصة بدرجة
اس�تاذ وقدمت مجموعة من البحوث
وامتل�ك درج�ة م�درس وان�ا اس�تاذ
مس�اعد وان�ا اول م�ن ق�دم عرض�ا
مرسحيا بكلية الفنون .
*حدثن�ا عن ارشافكم عىل دراس�ات
الطلبة ؟
أسس�نا يف عام  2001كلية الفنونالجميلة الدراسات العليا للماجستري
وكان قس�م الفن�ون التش�كيلية قد
س�بقنا يف هذه الحالة وق�د قبلنا يف
س�نة  2001ثالث�ة طالب وق�د بدأت
االرشاف ع�ىل الدراس�ات العلي�ا ..
والحقيقة ان االرشاف يف الدراس�ات
العليا يش�كل عن�دي اهمي�ة فائقة
النه يتوزع عىل مستويات عديدة من
البحث العلمي فاملس�توى االول الذي
تبح�ث له كيف يك�ون املرسح فاعال
واملس�توى الثاني كيف نطور الحالة
الفنية والفكري�ة للمرسح من خالل
االهتمام باملمث�ل واملرسح .أما االمر
الثالث فهو البحث يف املنطلق الجمايل
الذي يؤسس فلسفة جديدة وماحول
تعميقه .
* امل�رسح ابو الفن�ون  ..فهل مازال
حت�ى اآلن ام ان الفن�ون االخ�رى
سحبت الريادة منه برأيك ؟

يبق�ى امل�رسح عىل ط�ول الزمن أباللفن�ون بس�بب مكونات�ه البنائي�ة
الش�املة التي تح�وي الفنون جميعا
 ..وبس�بب حض�وره الحي�وي يف
لحظة العرض لهذا سيبقى هذا الفن
محافظ�ا ع�ىل جوه�ره يف االتص�ال
والتواصل والخلق واالبتكار .
* هل لك رأي باملرسح العراقي حدثنا
عن املرسح العراق�ي والفن يف العراق
بصفة عامة؟
 امل�رسح العراق�ى من خ�الل تاريخالدراس�ة يحمل ج�ذورا اصيلة فعالة
ارساها منذ ان تعرفنا عليه يف العراق
حتى يومنا ه�ذا ..وخطوات التطوير
كان�ت محس�وبة يف مج�ال عملن�ا
باملرسح فمن التلقائية اىل االكاديمية
والتخص�ص اخ�ذ امل�رسح العراق�ي
يش�ق طريقه ،إذ برزت اسماء المعة
يف س�ماء العط�اء الفن�ي للم�رسح
بدءا من اس�تاذنا االول عميد املرسح
العراق�ي حق�ي الش�بيل ال�ذي ق�دم
للم�رسح يف الع�راق خالص�ة تجربته
الفنية وق�دم اجياال من املبدعني كان
له�م الدور الكب�ري يف تطوير الظاهرة
املرسحي�ة العراقي�ة يف مجاالته�ا
التخصصية كافة ،ومشاركات العراق
العربي�ة والعاملية يف املهرجانات وهذا
ي�دل عىل وعي الفن�ان العراقي للدور
الفني والتقن�ي واالبتكاري التجديدي
ويؤك�د حصول�ه ع�ىل جوائ�ز مهمة
م�ن املهرجان�ات ،ونق�ول ان الحرب
واالحت�الل واالره�اب كل ه�ذا وضع
يده عىل املرسح ،فالحرب قاتله للفعل
االبداعي االنس�اني له�ذا تأثر املرسح
يف هذه الس�نني كما تأثرت املؤسسة
الثقافي�ة العراقي�ة كله�ا بالظ�روف
القاتل�ة فخف�ت ذلك الض�وء الوهاج
للمرسح ،وم�ع هذا ف�إن املرسحيني
العراقي�ني اعت�ادوا العم�ل والتواصل
مع فنهم ووطنهم من خالل انتاجات
مرسحية خارج الوطن او داخله وهذا
التح�دي يعن�ي التواص�ل م�ع الفعل
الثقايف املايض والتاريخي .
*هل تس�تطيع ان تحيص لنا أعمالك
يف مجال االخراج والتمثيل وما اقربها
لقلبك ؟
 يل اعمال مرسحية يف مجال التمثيلمنذ ان كن�ت طالبا يف معه�د الفنون
الجميل�ة وم�ن اه�م االعم�ال الت�ي
ش�اركت بالتمثي�ل فيه�ا :مرسحية
ابو االمني الخليع والجارية ش�موس،
ومرسحي�ة عطي�ل وليم شكس�بري،
ومرسحي�ة باب الفتوح ،وعند انتقايل
اىل بغ�داد للدراس�ة عمل�ت م�ع اهم
املخرجني العراقي�ني ومنهم د.صالح
القصب يف مرسحية امللك لري  ..واحزان
مهرج الس�ريك ،ومع استاذي املخرج
عوني كرومي يف مرسحية تس�اؤالت
مرسحي�ة ومرسحي�ة تداخ�الت
الحزن والفرح ،وهن�اك اعمال اخرى
كث�رية يصل عدده�ا اىل ثالثني عرضا
مرسحي�ا .أما يف مج�ال االخراج اذكر
اه�م الع�روض املرسحي�ة التي قمت
بإخراجه�ا وه�ي  :مرسحي�ة م�ارا
صاد (بيرت فاي�س) ومرسحية الكرتا
(يوربيدس) وطائر البحر(تشيخوف)
وفاوست واالمرية الصلعاء (عبدالكريم
برشيد ) وهريوشيما (فرج مكسيم)

ومحاكم�ة رجل مجهول (ع�ز الدين
اسماعيل ) واحداث  ...الخ.
* م�ا الجوائ�ز والتكريم�ات الت�ي
حصلت عليها ؟
 التكريم فع�ل تقييمي يدفع الفناناىل العطاء والتطور ،وقد حصلت عىل
جوائ�ز عدي�دة واذكر منه�ا  :جائزة
أفضل ممث�ل يف مهرجان يوم املرسح
العامل�ي عام  1975يف البرصة وجائزة
افض�ل ممث�ل م�ن املرك�ز العراق�ي
للم�رسح عن ادائ�ي ل�دور املهرج يف
مرسحي�ة ( اح�زان مه�رج الس�ريك
) للموس�م املرسح�ي .1986-1985
كما حصلت عىل جائزة افضل اخراج
عن اخراجي ملرسحية (هريوش�يما)
يف مهرج�ان منت�دى امل�رسح الثالث
ع�ر  ..وجائ�زة افض�ل اخ�راج عن
مرسحية (احداث) يف مهرجان الوفاء
املرسح�ي االول وجائزة لجنة الحكام
الخاص�ة ع�ن مرسحي�ة تداعي�ات
مرسحية املرسحية االخرية وشاركت
يف مهرج�ان اغادي�ر ال�دويل للمرسح
الجامع�ي باململك�ة املغربي�ة ع�ام
.2007
* من اعزها لديك ؟
 جمي�ع الجوائز مهمة وعزيزة فهيثمرة جهد التعاون مع الزمالء .
* كت�اب او قص�ة او دي�وان ش�عر
قرأته؟
 قراءاتي كثرية ومنها قرأت املجموعةالكامله للش�اعر العراقي الكبري (بدر
ش�اكر الس�ياب) اكثر من مرة الننى
احس ان املدينة يف قصائد هذا الشاعر
تشكل عمق االنسان وحلمه.
* وعن املرسح ماذا تقرأ ؟
 القراءات متنوعة ،أولها  :التخصصيةيف مجال املرسح  ..وثانيها  :القراءات
الجمالية .كما اقرأ الروايات والش�عر
والدراس�ات االجتماعي�ة والنفس�ية
 ...فالق�راءة عن�دي عش�ق معريف لن
أتخل�ص منه ولن يتخل�ص مني فقد
خلقنا لبعضنا .
* وهل تسمع االذاعة ؟
 الغن�اء العراقي القدي�م أحبه بقدرحبي للعراق  ..واس�مع ناظم الغزايل
وداخل حسن ومائدة نزهت وحضريي
اب�و عزي�ز  ...وانا مغ�رم بااليقاعات
الطقوس�ية م�ن النوب�ان والهي�وه
والس�امري واالن�دروكا وامارس�ها
عزف�ا ومش�اركة .أما الغن�اء العربي
فلف�ريوز مس�احة كب�رية يف ص�دى
االغني�ة العربية ويف اذني ..اس�معها
يوميا بغض النظر عن الوقت ان كان
صباحا او مس�اء فصوتها يسحرني.
ام�ا ام كلثوم فق�د وصفوها بكوكب
ال�رق وهي حق�ا هك�ذا  ..امكانية
صوتية لن تكرر عرب الزمن .أما قارئ
القرآن الذى اس�تمع له فهو الش�يخ
عبدالباس�ط عبد الصمد فأنا استمع
لتجوي�ده وأعده مبدعا يف هذا املجال
عىل املستوى العربي واالسالمي
*ما توصياتك االخرية ؟
صدقن�ي ال نس�تطيع بن�اء مرسحرصني بدون اخالق مهنية رصينة .
*وما الذي بيدك اآلن ؟
اآلن ان�ا جالس اق�رأ كتاب�ا بعنوانالتمرسح من االس�تعارة اىل الخطاب،
اه�داه يل اح�د اصدقائي ومس�تمتع
بلقائ�ك .أم�ا نش�اطي فقري�ب م�ن
املرسح وبعيد عنه وأنا اآلن يف الجامعة
اشغل منصب مدير املركز الثقايف .
*ش�كرا جزيال لكم دكت�ور وامنياتنا
لكم بتمام العافية.
ش�كري الجزي�ل م�ع تحيات�يلجريدتكم الغراء .
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كيف تشجعني طفلك االنطوائي
على احلديث معك؟

كيف ختتربين قوة جناح زواجك؟
تتع�رض العالق�ات الطويل�ة األمد مث�ل الزواج،
للعدي�د م�ن العوامل والظ�روف واألزم�ات التي
تهدد استقرارها واس�تمرارها ،وهو ما تتخطاه
العالقات الناجحة القوية.
إذا كن�تِ ترغب�ن يف اختب�ار م�دى ق�وة زواجك
وقدرته عىل االستمرار أمام عوامل الزمن وظروف
الحياة ،أجيبي عن األس�ئلة التالية.
 هل تشعرين بأنكِ وزوجك صديقان؟يف بداي�ة الزواج يمك�ن االعتماد عىل الحب فقط،
ولكن مع مرور الوقت يحتاج الزوجان إىل تكوين
صداقة بينهم�ا تجعلهما أكثر قربا ً وانس�جاماً،
وتس�هم يف تعزيز قوة الزواج وضمان استمرارية
العالقة.
 هل يمتلك كل منكما مساحة شخصية؟عالق�ة الصداق�ة ب�ن الزوج�ن ال تتناقض مع
امتالك كل منهما ملساحة شخصية ،يمارس فيها
اهتماماته الخاصة ،ويتواصل مع أصدقائه ومن
امله�م أن يحرتم كل طرف املس�احة الش�خصية
لرشيك حياته.
 هل تقفان عىل أرض مشرتكة؟االخت�الف ب�ن الزوج�ن ال يقلل من ق�در الحب
بينهم�ا ،ولكن يجب أن يتف�ق الزوجان يف األمور
املهم�ة التي تؤس�س جوهر األرسة ،فاس�تمرار
الحياة الزوجية يتطلب وقوف الزوجن عىل أرض
مشرتكة.
 هل تعرفان الوقت املناسب لكرس الروتن؟الحياة املس�تقرة تحتاج إىل روت�ن ثابت ينظمها
ويضمن فيها األمان واالستقرار ،ولكن من وقت

آلخر يج�ب كرس الروتن حتى ال يتس�لل امللل إىل
الحياة الزوجية ويؤدي إىل الفتور ،ومعرفة الوقت
املناس�ب لكرس الروتن هو ما يضمن اس�تمرار
الحياة الزوجية دون ملل أو فتور.
 ه�ل تتحدث�ان عن العالق�ة الحميم�ة بارتياحوشفافية؟
العالق�ة الحميم�ة م�ن أه�م أساس�يات الحياة
الزوجي�ة الس�عيدة والقوية ،وإمكاني�ة الحديث
عن العالقة الحميمة دون قلق أو محاولة إلخفاء
تفاصي�ل ،يعن�ي أن العالقة ب�ن الزوجن قوية

ومطمئنة.
 هل تؤثر الخالفات عىل عالقتكما؟يف العالق�ات الصحية القوي�ة ،يكون الحب أقوى
من الخالفات ،فيس�تطيع الزوج�ان الخالف معا ً
باح�رتام ،ويتمكن�ان من ح�ل املش�اكل دون أن
تتأثر عالقتهما.
 هل يق ّدم كل منكما الدعم لآلخر؟حت�ى يزدهر الزوجان ،فإنهم�ا بحاجة إىل تبادل
الدعم ،من أجل تخطي األزمات وتحقيق األهداف،
وفك�رة أن زوجك يقدم لكِ الدع�م الذي تحتاجن

املطبخ...

إليه أم ال هو أمر مفصيل يف تقييم زواجك.
 كيف تتخطيان فرتات الركود؟أي عالق�ة تش�به املنحنى ،تحمل ف�رتات صعود
تكون العالقة فيها بأفضل حاالتها ،باإلضافة إىل
فرتات رك�ود تعاني فيها العالقة من االنخفاض.
وفرتات الركود هي وس�يلة جيدة الكتشاف مدى
ق�وة العالق�ة ،ه�ل يتخطاه�ا الزوجان بس�الم
وينت�ر الح�ب ،أم إنها ت�رتك آثارا ً س�يئة ترض
العالقة عىل املدى الطويل؟
 هل تقرتبان أم تبتعدان مع الوقت؟الزمن عامل كاش�ف للعالق�ات ،فالعالقة القوية
ت�زداد قيمة وثباتا ً مع م�رور الوقت ،والعكس يف
ّ
الهشة.
العالقات
هل حياتك أفضل مع زوجك أم بدونه؟تخي�يل حياتك بدون زوج�ك ،وقارنيها وأنت معه
وج�دت أن حيات�ك معه أفضل وأكثر س�عادة
إذا
ِ
ونجاح�اً ،فهذا يعني أنكم�ا تتمتعان بزواج قوي
يمكنه التغلب عىل األزمات واالستمرار.
 ه�ل يمكن�كِ مصارح�ة زوج�ك بمش�اعركِالسلبية؟
امللل ،الغضب ،الشك ،وغريها من املشاعر السلبية
الت�ي يصعب الحديث عنه�ا ،إال إذا كانت العالقة
تتمتع بقدر كبري من االنس�جام والتفاهم.
 هل تتطلعن للمستقبل مع زوجك؟م�ن أه�م عالمات اس�تمرار ال�زواج ،ه�و وجود
خط�ط مش�رتكة طويلة األم�د ،أن�كِ تفكرين يف
املس�تقبل وتتخيلن دائما ً زوجك رشيكا ً لكِ يف كل
خطوة.

تارت املربى والبلح
املقادير:
العجينة
نصف كوب زبدة
نصف كوب سكر بودرة
 2بيضة
 2باكو فانيليا
نصف ملعقة صغرية بيكنج بودر
الحشو
 1كوب مربى بلح

 1كوب قشطة بلدي
طريقة التحضري:
 يخل�ط الدقي�ق م�ع البيكن�ج بودروالزبدة والفانيليا والبيض.
 يض�اف الس�كر الب�ودرة ويقلب كلالخليط يف الكبة.
 يقل�ب كل الخلي�ط ويف�رد يف ق�اعوجوانب صينية تارت.
 -تخ�رم وتوضع يف الف�رن عىل درجة

حرارة  180حتى تمام النضج.
 يف�رد ج�زء م�ن العجين�ة ويقط�عأشكال مثل البسكوت ويوضع ىف الفرن
حتى تمام النضج ثم ُيرتك ليربد.
الحشو:
 تخلط املربى مع القشطة يفرد الخليط عىل قاعدة التارت يرص البسكوت عىل الوجه -يقدم التارت

كل يوم معلومة...

من الوالي�ات االمريكي�ة وتحول
ي�وم االمه�ات اىل ي�وم عطل�ة
رسمية منذ العام  1914بنا ًء عىل
اع�الن الرئيس االمريك�ي ويدرو
ويلسون .فقد اصدر االخري قرارا ً
رس�ميا ً قىض بجعل االحد الثاني
من شهر ايار مايو يوم االحتفال
بعيد االم.
وتش�ري بع�ض املراج�ع اىل ان
االحتف�ال بي�وم االم يع�ود اىل ما

قب�ل ذل�ك ،أي اىل الع�ام ،1872
ح�ن اقرتحت املؤلف�ة االمريكية
جولي�ا وورد ه�اوي االحتف�ال
بيوم االم به�دف تمكن االمهات
وتش�جيعهن ع�ىل املش�اركة يف
املس�ريات الداعي�ة حينه�ا اىل
السالم.
سبب عيد االم يرتبط إذا ً بمشاريع
اطلقتها نس�اء امريكيات .ورغم
ه�ذا ف�إن تاري�خ االحتف�ال ب�ه

يختلف من بلد اىل آخر.
 يحتفل بهذا اليوم يف الثاني مناي�ار ماي�و ،اي حس�ب التقويم
االمريك�ي ،ع�دد م�ن دول العالم
مث�ل كن�دا واس�رتاليا والنمس�ا
وبلجي�كا وايطالي�ا وس�ويرسا
وفنزويال وغريها.
 تحي�ي بريطاني�ا ه�ذا اليوم يفاالح�د االخ�ري م�ن ش�هر آذار/
مارس من كل عام.

إحذر عند ختزين اخلضراوات والفواكه
 تتفرد النرويج باالحتفال بيوماالم يف الي�وم الثان�ي م�ن ش�هر
شباط فرباير .اما يف السويد فيتم
تكري�م االمهات يف االح�د االخري
من شهر حزيران يونيو.
وتحتفل الدول العربية بهذا اليوم
املميز يف  21آذار /مارس ..يشار
اىل ان عي�د االم يف ه�ذه البل�دان
يرتب�ط باس�م الصحفي املري
ع�ىل أمن ال�ذي اس�س صحيفة
اخبار اليوم يف العام .1955
وتعت�رب مر اوىل بل�دان الرشق
االوس�ط التي بدأت هذا االحتفال
يف الع�ام  ،1956حينه�ا قام�ت
اح�دى االمهات بزي�ارة للصحايف
الراح�ل مصطف�ى ام�ن ،وتبن
انها اصبحت ارملة وانها ّ
سخرت
حياتها لرتبية اوالدها واالهتمام
بهم .واشارت اىل ان هذا االهتمام
ل�م يتوق�ف حت�ى تخرج�وا من
الجامعة وحققوا اس�تقالليتهم
واصبحوا بعيدين عنها .وبنا ًء عىل
ذلك كتب مع عيل امن يف الزاوية
املخصص�ة لهم�ا تح�ت عن�وان
ً
اقرتاح�ا يقيض بتخصيص
فكرة
يوم لألم يهدف اىل رد الجميل لها
واىل تقدي�ر تضحياته�ا .ويعترب
ه�ذا س�بب ي�وم االم يف العال�م
العربي.

احذر وامتنع من أخطاء شائعة...

اجللوس  90دقيقة متصلة يصيبك بـ  7أمراض قاتلة

 7أم�راض قاتلة يمك�ن أن تصيبك
إذا واصل�ت الجل�وس عىل املكتب يف
العم�ل أو ع�ىل عجلة القي�ادة ،ملدة
 90دقيق�ة متصلة ،ه�ذا ما تؤكده
الدكتورة دعاء زكريا زكي األستاذة
بكلية الطب جامعة عن ش�مس يف
مر.
وتقول إن الجل�وس لفرتات طويلة
ملمارس�ة األعم�ال املكتبي�ة أو
القيادة يف السيارات ،يحدث خلال يف
الجس�م ،ويؤدي لإلصابة بأمراض
الضغط والسكري والسمنة والقلب
واالكتئاب وتليف الكبد والرسطان،
مؤك�دة أنه يفض�ل الوقوف وتغيري
الوض�ع كل س�اعة ع�ىل األكث�ر،
والسري والرتيض لدقائق قليلة قبل
العودة مرة أخرى ،يف حالة إذا كانت
أعمال الوظيفة تستلزم الجلوس 8
ساعات أو أكثر.

“كي�ف كان يوم�ك؟” ه�ذه ه�ي
الطريق�ة الش�ائعة التي يب�دأ بها
اآلب�اء الحدي�ث م�ع أطفالهم عند
عودته�م من املدرس�ة ،وبالنس�بة
إىل بع�ض األطف�ال ،س�يفتح هذا
السؤال سيالً طويالً من التفاصيل
والحكاي�ات ع�ن يومه�م ،بينم�ا
يكتف�ي أطف�ال آخ�رون بكلم�ة
“جيد” ،أو إيماءة بالرأس.
إذا كان ابن�ك انطوائي�اً ،فالطريقة
التقليدي�ة ل�ن تجدي نفع�ا ً إلجراء
حدي�ث مع�ه ،وملعرف�ة الط�رق
الس�ليمة لتش�جيع الطف�ل ع�ىل
الحدي�ث ،علي�كِ أوالً معرف�ة كيف
يكون الطفل انطوائيا ً.
األش�خاص يول�دون بس�مات
شخصية مختلفة ،سواء اجتماعية
أو انطوائي�ة ،وه�ذا ال يتبدل طول
العم�ر ،والطفل االنطوائي يش�عر
باالس�تنزاف عن�د الوج�ود يف بيئة
اجتماعي�ة ،بينما يس�تعيد طاقته
عندما يكون بمفرده.
والف�رق ب�ن الطف�ل االنطوائ�ي
والطف�ل الخج�ول ،ه�و أن الطفل
الخجول ال يحب أن يكون بمفرده،
عىل عك�س االنطوائي الذي يفضل
الوحدة ،ويكره الحديث ،لذا فإن له
طرقا ً خاصة لفتح حديث معه..
 اطرحي األسئلة الصحيحةالس�ؤال ال�ذي يمك�ن اإلجابة عنه
بنع�م أو ال ،يعن�ي أن الطف�ل ل�ن
يق�دم ل�كِ الكث�ري م�ن املعلومات،
طفلك يكره الحديث ،لذا فسيجيب
باختصار :نعم أو ال.

أيض�ا ً تجنبي األس�ئلة التي يمكن
التنب�ؤ بإجابته�ا ،فه�ي ال تث�ري
اهتمام الطفل ،وقد ال يجيب أصالً،
ويكتفي باإليماء.
اطرحي ع�ىل طفلك األس�ئلة ذات
النهاي�ات املفتوح�ة ،التي تفس�ح
ل�ه املجال لرسد التفاصيل من أجل
تقديم إجابة.
 اختاري الوقت املناسب للحديثهناك أوقات معينة من اليوم يكون
خالله�ا الطفل أكثر تقب ً
ّ�ال إلجراء
محادثة ،وغالبا ً يك�ون هذا الوقت
بعد العودة من املدرس�ة ،لكن هذا
التوقيت يكون س�يئا ً بالنس�بة إىل
الطفل االنطوائي ،حيث أنه يتعامل
يف بيئة اجتماعية طول اليوم ،وهو
بحاج�ة اآلن إىل االنع�زال لتجدي�د
طاقت�ه ،وآخر ما ق�د يرغب فيه يف
هذا الوقت هو الحديث.
ابحثي ع�ن الوقت الذي تش�عرين
فيه أن طفلك مرتاحاً ،وال تشعريه
أن�ه يواج�ه تحقيق�ا ً رس�مياً ،بل
ح�اويل أن تجع�يل الحديث سلس�ا ً
وعفويا ً.
 امنحيه وقتا ً دافئا ًقد تطرحن األس�ئلة املناس�بة وال
تحصلن عىل استجابة رسيعة من
طفلك ،امنحيه وقتا ً كافياً ،واجعيل
وقت املحادثة دافئا ً عرب االبتسامة،
وكلمات التشجيع ،واالحتضان.
م�ن املهم أيض�ا ً أن تعريي انتباهك
بالكام�ل لطفل�ك خ�الل وق�ت
املحادثة ،وأال تنش�غيل بالهاتف أو
الرد عىل الربيد اإللكرتوني.

تدبري منزلي...

سبب االحتفال بيوم األم
م�ع انتش�ار االحتفال ب�ه يف كل
بلدان العالمُ ،يطرح الس�ؤال عن
س�بب ي�وم األم ..ويب�دو أن هذا
يع�ود إىل تاريخ قديم بحس�ب ما
تش�ري اليه املراجع .ويرى بعض
الباحث�ن ان اول م�ن احتفل�ت
باملناس�بة ه�ي االمريكي�ة آن�ا
غارفيس يف العام  .1908والالفت
ان بل�دان العال�م تحي�ي ه�ذه
املناس�بة يف تواري�خ مختلفة ،إال
ان الجمي�ع يتفق�ون عىل اهمية
تكريم االم وعىل تقدير تضحياتها
ايا ً كان انتماؤها.
بالحدي�ث عن س�بب ي�وم االم ال
بد م�ن ذكر االمريكي�ة من والية
فريجيني�ا آن�ا غارفي�س ..ففي
الع�ام  1908اقام�ت االخ�رية
احتفاالً لتكريم االمهات بعد وفاة
والدتها .وتلقت حينها الدعم من
صاحب اح�د املتاجر يف فيالدلفيا
ويدعى ج�ون واناماكر ..وحقق
الحف�ل نجاح�ا ً الفت�اً ،فق�ررت
غارفي�س تحوي�ل ذل�ك اليوم اىل
عطل�ة رس�مية .واقام�ت له�ذه
الغاية حملة تواصلت من خاللها
م�ع ع�دد م�ن الصح�ف واه�ل
السياسة.
وبالفع�ل يف الع�ام  1912ب�دا
االحتف�ال بهذه املناس�بة يف عدد
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وكش�فت أس�تاذة الط�ب ع�ن أن
الجل�وس الطوي�ل يناق�ض طبيعة
اإلنس�ان الت�ي تعتمد ع�ىل الحركة
الدائمة وممارس�ة النشاط ،ووفقا ً
ألح�دث الدراس�ات العلمي�ة ف�إن

الجل�وس لف�رتات طويل�ة أصب�ح
مرتبط�ا بالوف�اة املبك�رة بس�بب
األم�راض الت�ي يس�ببها ،وع�ىل
رأسها السمنة حيث يؤدي إىل تركز
الده�ون بش�كل خ�اص يف مناطق

معين�ة ،وزي�ادة الده�ون الضارة
يف مناط�ق الخ�ر ،وتراكمها عىل
الكبد وإصابته بالتليف.
وأك�دت أن الده�ون املرتس�بة يف
الجس�م بس�بب الجل�وس الطويل
ت�ؤدي لإلصاب�ة بمرض الس�كري
نتيجة توقف النشاط الحركي وعدم
ح�رق الس�كر يف الدم ،مم�ا يؤدي
كذلك لإلصابة بأمراض الكىل.
وأوضح�ت أن ما يحدث يف الجس�م
أثن�اء الجل�وس مل�دة  90دقيق�ة
متصلة هو أن النش�اط الكهربائي
للعض�الت خاصة عضالت األطراف
يقل ،وتقل مع�ه الطاقة املبذولة يف
الحف�اظ ع�ىل انقب�اض العضالت،
مم�ا يح�دث مع�ه انخفاض�ا يف
معدل الدورة الدموية ،وقلة نس�بة
ح�رق الده�ون ،وانخف�اض معدل
الكولس�رتول النافع بنس�بة ،20%

وانخفاض كفاءة األنسولن بنسبة
 ،24%وكل ه�ذا يفاق�م مع�دالت
اإلصاب�ة بالس�كري والضغ�ط
وأمراض القلب واالكتئاب.
وتنص�ح الدكتورة دعاء بممارس�ة
النش�اط الري�ايض بش�كل م�وزع
ع�ىل مدار اليوم ،بحي�ث ال يقل عن
س�اعتن لتخلي�ص الجس�م م�ن
األرضار التي تحدث نتيجة الجلوس
لفرتات طويلة ،كما تنصح بالس�ري
خ�الل إج�راء املكامل�ات الهاتفي�ة،
وعدم الجل�وس أكثر من  90دقيقة
متصلة ،و ُيفضل أن يتحرك اإلنسان
كل  60دقيق�ة ،ويح�اول صع�ود
الطواب�ق ل�و كان ذل�ك ممكنا بدال
من اس�تخدام املصع�د ،حتى يمكن
التخل�ص نهائي�ا م�ن كاف�ة اآلثار
الناجمة عن الجل�وس الطويل عىل
املكاتب.

يعت�رب الكثري من األش�خاص أن الثالج�ة هي املالذ
اآلم�ن لجمي�ع األطعم�ة واملرشوب�ات ،واملكونات
الغذائي�ة ،لكن يف الواقع هن�اك الكثري من األخطاء
الشائعة يمكن أن نرتكبها دون إدراك خطورتها.
وأوضح�ت اختصاصي�ة التغذي�ة اللبناني�ة كارال
حبي�ب م�راد ،أن أهم تل�ك األخطاء ،ت�رك الفواكه
والخ�رضوات بأكياس الس�وبر مارك�ت ووضعها
معها يف الثالجة.
وأش�ارت عرب فيديو يف حس�ابها عىل تطبيق تبادل
الص�ور (إنس�تغرام) إىل أن تل�ك األكي�اس تحتوي
ع�ىل الجراثي�م والبكتريي�ا املنتقل�ة م�ن مح�الت
الس�وبر مارك�ت ،مش�رية إىل أنها يمك�ن أن تنقل
أمراضا ً بس�هولة من ش�خص إىل آخر أو من يديك
إىل الثالجة.
وعىل ذلك ،ش�ددت مراد ع�ىل رضورة ترك الخضار

والفواك�ه تتنفس ،وبالتايل التخل�ص من األكياس
ووض�ع الخرضوات والفواك�ه يف أوعية ثم وضعها
يف الثالجة.
كم�ا أكدت أن لهذه الطريقة فائدة أخرى أيضا ً هي
حماي�ة الثالجة من البكترييا الض�ارة القادمة من
الخارج.

نصائح طبية...

ما األسباب اليت ترفع السكر يف الدم عند غري مرضى السكري؟

ليس كل من صادف ارتفاع نس�بة الس�كر يف الدم
لي�س بالرضورة هم م�رىض س�كرى ،فقد تكون
هناك أسباب أخرى الرتفاع نسبة السكر يف الدم.
وهنال�ك عوام�ل صحية يمك�ن أن تس�بب ارتفاع
السكر يف الدم لدى غري مرىض السكر:
زيادة الوزن غري الصحية:
زيادة الوزن أم الس�منة؟ هل قمت بفحص مؤرش
كتل�ة الجس�م ( )BMIمؤخرًا؟ يمك�ن لطبيبك أن
يخربك م�ا إذا كنت قد اكتس�بت ق�درًا غري صحي
م�ن الوزن  ،أو أصبح�ت تعاني من زيادة الوزن أو
الس�منة بش�كل مقلق ،السمنة  -بس�بب الدهون
الزائدة يف الجس�م  -يمكن أن تؤدي إىل االلتهابات ،
والتي يمكن أن تسبب مقاومة األنسولن.
متالزمة تكيس املبايض (:)PCOS
ُتعرف ً
أيضا باسم  ، PCODمتالزمة تكيس املبايض
هي اضطراب هرموني موجود يف النساء يف سنوات
الحي�ض الالئ�ي قد يك�ون لديهن زي�ادة يف فرتات
الحيض وزيادة مستويات األندروجن ،أحد أسباب
متالزمة تكيس املبايض هو زيادة األنسولن.
ويخفض األنسولن نسبة السكر يف الدم عن طريق
تخزين الجلوكوز يف الخاليا تصبح الخاليا مقاومة
لألنس�ولن الثابت وتحتاج إىل املزيد من اإلش�ارات
لخف�ض نس�بة الس�كر يف ال�دم عندم�ا تس�تمر
ه�ذه املقاوم�ة لف�رتة  ،يكون لديك أنس�ولن
مرتف�ع وس�كر دم مرتف�ع يمك�ن أن
تخرب مس�تويات األنسولن املرتفعة
املبيضن بإنتاج املزيد من هرمون
التستوستريون.
أمراض البنكرياس:
يمكن أن يؤدي ع�دم التوازن
ً
أيض�ا إىل ارتف�اع
الهرمون�ي
نسبة السكر يف الدم ،والبنكرياس
ه�و املس�ئول ع�ن إنت�اج الهرمونات
واإلنزيم�ات للهض�م ،إىل جان�ب إنت�اج

األنس�ولن ،عندما ال ينتج جس�مك م�ا يكفي من
األنسولن ،يرتك الجلوكوز ليرتاكم يف مجرى الدم.
بعض األدوية:
وهناك ارتباط مش�ابه متعل�ق بالهرمونات يؤدي
إلرتفاع نسبة السكر يف الدم أو فرط سكر الدم غري
السكري ،وهو متالزمة كوشينج  -وهو اضطراب
يتطور عندما يتعرض جس�مك أو يس�تهلك الكثري
م�ن الكورتي�زول (املع�روف ً
أيضا باس�م هرمون
التوت�ر) من خ�الل بع�ض األدوية الت�ي تتناولها،
يعي�ق الكورتيزول تأثريات األنس�ولن يف الجس�م
ويظهر يف مستويات الجلوكوز املرتفعة ،ويمكن أن
تؤدي بعض األدوية التي تحتوي عىل الستريويدات
أو م�درات البول لزي�ادة مس�تويات جلوكوز الدم
ومقاومة األنسولن.
الصدمة الجسدية أو اإلجهاد العقيل:
إذا عان�ى ش�خص ما م�ن صدمة (مث�ل إصابة يف
الرأس أو حروق ش�ديدة أو خضع لجراحة تقويم
أو أي جراح�ة معق�دة)  ،فق�د يتس�بب ذل�ك يف
استجابات ضغوط هائلة ،يرفع اإلجهاد مستويات
الكورتيزول مما يؤدي ملقاومة األنس�ولن ،وقد تم
اإلب�الغ عن فرط س�كر ال�دم الناجم ع�ن اإلجهاد
( )SIHيف العدي�د م�ن الدراس�ات فيم�ا يتعل�ق
بالصدمات واملرىض املصابن بأمراض خطرية غري
السكري.
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محادثاتك ستصبح اليوم أكثر إيجابية .إذا قدمت
مس�اعدة فإنك ستشعر بأهمية ما قمت به .حاول
التنويع يف أس�لوب تعاملك مع الرشيك ،فهذا من شأنه
أن يقربه منك .تجنب التوتر قدر املس�تطاع ،فأنت عى
موعد مع املتاعب ،لكن ذلك سيكون مؤقتاً.

الثور
اشحن طاقتك اليوم وانهض من فراشك يف وقت
مبكر .كلم�ا بذلت مجهودا أكر ه�ذا اليوم ،كنت
أكثر نشاطا وحيوية .أنت شخص ال تشعر بالنشاط
إال إذا انش�غلت بع�دة أعمال حتى لو كانت ش�اقة .ربما
تقرر اليوم االنتقال م�ن منزلك إىل منزل آخر .ربما تقرر
أيضا تغيري مهنتك لتحسني مستواك االجتماعي.

من الفيسبوك

الجوزاء
انطلق اليوم مع األصدقاء يف رحلة ترفيهية إىل
مكان هادئ .س�تجد تش�جيعا ودعما من األهل
واألصدق�اء .تواصلك م�ع الرشيك س�يكون عى ما
ي�رام ،ولذلك تش�عر بالس�عادة طوال الي�وم والتفاؤل.
توق�ع التع�رف عى عدد م�ن األش�خاص املميزين هذا
اليوم.

السرطان
ك�ن حذرا هذا اليوم فقد يكون مليئا باألمور التي
تس�بب لك االرتباك والتوتر ،تتلقى معلومات تذهلك
وقد تمر بخيبة أمل .ابتعد عن القرارات غري املدروسة.
تمر ببعض املش�اكل مع الرشيك ،لكن رسعان ما تتحسن
األم�ور وتع�ود إىل طبيعته�ا .م�ارس ب�ني الح�ني واآلخر
نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة.

األسد
تش�عر أن األمور من حولك تس�ري برسعة غري
عادي�ة إال أن هذا ال يعني بالرضورة أنك مضطر
لالشرتاك يف هذه األمور أو أن تندفع وراء هذا التيار.
يجب عليك أن تتمس�ك بمنهجك وطريقتك التي تتبعها
دائما يف حياتك.

العذراء
مش�اعرك وعواطف�ك قد تفاجئك الي�وم .ربما
تناق�ش موضوع�ات مهم�ة وغ�ري متوقعة مع
بعض األش�خاص .تركيزك عى األم�ور التي تتعلق
بحيات�ك فق�ط قد يخل�ق حواج�ز بينك وب�ني املقربني
منك .فكر جيدا يف تأثري أفعالك وترصفاتك عى اآلخرين
وخاصة من تحبهم.

الميزان

عر عن رأيك وأفكارك للعالم كله .الوقت مناسب
جدا للقيام برحل�ة طويلة أو عى األقل التخطيط
لها.اكتش�ف أماكن جديدة مع الرشيك أو األصدقاء.
عندم�ا تص�ل إىل م�كان جدي�د س�تتعرف بالتأكيد عى
شخصيات جديدة وستس�تفيد من تجاربهم وسيؤثرون
بشكال إيجابي عى حياتك.

العقرب
هل س�محت لنفس�ك خالل الف�رتة األخرية أن
تذه�ب مل�كان م�ا للعناية بجس�دك ؟ لق�د حان
الوق�ت اآلن التخ�اذ ه�ذه الخط�وة .ه�ذه التجربة
ستجعلك سعيدا وبالتايل ستكون أكثر قدرة عى اإلنتاج
والعم�ل .قد تفكر اليوم يف تناول بعض العقاقري ولكنك
ما زالت مرتددا.

القوس
أحيانا قد يكون من الصعب جدا أن تؤمن بيشء
ما إال إذا رأيته عن قرب .تحاول اليوم فهم بعض
النق�اط الغامضة يف قضية ما .الظروف املحيطة بك
اليوم ستجعلك تفرس بعض األمور بشكل خاطئ ،فكن
حذرا .ربما تشك يف معتقداتك وأفكارك.

الجدي
خط�ط اليوم لتنفيذ مش�اريعك التي أجلتها منذ
ف�رتة طويل�ة .ربما تك�ون مضطرا أيض�ا للقيام
ببع�ض املهام املنزلية يف وقت مبكر .قد يتصل بك أحد
األش�خاص ليبلغك بخر س�ار .ستسعد جدا بمكاملة هذا
الش�خص وستش�عر أن الحظ يحالفك.يف املساء ،تؤجل
غالبا معظم املهام واملشاريع لوقت آخر.

الدلو

تش�عر أن�ك بحالة جي�دة ،وأنك بصح�ة جيدة
أيضا ،لذلك ،الوقت مناسب لالهتمام باملرشوعات
الت�ي كن�ت تؤجلها مؤخرا ،ف�إذا لم يك�ن لديك أي
مرشوعات قائمة يف الوقت الحايل ،الوقت مناس�ب لبدء
يشء جديد .استعد ملرحلة جديدة يف حياتك العاطفية.

الحوت
أس�لوب أحد أصدقائك الف�ظ وكلماته الوقحة
الت�ي يتلفظ بها عند التحدث أو التعامل معك قد
تجعلك تتس�اءل هل هذا الش�خص غاضب منك؟ ال
تجع�ل هذا األمر يزعجك .قد يكون هذا الش�خص لديه
مش�كلة ما مع أرست�ه أو يف عمله .ح�اول أال تأخذ كل
الكالم أو التعليقات عى محمل الجد.

acebook

“ عيد األم”

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1895ب�دأ ع�رض أول فيل�م س�ينمائي يف
باريس يف فرنسا ،يف الصالون الهندي (الجراند
ً
صامتا لألخوين لوميري.
كافيه) وكان فيلما
 - 1933الرئي�س األمريكي فرانكلني روزفلت
يوق�ع قانوًن�ا يس�مح بموجبة ببي�ع النبيذ
والجعة بصورة رشعية.
 - 1945تأسيس جامعة الدول العربية والتي
تضم سبعة دول هي لبنان ومرص والسعودية
واليمن والعراق واألردن وسوريا.
 - 1948عض�وان بالتنظيم ال�رسي لإلخوان
املسلمون يغتاالن املستشار أحمد الخازندار.
 - 1986إس�بانيا تعل�ن اعرتافه�ا بمنظم�ة

التحرير الفلسطينية.
 - 2004املقات�الت اإلرسائيلية تغتال الش�يخ
أحمد ياسني مؤسس حركة حماس بعد أدائه
لصالة الفجر يف املسجد.
 - 2006منظم�ة إيت�ا اإلنفصالي�ة التابع�ة
إلقليم الباس�ك تعل�ن وقف إط�الق النار مع
إسبانيا.
 - 2013وف�اة  37وإصاب�ة  200يف انفج�ار
ناري يف مخيم احتواء يف تايلندا.
- 2014وف�اة  43ش�خص بس�بب رسي�ان
طيني بالقرب من بلدة أوسو بوالية واشنطن
بالواليات املتحدة.

وفاة حوايل  251شخص بسبب ميالن سفينة
وغرقها يف بحرية ألرت.
ً
ش�خصا وإصابة املئات يف
 - 2016مقتل 34
تفجريات بمدينة بروكسل.
 - 2017مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر
من أربعني آخري�ن يف هجوم إرهابي يف قرص
وستمنسرت ،لندن.
 - 2021انطالق الصاروخ سايوز  2من ميناء
بايكون�ور الفضائي وعى متنه تحدي ، 1أول
قم�ر اصطناع�ي تون�ي مصن�ع محلًّيا ،إىل
جانب القمرين ش�اهني سات السعودي ودي
إم سات  1اإلماراتي.

شخصيات من التاريخ...

الكــنـدي

أجمل العبارات في عيد األم

أشعل ش�موع الدنيا بمناس�بة عيد ميالدك يا أمي الغالية،كل عام وأنت بألف خري.
أمي يا بس�متي الحلوة ،ويا أحى لح�ن وأرق غنوة ،أهديكقلبي يف عيدك وأروح لك فدوة.
أم�ي يا أول ما نطقته ش�فتاي ،أمي يا مره�م الروح الذيدائما ً يزيل جروح الزمن ،أمي يا نبع الحنان ،يا رمز العطاء،
أمي أنت ش�معة حياتي ،أمي أنت رفيق�ة دربي ،أمي أحبك،
أمي ي�ا من تمنح األمان ،ي�ا حضنا ً دافئ ،أم�ي أقولها بكل
فخ�ر وإعت�زاز عيد ميالد س�عيد وكل عام وأن�تِ حبيبتي يا
أمي.
-امّ �ي وس�يدة روحي..عه�د ع�يل أن أحبك بكل قلب�ك ،وأن

اختبارات شخصية...

أطيع�ك بكل جه�دي ،وأن أدعو لك بكل إيماني فمن س�واك
يستحق كل هذا يا مالكي؟
كل عي�د وأنت يا أمي بخري ،وكل س�نة أن�ت يا أمي جنة يفقلب�ي ،أن�تِ من تحركني جس�دي ،أن�تِ أم�يل وروحي ونور
قلبي ،أمي يا شمعة حياتي.
أمي يا عس�ل صايف ،ويا حضن دايف ،ل�و اخترصتك يف كالمالك�ون م�ا نجحت أوصايف...ف�كل عام وانت ال�روح والحب
واإلحساس والقلب الصايف.
لفضلك امي تذل الجباه خضوعا لقدرك عرف أصيل وذكراكعط�ر وحضنك دفئ فيحفظك ربي الع�يل الجليل ودومي لنا
بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي الطويل .

تطبيقك المفضل في مواقع التواصل االجتماعي يكشف عن شخصيتك
يش�كل الهات�ف الج�وال أح�د
أبرز األش�ياء التي ال يمكنك أن
تتخ�ى عنه�ا يف ّ
كل لحظة من
لحظ�ات حياتك اليومي�ة .وما
يزي�د تعلق�ك ب�ه ه�و التطور
الذي طرأ عليه وخصوصا ً يف ما
يتعلق بتطبيقاته املختلفة .أما
ما سيدهش�ك فهو أن التطبيق
املفضل لديك يق�ول الكثري عن
طباعك وصفات شخصيتك.
. 1تويرت
إذا كنت تس�تخدم هذا التطبيق
أكثر من غريه ،فه�ذا يعني ّ
أنك
تتمت�ع بكاريزم�ا وجاذبي�ة ال
مثيل لهما .إال ّ
أنك متقلب املزاج
ً
وق�د تغض�ب أحيانا م�ن دون
م�ررات منطقية .لك�ن هذا ال
يمنع�ك م�ن أن تظه�ر الكث�ري
من العاطفة تجاه األش�خاص
املقربني منك.
. 2فايسبوك
يعن�ي تصفح�ك الدائ�م له�ذا
املوقع ّ
أنك عميل وتتحى بالصر
وتتسم بالفعالية يف كل موقف.
أنك تتمتع بالقدرة عى ّ
كما ّ
حل

كل املش�اكل املرتبط�ة بعمل�ك
كما بعائلتك .وال يسعك أن تقف
مكتوف اليدي�ن إزاء ّ
أي موقف
عصي�ب يم� ّر ب�ه األش�خاص
الذين يعيشون يف محيطك.
.3إنستغرام
إذا كن�ت من األش�خاص الذين
يفضل�ون تطبي�ق إنس�تغرام،
فه�ذا يش�ري إىل ّ
أن�ك تحس�ن
ّ
العم�ل ضمن فريق وأنك تحقق
عادة النجاح ح�ني يتعلق األمر
بإنج�ازك مهم�ة ذات طاب�ع
اجتماع�ي .كما يعن�ي هذا ّ
أنك

كلمات متقاطعة

تفضل التعبري ع�ن رأيك ،يف ّ
أي
أم�ر ،بحري�ة تامة ،م�ا يجعلك
تمتلك موهبة خوض النقاشات
والخروج منها بأفضل النتائج.
. 4واتساب
إذا كان ه�ذا التطبي�ق ه�و
طريقة التواصل املفضلة لديك،
فاعلم ّ
أنك تتفهم دائما ً وجهات
نظر األشخاص الذين يعيشون
يف محيطك العائيل واملهني ّ
وأنك
تتقب�ل االختالف بين�ك وبينهم
وت�راه أمرا ً طبيعي�ا ً ورضورياً.
كم�ا ّ
يدل ه�ذا عى ّ
أن�ك تفضل

القي�ام باألعمال الت�ي تتطلب
املوهبة ودق�ة املالحظة .إال ّ
أنه
يعني أيضا ً ّ
أن�ك تحب االنطواء
عى ذاتك واالمتناع عن التواصل
يف بعض األحيان.
. 5سناب شات
إذا كنت من رواد س�ناب شات
الدائمني ،يعن�ي هذا ّ
أنك تعيش
حالة م�ن التوتر واالس�تعجال
الدائمني .فللوقت بالنسبة إليك
أهمية كبرية وه�و كنز حياتك
الثم�ني .كما ّ
يدل ه�ذا عى ّ
أنك
ش�ديدة الرتكي�ز ع�ى املهمات
التي يتعني عليك أن تقوم بها.
. 6بينرتست
يف ح�ال كن�ت تس�تخدم ه�ذا
التطبي�ق أكثر من غ�ريه ،فهذا
يعن�ي ّ
أن�ك تعتم�د يف معظ�م
األم�ور عى نفس�ك ويش�ري إىل
ّ
أن�ك ال تحب أن يت�وىل اآلخرون
مهم�ات ترتب�ط ب�ك وإن ل�م
يسعفك الوقت عى القيام بها.
كم�ا أن�ك ال تحب�ذ تأجيل عمل
الي�وم إىل الغد .وهذا يس�اعدك
ع�ى النج�اح ،لكنه يس�بب لك
الشعور بالقلق والتوتر.
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ّ
عالمة وفيلس�وف ع��ربي ذائ�ع الصيت والش�ه�رة والتأثي��ر ،اهتم
بالعدي�د من املج�االت مث�ل الرياضيات والفل�ك والكيمي�اء والفيزياء
والطب واملوسيقى  ..ولد يف مدينة الكوفة يف العراق عام .805
كان له جهود عظيمة يف نقل الفلسفة اليونانية القديمة وترجمتها اىل
العربي�ة ،كما كان له جهود يف تطوير الفلس�فة حيث ادخل الكثري من
املفردات الفلسفية اىل اللغة العربية .
كان ل�ه دور كب�ري يف ن�رش النظام الهن�دي للرتقي�م يف منطقة الرشق
األوس�ط واوروبا  ،كما كان مبدعا ً يف مجال التش�فري وكان له الفضل
يف تطوير طريقة لتحليل وفك الشفرات ..
أول من وضع قواعد للموس�يقى يف العال�م العربي وقام بإضافة الوتر
الخام�س اىل الع�ود ،كم�ا ان�ه أول من أدخ�ل كلمة (موس�يقى) للغة
العربية !
الكن�دي الكثري من الكتب تناولت موضوعات كثرية ،حيث كتب يف
لدى ِ
الفلك والحساب والهندسة والكيمياء والفيزياء والطب .
ً
موزعا ع�ى  17مجال من
وص�ل عدد مؤلف�ات الكن�دي إىل  241كتا ًبا
مج�االت املعرف�ة ،غري أن الكثري من هذه املؤلف�ات ُفق َدت ولم َ
يبق من
أعماله س�وى  50كتا ًبا ..كتب الفيلس�وف أكثر من  20كتا ًبا فلس�ف ًيا
تح�دث فيها ع�ن الطبيعي�ات وما ف�وق الطبيعيات والتوحي�د وأوائل
األشياء املحسوس�ة والفاعلة واملنفعلة من الطبيعيات األوىل ،والتدليل
عى التوافق بني الالهوت الطبيعي والفلسفة.
تويف الكندي عام  873يف بغداد وهو يف  68من عمره .

قصة وعربة...

ألنني أثق فيك

هناك زوجان رب�ط بينهما الحب
والصداق�ة ف�كل منهم�ا ال يجد
راحت�ه إال بقرب اآلخ�ر إال أنهما
مختلف�ان تمام�ا ً يف الطب�اع،
فالرج�ل (ه�ادئ وال يغض�ب يف
أصع�ب الظروف) وع�ى العكس
زوجت�ه (ح�ادة وتغض�ب ألق�ل
األمور).
وذات ي�وم س�افرا مع�ا ً يف رحلة
بحرية أمضت الس�فينة عدة أيام
يف البح�ر وبعدها ث�ارت عاصفة
كادت أن ت�ودي بالس�فينة،
فالرياح مضادة واألمواج هائجة
 ..امتألت السفينة باملياه وانترش
الذع�ر والخ�وف ب�ني كل الركاب
حت�ى قائد الس�فينة ل�م يخفي
ع�ى ال�ركاب أنهم يف خط�ر وأن
فرصة النج�اة تحتاج إىل معجزة
من الله.
ل�م تتمال�ك الزوج�ة أعصابه�ا
فأخ�ذت ت�رصخ ال تعل�م م�اذا

تصن�ع  ..ذهب�ت مرسع�ة نح�و
زوجه�ا لعله�ا تجد ح�ل للنجاة
من ه�ذا امل�وت وق�د كان جميع
ال�ركاب يف حال�ة م�ن الهي�اج
ولكنها فوجئت بال�زوج كعادته
جالس�ا ً هادئ�اً ،ف�ازدادت غضبا ً
ّ
واتهمت ُه بالرود والالمباالة ،نظر
إليها ال�زوج وبوجه عابس وعني
غاضبة اس�تل خنج�ره ووضعه
عى صدره�ا وقال لها بكل جدية
وبصوت حاد:
أال تخافني من الخنجر؟
نظرت إليه وقالت :ال
فقال لها :ملاذا ؟
فقال�ت :ألن�ه ممس�وك يف يد من
أثق به واحبه ؟
فابتسم وقال لها :هكذا أنا ،كذلك
ه�ذه األمواج الهائجة ممس�وكة
بي�د من أث�ق ب�ه وأحب�ه فلماذا
الخوف إن كان هو املس�يطر عى
كل األمور ؟

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة
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فجأة اختفت كورونا
وظهرت أوكرانيا

كان�ت عب�اءات التخف�ي مي�زة
ش�ائعة يف أفالم الخي�ال العلمي
لسنوات من  Star Trekإىل Harry
 ،Potterوأصبح�ت التكنولوجيا
املس�تقبلية حقيق�ة واقع�ة مع
تطوي�ر درع إخف�اء وظيف�ي
بالكامل ،حيث ت�م تطوير الدرع
م�ن جان�ب رشك�ة Invisiblity
 Shield Coالت�ي تتخ�ذ من لندن
مقرا ً له�ا ،وتس�تخدم مجموعة
عدس�ات خاص�ة إلع�ادة توجيه
الض�وء ،مما يجعل أي أش�ياء أو
أش�خاص يختبئ�ون خلفها غري
مرئيني.
ً
درع�ا كام�ل
وت�م تطوي�ر 25
الوظائ�ف حت�ى اآلن ،ويم�ول
الفريق لتطوير املزيد.
وأوض�ح الفري�ق“ ،خ�اب أملن�ا
بسبب عدم إحراز تقدم واستمرار
ع�دم توف�ر دروع إخف�اء العمل
الفعلي�ة ،فقررن�ا تصعيد األمور
وامليض قدمً ا يف مرشوعنا إلنشاء
واحدة”.
لقد مررنا بتكرارات ال حرص لها،
واختربنا الكثري من املواد ،وعانينا
من الكثري من الفشل ،ولكن عىل
طول الطري�ق ،تمكنا من تطوير

عملي�ة تصني�ع موثوق�ة وقابلة
للتطوي�ر وفعال�ة وإنش�اء م�ا
نعتقد أنه أفضل دروع إخفاء تم
صنعها عىل اإلطالق.
يستخدم درع االختفاء مجموعة
عدس�ات خاصة لتوجي�ه الكثري
م�ن الضوء املنعك�س من الكائن
أو الش�خص املختبئ خلفه بعي ًدا
ع�ن املراق�ب ،وإرس�اله بش�كل
جانبي عرب وجه الدرع إىل اليسار
واليمني.
أوض�ح الفري�ق“ :نظ�رًا ألن
العدس�ات املوج�ودة يف ه�ذه
املجموع�ة موجه�ة رأس�ياً ،فإن
رشي�ط الض�وء املوج�ه عمود ًيا
ال�ذي ينعك�س بواس�طة الكائن
الواق�ف يصبح رسيع االنتش�ار
للغاي�ة عن�د انتش�اره أفق ًيا عند
امل�رور ع�رب الج�زء الخلفي من
الدرع”.
وأوض�ح الفري�ق أن “امل�واد
املس�تخدمة يف صن�ع ال�دروع
مقاومة لألشعة فوق البنفسجية
ودرج�ة الحرارة ومتين�ة للغاية،
وهي مس�تخدمة بشكل شائع يف
الالفت�ات الخارجية والتطبيقات
البحرية”.

“تويتر” تختبر أداة اقتصاص
جديدة للغرف الصوتية Spaces
ب�دأت توي�رت باختبار أداة اقتص�اص جديدة مليزة الغ�رف الصوتية
املب�ارشة  ،Spacesحس�بما أعلن�ت الرشكة هذا األس�بوع ،ويمكن
اآلن للمضيف�ني املحددين عرب  iOSاقتص�اص  30ثانية من الصوت
من املساحات املسجلة ملش�اركتها مع اآلخرين عرب تويرت .ويمكن
أيضا لجميع مستخدمي  iOSاآلن مشاهدة املقاطع واالستماع إليها
ضمن املخطط الزمني ،بينما يتمكن مستخدمو أندرويد والويب من
الوص�ول قري ًبا .وتخطط الرشكة ً
أيض�ا لطرح وظيفة االقتصاص
لجمي�ع املس�تخدمني يف املس�تقبل ،ولي�س املضيفني فق�ط .وقال
متح�دث باس�م الرشكة :ال يوجد ح�د لعدد املقاط�ع الصوتية التي
يمكن إنش�اؤها .وتظل ضمن املنص�ة ملدة  30يومً ا .وأضاف :يمكن
للجميع عرب نظام  iOSحال ًيا مش�اهدة مقاطع  Spacesواالستماع
إليها ضمن الجدول الزمني .ويتلقى األشخاص عرب أندرويد ونسخة
الوي�ب املي�زة ً
أيضا .نراق�ب التعليق�ات ونخطط لتوس�يع وظيفة
االقتصاص لتشمل الجميع عرب تويرت يف املستقبل القريب .ويتمكن
املضيفون من إنش�اء مقاطع صوتية من املس�احات املسجلة التي
يمكن مشاركتها عرب تغريدة والتي ترتبط ً
أيضا بالتسجيل الكامل.
وتمثل األداة الجديدة وسيلة للمضيفني لزيادة االهتمام باملساحات
مع إبراز أجزاء معينة من البث دون الحاجة إىل مش�اركة تس�جيل
كامل.

(غوغل) تتيح لك خدمة مميزة
لسجل البحث
كش�فت رشك�ة (غوغل) ع�ن أنه
أصب�ح باإلم�كان ح�ذف آخر 15
دقيقة من س�جل البحث الخاص
بك إىل تطبيقها لنظام أندرويد.
وقال املتحدث باسم عمالقة البحث،
ني�د أدريانس ،يف بيان“ :إننا نعمل
حال ًي�ا ع�ىل طرح ه�ذه امليزة عرب
تطبيقنا لنظام التش�غيل أندرويد
ونتوق�ع أن تك�ون متاحة لجميع
مس�تخدمي التطبيق يف األسابيع
القليل�ة املقبل�ة نحن مس�تمرون
يف استكش�اف طرق إلحضار هذه
امليزة املفيدة إىل األنظمة األخرى”.
وتم رص�د امليزة ألول مرة من قبل
رئي�س تحري�ر -XDA Develo
 ersالس�ابق ،ال�ذي ق�ال إن�ه ت�م
إخط�اره بش�أن امليزة الت�ي يبدو
أنها ت�م طرحها .للتحقق ومعرفة
م�ا إذا كان�ت لديك ،افت�ح تطبيق
أندروي�د من (غوغ�ل) ،وانقر عىل
ص�ورة ملفك الش�خيص ،وابحث
عن خيار “ح�ذف آخر  15دقيقة.
واس�تغرقت ه�ذه املي�زة بع�ض
الوقت لتش�ق طريقه�ا إىل تطبيق
أندرويد وأعلنت الرشكة عن امليزة
ألول مرة يف مؤتم�ر Google I/O
يف ش�هر مايو ووصل�ت إىل تطبيق
(غوغ�ل) لنظ�ام التش�غيل iOS
يف ش�هر يولي�و .وقال�ت (غوغل)
يف ذل�ك الوق�ت إنه�ا ق�د تصل إىل

إص�دار أندروي�د م�ن التطبيق يف
وق�ت الحق من ع�ام  2021ولكن
تأخ�رت الرشك�ة عن ه�ذا املوعد
النهائي .ومن غ�ري الواضح ما إذا
كان�ت الرشك�ة تخط�ط إلحضار
امليزة إىل س�طح املكتب ولم تحدد
الرشكة يف تدوينة إعالنها يف شهر
مايو املنصات الت�ي تكون متاحة
ضمنه�ا وقالت يف ش�هر يوليو إن
املي�زة قادم�ة إىل تطبيق�ات iOS
وأندروي�د فق�ط .تق�دم الرشك�ة
ً
أيضا أداة لحذف األشياء املوجودة
يف س�جل البحث التي يبلغ عمرها
ثالث�ة أو  18أو  36ش�هرًا تلقائ ًيا.
ع�ىل صعي�د مختل�ف ،أص�درت
الرشكة النسخة الثانية من معاينة
مطور أندرويد  ،13وتتضمن ميزة
رئيس�ية جديدة ،حيث يتعني عىل
التطبيقات أن تطلب إذنك إلرسال
اإلش�عارات .و يتمت�ع  iOSبميزة
مماثلة منذ سنوات ،وهي طريقة
مفي�دة للتأك�د م�ن أن تطبيقات
معينة فقط هي التي ترس�ل إليك
اإلش�عارات .وهن�اك ً
أيض�ا دع�م
للص�وت عرب البلوت�وث املنخفض
الطاق�ة ،وه�و معي�ار جدي�د
يس�تخدم برنامج ترمي�ز صوتي
يسمى  ،LC3الذي يمكنه اإلرسال
بمع�دالت ب�ت منخفض�ة ،ولكن
بجودة أعىل.

بعد أسابيع عدة ،شهدت منافسات
غنائية حماسية ،وصل املشرتكون الثالثة
بدر باسم ،عفراء سلطان وعيل السالم
إىل الجولة الختامية من برنامج «IRAQ
 -IDOLمحبوب العراق» عىلMBC« :
العراق».
يف بداية الحلقة ،دعت مقدمة الربنامج
ميس عنرب الجمهور إىل تكثيف التصويت
للمشرتكني الخمسة املستمرين يف التحدي
من خالل تطبيق  ،MBC VOTEوهي
الوسيلة الوحيدة التي ستوصل يف النهاية

واحد منهم إىل الفوز باللقب.
ويف العرض املبارش التاسع ،أو حلقة نصف
النهائيات ،تح ّدث املشرتكون الذين أطلوا
عىل املرسح يف الحلقة عن الرسالة التي
يوجهونها إىل أنفسهم ،عن تقييم تجربة
املايض ،وكيف يعربون عن آمالهم باملستقبل
عىل الصعيدين الفني والشخيص .وقد مر
املشرتكون تباعا ً أمام الجمهور ولجنة
التحكيم الثالثية املؤلفة من حاتم العراقي
ورحمة رياض وسيف نبيل ،كما غنوا ضمن
ثنائيات وثالثيات غنائية عىل املرسح.

روان بن حسني ُتهاجم متابعيها

قامت الفاشنيستا روان بن حسني بهجوم ضد بعض متابعيها،
من خالل مقطع ظهرت فيه عرب حسابها عىل ”سناب شات“.
وسبب هذا الهجوم اعتقاد روان أن متابعيها ال يزالون يذكرون
طليقها ويربطون بينه وبني أغانيها التي أطلقتها مؤخرًا.
وقالت روان بن حسني” :هناك يشء مهم أريد التحدث عنه
برصاحة ،وهو أنني أشاهد الكثري من التعليقات عىل تويرت ،وتيك
َ
تتخط طليقها ،وعملت أغنية عن طليقها“.
توك ،أن روان لم
وأضافت” :ال تغنييل ليست عن طليقي ،وأديوس ليست عن
طليقي ،واألغاني املقبلة التي سأغنيها ستكون حزينة،
وعن الفراق والحب ،ولكنها ليست عن طليقي“.
واستغربت من موقف بعض املتابعني ،قائلة” :إذا أنا
تخطيتها فعل ًيا ،والرجل الله يوفقه ويسعده ،أنتم لم
تتخطوه بعد ،وال أعرف الذين يكتبون التعليقات
تلك هل أنتم تعشقونه“؟
وخاطبت من كتب تلك التعليقات ،قائلة:
”طليقي ليبي وليس مغرب ًيا ،ولدي الكثري من
املتابعني وصديقات يف املغرب ،وأموت عىل ثقافة
وموسيقى وتراث وتاريخ وفن املغرب ،وهذا
املوضوع لن أعود للحديث عنه ،ولكن إذا كانت
بعض املتابعات يعشقن طليقي سأتفهم
موقفهن“.

كارمن بصيبص يف مصر جمدداً
بعد نجاحهما معا ً يف
تعاونهما السينمائي األول
يف فيلم «العارف» يف املوسم
السينمائي املايض ،يبدو
أن كارمن بصيبص وأحمد
عز سيتعاونان مجددا ً من
خالل تجربة خاصة .
كارمن
وافقت
بصيبص بطلة
« عر و س
بريوت» عىل
تصو ير
حملة
إ عالنية
جد يد ة

رمحة رياض تفوز
جبائزة دولية
أقيم حفل توزيع
جوائز موريكس
ألول
دور،
مرة يف دبي،
ر
بحضو
عدد كبري من
نجمات الوطن
العربي الالتي
تألقن يف فساتني
مختلفة األلوان واألذواق،
وحصلت معظمهن عىل
جوائز تقديرية عن أعمالهن،
بينهن النجمة العراقية رحمة
رياض.
وشملت قائمة نجوم الوطن العربي
املكرمني يف حفل موريكس دور العديد من
األسماء من بينهم :العراقية رحمة رياض ،وتيم
حسن ،ويعقوب الفرحان ،فايز السعيد ،ريد وان
وغريهم.وتألقت عىل السجادة الحمراء لحفل
موريكس دور بدبي عدد من النجمات أبرزهن:
نادين نسيب نجيم ،أحالم ،اإلعالمية بويس شلبي،
أسما ملنور ،بلقيس ،ماجي بوغصن ،وغريهن.
وأقيم حفل جوائز موريكس دور  2021خالل
سبتمرب املايض ،وتصدرت أخباره مواقع التواصل
االجتماعي املختلفة ،وحصد الجوائز عدد كبري من
نجوم الفن يف الوطن العربي.

إحسان الشمري

ملصلحة
إحدى رشكات االتصاالت
الشهرية يف مرص خالل الفرتة
املقبلة ،عىل أن يشاركها أحمد
عز يف الحملة بعد نجاحهما
معا ً يف فيلم «العارف» حيث
حصلت كارمن عىل لقب
أفضل ممثلة سينمائية عن
دورها يف الفيلم خالل حفل
توزيع جوائز ال�joy awards
قبل شهور لعام 2021
يف لبنان ،عىل أن ُتعرض
الحملة الدعائية خالل
موسم رمضان القادم عىل
الشاشات الفضائية.
عىل صعيد آخر ،ما زالت
حلقات املوسم الثالث
واألخري من مسلسل «عروس
بريوت» يف نجاح مستمر،
حيث يحقق املسلسل نسبة
مشاهدة عالية عرب شاشة
منصة شاهد vipومحطة
ال�أم بي يس ،واملسلسل
من بطولة ظافر العابدين
وكارمن بصيبص وتقال
شمعون ونخبة من
املمثلني.

كث َر الحديث والجدال حول االسباب والدوافع الحقيقية لغزو روسيا
ألوكرانيا ،البعض اعترب الغزو اعتدا ًء سافرا من قبل الرئيس الرويس
فالديمري بوتني ،أو نزوة عابرة من دولة عظمى لتخويف العالم وإبراز
عضالت الدب الرويس وهو يجلس عىل ترسانة نووية قادرة عىل تدمري
العالم الف مرة ،وربما اكثر ..واملراقب لألحداث والرصاع بني الكبار
الواليات املتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي منذ بداية الخمسينيات
من القرن املايض عندما حمل الرئيس الرويس خروتشوف حذاءه ولوح
به برضب رؤوس كل من يتجرأ عىل تهديد االمن القومي الرويس ،ووقف
الرئيس االمريكي جون كندي مذهوال وهو يصد رضبات الجزاء التي
يوجهها الدب الرويس ضد رأس النرس األمريكي ..ولم يكن الرئيس
بوتني متهورا او مترسعا يف غزوه أوكرانيا ،بل اراد يف فعله هذا تلقني
الرئيس االوكراني درسا يف التعامل مع الكبار ،وان ال يتمادى يف حدود
االخالق واالدب ،فكان الغزو هو الرد الحاسم عىل ترصفات الرئيس
االوكراني غري املحسوبة العواقب يف محاولة انضمامه اىل حلف الناتو
املعادي لروسيا ،وهذا لن يتم بحسب العقيدة الروسية ألنها تعترب ذلك
كرس تعهدات وعملية تحدي الصغار للكبار ،وال اعتقد ان شخصا مسنا
نىس او تناىس املوقف املحرج الذي شهده العالم يف ازمة الصواريخ يف
كوبا خالل فرتة الخمسينيات من القرن املايض والتي وضعت العالم
عىل شفا حفرة من الدمار يوم توجه االتحاد السوفيتي لوضع بضع
صواريخ نووية يف كوبا ،فحدث ما حدث من وضع خطري وكادت االمور
تتدهور لوال ارادة الله وانجىل املوقف بالتفاهم وتسوية االمور بأريحية
وتبادل االبتسامات الصفراء بني الجانبني ..والسؤال هو :ملاذا تميل كفة
امليزان دوما ألمريكا زعيمة االرهاب يف العالم وال تميل اىل الدول املحبة
للسالم مثل روسيا او الصني؟ ..هذا السؤال يتطلب اجابات عاجلة..
ملاذا وألف ملاذا ،ويبقى السؤال بال اجابات مقنعة ألننا نسري مطايا
وفق منهج القطب الواحد الذي نسعى اليه صاغرين بمذلة وخنوع
للقوي املتجرب الذي اسمه أمريكا ..ويف ضوء ذلك فبوتني لم يرتكب
إثما بقدر ما اراد ان يكون شعبه بمأمن من رضبات مفاجئة محتملة
تقوم بها قوات حلف الناتو فيما إذا كانت متمركزة يف اوكرانيا قريبة
من الحدود مع روسيا ،ووفق هذا التصور وهذا الشعور بالخوف من
القادم من االيام تحرك بوتني ليس غزوا بقدر ما هو تصحيح مسار..
ورغم ان الحديث عن هذا املوضوع ذو شجون كل يديل بدلوه ووفق
مبدأ «الجدال ال يفسد للود قضية» ،ولقطع هذا الطريق حدثني احد
االصدقاء املقربني عن حادثة قال انها كفيلة لإلجابة عىل كل التساؤالت
املطروحة ،حيث قال جمعني لقاء بني عائلتي وبعض االصدقاء وحدثت
خالل اللقاء مناكفات ومشاحنات وجدال حول الحرب يف أوكرانيا ،وقال
املتكلم ان زوجتي قالت بعصبية ال يحق لروسيا غزو اوكرانيا فيما إذا
ارادت اوكرانيا االنضمام اىل الناتو ،فهذا شأنها وحريتها وليس لروسيا
الحق يف التدخل ،وقال رب االرسة تعبت من الكالم ولم اقل شيئا ،وذهبت
يف حينها اىل املطبخ واخذت سكينة كبرية معي اىل الرسير ،ثم قلت
لزوجتي لنذهب للنوم ،فنظرت زوجتي إيلّ بعيون مرعوبة ،وقالت ماذا
تفعل هل تريد النوم ومعك سكينة ،قلت لها ال داعي للقلق ،هيا لننام،
وقلت ليس هذا من شأنك هذه حريتي ،فقالت زوجتي كيف استطيع
ان اغفو وانام وانت بجانبك سكني ،ماذا لو جرحتني بالخطأ ،قلت لها
حسنا انت ال تثقني بزوجك فكيف تتوقعني ان تثق روسيا بأوكرانيا مع
تواجد كل اسلحة الناتو بما فيها من اسلحة الدمار الشامل ،فعندما
انام أنا بسكني مثل انضمام اوكرانيا لحلف الناتو مع تواجد كل اسلحة
الدمار قرب موسكو ،حيث تصبح روسيا عىل مرمى حجر من أوكرانيا،
وعندما شعرت ان زوجتي فهمت املوضوع أعدت السكني اىل املطبخ
ونمنا بهدوء ..هذا ما يحصل يف العالم ،فحيث اختفت كورونا بدأت
أوكرانيا ..ولله يف خلقه شؤون.

ديانا حداد تلتقي مجهورها العراقي للمرة األوىل
أحيت املغنية اللبنانية ديانا حداد
حفالً يف العراق ضمن فعاليات
إفتتاح مهرجان بابل الثقايف
يف دورته التاسعة.
وشهد الحفل تفاعالً
جماهريا ً وتواصالً
جميالً من الجمهور
الذي غنى معها
بشكل متواصل
معظم أغنياتها
التي تنقلت بها
بني «ماس ولويل،
ساكن ،ودي حكي،
أمانيه ،القيتك ،أغنيتها الشهرية
«اىل هنا» ،باإلضافة ألغنية «بني
العرص واملغرب» وغريها من
أجمل أغنياتها.
وشهد الحفل غناء ديانا حداد وألول

مرة بالشكل املبارش أغنيتها املنفردة الجديدة
«سيد الحمقى» التي طرحتها مؤخرا ً.
وقد تأثرت ديانا خالل غنائها أغنية «أم
الوفا» للفنان العراقي سعدون جابر،
وبكت وهي تؤدي األغنية متأثرة
بكلماتها التي تخص األمهات،
متذكرة والدتها الراحلة ،وتأثر معها
الحضور باألداء واإلحساس الذي
قدمت به األغنية.
واستمرت وصلتها الغنائية عىل مدار
ساعة ونصف أمام الجمهور الذي حرض
من جميع محافظات العراق .
وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بالغناء أمام
الجمهور العراقي ألول مرة خالل مشوارها الفني قائلة:
«أحسست نفيس يف بلدي وبني جمهوري الذي ملست محبته
الكبرية ،والرتحيب واألستقبال الرائعني».
حيث هتف الجمهور عىل مدار الحفل مرحبا ً باللهجة العراقية
«هال بيكي هال».

مارك زوكربريغ يكشف عن أهم قرار اختذه يف حياته

تغريدات

السيد عمار الحكيم

بعد ذلك ،وقف املشرتكون عىل املرسح يف
انتظار إعالن النتيجة ،وأعلنت ميس عنرب
أن التصويت يف هذه الحلقة وصل إىل أعىل
نسبة .هذه املرّة ،كانت لحظات االنتظار
طويلة وثقيلة عىل املشرتكني الخمسة ،وعىل
لجنة التحكيم أيضاً ،ثم كشفت عنرب عن
انتهاء رحلة أحمد طوبان ومحمد الجاسم،
وتأهل بالتايل  3مشرتكني إىل الجولة الحلقة
النهائية يف األسبوع املقبل ،إثر اجتيازهم
مرحلة نصف النهائيات بنجاح وهم بدر
باسم ،عفراء سلطان وعيل السالم.

سعد حمسن خليل

أعطر التهاني وأزكى التربيكات نتقدم بها ألبناء
شــعبنا الكــردي احلبيب وباقي شــعوب املنطقة،
حبلول أعيــاد النوروز والعام الشمســي اجلديد،
ســائلني العلي القدير أن جيعل النفوس والقلوب
مزدهرة بهذه املناســبة كازدهار الطبيعة وأن يعم
األمن واألمان ربوع املعمورة.
وكل عام واجلميع بألف خري وبركات.

الطبقة السياسية يف العراق استكملت
كل اخلروقــات الدســتورية الالزمــة
لتشكيل احلكومة القادمة.

قال مارك زوكربريج يف حلقة من برنامج
« ،»Lex Fridman Podcastالذي استضافه
عالم الكمبيوتر يف معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ليكس فريدمان ،إن قدرته
األولية عىل إطالق  Facebookىف عام 2004
لم تكن ألنه ترك الكلية أو تخىل عن أي من
اهتماماته األخرى حسبما نقلت .CNBC
وبدالً من ذلك ،قال الرئيس التنفيذي
لرشكة  :Metaإن ذلك كان بسبب العالقات
الشخصية التي أقامها عندما كان ال يزال
يف الدراسة.
وأضاف زوكربريغ إن اختيار األشخاص
الذين ستميض وقتك معهم هو أهم قرار
يمكن أن تتخذه يف حياتك الجامعية ،ألنك
ستصبح مثلهم يف املستقبل.
قال مارك «أعتقد أنه من املحتمل أن يكون
األشخاص يركزون عىل املوضوعية بشكل
عام ،وربما ال يركزون بدرجة كافية
عىل بناء العالقات مع األشخاص بشكل

أسايس».
التقى زوكربريج برشكائه يف تأسيس
موقع  ،Facebookإدواردو سافريين،
وداستن موسكوفيتز ،وكريس هيوز،
وأندرو ماكولوم ،بينما كان الخمسة طال ًبا
يف جامعة هارفارد يف أوائل العقد األول من
القرن الحادي والعرشين.
ُ
ولتحدث أعمالهم ثورة يف وسائل التواصل
االجتماعي وتصبح  Facebookواحدة من

أكرب الرشكات يف العالم.
وعىل الرغم من انفصال املجموعة بعد
ذلك ،لكن زوكربريج قال يف البودكاست
إنه ال يزال يحاول إعطاء األولوية لبناء
العالقات عىل األهداف اليوم ،كما أنه يطبق
ذلك عىل عمليات التوظيف.
وقال مارك إنه عند تقييم مرشح لوظيفة،
فإنه يتخيل كيف سيكون شكل العمل مع
هذا الشخص ،بدالً من أن يكون رئيسه.

