
بغداد/ الزوراء:
أكد املستشار املايل لرئيس الوزراء، مظهر 
محمد صالـح، أن ترسيح موظفي الدولة 
أمر مسـتبعد وحديث سـابق ألوانه.وقال 
صالـح، يف ترصيح صحفي: إن ”مسـألة 
ترسيح موظفي الدولة مستبعدة، ويجب 
الرتكيز عىل االيجابيات االقتصادية،ووضع 
حلول لالرتقـاء باالقتصاد العراقي،وعدم 

املواطنـني  تضـع  بترصيحـات  االدالء 
برعب“. وأشـار اىل ان الحديث بمثل هذه 
االمور ”بحسـب توقعاتنا سابق ألوانه“.
وكان وزيـر املالية، عـيل عالوي، رصح يف 
وقت سابق بأن الدولة قد ترسح املوظفني 
بعد عرش سنوات بسبب استمرار االعتماد 
عىل النفط الذي يشكل أكثر من %90 من 

إيرادات الدولة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنـواء الجويـة، امس السـبت، 
حالـة الطقـس يف البـالد لأليـام املقبلـة، فيما 
توقعت ارتفاع درجـات الحرارة وانتهاء موجة 
الربد بـدءاً من اليوم.وذكر بيـان للهيئة، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”طقـس اليـوم االحد سـيكون 
صحـواً مع بعـض الغيوم مع ضبـاب صباحاً، 
ودرجـات الحرارة ترتفع قليال يف عموم مناطق 
البالد، حيث ستسجل درجات الحرارة العظمى 
يف دهـوك وأربيـل 8، وصالح الديـن ودياىل 13، 
وبغداد 16، وكربالء املقدسـة والنجف االرشف 
وبابل 17، والبرصة 18 ”.وأشار إىل أن ”يوم غد 
االثنني سـيكون الطقس يف املنطقتني الشمالية 
والجنوبية صحـواً مع بعض الغيوم مع ضباب 
صباحاً، ودرجـات الحرارة ترتفـع قليال، فيما 

سيكون الطقس يف املنطقة الوسطى صحواً اىل 
غائم جزئي وال تغري يف درجات الحرارة“.وبني أن 
”طقس يوم الثالثاء القادم يف املنطقة الوسطى 
سـيكون غائماً جزئياً مع ضبـاب صباحاً، ويف 
املنطقة الشـمالية سـيكون الطقس غائماً مع 
تسـاقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، أما 
املنطقة الجنوبية فسـيكون الطقس صحواً اىل 
غائـم جزئي، ودرجات الحـرارة تنخفض قليال 
يف عمـوم مناطق البالد“.ولفـت إىل أن ”الحالة 
الجويـة ليـوم االربعـاء سـيكون يف املنطقتني 
الوسطى والجنوبية فسـيكون الطقس صحواً 
إىل غائـم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليال، 
فيمـا سـيكون الطقـس يف املنطقة الشـمالية 
غائماً جزئياً مع تشـكل الضبـاب صباحاً ، وال 

تغري يف درجات الحرارة“.

بغداد/ الزوراء:
حددت مديرية املرور العامة، امس السبت، 
أهميـة قرار اعفاء املركبـات الهجينة من 
اجور اللوحات، وفيما اشـار اىل أن مقرتح 
إعفاء املركبات الهجينة ، أوضحت أهميتها 
وآلية عملها.وقال املتحدث الرسمي باسم 
املديريـة، العميد حيدر كريـم، يف ترصيح 

صحفـي: إن ”مقـرتح إعفـاء املركبـات 
الهجينـة مـن أجـور لوحـات التسـجيل 
املروريـة قدَم مـن عدة جهات مـن بينها 
وزارة البيئة ورشكات السـيارات ومديرية 
املرور ملعالجة االختناقـات وتأثرياتها من 

ناحية البيئة“.

جنيف/ متابعة الزوراء:
بينمـا تتعقـد األزمـة األوكرانيـة أكثـر 
فأكثـر، بعـد فشـل الحـوار األمريكـي 
الـرويس يف حل الخالفات خالل االجتماع 
الذي ضـم يف جنيـف، الجمعـة، وزيري 
خارجيـة البلدين، وصلـت الدفعة األوىل 
مـن املسـاعدة الدفاعيـة األمريكيـة إىل 

كييف.فقد أعلنت السـفارة األمريكية يف 
أوكرانيا يف بيان، امس السـبت، أن كييف 
تلقت أول دفعة من مسـاعدات أمريكية 
للدعم األمني بقيمـة 200 مليون دوالر.
وكتبت السـفارة عىل صفحتها يف تويرت: 
”سـتواصل الواليات املتحـدة تقديم مثل 
هذه املسـاعدات لدعم القوات املسـلحة 

األوكرانية يف جهدها املتواصل للدفاع عن 
سيادة أوكرانيا وسالمة أراضيها يف وجه 
العـدوان الرويس“.وأتت املسـاعدات بعد 
زيارة قام بها وزير الخارجية األمريكي، 
أنتونـي بلينكن، للبالد األسـبوع املايض، 
وسـط قلق كييـف وحلفائهـا الغربيني 
مـن حشـد عـرشات اآلالف مـن القوات 

الروسية عىل الحدود مع أوكرانيا، بينما 
تنفـي روسـيا أنهـا تعتزم شـن هجوم 
عسـكري جديد.يشـار إىل أن االجتمـاع، 
الذي عقـده يف جنيـف وزيـر الخارجية 
سـريغي  الـرويس  ونظـريه  األمريكـي 
الفروف، لم يسـفر عن التوصل التفاق، 
رغـم أن الجانبـني اتفقـا عـىل مواصلة 

املحادثـات.وكان الرئيـس بايـدن رصح 
بأن روسيا سوف تدفع ثمنا باهظا حال 
غـزت أوكرانيـا، ونفـت موسـكو نيتها 
القيام بذلك وبررت حشودها العسكرية 
عىل الحدود بتعزيز حلف شمال األطليس 

(ناتو) وجوده يف أوكرانيا.

بغداد/ الزوراء:
شـكا مواطنـون من االنقطاع املسـتمر 
للتيار الكهربائي بالتزامن مع انخفاض 
درجـات الحرارة، وفيمـا دعوا الحكومة 
امبـري  ارتفـاع سـعر  التدخـل بعـد  اىل 
املولدات االهلية اىل ٢٥ الف دينار، اعلنت 

وزارة الكهرباء فقـدان ٧٦٠٠ ميغاواط 
من إنتاج الطاقة، مؤكدة انعقاد اجتماع 
عاجـل ملعالجـة انحسـار الغـاز املورد.
وبحسـب عدد من املواطنـني يف حديثهم 
ملراسـل «الزوراء»، فإن هنـاك انقطاعا 
شبه دائم للكهرباء خاصة مع انخفاض 

درجات الحرارة يف الشـتاء تحت الصفر، 
ففـي بلدنـا الغنـي بالنفـط ال تمتلـك 
معظـم املـدن العراقية مصـدرا للطاقة 
الكهربائيـة عـىل مـدار سـاعات اليوم، 
وانقطـاع الكهرباء بات جزءا من الحياة 
اليومية للعراقيني فيما يزداد األمر سوءا 

مع  انخفاض درجات الحرارة يف الشتاء 
وارتفاعهـا يف الصيف.ومنـذ ايام، بلغت 
هذه األزمة يف العراق ذروتها مع انقطاع 
الكهربـاء بشـكل شـبه دائـم، واصبح 
املواطـن يتحرس عىل مـاء الكيزر الحار، 
بحسـب املواطنني.واضافوا: كما ارتفع 

اجور االمبري الواحد من املولدات االهلية 
اىل ٢٥ الـف دينـار، وهـذا يثقـل كاهـل 
املواطـن الـذي هو مثقل اساسـا نتيجة 
الرتفـاع سـعر رصف الدوالر منـذ اكثر 
من سنة، لرتتفع بذلك كل املواد الغذائية 
واملسـتلزمات  واالدويـة  واالنشـائية، 

الطبية، وكل يشء يف البلد ارتفع.واشاروا 
اىل ان أزمة الكهرباء تتكرر والوعود ترن 
يف أذان العراقيـني وسـماعها كل صيف 
وشتاء، لكن يبدو أن ملف الكهرباء شائك 
رغم الوعود الكثرية  التي سـمعناها من 
خالل التعاقد وربط الكهرباء مع االردن 

ومرص ودول الخليج،  ولم نلمس شـيئا 
عـىل أرض الواقع يف بلدنا الغني بالنفط.

من جانبها، اعلنت وزارة الكهرباء، امس 
السبت، فقدان ٧٦٠٠ ميغاواط من إنتاج 

الطاقة.

دمشق/ متابعة الزوراء:
ال تـزال تداعيات هجوم تنظيم داعش 
الحسـكة  يف  غويـران  سـجن  عـىل 
مسـتمرة، حيث أعلنت قوات سـوريا 
الديمقراطيـة مقتـل ٢٢ عنـرصاً من 
التنظيـم اإلرهابـي خالل اشـتباكات 
امس السـبت، لرتتفـع حصيلة القتىل 
نتيجـة األحـداث إىل ٨٩ بينهم ٥٦ من 
داعش، وفـرار العرشات من السـجن 

الـذي يضـم نحـو ٣٥٠٠ سـجني من 
داعـش  تنظيـم  وقيـادات  عنـارص 
غالبيتهـم مـن سـوريا والعراق.وقال 
مصدر مطلـع إن ٤ عنارص من قوات 
كذلـك  قتلـوا  الديمقراطيـة  سـوريا 
ارتفعـت  فيمـا  االشـتباكات،  خـالل 
حصيلة القتىل نتيجـة األحداث إىل ٨٩ 
بينهـم ٥٦ مـن داعش، وفـق املرصد 
السـوري لحقوق اإلنسان.واضاف إن 

مدرعـات أمريكية وصلـت إىل منطقة 
االشـتباكات غـرب السـجن، ملـؤازرة 
قـوات قسـد.من جهته، ذكـر املرصد 
أن طائـرة أمريكية من طـراز أباتيش 
اسـتهدفت مقـربة يتـوارى ضمنهـا 
سـجن  محيـط  يف  داعـش  عنـارص 
الحسـكة.يأتي ذلك  الصناعة بمدينة 
بالتزامـن مع اسـتمرار املواجهات يف 
محيط السـجن بني عنـارص التنظيم 

من جانب، وقـوات مكافحة اإلرهاب 
واألسـايش من جانـب آخر.وتتفاوت 
العنيفـة  بـني  االشـتباكات  حـدة 
واملتقطعـة بني الحـني واآلخر، حيث 
اليـزال عنارص التنظيـم يتواجدون يف 
محيـط السـجن ويتوارون يف شـمال 
رشقه بمناطق عدة، وفق املرصد.كما 
أن سجناء التنظيم اليزالون يسيطرون 
عىل مباني السـجن، وتسـعى القوات 

العسكرية للسيطرة عىل الوضع بشكل 
كامل خالل الساعات القادمة، ووفقاً 
للمصادر فإن القوات العسكرية تؤجل 
الحسم العسكري الكامل معتمدة عىل 
نفـاد ذخـرية عنارص التنظيـم يف ظل 
محارصتهـم هنـاك.وكان الهجوم قد 
بدأ عند ساعات املسـاء األوىل من يوم 

الخميس.
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بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة، امس السبت، املوقف الوبائي اليومي 
لفريوس كورونا املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسـجيل 
4884 اصابـة جديـدة و6 حـاالت وفـاة وشـفاء 1704 
حاالت.وذكـرت الوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان عدد 
الفحوصـات املختربية ليوم امـس: 19851، ليصبح عدد 
الفحوصـات الكلية: 17193319. مبينة: انه تم تسـجيل 

4884 اصابـة جديـدة و6 حـاالت وفـاة وشـفاء 1704 
حاالت.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 2076422 
(%96.6)، بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 2149306، 
أمـا عدد الحـاالت التي تحت العـالج: 48601، يف حني ان 
عدد الحاالت الراقـدة يف العناية املركزة: 81، وعدد حاالت 
الوفيـات الكيل: 24283. الفتـة اىل: ان عدد امللقحني ليوم 

امس: 9846، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 9035763.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلـن عبد الفتاح الربهـان، رئيس مجلس 
السـيادة االنتقـايل يف السـودان، تشـكيل 
حكومة جديدة ضمـت 15 وزيرا، وتضمن 
القـرار تعيـني عـيل الصـادق عـيل وزيـرا 
للخارجية ومحمد عبـد الله محمود وزيرا 
للطاقـة والنفط.جـاء ذلك يف بيـان نرشه 
املجلـس عقب لقائـه مع وفـد أمريكي يف 

وقت سـابق ونتـج عنه اتفـاق ينص عىل 
تشـكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة 
وإقامـة حوار وطني شـامل لحـل األزمة 
السياسـية الراهنة. فيما أعلنت واشـنطن 
أنها ”لن تسـتأنف مساعداتها االقتصادية 
للسـودان دون وقف العنف وعودة حكومة 

يقودها املدنيون“.
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الزوراء/ حسني فالح:
حدد خرباء امنيون اسباب تكرار 
الخروقات االمنيـة عىل النقاط 
العسـكرية، وفيما حـذروا من 
ازدياد العمليات االرهابية خالل 
االيام املقبلة، وجه القائد العام 
مصطفـى  املسـلحة،  للقـوات 
تحقيـق  بإجـراء  الكاظمـي، 
عاجل بحادثة استشهاد ضابط 
و10 جنـود يف منطقـة العظيم 

بمحافظة دياىل.
وقـال الخبـري االمنـي، رسمـد 
البياتي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
االرهابـي  داعـش  تنظيـم  ان 
يستخدم الحروب بالعلن وهي 
حرب العصابات منذ عام 2017 
والتـي تعـد مـن اخطـر انواع 
تتحـرك  األعـداد  الحـروب الن 
بمرونة ورسعة. مبينا: ان حرب 
العصابات دائما يكون املهاجم 
هو من يمتلك السـبق او القرار 
يف وقت وزمان الهجوم وهو من 
يقـرر، ونحن علينـا ان ندافع، 
وان نقوم بعمليات استباقية يف 
العدو  ان  املناطق.وتابـع:  هذه 
يستخدم وسائل النقل الرسيعة 
كأن تكون دراجات او مشـاة، 
بينمـا الجيـش معداتـه ثقيلة 
ممـا يصعـب حركتـه وتنقله 
بسـهولة، الفتـا اىل: ان الخرق 

الذي حصـل يف العظيـم والذي 
يعترب خرقـا كبريا جدا وخطريا 
لـم يـأت اعتباطـا وانمـا تـم 

مسـبقا.وأوضح:  له  التحضري 
ان االرهابيني كان لديهم هنالك 
لبعض  واسـتمكان  اسـتطالع 

املنـازل حـول مقـر الرسيـة. 
الفتـا اىل: ان حـرب العصابات 
اسـتخباري  جهـد  اىل  تحتـاج 

وبشكل كبري جدا .واضاف: كنا 
نستخدم يف السـابق ويفرتض 
اسـلوب  حاليـا  يسـتخدم  ان 
الدفـاع املتحـرك وهـو يكـون 
مكمنـا للعـدو يف الطـرق التي 
مـن املحتمـل ان يأتـي منهـا. 
مؤكـدا: ان تنفيذ هـذه الخطة 
يحتـاج اىل سـيطرة مـن الجو 
عن طريـق الطائرات املسـرية 
باالستطالع لنصب ابراج عالية 
جدا .ومـىض بالقـول: نحن ال 
نحتـاج اىل جنـود مقاتلني عىل 
االرض وانمـا اىل سـيطرة مـن 
الجو واستخبارات جوية وعمل 
اسـتخباري حقيقـي من اجل 
القضاء عىل النقاط التي تسبب 
خسـائر كبرية. مبينـا: ان هذه 
التعرضات  املناطق تكاد تكون 
فيها يوميا سـواء جنوب غرب 
كركـوك او رشق دياىل او غرب 
صـالح الدين والحدود الفاصلة 
مـع االقليم.مـن جهتـه، قـال 
مكافحـة  شـؤون  يف  الخبـري 
اإلرهاب، فاضـل ابو رغيف، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: ان هناك 
أسـبابا كثـرية وراء الخروقات 
التـي حدثت يف العظيـم ابرزها 
ضعف الجهد االستخباري وقلة 
عدد االفراد الجنـود املوجودين 
منظومـة  وضعـف  هنـاك، 

الكامـريات ومنظومـة املراقبة 
وعدم استخدام املوارد البرشية 
ال سيما يف هذه املناطق. مبينا: 
فضـال عـن بعـض الفراغـات 
التـي تطلقها قيادات العمليات 
والتبديل والتغيريات املسـتمرة 
يف املنافذ االسـتخبارية السيما 
يف مديرية استخبارات مكافحة 
وكذلـك  دياىل.وتابـع:  ارهـاب 
العمليات الجزئية التي تسـبب 
تنفيذ  للتنظيم، بمعنى  تحفيزا 
وتـرتك  أ  منطقـة  يف  عمليـة 
ينشـط  وعندهـا  ب  منطقـة 
ان  مؤكـدا:  هنـاك.  التنظيـم 
التعبويـة  امليدانيـة  القيـادات 
والعسـكرية بإمـكان تغيريها، 
لكن تغيري القيادات االستخبارية 
صعـب، الن مدير االسـتخبارات 
يمتلـك قاعدة بيانـات وهيكلية 
للتنظيم، فمـن الصعب ان يحله 
يعـي  ال  اخـر  شـخص  محلـه 
ويعرف ادارة املصـادر وهيكلية 
التنظيـم واماكن تواجد التنظيم 
بالقول:  املنطقة.ومـىض  تلك  يف 
لذلك ينبغـي الحفاظ عىل مدراء 
االستخبارات وعدم االفراط بهم 
بسـبب تراكـم املعلومـات التي 
خـالل خدمتهـم ولـدت لديهـم 

خربة يف معرفة التنظيم.
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بغداد/ الزوراء:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  انخفضت 
الدينار العراقي، امس السبت، يف البورصة الرئيسية 
ببغداد.وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية، 
سجلت صباح امس ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي مقابل 
ليوم  االسعار  سجلت  فيما  أمريكي،  دوالر   ١٠٠
الخميس املايض ١٤٨١٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ 
والرشاء  البيع  اسعار  أن  إىل  وأشار  امريكي.  دوالر 
يف  املحلية  باالٔسواق  الصريفة  محال  يف  استقرت 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 

١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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الزوراء / يوسف سلمان :
لكتـل  اليوميـة  االجتماعـات  تتواصـل 
وقوى االطار التنسـيقي سـعيا للوصول 
االنسـداد  ألزمـة  توافقيـة  مخـارج  اىل 
السـيايس التي اعقبت الجلسـة الرسمية 
االوىل ملجلس النواب، بالتزامن مع جلسـة 
املحكمـة االتحاديـة املقـرر عقدهـا يوم 
الثالثـاء املقبل، الخامـس والعرشين من 
كانـون الثاني الجـاري، لتدقيق مضمون 
بعـدم دسـتورية  الخاصتـني  الدعويـني 
جلسـة مجلس النـواب الرسـمية االوىل، 
واملقامتني من قبل املدعيني باسـم خزعل 
خشـان ومحمود داود سلمان املشهداني 
.ويف غضون ذلك، جدد االطار التنسـيقي 
تأكيده تماسـك صفوفـه ووحدة موقف 
مكونات كتله وقواه السياسية، مشريا اىل 
مواصلته الحوارات السياسـية مع ممثيل 
كل املكونات االخرى للميض بملف تشكيل 
الحكومة واستكمال االستحقاقات املقبلة 
.وقال عضـو تحالف الفتح، محمد كريم، 
لـ»الزوراء»: ان «االطار التنسيقي ال يزال 
يرتقـب وينتظر قرار املحكمـة االتحادية 
مع ثبات تماسـكه وقوته امـام االحداث 
السياسـية االخرية».واوضح ان « االطار 
التنسـيقي اتفق عىل املشاركة او الرفض 
او املقاطعة سـوية دون ذهاب اي طرف 

بمفرده مطلقـا، واالرصار عـىل التوافق 
وعـدم القبول بانفـراد أي جهـة أو كتلة 
بتشـكيل الحكومة دون غريها «.واضاف 
والحـوارات  مسـتمرة  «االجتماعـات  ان 
لـم تثمر عن اتفـاق نهائي مـع االطراف 
االخـرى حاليـا»، متوقعـا «امكانيـة ان 
يكـون االطـار هـو الجـزء املعطـل الذي 
سـيكون ١٢٠ مقعـدا وهـو ثلـث معطل 
لتمرير حزمـة ترشيعات قوانني وقرارات 
مجلس النـواب التي ال تتفق مع املصلحة 
الوطنية العامة وال تلبي مطالب املواطنني 
وحقوق ابنـاء شـعبنا، إذا اضطر االطار 
للمعارضـة «.باملقابل، اكـد عضو االطار 
التنسيقي عن كتلة ائتالف دولة القانون، 
جاسـم محمد جعفـر، ان االجتماعات يف 
اربيل والحنانة لم تشهد طرح اي مرشـح 
اىل منصـب رئاسـة الوزراء املقبـل .وقال 
جعفر لـ»الـزوراء»: ان «كل االجتماعات 
التي اجراهـا رئيس تحالف الفتح وممثل 
االطار التنسيقي هادي العامري يف مدينة 
اربيـل والحنانـة هـي لتقريـب وجهات 
النظـر ومشـاركة الجميـع يف الحكومـة 
املقبلة «، مشـريا اىل «ان االطار التنسيقي 
خول رئيس تحالف الفتح هادي العامري 
للتحاور مع كل االطراف وتقريب وجهات 

النظر املشرتكة».

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@200@Ú‡Ó‘i@ÚÓÿÌãflc@ÚÓ«bœÜ@Òá«bèfl@fiÎc@Û‘‹nm@bÓ„aã◊Îc
ÏÿéÏflÎ@Â�‰íaÎ@µi@äaÏ®a@›ìœ@¡éÎ

بغداد/ الزوراء:
نَفْت وزارة الصحة إصدار توصيات إليقاف الدوام الحضوري يف الجامعات واملدارس، 
عىل الرغم من ارتفاع أعداد اإلصابات بالوباء.وقال مدير تعزيز الصحة يف الوزارة، 
اآلن  حتى  توِص  لم  ”الوزارة  إن  «الزوراء»:  عليه  اطلعت  بيان  يف  العبيدي،  هيثم 
عىل  خطورة  وجود  لعدم  نظراً  والجامعات،  املدارس  يف  الحضوري  الدوام  بإيقاف 
الطلبة تستدعي إغالقها، مع االستمرار بمراقبة املوقف الوبائي“.وأوضح العبيدي 
أن ”متحور أوميكرون ال يتطور إىل االلتهاب الرئوي عىل عكس السالالت السابقة“، 
يوم  خالل  فحص  ألف   ٢٥ من  أكثر  املختربية  الفحوصات  عدد  ”تجاوز  اىل  مشريا 
املوجبة هي خليط من ساللتي  اإلصابات  وأن جميع  الوبائي،  املوقف  واحد ضمن 
الدلتا واملتحور أوميكرون“.وتوقع مدير تعزيز الصحة ”زيادة أكرب بأعداد اإلصابات 

والدخول إىل املستشفيات“.
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الزوراء/ حسني فالح:
تكرار  اسباب  امنيون  خرباء  حدد 
الخروقات االمنية عىل النقاط العسكرية، 
العمليات  ازدياد  من  حذروا  وفيما 
وجه  املقبلة،  االيام  خالل  االرهابية 
القائد العام للقوات املسلحة، مصطفى 
الكاظمي، بإجراء تحقيق عاجل بحادثة 
استشهاد ضابط و10 جنود يف منطقة 

العظيم بمحافظة دياىل.
يف  البياتي،  رسمد  االمني،  الخبري  وقال 
داعش  تنظيم  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 
االرهابي يستخدم الحروب بالعلن وهي 
والتي   2017 عام  منذ  العصابات  حرب 
تعد من اخطر انواع الحروب الن األعداد 
تتحرك بمرونة ورسعة. مبينا: ان حرب 
املهاجم هو من  دائما يكون  العصابات 
وزمان  وقت  يف  القرار  او  السبق  يمتلك 
الهجوم وهو من يقرر، ونحن علينا ان 
ندافع، وان نقوم بعمليات استباقية يف 

هذه املناطق.
وتابع: ان العدو يستخدم وسائل النقل 
او مشاة،  دراجات  تكون  الرسيعة كأن 
بينما الجيش معداته ثقيلة مما يصعب 
ان  اىل:  الفتا  بسهولة،  وتنقله  حركته 
والذي  العظيم  يف  حصل  الذي  الخرق 
يأت  لم  وخطريا  جدا  كبريا  خرقا  يعترب 

اعتباطا وانما تم التحضري له مسبقا.
وأوضح: ان االرهابيني كان لديهم هنالك 
املنازل  لبعض  واستمكان  استطالع 
حرب  ان  اىل:  الفتا  الرسية.  مقر  حول 
استخباري  جهد  اىل  تحتاج  العصابات 

وبشكل كبري جدا .
السابق  يف  نستخدم  كنا  واضاف: 
اسلوب  حاليا  يستخدم  ان  ويفرتض 
الدفاع املتحرك وهو يكون مكمنا للعدو 

يف الطرق التي من املحتمل ان يأتي منها. 
مؤكدا: ان تنفيذ هذه الخطة يحتاج اىل 
الطائرات  طريق  عن  الجو  من  سيطرة 
ابراج عالية  املسرية باالستطالع لنصب 

جدا .
ومىض بالقول: نحن ال نحتاج اىل جنود 
سيطرة  اىل  وانما  االرض  عىل  مقاتلني 
وعمل  جوية  واستخبارات  الجو  من 
استخباري حقيقي من اجل القضاء عىل 
النقاط التي تسبب خسائر كبرية. مبينا: 
التعرضات  تكون  تكاد  املناطق  هذه  ان 
فيها يوميا سواء جنوب غرب كركوك او 
رشق دياىل او غرب صالح الدين والحدود 

الفاصلة مع االقليم.
من جهته، قال الخبري يف شؤون مكافحة 
حديث  يف  رغيف،  ابو  فاضل  اإلرهاب، 
لـ“الزوراء“: ان هناك أسبابا كثرية وراء 
الخروقات التي حدثت يف العظيم ابرزها 
عدد  وقلة  االستخباري  الجهد  ضعف 
االفراد الجنود املوجودين هناك، وضعف 
املراقبة  ومنظومة  الكامريات  منظومة 
ال  البرشية  املوارد  استخدام  وعدم 
سيما يف هذه املناطق. مبينا: فضال عن 
قيادات  تطلقها  التي  الفراغات  بعض 
العمليات والتبديل والتغيريات املستمرة 
يف املنافذ االستخبارية السيما يف مديرية 

استخبارات مكافحة ارهاب دياىل.
التي  الجزئية  العمليات  وكذلك  وتابع: 
تنفيذ  بمعنى  للتنظيم،  تحفيزا  تسبب 
منطقة  وترتك  أ  منطقة  يف  عملية 
هناك.  التنظيم  ينشط  وعندها  ب 
التعبوية  امليدانية  القيادات  ان  مؤكدا: 
لكن  تغيريها،  بإمكان  والعسكرية 
تغيري القيادات االستخبارية صعب، الن 
مدير االستخبارات يمتلك قاعدة بيانات 

وهيكلية للتنظيم، فمن الصعب ان يحله 
محله شخص اخر ال يعي ويعرف ادارة 
املصادر وهيكلية التنظيم واماكن تواجد 

التنظيم يف تلك املنطقة.
الحفاظ  ينبغي  لذلك  بالقول:  ومىض 
االفراط  وعدم  االستخبارات  مدراء  عىل 
التي خالل  بهم بسبب تراكم املعلومات 
معرفة  يف  خربة  لديهم  ولدت  خدمتهم 

التنظيم.
يف  االسرتاتيجي  الخبري  قال  ذلك،  اىل 
يف  الرشيفي،  احمد  االمنية،  الشؤون 
تردي  ظل  يف  انه  لـ“الزوراء“:  حديث 
ان  نتوقع  اقليميا  او  داخليا  االوضاع 
تشهد الحالة مزيدا من تنامي العمليات 
التنظيمات  تستثمر  حيث  االرهابية، 

بأنها  تصنف  التي  املناطق  االرهابية 
خوارص رخوة أي املناطق ذات الجغرافية 

العسكرية املعقدة .
واضاف: ان ما يجري يف الحسكة ليس 
التنظيم  بأن  دياىل  يف  جرى  عما  بعيدا 
اخرى،  مرة  نفسه  انتاج  بإعادة  يرغب 
عرب  العراق  داخل  روافد  يشكل  وان 
ان  احتمال  عن  فضال  التسلل،  عمليات 
تكون هناك عمليات ربما توصف بأنها 
العراق  يف  القطاعات  باستهداف  نوعية 

يف هذه املرحلة.
وتابع: لذلك من الرضوري جدا ان يكون 
مستوى  رفع  من  ابتداًء  فعل  رد  هنالك 
مستلزمات  وتأمني  والحذر  الحيطة 
قتالية  قدرات  من  الناجحة  املعركة 

قراءة  وتفاصيل  استخباري  وجهد 
ان  اىل:  الفتا  دقيقة.  قراءة  امليدان 
يكون  ان  احتمالية  اىل  تشري  املعطيات 
يف  االرهابية  العمليات  يف  ازدياد  هنالك 

املرحلة القادمة .
يؤثر  سوريا  يف  يجري  ما  ان  اىل:  ولفت 
العراق.  يف  امليدان  عىل  مبارش  بشكل 
مؤكدا: ان الحذر مطلوب ورفع منسوب 
الحيطة والحذر للقطعات مطلوب جدا.

الجمعة،  امس  اول  واقدمت،  هذا 
مجموعة ارهابية عىل قتل ضابط و10 
جنود يف منطقة العظيم بمحافظة دياىل 

.
مثنى  دياىل،  محافظ  كشف  جهته،  من 
التميمي، عن التفاصيل الكاملة لحادثة 

يف  ضابط  بينهم  جندياً   11 استشهاد 
العظيم.

إن  صحفي:  ترصيح  يف  التميمي  وقال 
”االعتداء تم عىل أفراد من الفرقة األوىل 
الفاصلة  املنطقة  العظيم، يف  يف منطقة 
الدين“،  صالح  محافظة  حدود  مع 
بالكامل،  محصن  ”املقر  أن  اىل  مشرياً 
وتوجد كامريات حرارية، ونواظري ليلية، 

وأيضاً هناك برج مراقبة كونكريتي“.
عىل  األوىل  الفرقة  ”قائد  أن  وأوضح 
لكن  املسؤولية،  من  عال  مستوى 
الطقس  برودة  استغلوا  اإلرهابيني 
الواجبات،  بتنفيذ  االلتزام  يف  وإهماالً 
ومن  جريمتهم،  ينفذون  جعلهم  ما 
مبيناً  الدين“.  صالح  اىل  انسحبوا  ثم 
وتطالب  سابقاً،  طالبت  ”املحافظة  أن 
لتسلل  التصدي  برضورة  حالياً، 
اإلرهابيني من محافظة صالح الدين اىل 
كيلومرتاً   65 ملساحة  حد  ووضع  دياىل، 
تسلل  ملنع  املحافظتني  بني  الحدود  من 
اإلرهابيني، ألنه من دون ذلك ستستمر 

مثل هكذا خروقات“.
يخوضون  ”العراقيني  أن  وأضاف 
اىل  يحتاج  ما  اإلرهاب  ضد  عاملية  حرباً 
الدفاع  وزارة  إمكانيات  جميع  تسخري 
فنية  منظومة  وإنشاء  الفنية  للقضايا 
وسواتر  ليلة،  ونواظري  كامريات،  من 
لتحصني الحدود الفاصلة مع محافظة 
صالح الدين“، مؤكداً أن ”القوات األمنية 
والعمليات  مضادة،  بعمليات  ستقوم 

مستمرة ضد العصابات اإلرهابية“.
وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام 
الكاظمي،  مصطفى  املسلحة،  للقوات 
قد وّجه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث 

اإلرهابي يف ناحية العظيم بدياىل.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات 
بيان  يف  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة، 
وّجه  ”الكاظمي  إن  ”الزوراء“:  تلقته 
بإجراء تحقيق عاجل بالحادث اإلرهابي 
(11) مقاتالً  استشهاد  أسفر عن  الذي 
لواء  يف  األوىل  الرسية  من  ضابط  بينهم 
بالجيش  األوىل  بالفرقة  الثاني  املشاة 
بناحية  الكرامي  أم  منطقة  يف  العراقي 

العظيم يف محافظة دياىل“.
وأضاف أن ”القائد العام للقوات املسلحة 
أمر بااللتزام بأعىل درجات التأهب لدحر 
وتنفيذ  اإلرهابية،  الجماعات  خطط 
عمليات كبرية يف املناطق التي يستخدمها 
أعضاء تنظيم داعش اإلرهابي، ورسعة 
بحق  العادل  القصاص  إلنزال  التحرك 
العمل  أقدموا عىل هذا  الذين  اإلرهابيني 

الجبان ومالحقتهم أينما كانوا“.
وتابع أن ”الكاظمي أكد أن هذه األعمال 
القوات  ستزيد  الجبانة  اإلرهابية 
جيوب  مالحقة  عىل  إرصاراً  املسلحة 
بقاياه  واجتثاث  الخبيث  داعش  تنظيم 

من كل مكان عىل أرض العراق“.
اىل ذلك، أعلنت قيادة عمليات دياىل فتح 
جندياً   11 استشهاد  بحادث  تحقيق 

جرّاء تعرض إرهابي يف حاوي العظيم.
ترصيح  يف  دياىل  عمليات  إعالم  وقال 
وصل  دياىل  عمليات  ”قائد  إن  صحفي: 
اىل مكان الحادث الستطالع املوضوع“، 
يكون  يحصل  حادث  ”أي  أن  اىل  مشرياً 
القيادات  قبل  من  داخيل  تحقيق  هناك 

العسكرية“.
وأشار اىل أن ”الحادث حصل يف منطقة 
استشهاد  عن  أسفر  ما  العظيم  حاوي 
11 جندياً بينهم ضابط برتبة مالزم، وال 

توجد إصابات“.

بغداد/ الزوراء:
للتيار  املستمر  االنقطاع  من  مواطنون  شكا 
درجات  انخفاض  مع  بالتزامن  الكهربائي 
بعد  التدخل  اىل  الحكومة  دعوا  وفيما  الحرارة، 
الف   25 اىل  االهلية  املولدات  امبري  سعر  ارتفاع 
 7600 فقدان  الكهرباء  وزارة  اعلنت  دينار، 
انعقاد  مؤكدة  الطاقة،  إنتاج  من  ميغاواط 

اجتماع عاجل ملعالجة انحسار الغاز املورد.
ملراسل  حديثهم  يف  املواطنني  من  عدد  وبحسب 
”الزوراء“، فإن هناك انقطاعا شبه دائم للكهرباء 
الشتاء  يف  الحرارة  درجات  انخفاض  خاصة مع 
تحت الصفر، ففي بلدنا الغني بالنفط، ال تمتلك 
معظم املدن العراقية مصدرا للطاقة الكهربائية 
عىل مدار ساعات اليوم، وانقطاع الكهرباء بات 
يزداد  فيما  للعراقيني  اليومية  الحياة  من  جزءا 
يف  الحرارة  درجات  انخفاض  مع   سوءا  األمر 

الشتاء وارتفاعها يف الصيف.
ذروتها  العراق  يف  األزمة  هذه  بلغت  ايام،  ومنذ 
مع انقطاع الكهرباء بشكل شبه دائم ، واصبح 
بحسب  الحار،  الكيزر  ماء  عىل  يتحرس  املواطن 

املواطنني .
من  الواحد  االمبري  اجور  ارتفع  كما  واضافوا: 
يثقل  وهذا  دينار،  الف   25 اىل  االهلية  املولدات 
نتيجة  اساسا  مثقل  هو  الذي  املواطن  كاهل 
سنة،  من  اكثر  منذ  الدوالر  رصف  سعر  الرتفاع 

واالنشائية،  الغذائية  املواد  كل  بذلك  لرتتفع 
واالدوية واملستلزمات الطبية، وكل يشء يف البلد 

ارتفع.
واشاروا اىل ان أزمة الكهرباء تتكرر والوعود ترن 
يف أذان العراقيني وسماعها كل صيف وشتاء، لكن 
يبدو أن ملف الكهرباء شائك رغم الوعود الكثرية  
التي سمعناها من خالل التعاقد وربط الكهرباء 
مع االردن ومرص ودول الخليج، ولم نلمس شيئا 

عىل أرض الواقع يف بلدنا الغني بالنفط.
من جانبها، اعلنت وزارة الكهرباء، امس السبت، 
فيما  الطاقة،  إنتاج  من  ميغاواط   7600 فقدان 
الغاز  انحسار  ملعالجة  عاجال  اجتماعا  عقدت 

املورد.
وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: أن ”منظومة 
كبري  بشكل  متأثرة  تزال  ال  الكهربائية  الطاقة 
وتخفيض  املورد  الغاز  اطالقات  انحسار  بفعل 
معدالته اىل (805) ماليني مرت مكعب يومياً من 
أصل 50 مليوناً، وكذلك اطفاء الخطوط االيرانية 
خسارة  اىل  أدى  ،ما  العراق  اىل  للطاقة  الناقلة 

(1100) ميكا واط“.
 50% وأضاف أنه ”جرى امس السبت تخفيض 
من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبري، غرب 
سوء  بسبب  والجنوبية،  الشمالية   ، القرنه/1 
املفقودة  القدرة  تصبح  وبذلك  الجوية،  األحوال 
 (6500) بحوايل  الغاز  ضغط  انخفاض  بسبب 

ميكاواط“.
الخطوط  من  املفقودة  ”القدرة  أن  البيان  وتابع 
االيرانية بحدود (1100) ميكاواط ،وهو ما يلقي 

بظالله عىل تراجع ساعات تجهيز الكهرباء“.
عاجل  اجتماع  عقد  الكهرباء  وزارة  أعلنت  كما 
املورد  الغاز  انحسار  معالجة  لبحث  مقرها  يف 

وساعات التجهيز.
تلقته  بيان  يف  للوزارة  اإلعالمي  املكتب  وقال 
”الزوراء“: انه اجري مساء امس السبت،اجتماع 
عاجل يف مقر وزارة الكهرباء للقيادات املتقدمة 
مفتوحة  عمليات  وغرفة  العامة،  واالدارات 
المكانية معالجة ما تمر به املنظومة الكهربائية 
أدت  املورد والوطني  الغاز  انحسار  تداعيات  من 

اىل تراجع ساعات التجهيز“.
ان  الكهرباء  وزارة  أكدت  سابق،  وقت  ويف 

انحسارات الغاز املورد ما تزال مستمرة.
موىس  احمد  للوزارة  الرسمي  املتحدث  وقال 
ما  تنفي  الكهرباء  ”وزارة  ان  بيان:  يف  العبادي 
املحلية  األنباء  ووكاالت  االعالم  وسائل  تداولته 
اىل  املنسوب  اإليراني  الغاز  إطالق  عودة  حول 
وزير الكهرباء عىل ذمة احدى الوكاالت بواقع 50 

مليون مرت مكعب لتشغيل املحطات املتوقفة“.
تزال  ما  املورد  الغاز  ”انحسارات  ان  اىل  الفتا 
تحديد  عىل  كبري  بشكل  اثر  ما  وهي  مستمرة 
أحمال املنظومة االمر الذي أدى اىل توقف بعض 

انعكس سلباً عىل  الذي  التوليدية االمر  الوحدات 
ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنني“.

العراقي  الوفد  زيارة  ”بخصوص  انه  اىل  واشار 
ماذكرته  بحسب  مؤخرا  ايران  اىل  املفاوض 
الوكالة فأن كل ما تحقق هو زيادة إطالق الغاز 
مرت  مليون   9 إىل  مكعب  مرت  مليون   8،500 من 
مكعب من أصل  50 مليون مرت مكعب وهو ما 

تحتاجه املنظومة يف ذروة االحمال الشتوية“.
مؤكدا ان ”املفاوضات ما تزال جارية بخصوص 
وملعاودة  الجانبني  بني  العقد  ببنود  االلتزام 
استئناف إطالق الغاز املجهز للمحطات وحسب 

االتفاق والعقد املربم“.
تنسق  الكهرباء  ”وزارة  ان  العبادي  وأوضح 
وبشكل عال مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته 

املنظومة من غاز الدامة زخم العمل“.
 الفتا اىل ان ”وزارة الكهرباء طالبت وزارة املالية 
الغاز  عن  اإليراني  الجانب  مستحقات  بسداد 
املورد ، حيث ان هذا االنخفاض اثر بشكل كبري 
عىل انخفاض معدالت االنتاج يف حني ان وحداتنا 
الوقود  توفر  ان  ما  للعمل  جاهزة  التوليدية 

الالزم“.
اإلعالم  وسائل  البيان،  بحسب  الوزارة،  ودعت 
”توخي  إىل  كافة  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
وأخذ  والترصيحات  االخبار  بنقل  والحذر  الدقة 

األخبار واملعلومات من مصادرها املوثوقة“.

دمشق/ متابعة الزوراء:
ال تزال تداعيات هجوم تنظيم داعش 
الحسكة  يف  غويران  سجن  عىل 
سوريا  قوات  أعلنت  حيث  مستمرة، 
من  عنرصاً   22 مقتل  الديمقراطية 
اشتباكات  خالل  اإلرهابي  التنظيم 
القتىل  حصيلة  لرتتفع  السبت،  امس 
من   56 بينهم   89 إىل  األحداث  نتيجة 
السجن  من  العرشات  وفرار  داعش، 
من  سجني   3500 نحو  يضم  الذي 
داعش  تنظيم  وقيادات  عنارص 

غالبيتهم من سوريا والعراق.
عنارص   4 بأن  مطلع  مصدر  وقال 
قتلوا  الديمقراطية  سوريا  قوات  من 
كذلك، خالل االشتباكات، فيما ارتفعت 
 89 إىل  األحداث  نتيجة  القتىل  حصيلة 
املرصد  وفق  داعش،  من   56 بينهم 

السوري لحقوق اإلنسان.
وصلت  أمريكية  مدرعات  إن  واضاف 
السجن،  غرب  االشتباكات  منطقة  إىل 

ملؤازرة قوات قسد.
طائرة  أن  املرصد  ذكر  جهته،  من 
استهدفت  أباتيش،  طراز  من  أمريكية 
داعش  عنارص  ضمنها  يتوارى  مقربة 
بمدينة  الصناعة  سجن  محيط  يف 

الحسكة.
استمرار  مع  بالتزامن  ذلك  يأتي 
بني  السجن  محيط  يف  املواجهات 
وقوات  جانب،  من  التنظيم  عنارص 
مكافحة اإلرهاب واألسايش من جانب 

آخر.
وتتفاوت حدة االشتباكات بني العنيفة 
حيث  واآلخر،  الحني  بني  واملتقطعة 
يف  يتواجدون  التنظيم  عنارص  اليزال 
شمال  يف  ويتوارون  السجن  محيط 

رشقه بمناطق عدة، وفق املرصد.
اليزالون  التنظيم  سجناء  أن  كما 

يسيطرون عىل مباني السجن، وتسعى 
عىل  للسيطرة  العسكرية  القوات 
الساعات  خالل  كامل  بشكل  الوضع 
القوات  فإن  للمصادر  القادمة، ووفقاً 
العسكري  الحسم  تؤجل  العسكرية 
الكامل معتمدة عىل نفاد ذخرية عنارص 

التنظيم يف ظل محارصتهم هناك.
ساعات  عند  بدأ  قد  الهجوم  وكان 
حني  الخميس،  يوم  من  األوىل  املساء 
اقرتب عنارص من خاليا داعشية نائمة 
مفخخة  عربات  وفّجرت  املنطقة  يف 
بالقرب من الباب الرئييس للسجن بعد 
تسللهم ملحيط السجن من حي الزهور 
الندالع  أدى  ما  الحسكة،  جنوبي 
األمنية  القوات  بني  عنيفة  اشتباكات 
والدواعش  الحماية  عن  املسؤولة 

خارجه.
خزانات  التنظيم  عنارص  واستهدف 
لتمويه  محروقات  وصهاريج  الوقود، 
ومنع  بالدخان  التحالف  طائرات 

مالحقتهم.
يذكر أن سجن غويران يضم نحو 3500 
تنظيم  وقيادات  عنارص  من  سجني 
والعراق،  سوريا  من  غالبيتهم  داعش 
أكرب  وهو  أخرى،  جنسيات  عن  فضال 

سجن للدواعش يف العالم أجمع.
الجمعة،  فجر  وقع  الذي  الهجوم  أما 
نوعه  من  واألضخم  األعنف  فكان 
عىل  القضاء  منذ  تنظيماً  واألكثر 
مناطق  عىل  مسيطرة  كقوة  التنظيم 
من  آذار/مارس  يف  بالسكان  مأهولة 

العام 2019.
يف  العسكرية  العمليات  وتتواصل 
ومحيطه  غويران  سجن  منطقة 
تزال  ال  حيث  الحسكة،  مدينة  ضمن 
عنارص  بني  مستمرة  االشتباكات 
وقوات  جهة،  من  داعش  تنظيم 

اإلرهاب واألسايش من جهة  مكافحة 
التحالف  من  وإسناد  بدعم  أخرى، 

الدويل، وفقا للمرصد.
قصفه،امس  الدويل  التحالف  وجدد 
تزال  ال  حني  يف  املنطقة،  عىل  السبت، 
سيطرة  تحت  غويران  سجن  مباني 
القوى  تمكنت  بينما  التنظيم، 
العسكرية من عزل السجن عن محيطه 

بغية السيطرة عليه بشكل كامل.
عمليات  تستمر  ذلك  مع  وبالتزامن 
الزهور  وحي  غويران  لحي  التمشيط 
عن  بحثا  السجن  محيط  يف  ومناطق 
التنظيم  وسجناء  داعش  عنارص 

الفارين من السجن.
أن  السوري  املرصد  مصادر  وأكدت 
عدد الفارين الذين ألقي القبض عليهم 
وصل إىل 130 سجني من داعش، بينما 

يعلم  وال  فارين  منهم  العرشات  اليزال 
العدد الحقيقي للسجناء الذين تمكنوا 

من الهرب.
وأضافت املصادر أن املئات منهم فروا 
ال  ومصريهم  الجمعة،  الخميس  ليلة 
أيضا  يعرف  لم  فيما  مجهوال،  يزال 
وحراس  موظفي  من  العرشات  مصري 

السجن.
نحو  يضم  غويران  سجن  أن  ويذكر 
وقيادات  عنارص  من  سجني   3500

تنظيم داعش، وفقا للمرصد.
باسم  املتحدث  قال  متصل،  سياق  ويف 
كريبي،  جون  األمريكية،  الدفاع  وزارة 
دعمت  التحالف  قوات  إن  الجمعة، 
خالل  الديمقراطية  سوريا  قوات 
تنظيم داعش عىل  تعاملها مع هجوم 

سجن الحسكة.

وكشف أن الدعم كان عرب تنفيذ بعض 
أي  يقدم  أن  دون  الجوية،  الرضبات 
أو  الرضبات  بهدف  تتعلق  تفاصيل 

نتائجها.
طائرة  أن  كشف  قد  املرصد  وكان 
اثنتني  غارتني  شنت  أمريكية  حربية 
عىل مواقع كان يتحصن فيها عنارص 
حي  يف  التنظيم  وسجناء  خاليا  من 
بمدينة  السجن  ومحيط  الزهور 

الحسكة.
لقوات  العام  القائد  قال  جانبه،  من 
عبدي،  مظلوم  الديمقراطية،  سوريا 
الجمعة، إن قوات سوريا الديمقراطية 
تنظيم  ضد  قتالها  ستواصل  (قسد) 
نجحت  قواته  أن  وكشف  داعش، 
التصدي  يف  الدويل  التحالف  بمساعدة 

للتنظيم.

بغداد/ الزوراء:

برهم  الجمهورية  رئيس  اكد 

امس  استقباله،  خالل  صالح 

اللبناني  العدل  وزير  السبت، 

العالقات  تعزيز  خوري،  هنري 

مختلف  يف  البلدين  بني  الثنائية 

املجاالت.

لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

تلقته  بيان  يف  الجمهورية 

استقبل  ”صالح  ان  ”الزوراء“: 

العاصمة  يف  السالم  بقرص 

اللبناني،  العدل  وزير  بغداد 

خالل  أكدا  ”الجانبني  وان 

املتينة  الثنائية  العالقات  اللقاء 

والشعبني  البلدين  تجمع  التي 

الشقيقني“.

نقل  العدل  ”وزير  ان   ، وأضاف 

ميشال  اللبناني  الرئيس  تحيات 

صالح،  برهم  الرئيس  إىل  عون، 

فيما حّمل الرئيس صالح الوزير 

مبينا  عون“،  الرئيس  إىل  تحياته 

ان ”اللقاء تناول أهمية العالقات 

ورضورة  اللبنانية،  العراقية 

املجاالت،  مختلف  يف  تعزيزها 

مختلف  يف  الخربات  وتبادل 

التفاهمات  وتفعيل  القطاعات 

الجانبني،  املربمة بني  واالتفاقات 

املجالني  يف  والتنسيق  والتعاون 

كّل  ودعم  والقانوني،  القضائي 

املصالح  خدمة  شأنه  من  ما 

املشرتكة للشعبني“.

اللبناني  العدل  ولفت اىل ان وزير 

الداعم  العراق  ”موقف  ثمن 

العراق  ووقوف  اللبناني،  للشعب 

إىل جانب لبنان يف مختلف األزمات 

”التزام  موضحا  والتحديات“، 

العراق  واستقرار  بأمن  لبنان 

ودعم  املحوري  لدوره  وإعادته 

الرامية إلرساء السالم يف  جهوده 

املنطقة“.

بغداد/ الزوراء:
حددت مديرية املرور العامة، امس السبت، اهمية قرار اعفاء املركبات الهجينة 
من اجور اللوحات، وفيما اشار اىل أن مقرتح إعفاء املركبات الهجينة، أوضحت 

أهميتها وآلية عملها.
وقال املتحدث الرسمي باسم املديرية، العميد حيدر كريم، يف ترصيح صحفي: 
إن ”مقرتح إعفاء املركبات الهجينة من أجور لوحات التسجيل املرورية قدَم 
املرور  ومديرية  السيارات  ورشكات  البيئة  وزارة  بينها  من  جهات  عدة  من 

ملعالجة االختناقات وتأثرياتها من ناحية البيئة“.
وأضاف العميد كريم: أن ”املديرية تقدم اقرتاحات من إعفاء السيارات الهجينة 
وأيضاً  الجوار،  دول  أغلب  يف  به  معمول  وهذا  الجمارك،  من  الكهربائية  أو 
اعفاؤها بنسبة قليلة عند استريادها من الجمارك وأحياناً تكون معفاة بشكل 

كامل“. 
الوقود  استخدام  من  نوعني  بني  سيارات  هي  الهجينة  ”املركبات  أن  وأوضح 
”السيارات  أن  مبيناً  الكهربائية)“،  (البطاريات  والوقود عن طريق  (البنزين) 
الهجينة تكون بحسب مواصفاتها، فأحيانا تعمل عن طريق البطارية، وأحيانا 
عن طريق وقود البنزين حيث تعمل بمسافات معينة مثل 50 أو 60 أو 70 كم 

عن طريق البطارية“.
عىل  تعتمد  إذ  كبري،  بشكل  اقتصادية  أنها  يف  تكمن  ”أهميتها  أن  إىل  ولفت 
حيث  للبيئة  فائدتها  كذلك  األجل،  طويلة  أعمار  لها  والبطاريات  البطاريات 

ستكون مهمة وصحية من اجل الحفاظ عىل البيئة“.
التخلص  سيتم  البطارية  طريق  عن  عملت  إذا  الهجينة  ”السيارة  أن  إىل  ونوه 

حتى من التلوث الصوتي حيث ستكون صامتة“.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:

أعلن عبد الفتاح الربهان، رئيس مجلس 

السـيادة االنتقايل يف السودان، تشكيل 

وزيـرا،   15 حكومـة جديـدة ضمـت 

وتضمـن القـرار تعيـني عـيل الصادق 

عيل وزيرا للخارجيـة ومحمد عبد الله 

محمود وزيرا للطاقة والنفط.

جـاء ذلك يف بيان نـرشه املجلس عقب 

لقائـه مع وفد أمريكي يف وقت سـابق 

ونتـج عنه اتفـاق ينص عىل تشـكيل 

مسـتقلة  وطنيـة  كفـاءات  حكومـة 

وإقامـة حـوار وطنـي شـامل لحـل 

األزمة السياسـية الراهنة. فيما أعلنت 

واشنطن أنها ”لن تستأنف مساعداتها 

االقتصادية للسودان دون وقف العنف 

وعودة حكومة يقودها املدنيون“.

يأتي قرار تشـكيل الحكومة بالتزامن 

مع خروج آالف السودانيني إىل شوارع 

الخرطـوم يف تظاهـرات تكريما ملقتل 

العـرشات يف عملية قمع املحتجني عىل 

حكم العسكر، منذ االنقالب الذي نفذه 

الفريق أول عبـد الفتاح الربهان يف 25 

ترشيـن األول/أكتوبر، والتـي ُوجهت 

بإطـالق الغـاز املسـيل للدمـوع مـن 

قبل قـوات األمن. وأفـاد صحفيون يف 

وكالة األنباء الفرنسـية أن قوات األمن 

السـودانية أطلقوا قنابل الغاز املسيل 

أم درمـان  للدمـوع يف الخرطـوم ويف 

شمال غرب العاصمة، وفق شهود.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة 

منـذ  وعنـف  اضطرابـات  تتخللهـا 

االنقـالب الذي أطـاح خاللـه الربهان 

باملدنيـني الذين تقاسـموا مع الجيش 

السـلطة بعد سـقوط الرئيس السابق 

عمر البشري.

وتقـول لجنـة األطبـاء املركزيـة التي 

تشـكل مجموعة أساسية يف معارضة 

يف  قتلـوا  متظاهـرا   72 إن  العسـكر، 

احتجاجات، العديـد منهم بالرصاص، 

منـذ االنقالب الذي وقـع يف 25 ترشين 

األول/اكتوبـر. بينمـا تقـول الرشطة 

إن ضابطـا طعن عىل أيدي متظاهرين 

خـالل االحتجاجات األخرية، ما أدى إىل 

وفاته.

مـن  أبعـد  إىل  االحتجاجـات  وتمتـد 

 2000 حـوايل  وخـرج  الخرطـوم. 

متظاهـر إىل الشـوارع يف مدينة مدني 

عـىل بعد 200 كلـم شـمال العاصمة، 

بحسب شهود عيان الخميس. واختار 

عـرشات املتظاهريـن االحتجـاج أمام 

ممثليـة األمـم املتحـدة يف الخرطـوم 

رافعني الفتـات كتب عليها ”ال للحلول 

القادمة من الخارج“، يف رد عىل مبادرة 

الحوار التي دعت إليهـا األمم املتحدة، 

ويرفضهـا الشـارع، مطالباً بتسـليم 

السلطة للمدنيني.

فيما نـدد قضـاة سـودانيون بالعنف 

املناهضون  املحتجـون  الذي يواجهـه 

للحكم العسـكري يف بيـان علني نادر، 

الخميس، يف حني قالت الواليات املتحدة 

إنها ستبحث اتخاذ خطوات لم تحددها 

ضد أولئـك الذين يعرقلـون جهود حل 

األزمة السياسية يف السودان.

وجـاء يف بيـان من 55 قاضيـا لرئيس 

السـلطات  إن  القضائيـة  السـلطة 

العسـكرية يف السـودان ”خالفـت كل 

املواثيق والعهود (الدولية) منذ انقالبها 

يف الخامس والعرشين من شهر أكتوبر 

2021 ومارست أبشع أنواع االنتهاكات 

ضد املتظاهرين العزل“.

ودعا البيان إلنهاء العنف وفتح تحقيق 

جنائـي. وردا عـىل ذلـك، قـال رئيس 

قضاء وقضاة السـودان يف بيان تحدث 

فيه باسـمه وباسم قضاة السودان إن 

عىل مجلس السـيادة الحاكم أن ”يبذل 

كل ما هو متـاح وممكن ألجل حماية 

هذا الشعب وصيانة حقوقه“. وأضاف 

”ونؤكد يف السـلطة القضائية- رئيس 

وقضاة املحكمة العليا وقضاة السودان 

جميعا- عىل أننا لن نتوانى أو نرتدد يف 

اتخاذ مـا يلينا من إجـراءات تكفل أو 

تسـاهم يف حمايـة املواطنـني وحفظ 

أرواحهـم وصيانة حقوقهـم املكفولة 

بموجب الدستور والقانون“.

وعىل نحو منفصل، أعلن أكثر من مئة 

مـن وكالء النيابـة أنهـم سـيتوقفون 

الخميـس  مـن  اعتبـارا  العمـل  عـن 

دعمـا لدعوتهم لقـوات األمـن بوقف 

العنـف ورفـع حالة الطـوارئ. وأكدوا 

معارضتهم إلجراء طوارئ اتخذ حديثا 

يعطي حصانة وسلطات أوسع لقوات 

األمن.

وأشاروا إىل أن وكالء النيابة ال يتمكنون 

من القيـام بواجبهم بمرافقة الرشطة 

يف االحتجاجات لتحديد مسـتوى القوة 

املقبول.

ومـن غـري املعتـاد أن يصـدر القضاة 

بيانـات  السـودان  يف  النيابـة  ووكالء 

علنية بشأن ممارسات قوات األمن.

املركزيـة  األطبـاء  للجنـة  وطبقـا 

السـودانية املؤيـدة لحركـة االحتجاج 

ُقتـل 72 مدنيا عىل األقـل وأصيب أكثر 

مـن ألفـي شـخص يف حملـة تشـنها 

قوات األمن عـىل املظاهـرات املتكررة 

منذ سـيطرة الجيش عىل الحكم يف 25 

أكتوبر ترشين األول.

إن  العسـكريون  القـادة  ويقـول 

الحـق يف االحتجـاج السـلمي مكفول 

وأمـروا بفتـح تحقيقـات يف حـوادث 

القتـل. وعمـق العنـف حالـة الجمود 

للديمقراطية  املؤيـدة  الجماعـات  بني 

والقيادة العسكرية.

ويف بيـان صدر الخميـس، أكد مجلس 

السـيادة الحاكم يف السـودان الحاجة 

إىل حـوار وطني وحكومـة تكنوقراط 

وإجراء تعديالت عىل وثيقة دسـتورية 

انتقاليـة تـم التفـاوض عليهـا بعـد 

خلع الرئيس السـابق عمر البشـري يف 

انتفاضة عام 2019. ووضعت الوثيقة 

األسـاس التفاق لتقاسـم السلطة بني 

الجيش واملدنيني أجهضه االنقالب.

وبعد محاولة فاشـلة من جانب رئيس 

الـوزراء السـابق عبـد اللـه حمـدوك 

السـيطرة  مـن  قـدر  عـىل  للحفـاظ 

للمدنيني بعـد االنقالب، تحـاول األمم 

املتحدة تمهيـد الطريق أمام حوار بني 

األطراف املتنازعة.

واسـتنكرت القـوى الغربيـة االنقالب 

املسـاعدات  بعيـد  حـد  إىل  وجمـدت 

االقتصادية التي يحتاج إليها السودان 

بشدة.

وقالت مويل يف مساعدة وزير الخارجية 

األمريكية للشـؤون األفريقية، وديفيد 

الخاص  سـاترفيلد مبعوث واشـنطن 

ملنطقة القرن األفريقي واملعني حديثا، 

إن واشـنطن لن تسـتأنف مساعداتها 

االقتصادية للسودان دون وقف العنف 

وعودة حكومة يقودها املدنيون.

وقال بيـان أمريكي نرش خـالل زيارة 

ونـدد  للسـودان  البارزيـن  املبعوثـني 

باسـتخدام القـوة ضد املحتجـني، إن 

املبعوثـني ”أوضحا أن الواليات املتحدة 

سـتدرس اتخـاذ إجـراءات ملحاسـبة 

املـيض  يف  اإلخفـاق  عـن  املسـؤولني 

قدما“ يف االنتقال السيايس ووضع حد 

للعنف.

وردا عـىل طلـب للتعليـق، قـال نرص 

الدين أحمد القائم بأعمال وزير اإلعالم 

السـوداني إن قائد الجيش عبد الفتاح 

الربهـان أمـر بفتـح تحقيـق يف وفاة 

سـبعة متظاهرين يوم االثنني مشـريا 

إىل أن التحقيق ما زال جاريا. وشـوهد 

محتجـون يف العاصمة وهـم يقيمون 

حواجز يف طريق رئييس وعدة شـوارع 

جانبية.

وقالـت طالبـة تدعـى تيسـري إنهـم 

يقومـون بذلـك لحماية أنفسـهم من 

قـوات األمن. ورفضت تحـرك الربهان 

لترصيـف  وزراء  مجلـس  لتعيـني 

األعمال.

بغداد/ الزوراء:
رحبت ”أسرتازينيكا“ بإعالن حكومة الواليات 
املتحـدة األمريكيـة عن رغبتهـا برشاء 500 
ألف جرعـة إضافية من عقار ”إيفوشـيلد“ 
تركيبـة   ،(tixagevimab)/ cilgavimab
األجسـام املضـادة طويلة املفعـول ألغراض 
الوقايـة قبل التعرض لفـريوس كوفيد19-. 
ويأتـي هذا اإلعالن يف أعقـاب االتفاقية التي 
وقعتهـا الحكومة األمريكية لرشاء 700 ألف 
جرعة من العقار، ومن املتوقع البدء بتسليم 
الجرعـات اإلضافية البالـغ عددها 500 ألف 

جرعة خالل الربع األول 2022.
ويف هـذا السـياق، قـال إسـكرا ريـك، نائب 
اللقاحـات  وحـدة  التنفيـذي،  الرئيـس 
”أسـرتازينيكا“:  يف  املناعيـة  والعالجـات 
”يسـعدنا توقيـع هـذه االتفاقيـة التي من 
شـأنها توفري الحمايـة للعديد مـن الفئات 
املعرضة للخطـر يف الواليات املتحدة، ومنهم 
من يعانون ضعفاً يف املناعة وقد ال تمنحهم 
اللقاحات سوى حماية محدودة أو معدومة، 
وال تتوفـر أمامهـم سـوى خيـارات قليلـة 
ملواجهـة االرتفـاع املتسـارع الذي شـهدته 
 األسـابيع القليلـة املاضيـة يف عـدد حاالت 

كوفيد19-. ويعد ‘إيفوشـيلد’ العالج الوحيد 
باألجسام املضادة الذي يحصل عىل ترخيص 
املتحـدة  الواليـات  يف  الطـارئ  االسـتخدام 
ألغـراض الوقاية قبل التعـرض، وواحد من 
الوحيديـن  املضـادة  باألجسـام  العالجـني 
املرخصـني واللذان أظهـرا فعالية يف التحييد 

ضد ‘أوميكرون’ واملتحورات األخرى“. 
وسيتم اإلعالن عن املزيد من التفاصيل حول 

االتفاقية يف غضون األسابيع املقبلة.

بغداد/ الزوراء:
انخفض نصيب أوبك من واردات النفط الهندية 
إىل أدنـى مسـتوى يف 15 عاًما عـىل األقل، فيما 
حافظ العراق عىل موقعه كأكرب مصدر نفطي 

للهند.
وأظهرت بيانـات صناعية أن حصـة أوبك من 
واردات النفـط الهنديـة تراجعـت يف 2021 إىل 
أدنـى مسـتوياتها يف أكثر من عقـد عىل الرغم 
من انتعاش مشـرتيات النفط الخام السـنوية 
بنسـبة أربعة باملئة لثالث أكرب مستورد للنفط 

يف العالم.
وأظهرت البيانات أن الواردات النفطية الهندية 
قفـزت يف كانون األول 2021 إىل أعىل مسـتوى 
لها يف 11 شـهرًا عند حـوايل 4.7 مليون برميل 
يومًيا، بزيادة نحو ٪5 عن ترشين الثاني، لكنها 

ال تزال أقل بنسبة ٪7.8 عن العام السابق.
ووفقـا للبيانات ظـل العراق أكرب مـورد للهند 
يف عـام 2021 منـذ أن تجاوز اململكـة العربية 

السعودية يف عام 2017.
ومـن املتوقـع أن تـزداد اإلمـدادات العراقيـة 
إىل الهنـد يف عـام 2022 حيـث سـرتفع رشكة 
هندوستان برتوليوم (HPCL) بنسبة 45 ٪ من 

النفط الخام لتوسيع طاقتها التكريرية.
مـن جانـب متصـل، أظهـرت ادارة الجمـارك 
الصينية، امس السـبت، أن العراق جاء باملرتبة 
الثالثـة كأكرب مصـدر للنفـط إىل الصني خالل 
يف  االدارة  املايض.وقالـت  األول  كانـون  شـهر 
احصائيـة لها اطلعـت عليها ”الـزوراء“: ان“ 
إجمـايل واردات الصني من النفـط الخام خالل 
عام 2021 انخفض بنسـبة ٪5.4 عىل أسـاس 
سـنوي إىل 512.83 مليـون طن مرتي قياسـا 
بنفـس الفرتة مـن العـام 2020.واضافت ”ان 

العراق جاء باملرتبة الثالثة كأكرب مصدر للنفط 
للصني خالل شـهر كانون االول املايض وبواقع 
5.01 مليـون طن مرتي من النفـط الخام بما 
يعادل 35.571 مليون برميل بمتوسط 1.147 
مليون برميل يوميا مرتفعا بنسبة %45.6 عن 
شـهر ترشين الثاني املـايض التـي بلغت فيها 

الصـادرات 3.44 مليـون طـن مـرتي“. 
وأشـارت الجمـارك الصينيـة إىل أن ”روسـيا 
تخطـت السـعودية يف صادراتهـا النفطيـة اىل 
الصني خـالل كانون االول املـايض بعد ان كان 
السعودية االوىل خالل 11 اشهر املاضية، حيث 
بلغـت الصـادرات الروسـية 7.21 مليون طن 
مـرتي، بمـا يعـادل 51.191 مليـون برميل أو 
1.65 مليـون برميل يف اليـوم مرتفعة %8 عن 

شهر ترشين الثاني املايض.
ولفتت إىل أن ”السعودية جاءت ثانيا بصادرات 
بلغـت 6.62 مليـون طن مـرتي، او مـا يعادل 
47مليـون برميـل أو 1.51 مليون برميل يوميا 
منخفضـة بنسـبة %10.5 عن شـهر ترشين 
الثانـي املايض، وجاءت انغـوال رابعا بصادرات 
بلغـت 4.04 مليـون طـن مـرتي أو مـا يعادل 
ألـف   925 بمتوسـط  برميـل  مليـون   28.68
برميل يوميا، ومن ثم جاءت اإلمارات خامسـا 
بصـادرات بلغت 3.73 مليـون طن يوميا او ما 
يعـادل 26.48 مليـون برميـل بمتوسـط 854 
ألف برميـل يوميا، فيما جاءت عمان سادسـا 
بصـادرات بلغـت 3.62 مليون طن بمتوسـط 

829 ألف برميل يوميا“.
ويصـدر العـراق معظم خاماته مـن النفط اىل 
رشق اسـيا خصوصـا الصني والهند وبنسـبة 
تصـل اىل أكثر مـن 67 % فيما يصدر البقية اىل 

أوروبا وامريكا.

بغداد/ الزوراء: 
امـس  الخارجيـة،  وزارة  أعلنـت 
السـبت، تسـلم خمس قطع أثرية 

جديدة من واشنطن.
وقال املتحدث باسم الوزارة، أحمد 
الصحاف، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”سـفري العـراق لـدى الواليات 
املتحدة، فريد ياسني، تسلم خمس 
قت خالل  قطـع أثرية كانت قد ُرسِ
الثالثـني عاماً املاضيـة“، مبيناً أن 
”هذه الجهـود تأتي إلعادة القطع 

االثرية املهربة إىل العراق“.
التسـليم   وأضـاف أن ”مراسـيم 
حرضهـا املدعـي العـام ملقاطعة 
 Alvin) مانهاتن، السيد ألفني براغ
الوكيـل الخاص  Bragg)، ونائـب 
املسؤول يف تحقيقات األمن الداخيل 
يف مدينـة نيويورك التابـع لوزارة 
األمن الداخيل للواليات املتحدة إريك 

 .“(Eric Rosenblatt) روزنبالت
وأشار إىل أن ”السفري فريد ياسني 
تسلم قطعتني أثريتني اسرتدتا من 
 Michael) شـتاينهاردت  مايـكل 
Steinhardt) وثـالث قطـع أخرى 
التحقيـق  ويجـري  حوزتهـم  يف 
”القطـع  أن  مبينـاً  بشـأنها“، 
ُر مجتمعـة بمئات  املسـرتّدة ُتَقـدَّ

آالف الدوالرات األمريكية“.
بـدوره، أوضح سـفري العراق لدى 
الواليـات املتحدة، فريد ياسـني، يف 

حديثـه عند تسـلم القطـع قائالً: 
”أنـا ممتـن ملدعي عـام مقاطعة 
مانهاتن والعاملـني يف مكتبه عىل 
جهودهـم املسـتمرة والناجحة يف 
مكافحة تهريب اآلثـار، إذ تمّكنوا 
من خـالل جهودهـم املبذولة من 
األثريـة  القطـع  هـذه  اسـتعادة 
الثمينة، ذات األهمية التاريخية إىل 

العراق“.
ولفت إىل أن ”هذه القطع هي جزء 
من تاريخ وتراث الشـعب العراقي 

وبالتايل تنتمي إىل العراق، وسـيتم 
عرضهـا يف املتاحـف العامـة أمام 
أبنـاء الشـعب العراقـي لتزيد من 

تقديرهم لتاريخهم وثقافتهم“. 
وذكـر أن ”هذه املبـادرة مثال آخر 
عـىل تعزيز التعـاون الطويل األمد 
والصداقـة بـني الواليـات املتحدة 

والعراق ”.
وبشـأن تفاصيـل القطـع األثرية 
املسـرتدة، اضـاف أنـه ”مـن بني 
القطع االثرية التي تم اسـرتدادها 

شـتاينهاردت  مجموعـة  مـن 
(Steinhardt) لوحة عاجية يعود 
تاريخهـا إىل مـا بـني (701-800 
قبل امليالد)، وهي ُتصوِّر أبو الهول 
املجنح بـرأس برشي والـذي كان 
يسـتخدم يف تزيـني األثـاث امللكي 
فـرتة امللك رسجـون األول (-721
725 قبل امليـالد) يف نمرود. وتبلغ 
قيمة اللوحـة العاجية حوايل 450 
ألـف دوالر، وقد ُنهبـت خالل فرتة 
عمليـة  أعقـاب  يف  التسـعينيات 

وظهـرت  الصحـراء.  عاصفـة 
القطعـة ألول مـرة يف سـوق الفن 
الـدويل بتاريـخ الثانـي من شـهر 
 ،1994 عـام  الثانـي  ترشيـن 
-Stei (واشـرتاها شـتاينهاردت 

hardt) بتاريخ العارش من شـهر 
أيلول عام ”2010.

وتابـع أن ”القطعـة الثانيـة التي 
مجموعـة  مـن  اسـرتدادها  تـم 
 (Steinhardt) شـتاينهاردت 
هـي وعاء به زهـرة صدفية، تبلغ 
قيمتهـا 200 ألف دوالر، ُنهبت من 
”نمرود“وهي مدينة تقع يف شمال 
العراق ويعـود تاريخها اىل العرص 
اآلشوري الحديث (612-911 قبل 
امليالد)، قبل أن يتم االتجار بها من 
قبـل داعش االرهابـي، حيث ظهر 
الوعاء الذهبي يف سوق الفن الدويل 
ألول مرة بتاريخ الثاني والعرشين 
من شهر ترشين األول عام 2019، 
-Stei شـتاينهاردت  (واشـرتاه 
hardt) بتاريخ العارش من شـهر 

تموز عام 2020“. 
أمـا عـن القطـع االثريـة الثـالث 
األخـرى، أكمـل بالقول: ”تشـمل 
مجموعة من املخطوطات املندائية 
واثنـني  دوالر   8,500.00 بقيمـة 
من العلب األسطوانية ذات أغطية 
منفصلة تبلغ قيمتها 15,000.00 

دوالر للقطعة الواحدة“.
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جنيف/ متابعة الزوراء:
بينمـا تتعقـد األزمة األوكرانيـة أكثر فأكثر، 
بعـد فشـل الحـوار األمريكي الـرويس يف حل 
الخالفات خالل االجتماع الذي ضم يف جنيف، 
الجمعـة، وزيـري خارجية البلديـن، وصلت 
الدفعة األوىل من املساعدة الدفاعية األمريكية 

إىل كييف.
فقد أعلنت السـفارة األمريكية يف أوكرانيا يف 
بيان، امس السبت، أن كييف تلقت أول دفعة 
من مسـاعدات أمريكية للدعم األمني بقيمة 

200 مليون دوالر.
وكتبـت السـفارة عـىل صفحتهـا يف تويرت: 
”سـتواصل الواليات املتحدة تقديم مثل هذه 
املسـاعدات لدعم القوات املسلحة األوكرانية 
يف جهدهـا املتواصـل للدفـاع عـن سـيادة 
أوكرانيا وسـالمة أراضيها يف وجـه العدوان 

الرويس“.
وأتـت املسـاعدات بعد زيـارة قام بهـا وزير 
الخارجيـة األمريكي، أنتونـي بلينكن، للبالد 
األسبوع املايض، وسط قلق كييف وحلفائها 
الغربيني من حشد عرشات اآلالف من القوات 
الروسـية عـىل الحدود مـع أوكرانيـا، بينما 
تنفي روسيا أنها تعتزم شن هجوم عسكري 

جديد.
يشـار إىل أن االجتماع، الـذي عقده يف جنيف 
وزيـر الخارجيـة األمريكي ونظـريه الرويس 
سـريغي الفـروف، لـم يسـفر عـن التوصل 
التفاق، رغـم أن الجانبني اتفقا عىل مواصلة 

املحادثات.
وكان الرئيس بايدن رصح بأن روسيا سوف 
تدفع ثمنـا باهظا حال غزت أوكرانيا، ونفت 
موسـكو نيتها القيام بذلك وبررت حشودها 
العسـكرية عىل الحدود بتعزيز حلف شـمال 

األطليس (ناتو) وجوده يف أوكرانيا.
وأوكرانيـون  أمريكيـون  مسـؤولون  وكان 
كشـفوا عـن أن الواليـات املتحـدة سـتنقل 
رساً أسـلحة إىل أوكرانيـا يف خضـم مواجهة 
متوترة مع روسيا، وفق صحيفة ”بوليتكو“ 

األمريكية.
كمـا كشـف مستشـار الرئيـس األوكراني، 
فولوديمري زيلينسـكي، باإلضافة إىل شخص 
آخـر مطلع عىل امللـف، أن الواليـات املتحدة 
املعـدات  وبعـض  رادار  أنظمـة  سرتسـل 
البحرية رغم أنه من غري الواضح متى سيتم 

التسليم.
وسـمحت الحزمة األمنية بشحن الكثري من 

نفس املعدات الدفاعية التي قدمتها الواليات 
املتحـدة يف املـايض، بمـا يف ذلـك األسـلحة 
الصغـرية والذخـرية وأجهزة الراديـو اآلمنة 
واملعـدات الطبيـة وقطع الغيـار وغريها من 

املعدات.
يذكـر إىل أن القـوات األوكرانيـة تخوض منذ 
عـام 2014 قتـاال مـع متمرديـن مدعومني 

من روسـيا يف منطقـة دونباس، ولـم تفلح 
اتفاقيات وقـف إطالق النار املتتالية يف إعادة 
الهـدوء إىل املنطقة.. وبدأت هذه األحداث مع 
خروج مسريات يف دونباس عقب االحتجاجات 
العارمـة التـي شـهدتها أوكرانيـا يف 2014، 
ورسعـان مـا تحولت إىل مواجهات مسـلحة 

بني قوات انفصالية والجيش األوكراني.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة االعمار واالسكان، امس السبت، 
عن إجراءاتها بخصوص انشاء الطريق الحلقي 
حـول العاصمة، محملة أمانة بغداد مسـؤولية 

االختناقات املرورية.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسـور التابعة 
للـوزارة، حسـني جاسـم كاظـم، يف ترصيـح 
صحفـي: إن ”أزمة االختناقات املرورية يف بغداد 
معنيـة بها امانة بغداد، لكـن وفق القانون فإن 
مسـؤولية دائـرة الطـرق والجسـور تكون عن 
الجسـور التي تقع عىل نهـري دجلة والفرات“، 
مشـريا اىل أن ”الجسـور تحتـاج اىل الشـوارع 

الرابطة لها“.
حـل  يف  حاليـا  تسـهم  ”الدائـرة  أن  وأضـاف 
االختناقـات املروريـة مـن خالل انشـاء طريق 
الدورة – اليوسـفية، الذي يعتـرب منفذاً إضافياً 
املـرور  حركـة  وسيسـهل  بغـداد،  للعاصمـة 
للمحافظـات الجنوبيـة القادمـة عـن الطريق 
الرسيـع رقـم ١ باتجـاه بغداد، حيث سـريبط 
الطريـق الرسيـع بجـرس الطابقـني وبالطـرق 
الرسيعـة كذلك، كرسيع الـدورة ومنه اىل رسيع 

محمد القاسم والطرق األخرى كالقناة».
وأشـار اىل أن ”الدائـرة كلفـت بإعـداد تصاميم 
الطريـق الحلقـي الرابـع وهو من أهـم الطرق 
االسـرتاتيجية التي من املمكن تنفيذها يف بغداد 
لتكـون حـًال جذرياً للزحـام كونـه يوفر حركة 
مرورية لجميع مناطـق العاصمة بطريق حويل 
دائـري يتقاطع مـع الطـرق القائمـة ويرتبط 
معهـا بتقاطعـات نظاميـة“، مؤكـداً أن ”هذا 
الطريق سيسهل الحركة ويمكن جعل املركبات 
الثقيلة التي تسبب أرضاراً عىل الجسور والطرق 

وزحامات داخل العاصمة لذلك الطريق سـيوفر 
حالً لذلك“.

واوضـح ان ”الدائـرة يف طور وضـع التصاميم 
للطريـق الحلقـي حيث سـيكون جاهـزا خالل 
العـام الجاري“، مبيناً أن ”الطريق سـينفذ عىل 
عدة مراحل حسـب األسبقية، وسيبقى التمويل 

عامالً أساسياً يف التنفيذ“.
ولفت اىل ان ”الطريق الحلقي يحتوي عىل جسور 
تعـرب النهر وجـزء منه يقـع ضمن مسـؤولية 
الدائـرة، والجـزء االخـر مـن مسـؤولية أمانة 
العاصمة املعنية بإنشـاء االنفـاق والتقاطعات 

وفك االختناقات داخل بغداد“.
وذكـر أن ”القيمـة التخمينية للطريـق الحلقي 
يقارب املليار دوالر لطول يمثل ٩٦ كيلومرتاً مع 
جرسيـن عىل نهـر دجلـة و١٧ تقاطعا وبعض 

املوانع الطبيعية“.

ومىض بالقول: إن ”قسـماً مـن الطرق الحلقية 
الثالثة االخرى غري منفذة لحد اآلن، لذلك نحتاج 
إىل استكمالها، وأمانة بغداد معنية بتحديدها ”، 
مؤكداً ”استعداد الدائرة للتعاون مع امانة بغداد 
وتنفيذ الجسـور ضمن مسـارات الطـرق التي 

تعرب نهر دجلة ”.
وأشـار إىل، أن: ”هنالك خطة تتمحور عىل ثالث 
ركائز اساسية، منها انشاء ممرات ثانية ملمرات 
قائمـة اصال ”، مسـتدركاً بالقـول: إن ”الهدف 
منهـا اسـتيعاب الحركة املروريـة نتيجة زيادة 
عدد املركبـات بعد عـام ٢٠٠٣، حيث ان معظم 
املحافظـات اآلن مرتبطـة بممـرات ثانية وهذا 

ينعكس عىل رسعة الحركة وزيادة األمان“ .
وأكد أن ”هناك جسـوراً بحاجة إىل توسـعة مثل 
جـرس املثنى، وإضافـة ممرات عليه، وتوسـعة 
جـرس األئمـة وهـو بحاجـة إىل انشـاء جـرس 

بجانبـه“، موضحـاً أن ”هنـاك حاجة إلنشـاء 
جسـور تقـع جنـوب بغـداد، مثل جـرس بغداد 
الكبـري، فيمـا لو تـم تنفيـذه يف طريـق الدورة 
الرسيـع، فضـًال عـن اسـتحداث مجموعة من 
الطـرق ألمانـة بغـداد إلنشـاء جـرس يعرب من 
جنـوب العاصمـة وجنـوب جرس بغـداد الكبري 
لريتبط بالجهـة االخرى يف منطقـة الزعفرانية 

وهو حل مروري جيد“ .
واشـار اىل أن ”هنـاك اكثر من موقع للجسـور 
يف خطتنـا، منها جـرس الكريعـات، وهو مهم، 
حيث تـم تصميمه من قبل استشـاري عاملي يف 
عام ٢٠١٣ ويحتوي عىل طـرق خدمية، ويربط 
منطقة الكريعات بالكاظمية“، مبيناً أن ”هناك 
نفقـاً يف الشـارع املحيـط بمنطقـة الكاظمية 

قيمته ٥٠٠ مليون دوالر“ .
أن ”هنالـك خطـة إلنشـاء بعـض  اىل  وأشـار 
التحويالت الرئيسـية للطرق املارة يف داخل املدن 
واالقضية والنواحي، والهـدف منه نقل الحركة 
مـن دون املـرور بمراكـز املـدن ملا تسـببه من 

زحامات“.
وبـني أن ”الدائـرة بـارشت العمـل يف محافظة 
ميسان، حيث انشأت الطريق الحويل للمحافظة، 
واآلن نشـهد تحويلـة يف واسـط التـي سـتنقل 
الحركة من بغداد مليسـان دون املرور بواسـط، 

وأيضاً ستكون تحويلة يف ذي قار“.
وتابع: ”كذلك سننشئ تحويلة يف مرحلتها األوىل 
يف صالح الدين، إضافة إىل أن هنالك خطط ايضا 
فيما يخص جرس املوصل السادس الذي سيسهم 
يف نقـل الحركة مـن طريق دهـوك – موصل إىل 
موصل – بغداد دون املرور بمدينة املوصل، وهو 

من املحاور املهمة لعمل الدائرة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي، امس السبت، عن 
اسـتنفار قواته النخبة لـدرء اي تهديد 
يمس امـن محافظة دياىل. من جهتها، 
حذرت املفوضية العليا لحقوق االنسان 
يف دياىل من فقدان ساتر برشي مناهض 

لإلرهاب يف قاطع شمال املحافظة.
ديـاىل،  باسـم محـور  الناطـق  وقـال 
صادق الحسـيني، يف ترصيح صحفي: 
ان ”الحشـد الشـعبي لديه قوات نخبة 
عىل قـدرة عالية من الجاهزية والخربة 
يف التحـرك لـدرء اي مخاطر تمس امن 
ديـاىل“، مبينـا ان ”القـوة متمركزة يف 

احدى القواعد العسكرية وهي خاضعة 
ألوامر قائد محور دياىل طالب املوسوي 

يف تنفيذ اي واجبات امنية“.
واضاف الحسـيني ان ”الحشد الشعبي 
يتابـع عن كثب احداث حـاوي العظيم 
وقوات النخبة مسـتنفرة حاليا لتنفيذ 
اي واجبـات اسـتثنائية يف أي منطقـة 
وفق التعليمات االمنية إلسناد القطعات 
مـن مختلـف التشـكيالت“، مبينـا أن 
”الحشـد يبعث رسـالة اطمئنان ألهايل 
العظيـم والحـاوي وكل مناطـق دياىل 
بـأن داعـش االرهابي اليمكـن ان يعيد 
سـيناريو حزيـران االسـود مـن جديد 

وقوات النخبة جاهزة لالنقضاض عىل 
اي هدف معادي“.

واشـار اىل ان ”الحشـد الشـعبي كثف 
عـدة  قواطـع  يف  االسـتخباري  البعـد 
وهنـاك  االرهابيـة  الخاليـا  لتعقـب 
انجـازات تحققت سـيتم اعالنها قريبا 

للراي العام“. 
من جهتهـا، حـذرت املفوضيـة العليا 
لحقوق االنسان يف دياىل، امس السبت، 
مـن فقـدان سـاتر بـرشي مناهـض 

لإلرهاب يف قاطع شمال املحافظة.
وقال مديـر مفوضية حقوق االنسـان 
يف املحافظة، صـالح مهدي، يف ترصيح 

صحفـي: ان“ القـرى الزراعية القريبة 
من حاوي العظيم ضمن قاطع شـمال 
ديـاىل تواجـه ضغوطا كبـرية يف اآلونة 
االخرية بسـبب تصاعد وترية الهجمات 
ضـد النقـاط االمنية وحتـى االهايل ما 

ادى اىل سقوط شهداء وجرحى ”.
تعيـش  القـرى  ان“  مهـدي  واضـاف 
حالة اسـتنفار عىل مدار الوقت بسبب 
مخاطر هجمات داعش االرهابي وهذا 

االمر مستمر منذ سنوات عدة“.
 مبينا ان ”االهايل سـيضطرون للنزوح 
القـرسي إذا لم يكـن هناك حـل امني 
جذري مللف الخروقـات املتكررة وبذلك 

سـتفقد دياىل سـاترا برشيـا مناهضا 
لإلرهاب يف مناطق اسـرتاتيجية تشكل 
ألمـن  االهميـة  بالغـة  امنيـة  بوابـة 

املحافظة“.
واشـار اىل ان ”املشكلة االكرب ان القرى 
لديها حشـد عشـائري بـدون اي دعم 
يذكر رغم انه يخـوض معارك وينترش 
يف نقـاط وواجباتـه يوميـة“، مؤكـدا 
العشـائر  لحشـد  االنتبـاه  ”رضورة 
ودعمـه مـن قبل بغـداد الن أي فراغ يف 
هـذه القرى سـتكون عواقبـه وخيمة 
لألمن العام، خاصـة ان الحاوي نقطة 

ساخنة يف اآلونة االخرية“.
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 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعـالم األمني، امس السـبت، 
قتـل ٣ إرهابيـني بينهـم قياديـان بداعـش 

بالحويجة يف كركوك.
وقالـت الخليـة يف بيـان تلقـت «الـزوراء» 
نسـخة منه: إنه «ردا عىل األعمال اإلرهابية 
الجبانة االخرية الغـادرة ومن خالل املتابعة 
االسـتخبارية  الجهـود  وتكثيـف  امليدانيـة 
لوكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
يف وزارة الداخلية، وخلية االستهداف التابعة 
لقيـادة العمليـات املشـرتكة، فقـد تم رصد 
ومتابعة قياديـني إثنني من عصابات داعش 
اإلرهابية، وهمـا االرهابي املكنى ابو عصام 
والذي يشـتغل منصب ما يسـمى مسـؤول 

قاطع دجلة واالرهابي املجرم ابو محمود».

واضافت ان «االرهابيني كانا يستقالن عجلة 
نـوع بيـك اب ويرتديـان حزامـني ناسـفني 
وبصحبتهمـا إرهابي ثالـث، حيث تم تزويد 
طريان القوة الجويـة بهذه املعلومات والتي 
بدورهـا وجهـت رضبـة جوية دقيقـة لهم 
جنوبي الحرض يف قاطع الجزيرة بني قضائي 
بيجـي والحويجة، مما ادى اىل تدمري العجلة 

بالكامل وهالك من كان بداخلها».
وتابعـت: «تتوعـد قواتنـا األمنيـة املختصة 
بعمليـات نوعيـة أخـرى سـتكون قاصمة 
لإلرهابيـني يف القريـب العاجـل، كما وعدت 
بأن الرد سـيكون قاسـيا جداً وغري متوقع، 
فإن دماء العراقيني ألن تذهب سدا وستضيق 
األرض بمـا رحبـت عـىل كل مـن تسـول له 

نفسه العبث بأمن العراق».

بغداد/ الزوراء:
كشـف فريق بحثي ميدانـي يف كليَّة العلوم بجامعة بابل، امس السـبت، عن تعرّض شـط 
الحلة إىل مسـتويات عالية من التلـوث، محذرا من كارثة بيئية وتفـٍش لألمراض الوبائية.

وقال رئيس الفريق، محمد إبراهيم الظفريي، املختص باملجال البيئي يف قسم علوم الحياة، 
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”مياه شـط الحلة تعاني مسـتويات عالية من التلوث، 
بعدما أصبح مكباً للنفايات نتيجة رمي الكثري من فضالت األسـواق والخرض ومياه املحال 
والحيوانات امليتة، وكذلك املنظفات واملخلفات الطبية وفضالت املطاعم والعلب البالستيكية 
والصفائـح الكارتونيـة ومخلفات املنازل وغريها“.وأكد أنَّ ”شـط الحلة يتعرَّض إىل أخطر 
عملية تخريب ناجمة عن سـلوك غري صحيح“، محذراً من ”تحول الشط إىل نهر ميت خاٍل 
ـط املدينة“.وأشـار الظفريي اىل أن ”استمرار التلوث البيئي للشط عىل هذا  من الحياة يتوسَّ
املنوال سـيؤدي ال محالة إىل تفـيش األمراض الوبائية الخطرية مثل السـاملونيال والتيفوئيد 

واي كوالي وغريها من أمراض الجهاز الهضمي والكىل والجلدية والرسطانية“

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية اإلستخبارات العسـكرية، امس السبت، تفجري نفق لتنظيم داعش يف ناحية 
ألتـون كوبـري بكركوك قرب محافظـة أربيل، والعثـور عىل ٢١ عبوة يف االنبـار، بعمليتني 
منفصلتني.وقالت املديرية يف بيان: انه «تنفيذا لتوجيهات قيادة العمليات املشـرتكة، نفذت 
كتيبة اسـتطالع الفرقة واجبا لالسـتطالع املسـلح يف قريـة كتكة يف ناحيـة آلتون كوبري 
بمحافظـة كركـوك ضمـن قاطع لـواء املشـاة اآليل ٣١، تم خاللـه تفتيش القـرى البعيدة 
واملعزولـة واملنـازل املهجورة والقيـام بتدقيق املعلومات عن سـاكنيها «.وأضـاف أنه «تم 
خالل الواجب الوصول اىل نفق تسـتخدمه عصابات داعش االرهابية للتخفي وتخزين املواد 
املتفجرة والعبوات، حيث جرى تفجريه من قبل مفارز املعالجة الهندسية املرافقة للقوة».. 
ووفقـا للبيـان فإن القوة عادت بعدها اىل اماكن انطالقها سـاملة وبـدون حوادث.ويف بيان 
ثاٍن، قالت املديرية: انه «تم العثور عىل ٢١ عبوة عىل شكل جلكان سعة ١٠ لرت، و ٥ عبوات 
ناسـفة اسطوانية الشـكل بقرية صبيحات بالكرمة يف االنبار».وأشار البيان إىل أنه «قد تم 

معالجتها موقعيا من قبل مفارز هندسة الفرقة املرافقة للقوة».

 بغداد/ الزوراء:
القت مكافحـة اإلجرام القبض عىل متهم 
لقيامه بتزوير سـند عقـاري بقيمة ٤٥٠ 
مليـون دينـار وبيعـه ألحـد املواطنني يف 

بغداد.
وقالـت الداخلية يف بيان تلقـت «الزوراء» 
نسـخة منه: إن «مفارز مديرية مكافحة 
إجـرام بغـداد/ مكتـب مكافحـة إجرام 
الكاظميـة تمكنت من إلقـاء القبض عىل 
متهم لقيامه بتزوير سـند عقاري بقيمة 

(٤٥٠) مليون دينار عراقي».
واشـارت اىل ان «عمليـة القبض تمت بعد 
توفـر معلومـات عن وجود شـخص قام 
بتزوير سند عقاري وبيعه ألحد املواطنني 
يف منطقة الكاظمية ببغـداد، ليتم تدوين 

أقواله باالعرتاف ابتدائيا وصدقت قضائيا 
وقرر قايض التحقيق توقيفه وفق أحكام 
املـادة ٢٩٢ ، ٢٩٨ مـن قانـون العقوبات 

لينال جزاءه العادل».
ومن جانـب آخر، «نفذت مفـارز مديرية 
مكافحـة إجرام بغداد أوامر إلقاء القبض 
بحق عدد مـن املتهمـني لقيامهم برسقة 
مبالـغ مالية ومنـازل سـكنية ودراجات 
نارية ومطلوبني بقضايا جنائية مختلفة 
ضمـن مكاتب مكافحـة إجـرام بغداد يف 
جانبـي الكـرخ والرصافة مـن العاصمة 

بغداد».
واشـارت اىل انـه «تـم اتخـاذ اإلجـراءات 
القانونيـة بحقهم وتقديمهـم إىل القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل».
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بغداد/ الزوراء:
أّكـدت وزارة الرتبيـة، امـس السـبت، أن قـرار 
املحاوالت الذي أصدرته مؤخراً لطلبة السـادس 
اإلعدادي، ال يشـمل املتقدمـني ألداء االمتحانات 

الخارجية.
وقاَل املتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة، حيدر 
فاروق السـعدون، يف ترصيح صحفي: ”القرار 
بطلبـة  الخـاص  املحـاوالت  لنظـام  األخـري 
السادس اإلعدادي ال يشمل املتقدمني لالمتحان 
الخارجـي“، مبينـاً أن ”القـرار يشـمل الطلبة 
املنتظمـني فقط، واملتقـدم للخارجـي يعّد غري 
منتظـم بالدراسـة، لذلـك تـم اسـتثناؤهم من 

القرار“.
وبشـأن وجود أي قرار سـيصدر بشأن تعطيل 
الـدوام بسـبب االنخفـاض الكبـري يف درجـات 
الحـرارة وموجات الربد التي تصيـب البالد، أّكد 
”عـدم وجـود أي قـرار بهـذا الشـأن يف الوقت 
الحـايل“، عـاداً االنخفـاض الكبـري الحاصل يف 
درجـات الحرارة ”من متغريات الطقس املعتادة 

للموسم الشتوي“.
ويسـتعُد طلبة املراحل الثانوية ألداء امتحانات 
نصف السنة ونهاية الكورس يوم الثالثاء املقبل 
املوافـق الـ ٢٥ مـن الشـهر الحايل، بينمـا تبدأ 
امتحانات تالميذ املرحلـة االبتدائية يف األول من 

شهر شباط املقبل.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الهيئـة العامـة للجمـارك، امـس 
السبت، ضبط ٥ شاحنات مخالفة للرشوط 
والضوابـط االسـتريادية يف مديرية جمرك 

املنطقة الشمالية.
وقالـت الهيئة يف بيان لها: إن «كادر قسـم 
(مفـرزة  التهريـب  ومكافحـة  التحـري 
كركوك) يف مديرية جمرك املنطقة الشمالية 
ضبط ٥ شاحنات محملة (معمل كونكريت 
متكامل واضافات خرسـانية ومستلزمات 
طبية والصق سـرياميك ومقطعات دجاج) 

مخالفة للرشوط والضوابط االستريادية».
وأضافت الهيئة: أنه «تمت احالة املخالفات 

اىل القضاء التخاذ اإلجراءات الالزمة». 
مـن جانب متصل، أعلنت هيئـة الجمارك، 
امس السـبت، ضبط حاويـة داخل الحرم 
الشـمايل،  قـرص  أم  مينـاء  يف  الجمركـي 
تحتوي عىل «معسـل أركيلـة» ممنوع من 

االسترياد.
وقالت الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء»: إنها 
«تواصل نشـاطاتها وعزمها عىل مكافحة 
التهريـب والطرق التي يتـم اتباعها والحد 

منها».
وأشـارت الهيئـة إىل «ضبـط حاوية داخل 
الحرم الجمركي يف ميناء أم قرص الشـمايل 
والتي تحتـوي عىل مادة (معسـل اركيلة) 
ممنوع من االسترياد وكمية ١٢٢٥ كارتون 

مرصي املنشأ».
تمـت بمشـاركة  «العمليـة  أن  وأضافـت 
مكتب جهاز املخابرات الوطني وممثل عن 
املنافـذ الحدودية ومفـرزة من قبل رشطة 
الجمـارك، وتـم اتخاذ كل اإلجـراءات وفق 

قانون الجمارك النافذ».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس 
السـبت، إلقـاء القبـض عىل ١٢ 
متهما وفق مواد قانونية مختلفة 
بينهـم ارهابي وعصابـة لالتجار 

بالبرش يف العاصمة.
وذكـرت القيادة، يف بيـان تابعته 
«الـزوراء»: أن «الفعاليات االمنية 
لفرق وتشـكيالت عمليـات بغداد 
العنـارص  مالحقـة  يف  تسـتمر 
املنظمـة  والجريمـة  االرهابيـة، 
عـىل  والخارجـني  (الجنائيـة)، 

القانـون، وتجـار ومروجي املواد 
الـوكاالت  وبإسـناد  املخـدرة 
واالجهزة االستخبارية وبالتنسيق 
مـع قسـم اسـتخبارات وامـن/ 

قيادتنا».
وأضافـت أن «قـوة مـن كتيبـة 
استطالع فرقة املشاة الـ١١ ألقت 
القبض عـىل مطلوب وفـق املادة 
١/٤ ارهـاب بعـد رصـد تواجده 
ضمـن قاطـع املسـؤولية، فيمـا 
تمكنت باقي قطعات الفرقة ذاتها 
من القاء القبض عىل (٧) متهمني 

مختلفـة  قانونيـة  مـواد  وفـق 
باإلضافة اىل ضبط (٣٠٠) غم من 
مادة الكريستال املخدرة وعدد من 
االسـلحة واالعتدة غـري املرخصة 

رشقي العاصمة بغداد».
اللـواء  مـن  «قـوة  أن  وتابعـت 
السـادس الفرقـة الثانية رشطة 
اتحاديـة تمكنـت باالشـرتاك مع 
اجـرام  مكتبـي  مـن  مفرزتـني 
الحرية وحي العامـل من اعتقال 
عصابة (لإلتجار بالبرش) مكونة 
من (ثالثة) اشخاص بينهم امرأة 

بموجـب مذكـرة قبض صـادرة 
بحقهم وفق املـادة ٦ ق.ع ضمن 

منطقة الرشطة الرابعة».
ولفتـت إىل أن «قـوة مـن اللـواء 
الثامـن من الفرقـة ذاتها تمكنت 
مـن القـاء القبـض عـىل متهـم 
يف  ق.ع   ٢٩٢/٢٩٨ املـادة  وفـق 
منطقـة الكاظميـة»، مبينـة أنه 
املتهمـني  إحالـة جميـع  «تمـت 
الجهـات  إىل  املضبوطـة  واملـواد 
ذات االختصـاص لينالوا جزاءهم 

العادل وفق القانون».
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حوار/ باسم محمد ناهض: 
تربيـة  العـام يف  املديـر  أكـد معـاون 
الكـرخ الثالثة كاظم عليوي أن الوزارة 
تسـعى من أجـل تطوير أسـاليب أداء 
االمتحانات بالطـرق الحديثة واملالئمة 
لكل طالبنا، وبما يسهم بإراحة الطلبة 

بمـا يسـاعدهم عـىل أداء االختبـارات 
بـكل يرس وسـهولة بتوفـري كل الدعم 
اللوجسـتي واملعنـوي.. عـن موضوع 
جودة االمتحانـات وتنميـة التعليم يف 
البلـد التقينا معاون املديـر العام مدير 
الكـرخ  تربيـة  يف  االمتحانـات  قسـم 
الثالثـة، كاظـم عليـوي، عـرب الحوار 

اآلتي:
*  كيـف يمكـن ضمـان جـودة اداء 
االمتحانـات بوجـود عـدد كبـري مـن 

الطالب داخل  القاعة؟
- حقيقـة فقـد تمـت االسـتفادة من 
قاعـات الكليـات حيـث كانـت هـذه 
القاعات كبرية، وقـد تم توزيع الطلبة 
داخلها وبمسـافات تقدر بمرت ونصف 
املرت اىل مرتين، وهذا بالنسـبة للطالب 

الذيـن أدوا االمتحانـات يف اإلعداديـة، 
أمـا الطـالب الذيـن ادوا االمتحانـات 
يف املـدرس فكذلـك تـم توجيـه مدراء 
املراكز بـرضورة التأكيد عـىل االلتزام 

باملسافات بني الطالب .
 * بخصـوص املـدارس املهدمـة، هل 

هنالك حلول إلعادة تأهيلها؟
- بالنسـبة للمدارس املهدمـة فقد تم 
رصد مبلغ لها، ولألسـف فإن اصحاب 
النفـوس الضعيفـة حاولوا االسـتيالء 
عـىل هذه املبالغ املرصودة والفرار بها، 

لهذا بقي االمر معلقا.
* هل هنالـك حلول للتقليـل من زخم 
املراجعني والروتـني يف املعامالت داخل 

مديرية تربية الكرخ الثالثة ؟
- نعـم، هناك فكـرة ان ترتبط املديرية 

بحزمة مـن االنرتنيت تكون جيدة جدا 
وشـبكة الكرتونيـة قوية، ففـي هذه 
الحالة يكون املراجـع مرتاحا ويطلب 
ما يريد عرب االنرتنـت، وتكون االجابة 
والرد عـىل طلبه برسعـة، لذلك نتمنى 
ان تتحسـن الكهربـاء واالنرتنت حتى 

يتم تطبيق هذه الفكرة.
* املجتمـع متغـري وغري ثابـت، وهذا 
يستلزم ان يكون املعلم ناميا ومتطورا 
يف مهاراته، ما اسـاليب تنمية وتطوير 

املعلم كي يواكب العرص؟
- هذا سـؤال غايـة بالروعة، اوال يجب 
للمعلـم  الراحـة  اسـاليب  تتوافـر  ان 
حتـى تكـون حافـزا لـه، ومنهـا مثل 
الدار واقتناء سـيارة، وان تكون هناك 
مميزات له مثل تخفيـض اجور النقل 

الربي والجوي والتأمني الصحي فضال 
عن الراتب، فكل هذا يوفر البيئة والجو 

املثايل للمعلم حتى يبدع يف الدراسة.
* كثـرة عـدد التالميذ والطـالب داخل 

الصف يسبب ارباكا للتعليم؟
-  كثـرة عـدد التالميذ والطـالب داخل 
الصـف يولد عـدم سـيطرة املعلم عىل 
الصـف وهـو السـبب الحقيقـي لردة 
فعل املعلم او املعلمـة وبالتايل التعامل 
مع الطالب بقسـاوة يف بعض األحيان، 
وايضـا البيئة لها دور كبـري يف تهذيب 

الطالب وتطوره.
* كلمة أخرية؟

- شـكرا لكم عىل اتاحـة هذه الفرصة 
من أجـل التحـدث عن بعـض األمور، 

وكل التوفيق والنجاح لكم.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير النفط، إحسـان عبد الجبار، امس السبت، عن 
انطالق أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة اليوم االحد. 
من جانب اخر، أعلنت الوزارة عن وضع الحجر االسـاس 
ملحطة معالجـة للنفط بالرقعة االستكشـافية 9 جنوبي 

البالد بطاقة 100 الف برميل.
وقال عبـد الجبار يف بيان: إن ”املنتـدى يأتي ضمن توجه 
العراق لدعم جميع املبـادرات والجهود للتحول التدريجي 

من الطاقة التقليدية إىل النظيفة واملتجددة“.
واضـاف أن ”املشـاريع سـتتم بالتعـاون بـني الرشكات 
الوطنية والرشكات العامليـة الرصينة واملتخصصة يف هذا 

املجال“.
واشـار اىل ان ”املنتـدى خطـوة مهمة تهـدف إىل االطالع 

والتعرف عىل أحدث التجارب والتطبيقات العملية يف هذا 
املجال“.

مـن جانب اخـر، أعلنـت وزارة النفـط العراقيـة، امس 
السـبت، عن وضع حجر االساس ملحطة معالجة للنفط 
بالرقعة االستكشـافية 9 جنوبـي البالد بطاقة 100 الف 

برميل.
وقـال رئيس رشكـة النفـط الوطنيـة التابعة للـوزارة، 
احسـان عبد الجبـار، يف بيـان صدر عـىل هامش وضع 
حجـر االسـاس ملحطـة معالجة النفـط الخـام للرقعة 
االستكشـافية التاسـعة ضمـن حقل الفيحـاء النفطي 
يف محافظـة البرصة بطاقة 100 الف برميـل باليوم: إن 
”الرشكـة والوزارة حريصتـان عىل تنفيـذ خططهما يف 
تنفيذ مشـاريع تطوير الرقع االستكشافية بهدف زيادة 

معدالت االنتاج من النفط الخام“.
وأضاف عبد الجبـار، وفق البيان، الذي ورد إىل ”الزوراء“: 
أن ”مرشوع تطوير حقل الفيحاء النفطي من املشـاريع 
املهمة إلنتاج النفط الخفيف، وهو احد الحقول الحدودية، 
وتسـتهدف النفط الوطنية من هذا املـرشوع انتاج يصل 
إىل 100 الـف برميل من النفط الخـام، باإلضافة اىل انتاج 
كميات من الغاز بطاقة 135 مقمق يف مرحلة مسـتقبلية 

لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية“.
وتابع أنه ”رغم التحديات فإن وزارة النفط ورشكة النفط 
الوطنية تخططان لزيادة االنتـاج خالل األعوام القادمة، 
ما يـؤدي اىل زيـادة االيـرادات املالية للخزينـة االتحادية 

وبالتايل رفع مستوى الخدمات املقدمة للشعب“.
واشـار اىل ”اهميـة تطويـر مشـاريع الطاقـة النظيفـة 

واملصـادر البديلـة للطاقـة االحفوريـة التـي تقلـل مـن 
اسـتخدام الوقود االحفوري وبالتـايل يقلل من النفقات“، 
مشـرياً اىل ان ”العالـم متجـه نحـو الطاقـة النظيفة بال 

تراجع“.
ووقعـت وزارة النفـط يف 27 كانـون الثانـي 2013 عقد 
الخدمة لتطوير الرقعة االستكشـافية التاسعة بصيغتها 
النهائيـة مـع ائتالف رشكتـي كويـت انرجـي الكويتية 
ودراغـون االماراتيـة الذي فاز بهذه الرقعـة ضمن جولة 
الرتاخيص الرابعة الخاصة بالرقع االستكشـافية وبأجر 

ربحي قدره 6,24 دوالر للربميل النفط املكافئ .
 وتوقعت وزارة النفط العراقية ان تكون الرقعة التاسـعة 
التي تقع يف محافظة البرصة بمسـاحة 900كم إن تكون 

ذات احتماالت هايدروكاربونية (نفطية).

بغداد/ الزوراء:
والشـؤون  العمـل  وزيـر  اقـّر 
االجتماعية بأن ملف االستثمار 
يف العـراق عبـارة عـن متاجرة 
واكذوبة كبرية، مؤكدا عدم وجود 
أي اسـتثمار حقيقي يف العراق. 
مـن جانب اخـر، أعلنـت وزارة 
العمـل والشـؤون االجتماعيـة 
عن احتساب الخدمة العسكرية 
مضاعفـة للعمـال املضمونـني 

ألغراض التقاعد.
وقـال وزيـر العمـل والشـؤون 
االجتماعيـة، عـادل الركابي، يف 
حوار تابعته ”الزوراء“: ”اقولها 
بمـلء الفـم وبصـدق ان ملـف 
االسـتثمار هـو اكذوبـة كبرية 
باستثناء بعض املشاريع“، مبينا 

أنـه ”ال يوجد اسـتثمار وتوجد 
متاجرة بقانون االستثمار“.

وكشف الركابي عن ”وجود بيع 
املواقـع  يف  واألرايض  لإلجـازات 

املميـزة“، مبينـا أن ”األرايض يف 
املواقـع املميـزة يتـم بيعها من 
مسـتثمر اىل آخر“. وأشار وزير 
العمل اىل ان ”االسـتثمار تحول 

مهمـة  ملواقـع  اسـتنزاف  اىل 
وتنافس غري مرشوع“، الفتا اىل 
أن ”املشاريع الكاذبة والوهمية 

تقدر باآلالف“. 
من جانـب اخر، أعلنـت وزارة 
العمـل والشـؤون االجتماعية، 
امـس السـبت، عـن احتسـاب 
الخدمـة العسـكرية مضاعفة 
ألغـراض  املضمونـني  للعمـال 
دائرة  التقاعـد. وقالـت مديـر 
التقاعـد والضمـان االجتماعي 
خلـود  الـوزارة،  يف  للعمـال 
حـريان، يف ترصيح صحفي: إن 
”مجلـس إدارة صنـدوق تقاعد 
عـىل  وافـق  العمـال  وضمـان 
احتسـاب الخدمـة العسـكرية 
(الحـركات) خدمـة مضاعفـة 

ألغـراض التقاعـد“. وأضافـت 
حـريان أن ”الهـدف مـن هـذه 
الخطـوة هـو إنصـاف رشيحة 
وضمـان  املضمونـني  العمـال 
حقوقهم أسوة باملتقاعدين من 
الوزارات“.مبينـة  يف  املوظفـني 
أن ”قانـون التقاعـد والضمان 
سـيكون  للعمـال  االجتماعـي 
ضامناً لفئة كبرية من العمال يف 
جميع مشاريع القطاع الخاص 
واملختلط“. وأوضحت أن ”رغبة 
الـوزارة بإقرار قانـون التنظيم 
النقابي للعمال ملا له من أهمية 
يف تنظيـم الحيـاة النقابية لهم، 
وأن الـوزارة سـتتابع املوضوع 
إلقـراره  الدولـة  مجلـس  مـع 

بأرسع وقت“. 

بغداد/ الزوراء:
  تقـرتُب رشكة سـيمنز األملانية 
من إنشاء محطة توليد كهربائية 
سـعة 450 ميـكا واط وصيانـة 
وتأهيـل املحطـات الكهربائية يف 
محافظـة ذي قـار. مـن جانـب 
اخر، ذكـر مدير صنـدوق اعمار 
ذي قـار ان اكثر من 15 مرشوعاً 
مـن مشـاريع الصنـدوق املنفذة 
يف املحافظة تم اسـتالمها بشكل 

اويل.
رافـع  املحافـظ،  نائـب  وقـال 
الشـامي، يف ترصيـح صحفـي: 
اتفاقـاً  أبرمـت  ”املحافظـة  إن 
األملانيـة  سـيمنز  رشكـة  مـع 
يتضمن إنشـاء محطة كهربائية 
يف املحافظـة بسـعة 450 ميـكا 

واط“.

املـرشوع  أن  الشـامي  وأضـاف 
يتكون من 9 وحدات غازية وينفذ 

خالل عام من تاريخ املبارشة“.

إىل  يهـدف  ”املـرشوع  أن  مبينـا 
إضافـة قـدرات جديـدة لتوليـد 
الطاقة الكهربائية يف املحافظة“.

وأشار اىل ان ”االتفاق مع سيمنز 
اشتمل أيضاً عىل تأهيل محطات 
إذ  القائمـة وصيانتهـا،  التوليـد 

مـن  جديـدة  مرحلـة  سـيفتح 
التعاون مع هذه الرشكة العاملية 

العمالقة يف قطاع الكهرباء“. 
من جانب اخر، ذكر مدير صندوق 
اعمـار ذي قـار، رزاق الركابـي، 
امـس السـبت، ان اكثـر من 15 
مرشوعاً من مشـاريع الصندوق 
املنفذة يف املحافظة تم اسـتالمها 

بشكل اويل.
ترصيحـات  يف  الركابـي  وقـال 
 15 مـن  ”اكثـر  ان  صحفيـة: 
مرشوعـًا مـن املشـاريع املُحالة 
والتي تم تنفيذها استلمت بشكل 

اويل“.
واضـاف ان ”هناك اكثـر من 50 
مرشوعا نسب االنجاز الفعيل فيه 
وصلت اىل %75 والعمل مسـتمر 

يف متابعة بقية املشاريع“.

‚ÏÓ€a@Ú–Óƒ‰€a@Ú”b�‹€@÷aã»€a@Ùán‰fl@fib‡«c@÷˝�„a@Â‹»m@¡–‰€a
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b«Îãìfl@50@Âfl@ãr◊c@·‹èm@Â‹»Ì@Úƒœb0a@äb‡«g@÷Îá‰ñ

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن وزير املوارد املائية، مهدي رشـيد الحمداني، امس السـبت، قرب املبارشة 
بمرشوع التحول من الري املفتوح اىل الري املغلق وسـتكون البداية يف محافظة 
ذي قـار. وقال الحمدانـي يف بيان نرشته الـوزارة واطلعت عليه «الـزوراء»: ان 
التحول من الري املفتوح اىل الري املغلق يمثل الحل األمثل لعدم هدر املياه وتقنني 
استخداماتها مع زيادة الغلة الزراعية يف ظل مواجهة تحديات التغريات املناخية 
التـي تمـر بها البالد. يذكر أن العراق يعاني من شـح امليـاه نتيجة قلة األمطار 
وانخفـاض إيرادات املياه يف نهري دجلة والفـرات، مما أثر عىل الخطة الزراعية 

للموسم الحايل التي تقلصت اىل ٥٠٪ عما كان عليه خالل املوسم املايض.

بغداد/ الزوراء:
أصدر مرصف الرافدين، امس السبت، بيانا بشأن املتلكئني يف تسديد ما بذمتهم.
وقال املرصف يف بيان مقتضب تلقت «الزوراء» نسـخة منه: «اسـرتجعنا مبالغ 
كبـرية مـن املتلكئـني عن تسـديد ما بذمتهـم من اقسـاط القروض وال سـيما 

بسماية». واضاف املرصف ان «العمل مستمر السرتداد االموال من املمتنعني».

بغداد/ الزوراء:
عـدِت النائبـة عن اإلطار التنسـيقي، ابتسـام الهـاليل، امس السـبت، أن مد 
أنبـوب نفط إىل العقبة قد يعرض حكومة مصطفى الكاظمي املنتهية واليتها 
للمساءلة القانونية . وقالت الهاليل يف ترصيح صحفي: إن ”مد أنبوب نفط من 
البرصة إىل العقبة نهبا لثروات العراق“، مبينة أن ”هذا األمر يشوبه الكثري من 
شـبهات الفساد سوف نتصدى لهذا املرشوع داخل مجلس النواب“. وأضافت 
أن ”حكومـة ترصيف االعمال تريـد مد أنبوب يكلف ميزانيـة الدولة مليارات 
الـدوالرات، فضـال عن هدر للمـال العام“. مشـرية اىل ان ”اإلطار التنسـيقي 
سـيتصدى لهـذا املرشوع خـالل الجلسـات القادمة وربما يعـرض الحكومة 
املنتهية واليتها للمساءلة القانونية“. وكان عضو تحالف الفتح، حسن سالم، 
عّد، يف ترصيح سابق، الصمت السيايس عىل مد أنبوب نفطي إىل ميناء العقبة 

االردني بأنه دليل عىل الخيانة.

@›Ó‹‘n€@aáÌáu@b«Îãìfl@Â‹»m@ÜäaÏæa
ã€a@ıb‰qc@ÍbÓæa@äáÁ
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@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc
السعراملادة

  2,500 دينار زيت الطعام ( 1 لرت )

  9,500 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,250 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,000-1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

1750-2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,250 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

 2,000 دينارماش( 1 كغم )

ÚÓˆbì„�a@ÜaÏæa@äb»éc
السعراملادة

1,300,000 دينارشيش اوكراني (1 طن)

.1,090,000 دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

120,000   دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

115,000  دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

375,000 دينار  سكس رمل فحص

275.000  دينارسكس حصو مكرس

730.000  ديناردبل الطابوق

930,000 ديناردبل طابوق احمر

500,000  دينارجص  ( 1طن )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 12,000 – 13,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 11,000 – 12,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 7,500 – 8,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

 4000 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

5.500 – 6000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,000 – 6,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000 دينارتمر برحي750 دينارالطماطة

1000-1250 دينارالربتقال2000 ديناراللوبيا

2000-2500 دينارالخوخ750 دينارالبطاطا

1000-1250 دينارالتفاح1000-1250 دينارالخيار

750-1000 دينارالليمون1500دينارالفلفل

1000-1250 ديناراللنكي1250 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج750 دينارالبصل

1250-1500 ديناراملوز1500 دينارالجزر

1500 ديناررمان2500 دينارفاصوليا

750 ديناررقي750 دينارلهانة

1000 ديناربطيخ750 دينارقرنابيط

2000-2500 دينارالعنب750 دينارشجر

1500 ديناركريب فوت500 دينارخس

1500-2000 دينارالكيوي750 دينارشلغم

1500 دينارالسندي750 دينارشونذر

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف 

األسواق املحلية بشكل طفيف، امس السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة 
ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت للمثقال 
الواحـد عيـار ٢١ من الذهـب الخليجي والرتكي 
واألوربي سـعر بيـع ٣٧٧ الـف دينار، و سـعر 
الـرشاء ٣٧٣ الفـاً، فيمـا كانـت االسـعار ليوم 

الخميس املايض ٣٧٨ الف دينار.

واشـار إىل أن سـعر بيـع املثقـال الواحـد عيار 
٢١ مـن الذهـب العراقي سـجل انخفاضا ايضا 
عنـد ٣٤٧ الف دينـار، يف حني بلغ سـعر الرشاء 
٣٤٣ ألفا.وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي 
عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الف دينار و٣٨٥ ألفاً، 
فيما تراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقي 
بني ٣٥٠ الفاً و٣٥٥ الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
قـار،  ذي  محافظـة  أكـدت 
امس السـبت، أن العام ٢٠٢٢ 
مشـاريع  إنشـاء  سـيتضّمن 
اسـرتاتيجية ضمـن صنـدوق 
بينمـا  املحافظـة،  إعمـار 
أشـارت إىل أنَّ املشاريع سُتعيد 

للمحافظة ألقها.
وقال املحافظ، محمد الغزي، يف 

ترصيح صحفي: إنه ”تم البدء 
رسمياً بإعداد خطة عام ٢٠٢٢ 
لصندوق إعمار ذي قار وتنمية 
األقاليـم، إذ سـتكون مختلفة 
التنـوع  حيـث  مـن  تمامـاً، 
بـني مشـاريع البنـى التحتية 
للمناطـق التـي لـم ُتشـمل يف 
خطة العام السابق، إضافة إىل 
مشاريع اسـرتاتيجية تنموية، 

ومشـاريع جمالية، من شأنها 
أن ُتعيد لذي قار ألقها“.

وبشـأن العام املـايض، أوضح 
الغـزي: أنه ”تمـت إحالة أكثر 
من ٢٠٠ مرشوع عىل صندوق 
إعمـار ذي قار شـملت أقضية 
املحافظـة،  ومركـز  ونواحـي 
فضال عن إحالة ما يقارب ١٥٠ 
مرشوعاً عىل تنمية األقاليم“. 

بغداد/ الزوراء:
اكد عضو مجلس النواب السابق، ايوب الربيعي، 
امـس السـبت، أن اسـتثمار حقـل املنصوريـة 

الغازي سيوفر ٥ االف فرصة عمل.
وقـال الربيعي يف حديث صحفي: ان“ اسـتثمار 
حقل املنصورية الغازي ثاني اكرب حقول العراق 
باالحتياطات الغازية يمثل خطوة مهمة يف تنويع 
مصـادر الطاقة يف البالد وخلـق االكتفاء الذاتي 
من ملـف الغاز الطبيعي ملختلف االسـتخدامات 

خاصة تشغيل محطات توليد الكهرباء“.
واضـاف الربيعـي ان ”القـوات االمنيـة عملـت 
خطة شـاملة لتأمـني حقل املنصوريـة الغازي 
منذ ٢٠١٤ ولم تسـجل اي خروقات يف محيطها 
وتحويـل الحقـل اىل فرصة اسـتثمارية لصالح 

رشكة صينية سـيكون بداية مهمة يف اسـتثمار 
الثروات الطبيعية“، متوقعا أن ”تسهم يف توفري 
مـا ال يقل عن ٥ االف فرصـة عمل كمرحلة اوىل 

بشكل مبارش وغري مبارش“.
واشار اىل ان ”هناك دراسات مستقبلية يف تحويل 
حوض املنصورية اىل اكرب مجمع للبرتكمياويات 
عىل مسـتوى العـراق ألنه يضم حقـول نفطية 
ويف موقع اسـرتاتيجي مهم ما يؤدي اىل انتعاش 
االمنيـة  ”التحديـات  ان  اقتصادي“.مؤكـدا 
محـدودة واالجهـزة االمنيـة سـتبادر اىل وضع 
احزمـة متعاقبة ملنـع اي خروقات“.ويعد حقل 
املنصوريـة الغـازي ثانـي اكـرب حقـول العراق 
باالحتياطـات بعـد حقل عـكاز يف االنبار وتمت 

احالته لرشكة صينية قبل ايام الستثماره.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي ترشين السوري أن مهاجمه باسل مصطفى رفض االنضمام لفريق القاسم الذي ينشط يف 
الدوري املمتاز.وقال ترشين، يف بيان رسـمي: ”تلقى ترشين عرضا من نادي القاسـم الريايض، مبديا 
رغبته يف التعاقد مع مهاجم فريقنا باسـل مصطفى، للمشـاركة معهم يف الـدوري العراقي املمتاز“.
وتابع: ان باسل مصطفى رفض فكرة االنتقال ومغادرة النادي يف هذه الفرتة، نظرا لحاجة الفريق له 
يف بطولتي الدوري والكأس ومسـابقة كأس االتحاد اآلسيوي، وأكد أن من واجبه إكمال املوسم، وبذل 
كل جهد ممكن لخدمة النادي“.وكان العبا ترشين، كامل حميشة وعبد الرزاق املحمد، قد تعاقدا قبل 

أيام مع الكرخ فيما رفض ترشين احرتاف العبيه، عيل البشماني وكامل كواية.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ متابعة الزوراء
الوطنـّي  املنتخـِب  أكـَد طبيـُب 
عبد الكريم الصفـار، أن الالعب 
حسـني عيل سـيخضع لكشـف 
أن  الصفار  الطبية.وقال  األشعة 
”إصابـة الالعـب حسـني عيل ال 
تدعو للَقلِق، حيث تعرَض الالعب 
اىل تدخـٍل عنيٍف أثنـاء مواجهِة 
أوغنـدا التي أقيمت اليـوم، أدت 

إىل إصابتـِه بجـرٍح مـع َكدمـٍة 
قويٍة لعظم السـاق، وتم عالجُه 
بتضميـِد  الرسعـة  وجـِه  عـىل 
الجرح وتخييطه بثالث غرزاٍت“.
وأضـاَف الصفـار، ان ”الالعـب 
سـيكون بحاجـٍة اىل الراحِة من 
أسبوٍع اىل عرشة أياٍم، ومن أجل 
التأكد من سـالمِة العظم سـيتم 

عرضُه لكشِف األشعة الطبّية“.

@Ô‹«@µèy@Úibñg@Zäb–ó€a
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بغداد/ عماد الركابي   

أكد املرشف الدويل واآلسـيوي، أحمد قطيشات،  
أن مبـاراة العـراق وأوغنـدا عكسـت جاهزية 
بغداد الستضافة املباريات، مشرياً اىل أن تنظيم 

املباراة كان ناجحاً ومثالياً.

الـذي أرشف عـىل مبـاراة  وقـال قطيشـات، 
املنتخـب التـي جـرت عىل أديـم ملعـب املدينة 
الـدويل يف العاصمـة بغـداد إن ”املبـاراة كانت 
مثالية من جميـع النواحي التنظيمية واألمنية 

والتنسـيقية، وهي رسـالة لالتحاد الدويل بأن 

العراق قادر عىل اسـتضافة املباريـات الدولية 
الرسمية يف بغداد والبرصة وكربالء وأربيل“. 

وأكد قطيشات أن ”االتحاد العراقي لكرة القدم 
ووزارة الشـباب والرياضـة والقـوات األمنيـة 
السـاندة كانوا عـىل أعىل املسـتويات الخاصة 
بالتنسيق من أجل إنجاح هذه املهمة الرياضية 

التي تعكس الصورة الحقيقية لواقع بغداد“.
 الفتـًا اىل أن ”املبـاراة الوديـة كانـت مثاليـة 
جداً من جميـع النواحي، ونجـح فيها االتحاد 
العراقي بكل جدارة، وستكون خري دليل يعكس 

جاهزية بغداد الستضافة املباريات“.

الدمام /كريم قحطان 
لـم يتمكن منتخبنا الوطنـي لكرة اليد من 
تجـاوز منافسـه االيرانـي بعـد ان خـرج 
خارسا امامه ٢٨ - ٢٥ هدفا يف اللقاء الذي 

جرى بينهما امس يف قاعة وزارة الرياضة 
وهي مـن مباريات املجموعـة الثانية من 
دور الثمانيـة، وانهـى املنتخـب االيرانـي 

الشوط االول لصالحه ايضا ١٦ - ١٢ .

وقدم العبونا مسـتوى جيدا يف هذه املباراة 
اشادت به جميع االوساط االعالمية فضال 
عن مدربي املنتخبات املشاركة يف البطولة 
إال ان عامـيل الخربة واللياقـة البدنية التي 
يتمتـع بهـا املنتخـب االيرانـي كان لهما 
الدور الكبري يف اعادة ترتيب االوراق والفوز 
يف املبـاراة رغـم تقدم منتخبنـا يف الدقائق 

العرشة االخرية بفارق هدفني.  
وقال مـدرب منتخبنـا الوطني لكـرة اليد 
رشيف مؤمن: ان املبـاراة يف بدايتها كانت 
خارجـة عـن سـيطرة العبينا وبـدأ فارق 
االهـداف لصالـح املنتخب االيرانـي ولكن 
بمرور الوقت تمكنوا من العودة اليها مرة 
اخرى وهذا هو العامل النفيس الذي نعمل 
عليـه دائمـا وهـو مواصلة اللعـب وعدم 

فقدان االمل وخاصة يف لعبة كرة اليد. 
 واضـاف رشيـف خالل املؤتمـر الصحفي 
الـذي عقـد يف املركـز االعالمـي للبطولة: 
ان فـارق القدرات بـني املنتخـب العراقي 

كبـرية وهنـاك جمـل  ليسـت  وااليرانـي 
تكتيكيـة ودفاعية وضعناهـا ونحاول ان 
نلعـب عليهـا ولكـن عندما يحصـل فيها 
اخطاء مع املنتخبات الكبرية لن تسـتطيع 
العودة مرة ثانية للمباراة ولكننا تمكنا من 
العودة ألجواء املبـاراة والوصول اىل نتيجة 
التعـادل ويبقـى خـروج الالعـب جاسـم 
مـن املبـاراة بعـد حصولـه عـىل البطاقة 
الحمراء والذي هو احد افضل الالعبني من 
الناحية الهجوميـة اىل جانب زميله ماجد 
عبـد الرضـا يف اول دقيقتـني مؤثرة بعض 
اليشء ورغـم الخسـارة إال ان االمل يبقى 
قائما حيـث تنتظر منتخبنا مباراتني امام 
البحريـن والكويت مـن اجل الحصول عىل 
املركـز الثالث يف املجموعة واملنافسـة عىل 
البطاقة الخامسـة املؤهلة لنهائيات كأس 

العالم ٢٠٢٣.
ومـن جهته، قـال مدير املنتخـب الوطني 
محمـود صبحـي: ان منتخبنـا تمكن من 

اخـراج املبـاراة بصـورة جيـدة والفريـق 
االيراني تفاجأ باملسـتوى الذي ظهر عليه 
الالعبون وهو املستوى الحقيقي للمنتخب 
خسـارة الفريـق اليوم وحسـب مجريات 
املباراة لم تكن مسـتحقة وربما التحضري 
واالصابات وعدم توفـر البديل خاصة بعد 
خـروج جاسـم غصـاب لعدم وجـود من 
يعـوض غيابه يف حالة الهجـوم مع ماجد 
عبد الرضا الذي تحمل العبء االكرب كما ان 
الالعب وائل الذي قدم مستوى جيدا جدا يف 
الشوط االول إال ان الالعبني االيرانيني لعبوا 
معه بأسـلوب الضغـط عليـه باعتبار ان 
العمل كان من الجانب الذي يلعب فيه، كلها 
اسباب وراء عدم تحقيق النتيجة االيجابية 
باالضافـة اىل ضعف اللياقة البدنية لبعض 
الالعبـني وعدم الرتكيز يف بعـض االوقات، 
وبالرغـم من ذلك فإن العبينـا تمكنوا من 
التقـدم عىل الفريق االيراني، كما ان الحظ 

لم يقف اىل جانب العبينا.
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بغداد/ الزوراء

أوضَح املديـُر اإلداري للمنتخِب الوطني 

بكرة القدم غيـث مهنا: ان الالعب أيمن 

حسـني لديـه مشـكلٌة إداريـٌة ُمتعلقة 

بجواز سـفره قد تمنعه من التواجد مع 

املنتخِب الوطنـي يف مباراته أمام نطريه 

اللبنانـي بالتصفياِت اآلسـيويِة املؤهلة 

اىل نهائيـات كأس العالـم، وذلك بعد أن 

تلقينا كتاباً رسمياً من االتحاِد اللبناني 

لكرِة القـدم يوضُح فيـه اعتذارهم عن 

اسـتحصال تأشـرية دخـوِل الالعب اىل 

األرايض اللبنانيـة وفق ممانعِة الجهاِت 

األمنّية اللبنانّية ملنحه تأشـرية الدخول 

بسـبب ثباِت ختـم دخولـه اىل األرايض 

الفلسطينية يف جوازه.

عـىل صعيـٍد متصـٍل، أوضـَح املنسـق 

الوطنـي، محمـد  اإلعالمـّي للمنتخـِب 

عمـاد: ان موضوع تواجد أيمن حسـني 

الوطنـّي ملباراتـي  املنتخـِب  مـع وفـد 

إيـران ولبنـان لم يحسـم بعد مـن قبل 

الجهاِز الفني بسـبب مشـكلٍة إداريٍة يف 

جـواز الالعـب يتحملها الالعُب نفسـه، 

وسـيبقى أمُر اختياره ملباراة إيران عىل 

أقـل تقديـٍر عائـداً للجهاز الفنـي، كما 

ان االتحـاد العراقـّي حاوَل مـرة أخرى 

مفاتحَة الجهات ذات العالقِة لكن األمر 

ُجوبه بالرفض من قبل الجهات األمنّية 

اللبنانيـة، وبالرغـم من إصـدار الالعب 

(أيمـن حسـني) جواَز سـفٍر جديـٍد إال 

ان اسـمه مثبت عليه املنـع من الدخول 

يف نظـام البياناِت االلكرتونيـة للجهاِت 

األمنيـة اللبنانّية، بالرغـم من احتفاظ 

الالعب بنسخٍة من جوازه القديم لغرض 

تفادي املشكلة وحل األمر.

وأضاَف عمـاد: ان االتحاد العراقّي أبرَق 

يوم امس السـبت اىل االتحاد اآلسـيوي 

تفاصيـَل ما يحـدث، وطالـَب برضورِة 

حِل اإلشـكال لتسهيل أمِر تواجد الالعب 

أيمـن حسـني مـع املنتخـب الوطنّي يف 

مباراِة لبنان.

تجـدُر اإلشـارة اىل ان الالعـب سـبق أن 

زاَر القـدس مـع ناديـه القـوِة الجوية 

يف وقـٍت سـابٍق ويشـرتط لـكل العـٍب 

اسـتحصال ختٍم مؤقٍت (ستيكر) يثبت 

خـارَج الغـالف الخارجـي للجـواز من 

قبل سـلطاِت الكيـان الصهيونـي أثناء 

الدخـول، وبإمـكان الالعـب إتالفه بعد 

نهايـِة زيارتـه لتجنب تفادي املشـاكل 

اإلداريـة واألمنية مـع البلـدان األخرى 

التي ال تسمح بدخول أي شخٍص مثبتة 

زيارته للقدس، وهذا ما لم يتم فعلُه من 

قبـل الالعب، حيـث سـبق أن زاَر مطار 

بريوت الـدويل (ترانزيـت) فيما بعد مع 

املنتخِب الوطني وتم تثبيُت اسم الالعب 

ورقم جـوازه بأنه مثبت عليه ما ذكر يف 

أعاله.

وأعلَن مدرب املنتخـِب الوطني، زيليكو 

برتوفيتـش، قائمَة الالعبني املُسـتدعاة 

ملباراتـي منتخبـي إيـران ولبنان ضمن 

التصفيـاِت املؤهلة ملونديال قطر 2022 

.وستغادُر بعثة املنتخِب الوطني يوم غٍد 

األحد اىل طهران. 

وتألفـت القائمُة من: فهـد طالب، عيل 

ياسني، حسن احمد، عالء عباس، أحمد 

فرحان، حسن عبد الكريم ، حسني عيل 

، محمد عيل عبود ، يارس قاسـم، حسن 

رائـد ، شـريكو كريـم، منـاف يونـس، 

مصطفـى ناظم ، احمد إبراهيم ، سـعد 

عبد األمري، حسـني جبار ، بشـار رسن، 

أمجد عطـوان ، عيل فائـز، مهند جعاز 

، أمـري العمـاري ، فرانـس ضيـاء، عيل 

الحمـادي، زيـدان اقبال، أيمن حسـني، 

علماً أن االخري ال يزال موضوع مشاركته 

ضـد لبنان معلقاً، لكنه سـيكون ضمن 

قائمِة الوفد ملباراة إيران.

بغداد/ متابعة الزوراء
 واصل نـادي الحلة انتصاراتـه يف الدوري املمتاز 
لكرة السلة بعد تغلبه عىل نادي السماوة بنتيجة 
(88-97).واستطاع فريق نادي الحلة لكرة السلة 
مواصلة نتائجه االيجابية ضمـن الدوري املمتاز 
بكرة السـلة بعـد ان تغلـب عىل نادي السـماوة 
فـرض  مـن  تمكـن  حيـث  (88-97)؛  بنتيجـة 
سـيطرته عىل مجريات املباراة منـذ الفرتة االوىل 

لتنتهـي الفـرتة االوىل بنتيجـة (17-23).وبقـي 
نادي الحلة متسـيد اللقاء ليحسـم الفرتة الثانية 
بنتيجـة (41-48) والفرتة الثالثـة بنتيجة (-72
62) والفرتة الرابعة واالخـرية بنتيجة (97-88) 
ليحصـد محرتف نـادي الحلة لقـب افضل العب 
يف املبـاراة بعـد ان لعب املباراة كاملـة بـ 40:00 
دقيقة اسـتطاع من خاللها تسجيل 49 نقطة يف 

سلة نادي السماوة و6 ريباوند و10 اسيست.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الزميـل املصـور احمـد حطـاب التميمـي اكـد 
اكتسابه الشفاء التام من االزمة الصحية التي 
عانى منها كثريا يف االيام املاضية، حيث اجرى 
عمليـة قسـطرة يف مستشـفى ابـن البيطـار 
بالعاصمـة بغداد، خالص دعواتنـا اىل التميمي 
بالشـفاء العاجل وان يمن عليه الرحمن بالصحة 

والعافية التامتني.
 ***************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل صـالح عبد املهـدي احتفل 
بعيد ميـالده قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
أنطاليا  مدينِة  يف  يقاُم  تدريبّي  معسكٍر  يف  الدخوِل  إىل  للشباِب  منتخبنا  يستعُد 
الرتكية للفرتِة من (٢٣/١) ولغاية (٣/٢/٢٠٢٢) استعداداً لالستحقاقاِت املقبلة 

ونهائياِت كأس آسيا.
ويتضمُن املعسكر خوَض أربع مبارياٍت وديٍة مع مدارس كرويٍة ُمختلفٍة، حيث 
سيالقي املنتخُب يف مباراته األوىل فريق داينمو كييف األوكراني تحت 19 عاماً، 
بعد ذلك يالعُب منتخب شباب املكسيك، بينما يخوُض لقاءه الثالث االستعدادي 
منتخب  بلقاِء  التدريبي  معسكرُه  ويختتُم  األوكراني،  دونسيتك  شاختار  أمام 

أذربيجان للشباب.  
ووقَع اختيار املالك التدريبي، بقيادِة عماد محمد، عىل (٢٦) العباً للمشاركِة يف 
العب  ازاد)  (بلند  هما  العراق،  خارج  ينشطان  العبان  بينهم  من  املعسكر،  هذا 
ستغّيُب  بينما  األسرتايل،  ستي  ملبورن  العب  شمعون)  و(رشبل  غرافشاب 
اإلصابُة العب غوتبريغ السويدي (االي عيل) الذي أبلَغ املالَك التدريبّي بحاجتِه إىل 

أسبوعني من أجل التعايف من اإلصابِة التي لحقت به مع فريقه السويدي.
يذكُر أن منتخب الشباب خاَض لقاءين وديني محليني، تعادَل يف األول مع أمانة 
بهدفني  الصناعة  نادي  فريِق  مع  أيضاً  تعادَل  الثاني  اللقاِء  ويف  سلبياً،  بغداد 

لهدفني.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أكد مرشف فريق نادي الزوراء، عبد 
الرحمن رشيد، ان فريق الزوراء عاود  
تدريباته استعدادا للقاء مؤجل أمام 

فريق نادي الديوانية.
وقال رشيد ان «الفريق عاود تدريباته 
املدرب  ارشاف  تحت  السبت  امس 
الفني  والجهاز  االمري  عبد  حيدر 

املساعد عىل ملعب الشالجية».
واضاف ان «لجنة املسابقات حددت 
الثانية  الجولة  من  املؤجلة  مباراتنا 
من  الخامس  اىل  االوىل  املرحلة  من 

الشهر القادم عىل الديوانية».
الوطني  املنتخب  «العبي  أن  وبني 
املحرتفني  والالعبني  واالوملبي 

الزوراء  فريق  بصفوف  سيلتحقون 
ان فيفا دي ينتهي يوم ٢ من  سيما 
قد  منتخبنا  ويكون  املقبل  الشهر 
ضمن  ولبنان  إيران  مباراتي  انهى 

التصفيات املؤهلة لكأس العالم».
الزوراء  «ادارة  ان  اىل  رشيد  وأشار 
عىل  الفريق  يكون  ان  تسعى 
الثانية  املرحلة  يف  الجاهزية  أتم 
خالل  من  الدوري  منافسات  من 
وترميم  جدد  العبني  مع  التعاقدات 
شهدت  اوىل  مرحلة  بعد  الفريق 

تنافساً بني الفرق العرشين».
برصيد  الرابع  املركز  الزوراء  ويحتل 
االوىل  املرحلة  انتهاء  بعد  نقطة   ٣٥

لدوري الكرة املمتاز.
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فـاز ليون عـىل ضيفه سـانت إتيان 1 - 
صفـر يف الجولة 22 من الدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
وسـجل مـوىس ديمبيـيل هـدف املباراة 

الوحيد يف الدقيقة 15 من  ركلة جزاء.
ويأتـي ليـون يف املركـز 11 برصيـد 28 
نقطـة فيمـا يقبع سـانت إتيـان يف قاع 

الرتتيب بـ12 نقطة.
نوريتش سـيتي يهزم واتفورد

ـ تمكن نوريتش سـيتي من تحقيق فوز 
مهم عـىل مضيفه واتفـورد 3 -صفر يف 
الجولة 23 من الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وسـجل األمريكي جوشوا سارجنت هديف 
املواجهة (51 و74) والسلوفاكي جوراي 

كوشكا (2+90) أهداف نوريتش.
ريال بيتيس يمطر شباك إسبانيول

ـ حقـق ريـال بيتيس فوزاً كبـرياً خارج 
أرضه أمام إسبانيول 4 - 1 يف الجولة 22 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وسـجل كل من بورخا إيغليسـياس (31 
من ركلة جزاء و53) واألرجنتيني غويدو 
رودريغيـز (36) والربازييل ويليان (76) 

أهداف الفريق األندليس فيما دّون راوول 
دي طومـاس هدف إسـبانيول الوحيد يف 

الدقيقة 14.

ويحتـل ريال بيتيس املركـز الثالث بـ40 
نقطة.

أرمينيا يهزم فرانكفورت يف 
البوندسليجا

ـ فـاز أرمينيـا بيلفيلـد عـىل مضيفـه 
خـالل   ،2/0 فرانكفـورت  آينرتاخـت 
املبـاراة التـي جمعتهما، ضمـن الجولة 
العرشيـن من الدوري األملاني لكرة القدم 

(بوندسليجا).
وسـجل هـديف أرمينيـا بيلفيلـد، باتريك 
ويمر وأليسـاندرو شـوبف، يف الدقيقتني 

الخامسة و27.
ورفـع أرمينيـا بيلفيلـد رصيـده إىل 21 

نقطة، يف املركز الرابع عرش.
وتوقف رصيد آينرتاخت فرانكفورت عند 

28 نقطة، يف املركز الثامن.
هيالس فريونا يقلب الطاولة عىل 

بولونيا
ـ قلب هيالس فريونا، تأخره بهدف أمام 

ضيفـه بولونيا إىل فوز (2 - 1) يف الجولة 
الـ23 من الدوري اإليطايل لكرة القدم.

تقـدم بولونيـا بهدف سـجله ريـكاردو 
أورسـوليني يف الدقيقـة (14)، وتعـادل 
فريونـا عـن طريـق جيانلـوكا كابراري 
يف الدقيقـة (38) قبل أن يسـجل نيكوال 
كالينيتش الهدف الثاني لفريق فريونا يف 
الدقيقة .(85) ورفـع فريونا، رصيده إىل 
33 نقطة يف املركز التاسع، وتوقف رصيد 

بولونيـا عند 27 نقطة يف املركـز الــ13.
بنفيكا يتفوق عىل أروكا 

ـ فاز بنفيكا عىل أروكا (0-2)، يف الجولة 
الـ19 من الدوري الربتغايل لكرة القدم.

سـجل هـديف بنفيـكا دارويـن نونيـز يف 
الدقيقة (32) من ركلة جزاء، وجونكالو 

راموس يف الدقيقة األخرية من املباراة.
ورفـع بنفيـكا رصيـده إىل 44 نقطـة يف 
املركـز الثالث، وتوقف رصيـد أروكا عند 

14 نقطة يف املركز الـ17، قبل األخري.

يـدرس نادي بايـرن ميونيخ، التحرك 
نحو أحد العبي برشـلونة البارزين يف 
الفرتة األخـرية، خالل فرتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
عـن  ”سـبورت1“  موقـع  وكشـف 
مراقبة النادي البافاري لالعب الوسط 
اإلسباني بيدري، الذي بزغ نجمه مع 

البارسا منذ املوسم املايض.
ورغـم بلوغـه 19 عاما فقـط، إال أن 
بيدري ثبت أقدامه يف تشكيلة الفريق 
الكتالوني األساسية منذ فرتة طويلة، 
ممـا قـاده للتتويـج بجائزتـي كوبا 

والفتى الذهبي ألفضل العب صاعد.
محاولـة  األملانـي،  للنـادي  وسـبق 
التواصل مع بيدري، قبل تجديد عقده 
يف وقت سـابق مع البارسـا، لكنه لم 

يتوقف عن مراقبته منذ ذلك الوقت.
وتسـبب ذلـك يف إغضـاب مسـؤويل 
برشـلونة، الذين أبدوا استياءهم من 
تواصـل البايرن مـع بيـدري وزميله 
سـريجينو ديسـت بدون إبالغ اإلدارة 

الكتالونية.
ومع ذلـك، فإن بايـرن ميونيخ عازم 
عـىل التقـدم بعـرض رسـمي، لضم 
بيدري الصيـف القـادم، رغم تضمن 

عقـده مـع برشـلونة رشطـا 
مليـار  بقيمـة  جزائيـا 

يورو.
بايرن  وسـيحاول 

اسـتغالل الوضع 
ي  د قتصـا ال ا
املتدني للبارسا، 
من أجل إقناعه 

بالتخيل عن الدويل اإلسـباني، إلنعاش 
خزينته.

من جهة أخرى، تحوم الشـكوك حول 
قدرة يوفنتوس عىل االحتفاظ باملدافع 
الهولنـدي ماتيـاس دي ليخت، عقب 
نهايـة املوسـم الحايل، رغـم ارتباطه 

بعقد معه حتى صيف 2024.
وأكـدت العديـد مـن التقاريـر رحيل 
الـدويل الهولنـدي عـن ملعـب أليانز 
بنهاية املوسـم الحايل، ما يفتح الباب 
عمالقـة  ألحـد  انتقالـه  أمـام 

أوروبا.
 La” صحيفـة  وذكـرت 
اإليطاليـة   “Republica
أن بايـرن ميونيـخ لديه 
فرصـة كبـرية يف الظفر 
بتوقيـع صاحـب الــ22 

عاًما يف املريكاتو الصيفي.
ومـن املتوقع رحيـل املدافـع األملاني 
نيكالس سـويل عـن النـادي البافاري 
فـور انتهاء عقده بنهاية املوسـم، ما 
يفتـح البـاب أمام تحـرك بايرن نحو 

بديل له.
رغـم ذلك، نفـت صحيفة ”سـبورت 
بيلد“ وجـود أي اتصـاالت من جانب 
بايـرن ووكيل دي ليخت أو مسـؤويل 
يوفنتوس يف الوقـت الراهن، لكن من 
املتوقـع أن تبـدأ يف األسـابيع القليلة 

املقبلة.
وتبقـى هناك معضلة قـد تعوق بطل 
البوندسـليجا عن ضم املدافع الشاب، 
وهـي قيمة الصفقـة املرتفعة، حيث 
مـن املتوقع أال يتخـىل يوفنتوس عنه 

بمقابل أقل من 65 مليون يورو.
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دافـع األملاني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن مدافعه ترينت 
ألكسندر-أرنولد، بعد أن تعرض مؤخرًا لبعض االنتقادات.

وقـال كلوب، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة ”مرتو“ الربيطانية: 
”ال أعرف أي شخص يلعب مثل ترينت. إنه ظهري أيمن باإلضافة 

إىل كونه حاسًما ومؤثرًا“.
وأضـاف: ”لقد سـمعت مرة أخرى أثنـاء التواجـد يف الحافلة يف 
طريـق العودة إىل املنزل عقب مباراة آرسـنال، حيث كان التلفاز 
يعمـل والناس يتحدثون، وأنا حًقا ال أحب قولهم إن دفاع أرنولد 

ليس جيًدا، لكنه العب هجومي أفضل“.
وتابـع: ”اعتقدت أنه قدم أداء دفاعًيا رائًعا ضد آرسـنال، عندما 
لعـب عىل مارتينييل الصغري، الذي سـنتحدث عنه يف املسـتقبل. 

يمكنني أن أعدكم بذلك“.
وواصـل: ”إذا لم يتعـرض مارتينييل إلصابات كبرية، سـيحظى 
بمسـرية احرتافية مناسـبة، لذلك من الجيد حًقا ما فعله أرنولد 

ضده يف املباراة“.
وختـم: ”لقد أبقـى مارتينييل مشـغوالً يف املبـاراة، وعندما كان 

يظهر، تعامل أرنولد مع الوضع بشكل جيد“.

دخل مانشسرت سيتي يف محادثات لضم جوليان ألفاريز، مهاجم 
ريفر بليت األرجنتيني، الذي يملك رشطا جزائيا ترتاح قيمته بني 
15 و17 مليون جنيه إسرتليني. وأشار موقع ”سكاي سبورتس“ 
إىل امتـداد عقـد ألفاريز مع ريفر بليت، حتى شـهر ديسـمرب/
كانون أول 2022. وسـجل املهاجم 36 هدًفـا وصنع 25 آخرين 
يف 96 مبـاراة مع فريقـه، كما خاض املهاجـم البالغ من العمر 
21 عاًما، 5 مباريات دولية رفقة األرجنتني. ويبحث السيتي عن 
التعاقد مع مهاجم منذ رحيل هدافه التاريخي سريجيو أجويرو، 
وفشله يف التعاقد مع هاري كني الصيف املايض. وعىل الرغم من 
قلة الخيارات لدى مانشسـرت سـيتي يف مركز املهاجم الرصيح، 
إال أن الفريـق يتصدر جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي بفارق 11 
نقطة عـن أقرب مالحقيـه ليفربول، والذي خـاض مباراة أقل.
ويحظـى ألفاريـز باهتمام كبري مـن جانب مانشسـرت يونايتد 

وبايرن ميونيخ، وبعض األندية الكربى يف أوروبا.

أكد أنطونيو روديجر، مدافع تشـيليس، سـعادة أرسته 
بالتواجـد يف العاصمة الربيطانية لنـدن، يف الوقت الذي 
تسـتمر فيه املحادثات مع إدارة البلـوز من أجل تجديد 

تعاقده الذي ينتهي الصيف املقبل.
وقال روديجر يف حوار مع ”سـكاي سـبورتس“ بشـأن 
وضعـه الحايل مع تشـيليس: ”كما هو الحـال دائًما، أنا 
ملتزم ألقـىص درجة مع النـادي، املحادثات جارية من 

طريف ومن قبل النادي، وهذا كل يشء يمكنني قوله“.
وعـن العوامـل التي سـتؤدي إىل حسـم قـراره الخاص 
بخطوتـه املقبلة: ”يجب االسـتماع إىل أرستـي، أطفايل 
ولـدوا هنا يف لندن، وهذا يؤكد سـعادتهم بالتواجد هنا، 

أمـا باقي األمور فتتعلق بصناع القرار، وسـنرى 
إذا كان من املمكن التوصل إىل اتفاق أم ال“.
وتابـع: ”مـن السـهل االلتزام حتـى نهاية 
عقدي، وهذه ليسـت كلمـات فقط، أعتقد 
أننـي أظهـرت ذلـك دائًما، مـررت بفرتات 
أسـوأ بكثري مـن تلك، وبالتـايل أجد الوضع 
سهًال بالنسبة يل، أنا أركز عىل ما يحدث هنا 
ويف أرض امللعب“. وأتم: ”أدين لكل شـخص 
هنـا يف النادي من املـدرب وزمالئي وأرستي، 
وبالتـايل أركـز عـىل األمـور املهمـة، أما عن 

التكهنات، فال يمكنني قول أي يشء عنها“.

فتـح نادي فيورنتينـا اإليطايل، بـاب الرحيل أمام 
مهاجمـه وهدافه الرصبي دوشـا فالهوفيتش، يف 

ظل تهافت األندية األوروبية عىل التوقيع معه.
صاحـب الــ21 عامـا أثبـت جدارتـه بقميـص 
الفيـوال هذا املوسـم، حيـث نجح يف تسـجيل 17 
هدفـا بالدوري اإليطـايل، اعتىل بها صـدارة هدايف 

املسابقة.
من جانبه، كشـف جوي بارونـي، املدير الريايض 
  “La Nazione” للفيـوال، يف ترصيحات لصحيفـة
اإليطاليـة، عن وصول عروض رسـمية إىل النادي 

من أندية الربيمريليج بشأن فالهوفيتش.

وقال باروني: ”بعض األندية اإلنجليزية 
دخلت يف مفاوضات معنا، لكننا 

لم نتوصل التفاق حتى اآلن“.
انتقـال  فـإن  ذلـك،  رغـم 
الربيمريليج،  إىل  فالهوفيتش 

عـدم  بسـبب  معقـدا  يبـدو 
رغبة الالعـب يف اللعب بإنجلرتا، 

فضال عن سـوء التواصـل بني وكيله 
ومسؤويل فيورنتينا.

وأقر باروني بالفعـل بذلك، قائال ”ال توجد 
اتصـاالت بيننـا وبـني وكيلـه، رغـم أنني 
طلبـت توضيحا بشـأن خطـط الالعب، 

لكننا لم نتلق اتصاال حتى اآلن“.
ونجـح الدويل الرصبي يف تسـجيل 

49 هدفـا خـالل 108 مباريات 
بكافـة البطوالت مـع الفيوال، 

منها 20 هدفا هذا املوسم.
آرسـنال  أن  بالذكـر  جديـر 
هـو أبرز األنديـة اإلنجليزية 
املهتمـة بضم فالهوفيتش، 
حيـث أشـارت تقاريـر إىل 
استعداده لدفع 88 مليون 
نظري  إسـرتليني،  جنيه 
ضمـه يف يناير/كانون 

الثاني الجاري.
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تحدث اإلسـباني بيـب جوارديوال، املديـر الفني 
ملانشسـرت سـيتي، عـن مسـتقبله مـع النادي 
اإلنجليزي. وقال جوارديوال، يف ترصيحات أبرزتها 
صحيفة ”الجارديان“ الربيطانية: ”مسـتقبيل؟ 
أنا لسـت جيـًدا بما يكفي ألفكـر يف أمور بعيدة. 
مستقبيل يعتمد دائًما عىل النتائج، لذا سأخوض 
مباراة ساوثهامبتون واسرتح قليالً ثم استمر يف 
العمل، ويف نهاية املوسـم سـنرى ما سيحدث“.
وأضاف: ”ال يزال بإمكاننا اللعب بشـكل أفضل، 
وبعض الالعبني يسـتطيعون التحسن، فأنا أرى 
أشـياء ال أحبها. لـن أفكر يف املسـتقبل عندما ال 
يـزال عقدي سـارًيا“. وتابع: ”املـدة التي يمكن 
أن تسـتمر خاللها يف التدريب؟ ال أعرف.. أشـعر 
أنني بحالة جيدة ومرتاح. عندما ال أكون نشيًطا 
وأشـعر باإلرهاق أو التعـب، فأنا متأكد من أنني 
سأسـتقيل. لكـن يف الوقـت الحايل، أشـعر أنني 
بحالة جيدة“. وواصل: ”موعد مغادرتي للسيتي 
سـيتخذ باالتفاق مـع النادي. لقـد أعطوني كل 
يشء، لذا ال أسـتطيع أن أخونهم أو فعل أي يشء 

خاطئ معهـم. هذا لـن يكون لطيفـا“.وأردف: 
”لقد اتخذنا مًعا القـرارات املهمة مثل حضوري 
هنا وتمديد العقد مرتني، وسـيظل نفس الوضع 
سارًيا يف املستقبل، لكن هذا يعتمد عىل شعورهم 
تجاهـي، وكيف أشـعر بنفـيس داخـل النادي“.
وختم: ”اآلن ال أفكر ملدة 24 سـاعة يف اليوم فيما 
سـيحدث مسـتقبًال. ال تزال نهاية املوسـم أمرًا 

بعيًدا يف كرة القدم“.

بات فريق برشلونة مهدًدا بخسارة أحد العبيه 
البارزيـن، حتى نهاية املوسـم الحايل بسـبب 
اإلصابـة. وأصيب أنسـو فاتي خالل خسـارة 
برشـلونة بنتيجـة 3-2 ضـد أتلتيـك بيلبـاو، 

الخميس املايض، ضمن منافسات ثمن نهائي 
كأس ملك إسـبانيا. وأشـارت التقارير األولية 
إىل أن فاتي سـيغيب عن املشاركة يف املباريات 
ملدة شهرين فقط. ووفًقا لصحيفة ”سبورت“ 
اإلسـبانية، فإن فاتي يعاني من إصابة يف وتر 
العضلة ذات الرأسـني يف الساق اليرسى، نفس 
اإلصابـة التـي تعـرض لها يف شـهر نوفمرب/
ترشيـن الثانـي املـايض. لهذا السـبب، أوىص 
بالخضـوع  الشـاب  برشـلونة العبـه  نـادي 
لعمليـة جراحية يف فنلندا، لكـن القرار مرتوك 
له.وأوضحـت الصحيفـة أنـه حـال خضـوع 
فاتي لجراحة سـتكون فـرتة غيابه بني 3 و4 
أشهر، لذلك لن يشارك مجدًدا مع البارسا هذا 

املوسم.



السلطة الرابعة
www.alzawraapaper.com

b„ÎäÏ◊@Úzˆbu@Â«@ÚÓ«Ïn€aÎ@—Ó‘rn€bi@ÚñbÉ€a

ÚÓfl˝«g@Ú„áÁ@Ê˝«g@—ñÎ@b‡Óœ

بغداد/نينا:
نقابـة  الصحـة،  وزارة  دعـت 
الصحفيـني العراقيـني إىل اإليعـاز 
لوسـائلها اإلعالميـة بأهمية نرش 
الخاصـة  التثقيفيـة  رسـائلها 

بفريوس كورونا.
وذكـرت الصحـة يف كتاب رسـمي 
الصحفيـني  نقابـة  إىل  وجهتـه 
للتعـاون  اسـتمراراً  العراقيـني:» 
بـني الـوزارة ونقابـة الصحفيـني 
العراقيني وتنفيذاً لتعليمات اللجنة 
العليـا للصحة والسـالمة الوطنية 
بتكثيـف نـرش الرسـائل اإلعالمية 
الخاصـة بالتثقيـف والتوعيـة عن 
جائحـة كورونا املـني نرشها عرب 

وسائل اإلعالم».
وأشارت إىل: «أرسال مئات الرسائل 

اإلعالميـة املختلفـة من(تصاميـم 
وكرتونيـة  قصـرية  وفيديـوات 
متحركة ورسـائل إذاعيـة)، داعيًة 
إىل اعمامهـا عـىل وسـائل اإلعـالم 

تكثيـف  بوجـوب  وااليعـاز  كافـة 
النرش اإلعالمي للرسـائل التوعوية 
واعتماد املصادر الرسـمية املخولة 

للمعلومات حرصاً».

البرصة / نينا :
يف  الصحفيـة  االرسة  احتفلـت   
محافظة البرصة بالذكرى السنوية 
الثانية والثالثني بعد املئة لتأسـيس 
نـادي  يف  البرصيـة،  الصحافـة 
الصحافـة البرصي بحضـور نواب 
ومسـؤولني حكوميـني ومنظمـات 
مجتمـع مدني ونقابـات واتحادات 
الصحفيـني  مـن  وجمـع  مهنيـة 

واملثقفني .
وذكـر رئيس النادي عبـاس فياض 
للوكالـة الوطنيـة العراقية لالنباء/ 
نينـا / : «نبـارك لصحفيي البرصة 
عيـد الصحافـة البرصيـة ، الذكرى 
١٣٢ لصدور اول صحيفة برصية يف 
الثامن عرش من كانون الثاني ١٨٨٩ 
، مسـتذكرين بـكل فخـر واعتـزاز 
شهداء الصحافة الذين خطوا بشائر 
النرص بأقالمهم ووثقوا االنتصارات 
املقدمـة  يف  ليكونـوا  بكامرياتهـم 
مـع اخوانهـم يف القـوات املسـلحة 
والحشـد الشـعبي وكافة الصنوف 
االخـرى، وامتزجـت دماؤهـم مـع 

املقاتلني االبطال يف سـاحات املعارك 
ضـد كل مـن يريـد الـرش بالعـراق 
بـدور  الفيـاض  وأشـاد  وأهلـه». 
الصحافـة البرصية منذ تأسيسـها 
ودورها الريادي وكذلك الشخصيات 
الصحفية التي كانت تشكل خارطة 
الصحافـة العراقيـة وتأثريهـا عىل 
واالقتصـادي،  السـيايس  الواقـع 
البرصيـة  الصحافـة  ان   «: مؤكـدا 
سـتبقى صحافة وطنيـة حرة تعرب 

عـن طموحـات وتطلعـات املواطن 
البـرصي من خـالل نقـل املعلومة 

والخرب بشكل حيادي».
رواد  تكريـم  االحتفاليـة  وشـهدت 
االبداع  البرصية بقـالدة  الصحافـة 
الشـباب  الصحفيـني  مـن  وعـدد 
بشـهادات تقديريـة .وقدمت خالل 
االحتفاليـة قصائـد وكلمـات حيت 
عيد الصحافـة البرصية كما قدمت 

باقات ورد باملناسبة .

أنقرة/متابعة الزوراء:
رفعـت تركيـا الحجب املفـروض منذ نحـو عامني عىل 
مواقـع إخبارية سـعودية وإماراتية، يف خطـوة تندرج 
ضمـن التحـركات التي بدأتهـا أنقرة قبل أشـهر إلعادة 

تطبيع عالقاتها مع أبوظبي والرياض.
وعـّد مراقبون رفع الحجب إعالن هدنة إعالمية من قبل 
النظام الرتكي، الذي وّظف تغطية وسائل اإلعالم الناطقة 
بالعربيـة يف شـّن حرب عالقـات عامة عىل السـعودية 
واإلمارات.ويعد اإلعالم إحدى أهم أذرع سـلطة الرئيس 
الرتكـي رجب طيـب أردوغان يف املنطقـة خصوصا مع 
تراجع الدور السيايس الرتكي وانحسار السوق التجارية 

للبضائع الرتكية يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
يذكـر أن أغلبية وسـائل اإلعـالم يف تركيا باتـت موالية 
للحكومة، واسـتطاع أردوغان أن يستحوذ عىل نحو ٩٥ 

يف املئة من اإلعالم املقروء واملرئي واملسموع يف البالد.
وتمكـن املسـتخدمون يف تركيـا من الدخـول إىل املواقع 
اإلخبارية السعودية واإلماراتية، دون الحاجة إىل تشغيل 

.(vpn) “برامج كرس الحجب ”يف.بي.أن
ومن بـني املواقـع اإلخباريـة ”العربية نت“ و“سـكاي 
نيـوز عربية“ و“جريدة عـكاظ“ وموقـع ”بوابة العني 
اإلخباريـة“ و“جريدة الريـاض“، باإلضافة إىل عدد آخر 

مـن املواقع مـن بينها التي تخـص الوكاالت الرسـمية 
لكل من السـعودية واإلمارات. ولـم يصدر أي تعليق من 
الجانب الرتكي بشأن رفع الحجب املفروض عىل وسائل 

اإلعالم، منذ أبريل ٢٠٢٠.
ومنذ أشهر طرأ تحول عىل صعيد عالقة تركيا باإلمارات 
والسـعودية، الدولتـني الخليجيتـني اللتـني كانتا ضمن 
محور واحـد يف أعقاب األزمة الخليجيـة األخرية، والتي 

دخلت فيها تركيا كطرف حليف لقطر.
ومن املقرر أن يزور الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 

أبوظبي والرياض خالل شهر فرباير املقبل.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
قال رئيس مجلس الوزراء املرصي 
مصطفـى مدبـويل إن ظـروف كل 
دولـة تختلف عـن األخـرى عندما 
يتعلـق األمـر بالحديث عـن حرية 

الصحافة.
انتقـادات  مدبـويل  ورفـض 
منظمات ”مراسـلون بـال حدود“، 
و“أمنسـتي“، و“هيومـن رايتـس 
ووتـش“، ملـرص بشـكل متكرر يف 
ما يخـص حريـة التعبـري، مؤكدا 
أن هـذه املنظمات تقـوم بإصدار 
بيانـات بنـاء عـىل حـاالت فردية، 
دون أن تكّون صـورة واضحة عن 

الوضع يف مرص.
وأكـد مدبـويل أن ”األمـور يف دول 
العالـم املتقـدم تختلـف عـن دول 

العالم النامي“.
املـرصي  اإلعـالم  أن  إىل  وأشـار 
متنـوع، وهناك الـرأي اآلخر، الفتا 
إىل أن التلفزيـون ليـس هو املنصة 
منصـات  هنـاك  ولكـن  الوحيـدة 

أخرى، وهنـاك نقد متنوع لألوضاع 
يوميا. وأكـد أن النقد يحصل بصفة 

عامة ويناقش بدقة شديدة، كما أن 
هناك مسـاحة موجـودة للنقاش يف 

مرص، وهـي أفضل بكثـري من دول 
أخرى يف الرشق األوسط.

وكان الرئيـس عبدالفتاح السـييس 
قـال إن الدولة تهتـم بقضية الوعي 

من خالل منظومة متكاملة، مشددا 
عىل إيمانه بحريـة التعبري، وهو ما 
بدا طـوال السـنوات املاضية، حيث 
حرص عىل أن يكون حجم التواصل 
مـع املرصيـني ضخمـا، وأن يجري 

بمنتهى الشفافية.
وأكـد السـييس، خـالل لقائـه مـع 
الصحفيني األجانب األسبوع املايض 
عىل هامش فعاليات منتدى شـباب 
العالم يف نسـخته الرابعـة املنعقدة 
بمدينة رشم الشيخ، عىل حرصه عىل 
االستماع إىل اآلراء األخرى املختلفة، 
مؤكـدا أنـه ال يوجد أحد لـه الكلمة 
العليـا يف أي موضوع، وذلك ”إذا كنا 
بنؤمن بحوار حقيقـي، ولدينا رقي 

فكر حقيقي“.
ونبه السييس إىل خطورة أن يفرض 
أحـد تصوره ورؤيته عـىل أي دولة، 
وهو منهج تريده الجماعات الدينية 
املتطرفة. كما نبه إىل خطورة إيمان 
أي شـخص بأنـه األفضـل يف رؤاه، 
ومحاولـة فـرض هذه الـرؤى عىل 
اآلخرين، باعتباره ”املنهج واملسـار 
الذي ال حيـاد عنه، ومن يخالف ذلك 

فهو متجاوز أو متخلف“.
حرية الصحافة

للمراسـلني  الرئيس تسـاؤال  ووجه 
األجانـب ”هل بعد كل هذا واألحداث 
التـي تمر بها بعـض الدول املحيطة 
بنـا واملجـاورة لنـا، مازالـت هناك 
أحاديث عن حرية التعبري تتم بهذه 

الطريقة؟“.
وقـال السـييس إن حريـة التعبـري 
والرأي مكفولة، وإنه عىل اسـتعداد 
تـام لتقبـل أي نقد حقيقـي يكون 
سـبيال لتقدم الدولة املرصية. وحث 
وسـائل اإلعالم عـىل رضورة تناول 
املسـائل بموضوعية وبالتوازي من 
جميع الجوانب، وتتبع ذلك رضورة 
اإلجابة عىل تسـاؤل مفـاده ”ماذا 

كانت نتيجة هذا املسار؟“.
وأشـار إىل أن الـدول املتقدمة أخذت 
وقتا يف التطور يف املجاالت املختلفة، 
بما فيها التطور اإلنسـاني، وكانت 
لديهـا ضغـوط مختلفـة، لكـن لم 
يمـارس أحد ضغوطـا عليها، فأخذ 

التحول وقته.
الفرصة  وقـال السـييس ”أعطونـا 

لنتحـول إىل األفضـل دون ضغـوط 
لـن  النهايـة  ويف  رضر،  إىل  تـؤدي 
تقدروا عىل مسـاعدتنا، سرتسـلون 
املبعوثـني ليتحدثـوا ويبحثـوا عـن 
حلول ويطالبوا بمنحنا أمواال لسـد 
االحتياجات األساسـية، وما إىل ذلك 

من األمور التي تحدث“.
وتابـع الرئيـس متسـائال ”ملـاذا ال 
تفرقـون وال تفصلون بـني إمكانية 
أن يحدث هذا يف دولة مثل مرص، مع 
الوضع يف االعتبـار أننا كنا مهددين 

بهذا خالل السـنوات املاضية؟“.
وقـال الرئيـس ”نتحـدث عـن جيل 
أو جيلـني لحقـوق اإلنسـان، الجيل 
التعبـري والـرأي،  األول كان حريـة 
وهـذا جيـد، لكن مـاذا عـن الجيل 
الثاني؟ املتعلق باالقتصاد واالجتماع 
والصحـة وغريها، تحدثـوا عن هذا 
وذاك، تحدثـوا عـن أننـا نعمل جيدا 
يف أحدهمـا، وإن لديكـم مالحظات 
عـىل اآلخر، لكـن ما يحـدث أنه يتم 
الحديـث كما لو أنه ال يوجد يف مرص 
سوى هذه القضية، وهذه القضية 

ال تعكس الرأي العام يف مرص“.

Úœbzó€a@ÚÌãy@—‹fl@¿@ÚÓflb‰€bi@Úflá‘næa@fiÎá€a@Ú„äb‘fl@ùœãm@ãófl

كييف/متابعة الزوراء:
بعـد دخـول «املـادة ٢٥» مـن «قانون 
ضمـان العمل باللغـة األوكرانية كلغة 
الدولـة» حيـز التنفيـذ، اعتبـاراً مـن 
الجـاري،  الثانـي  يناير/كانـون   ١٦
أصبحت وسائل اإلعالم املطبوعة كافة 
ـــ األوكرانيـة واإلقليميـة ـــ ملزمة 
بالصـدور باللغـة األوكرانيـة، وسـط 
اسـتمرار تضييـق الخنـاق عـىل اللغة 
الروسـية، يف إطـار سياسـات كييـف 

الرامية إىل التكامل مع الغرب.
ومع ذلك، اسـتثنت «املادة ٢٥» اللغتني 
اإلنكليزيـة ولغة تتار القـرم وغريهما 
من لغات الشـعوب األصلية يف أوكرانيا 
واللغات الرسـمية يف االتحاد األوروبي، 
والروسية ليسـت منها. ويمكن إصدار 
طبعات باللغة الروسـية يف حال يمكن 
للقراء االشـرتاك يف طبعـة بلغة الدولة 
أيضـاً، مما ينـذر بتزايد األعبـاء املالية 
عىل الصحف الناطقة بالروسية ويهدد 

وجودها من أساسه.
وعند دخـول املادة حيز التنفيذ، أوضح 
املكتب الصحفي لـ «اللجنة الحكومية 
يف  واإلذاعـة»،  للتلفزيـون  األوكرانيـة 
بيـان، أنـه يجب إعـداد طبعـة باللغة 
األوكرانية، وإرسـال النسـخ اإللزامية 
وفقاً للقانون، حتى إذا لم يتسن توزيع 
أي نسـخة أخرى باألوكرانية باستثناء 
النسـخ اإللزامية. وينص القانون عىل 
إصدار جميع النسـخ اللغوية لوسـائل 
اإلعالم املطبوعة تحت اسـم واحد، وأن 
«تكون متناسـبة بني بعضها من جهة 
املحتوى والحجم وطريقـة الطباعة»، 
وأن تكـون ألعدادهـا األرقام نفسـها، 

وأن تنرش يف اليوم نفسه.
وسـيرسي مفعـول املادة عىل وسـائل 
اإلعـالم املحلية اعتبـاراً من ١٦ يوليو/
تمـوز عـام ٢٠٢٤، مما يتيـح لبعض 
الصحف فرصـة االلتفاف عىل القانون 
يف املرحلـة الحالية، عـن طريق تعديل 
 ١٦ مـن  واعتبـاراً  تسـجيلها.  شـكل 
يوليو/تموز من العام الحايل، سيتمكن 

مفوض حماية لغة الدولة من مساءلة 
حـال  يف  املطبوعـة،  اإلعـالم  وسـائل 
مخالفـة املتطلبـات، وفـرض غرامات 

مالية عليها.
ويف هـذا اإلطار، يـرى رئيـس الجالية 
قسـطنطني  أوكرانيـا،  يف  الروسـية 
شوروف، أن هذا التطور يشكل خطوة 
جديـدة لتضييـق الخنـاق عىل سـكان 
الناطقني بالروسـية، متوقعاً  أوكرانيا 

إغالقاً للعديد من الصحف الروسية.
ويقول شـوروف، إن «دخول املادة ٢٥ 
حيـز التنفيـذ هـو خطوة أخـرى عىل 
طريق تقييد سـكان أوكرانيا الناطقني 
باللغة الروسـية. ومنذ مناقشته، كان 
واضحاً أن هـذا القانـون يخالف عدداً 
من مـواد الدسـتور األوكرانـي، ولكن 
املحكمة الدسـتورية أقرت بدستوريته 
العـام املـايض. وهـذا القرار املسـيس 
يدخل يف إطار اسـتمرار محاوالت بناء 
األمة السياسـية األوكرانيـة». ويلفت 
إىل أن سـكان أوكرانيـا كلهـم تقريبـاً 
يجيدون اللغـة األوكرانيـة، ولكنهم ال 
يستخدمونها. ويضيف «يتلخص وضع 
األقليـات اإلثنية والقوميـة يف أوكرانيا 

يف أن جميـع سـكان أوكرانيـا تقريبـا 
يجيـدون لغـة الدولـة، أي األوكرانية، 
ولكنهم ال يسـتغنون طوعاً عن لغتهم 

األم لصالحها. 
وُيلـزم املتقدمون للمناصب يف الجهات 
الحكوميـة باجتياز امتحـان إضايف يف 

اللغة األوكرانية».
ويخلص شـوروف إىل أن «املادة ٢٥» ال 
تعنـي فقط انتهـاكاً لحقوق املواطنني 
الناطقني بالروسية، وإنما  األوكرانيني 
أيضـاً حظـراً عـىل اإلصـدارات باللغة 

الروسية وإغالق العديد منها.
(الربملـان  العليـا»  الــ»رادا  وكانـت 
األوكرانـي) قـد تبنـت، يف ٢٥ إبريـل/
نيسـان عـام ٢٠١٩، «قانـون ضمـان 
العمل باللغـة األوكرانية كلغة الدولة»، 
وهـو يمنـح اللغـة األوكرانيـة حقوقاً 
اسـتثنائية مقارنـة باللغـات األخرى، 
يف  تطبيقـه  ملراقبـة  آليـات  ويفـرض 
العديد من مجاالت الحياة، مع استثناء 
أحكامـه.  مـن  الشـخيص  التواصـل 
ومـع ذلـك، تأجل دخـول بضـع مواد 
مـن القانون حيـز التنفيـذ، إذ وجهت 
الحكومـة بتنظيـم دورات لغـة الدولة 

للمواطنني.
ويف ١٦ يناير/كانـون الثاني من العام 
املايض، دخلت حيز التنفيذ «املادة ٣٠» 
التي تلـزم القطـاع الخدمـي باعتماد 
الحاالت  اللغـة األوكرانيـة، باسـتثناء 
التي يطلب فيها الزبون اسـتخدام لغة 
أخـرى، ويكون هـذا الـرشط «مقبوالً 
للجانبـني». ومـع ذلـك، يمكن نسـخ 
املعلومات املكتوبة واملعلقة يف املنشآت 
بـأي لغة أخـرى. وسـتبدأ السـلطات 
بتغريم مخالفي هذه املادة اعتباراً من 

١٦ يوليو/تموز املقبل.
يذكـر أن اإلجراء األخري يأتي يف سـياق 
مـن التوتـرات املتصاعدة بني روسـيا 
وأوكرانيـا، إذ تّتهـم كييـف وحلفاؤها 
الغربيون موسـكو بحشـد قـوات عند 
أراضيهـا.  اجتيـاح  بهـدف  حدودهـا 
ويرى البعـض أن الهجـوم املعلوماتي 
الواسـع النطاق الذي طاول بنى تحتية 
أساسـية يف أوكرانيا، األسبوع املايض، 
بهدف زعزعـة االسـتقرار، هو مؤّرش 
ينذر بغزو عسـكري وشـيك. وفشـلت 
محادثـات عـدة بـني روسـيا والـدول 

الغربية يف تهدئة التوترات.
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بغداد/نينا:
 افتتحت نقابة الصحفيني العراقيني، 
امس السبت، الدورة التدريبية الخاصة 
بـ( السالمة الصحفية) بالتعاون مع 
االتحـاد الـدويل للصحفيـني بحضور 

عدد من اعضاء محلس النقابة.
والقى منترص الشوكة املدرب الدويل يف 
السـالمة الصحفية يف اليوم األول من 
الدورة التي تسـتمر يومني محارضة 
عن التظاهـرات واجـراءات الحماية 
خـالل التغطيـة، وكيفيـة التخطيط 
املظاهرات، وتكتيكات قوات  لتغطية 
االمن وشـبكات التواصل االجتماعي، 

ومعدات الحماية خالل التغطية.
واشـار املدرب الدويل سـمري السـعد، 
وتدابـري  الباليسـتية  التهديـدات  اىل 
الوقايـة منهـا، مشـدداً عـىل أهمية 
والصحفيـني  اإلعالميـني  معرفـة 
بفئات األسـلحة وأثر بعض أنظمتها 
املختلفـة، كمـا تناول أنـواع الذخرية 
وأثرهـا، والتدابـري الآلزمـة للتعامـل 
معهـا، فضـًال عـن كيفية أختـزال( 
التقليـل) من الخطر خـالل العمل يف 
امليدان، باالضافـة إىل كيفية الحماية 

الشخصية للزمالء.

مـن جانبهـا أشـارت هبـة حسـني 
املدربة الدولية يف السـالمة الصحفية 
إىل سـالمة الجنـدر يف العـراق، مـن 
خالل واقع اإلعالميـات والصحفيات 
عـىل  الحفـاظ  وكيفيـة  العـراق  يف 
سـالمتهن خـالل العمـل سـواء كان 
يف امليـدان أو داخـل املؤسسـة، كمـا 
تطرقـت إىل املخاطـر املحتملـة التي 
ربما يواجهنها وكيفية إدارة السـلوك 
داخـل املؤسسـة، والتهديـدات التـي 
يواجهنهـا خـالل عملهـن فضالً عن 
أشـكال العنف والتحرش اإللكرتوني، 

واجـراءات أسـعاف احـدى الزميالت 
يف حالـة االعتـداء، مشـريًة إىل أهمية 

السالمة خالل السفر واألقامة.
وكان االتحـاد الدويل للصحفيني نظم 
يف الــ ١٩ مـن كانون الثانـي ولغاية 
الـ١١ من شباط املايض، دورة تدريب 
مدربني للسـالمة اإلعالمية عرب منرب 
رقمـي، تأهـل فيهـا (١١) صحفيـا 
واألردن،  (العـراق،  مـن  و صحفيـة 

وسوريا، وفلسطني).
ويتضمن الربنامـج الذي أرشف عليه 
الـدويل للصحفيـني  االتحـاد  مـدرب 

الـدويل، مواضيـع وقضايـا مختلفة 
منهـا كيفية التخطيط ملهمة إعالمية 
ميدانية، التغطيـة اآلمنة للتظاهرات 
ومناطـق الحـرب، األمن الشـخيص، 
للصحفيـات،  املهنيـة  والسـالمة 
االسـتقصائيني،  وللصحفيـني 
وتأثري األسـلحة الناريـة والتهديدات 
عـىل  الرقمـي  واألمـان  الباليسـتية 
وسـائل التواصـل اإلجتماعي وطرق 
الشخصية  البيانات واألجهزة  حماية 

من القرصنة اإللكرتونية .
وقـد أطلق االتحاد الـدويل للصحفيني 
برنامج تأهيل وتدريب مدربي سالمة 
مهنيـة مـن العالـم العربـي والرشق 

األوسط سنة ٢٠١١.
ويأتـي هذا التدريب كـرد من االتحاد 
الدويل للصحفيني ونقابات الصحفيني 
يف املنطقة عىل أزمة السـالمة املهنية 
التـي يشـهدها قطـاع اإلعـالم حيث 
الـدويل  االتحـاد  إحصائيـات  تظهـر 
للصحفيـني التـي نـرشت عـىل مدار 
السـنوات األربع املاضيـة أن منطقة 
الرشق االوسط والعالم العربي التزال 
من بني اكثر األماكن خطورة يف العالم 

عىل الصحفيني.
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الديـوان الـذي يضـم بـني دفتيه شـاعرتني  
عراقيتني  تقيمان  خـارج العراق ،مرتعتان  
باألحـالم املعجلـة واملؤجلة وهما الشـاعرة 
« سـوزان سـامي جميـل « و الشـاعرة « 
أفـني إبراهيـم « وبعد قـراءة الديوان قررت 

فصلهمـا     والكتابـة عـن أحدهمـا .
وهي الشاعرة العراقية التي اهدت يل الديوان 
« سـوزان سـامي جميـل « والـذي يحمـل 
العنـوان «ترنيمتان  ملنفـى واحد « وهو من 
القطع املتوسـط ،ويقـع الكتاب يف ص ١٣٩ 
، وصـادر عن دار نرش العـارف للمطبوعات 

مؤسسـة املثقف العربي .
قال عنها  بقصيدة عمودية الشـاعر والناقد 
الـذي كتـب عنهـا مقدمـة الكتاب األسـتاذ 
«جميـل داري « ويبـدو من كتابـة مقدمته 
وجدته بحق وحقيقة أنه صاحب قلم معريف 
وثقافة واسـعة ولغة قل نظريها هذه األيام 
ملـا نتابعه من الكثري من الكتب واملجموعات 

الشـعرية التي تطبع. 
يف    رؤاهـا كل حـرف قـد نطـق 

مثلما النور عىل شـط الغسـق 
تكتب الشـعر بقلب نابض 

ليـس حـربا    أ  بـدا ليـس ورق 
بل لهيب يف املدى مسـتعر 

وريـاح قـد   أصيـب   بـاألرق  ص١٠
يقـول هنـري ميللر « عـىل الحالم أن يرىض 

بأنـه يحلـم واثقـا مـن أن املخيلـة تصنـع 
الجوهر، هـذه هي وظيفة الشـاعر، وهي 
األسـمى ألنها تبلّغه املجهـول، تبلغه حدود 
الخلق» الشـعر هنا مسكون بهاجس التوق 
إىل األبعـاد وسـرب غياهـب املجهـول يحمل 

مصباحـه يف    وضـح الحلـم .
« يارجل الشـمس، أحمل من ضيائك قبسـاً 
، ينحـت بني أضلـع الزمن قلبـاً من صخر» 
ص٤٦ وبهذا رسـمت بوحها الشـعري عرب 
نوافذهـا املفتوحـة  التـي رشعتهـا لخلـق 
عاملها الخـاص واملدروس بطريقـة تجعلك 
تأخـذ منها الكثـري وكأنها تعاليـم تريد أن 

تفرضهـا عـىل     الواقـع  
« تيقـن مـن انتمائـي إليـك ، ألن أرواحنـا 

تنادي باعتالء الشـهوات « ص ٤٧
 وهـي التـي تنقلـت بمفرداتها الفلسـفية 
والعميقـة وصورهـا الرائعة التـي تحفزك 
أمام غياب هذا الوطن. وهي التي تجيد عدة 
لغات وخاصـة االنكليزية والعربية منطلقة 
من عاملها الخاص وعذاب روحها ونسـيجها 

الفنـي    الجميـل 
 يقـول سـقراط  « املرأة أحىل هديـة قدمها 

الله إىل اإلنسـان» 
« تحصـدك املسـافات صبارا بلـون املوت « 

ص٣٩
ولهذا جاءت وكأنها تمارس دورها الريادي 
الـذي خطته لنفسـها وبما إن الشـعر لعبة 

تـدرك  أن  يجـب  خاصـة  فانتازيـا  لغويـة 
بالنص،فالقيم واملمارسـات لدى ىشـاعرتنا 
« سوزان جميل «هوتأكيد قدرتها عىل صنع 
خاصيـة لها تجـذب املعنيني يف هـذا املجال، 
ليس هذا فحسـب هي تربهن لنا ومن خالل 
قصائدهـا هي قـادرة عىل الدخـول يف قارة 
الشعر من أوسع بابها .ومن خالل املجموعة 
واإلهداء يف بداية هذا الديوان اوهذه الرتنيمة 
التـي تقول فيهـا «إىل  الغربـة التي صعقت 

الفراشـات بربيقهـا ، وإلتهمـت النـوارس 
بقسـوتها ، إىل من  قاسموني مواسمي ، إىل 
ولـدي َ وابنتـي « فجميـع القصائد صارخة 
لروحهـا التي مسـها األلم والشـوق إىل هذا 
الوطـن ،وحتـى ال نسـري يف طـرق متعـددة 
وربما تؤاخذنـا إىل طرق أخرى ألن القصيدة 
تكتب من روح الشـاعر، فالشعر هو الجمع 

بـني الـروح   و النـص .
«تسـحق ُ أغصانـي الصدئـة حـد املـوت ، 

تنسـاني ، توغل يف غياهب املايض ،وتبحر يف 
نـزق «٢٧ 

وظلت مقدمة الديوان التـي كتبها يف بدايته 
الشـاعر والناقد األستاذ « جميل داري « هي 
دراسة  مفصلة تبحث يف إشتغاالت قصائدها 
مشـاركا فيها القـارئ « ليس الشـاعر هو 
مـن يكتـب  القصيدة وحـده وينتهي األمر، 
فالقـارئ الحـذق يضيـف إليها مـن خياله 
أيضاً فإذا بها تغدو قصيدة مشـرتكة وربما 
مـن هنا يحـن إىل قراءتها حينـا بعد حني « 

ص٩ 
انهـا تصنع من صلصال اللغة كائنا شـعريا 
قدماه يف األرض ورأسـه يف السـماء ، وهي 
ممارسة الصمت لصالح هذه البرشية التي 
اكتـوت بها من ظلم .وهي تدور الشـاعرة « 
جميـل « ضمـن واقعيتها التـي اتصفت بها 
مسـتخدمة عمـق معانيها متنفسـة الكثري 
من قضايـا الناس ، والصور الشـعرية التي 
اكتسـت فيهـا الكثـري مـن قصائـد الديوان 
واالسـتعارات  التشـبيهات  إىل   ،باإلضافـة 

وغريهـا .
« تحاكينـي بألف ليلة وتنىس شـهرزاد التي 
أجهضـت الجريمة ، تداعـت أمامها ذكورة 
القبائـل ككرات من ثلـج ، تتدحرج كالنيزك 

القـيص يف مخابـئ املراوغـة « ص١٦
الدكتـورة « أسـماء  الكاتبـة  تقـول عنهـا 
سـنجاري « وأنا أقرأ هذه الرتانيم املشـبعة 

بالحزن واليأس مـن عالم غارق يف الفوىض 
وناء عادة عن الحب والجمال ، وهي ترسـم 
اللوعـة وقلة الحيلـة التي تتميـز بها رحلة  

اإلنسـان « 
« جمعت ُ صواعقي وغيومي ، يف مزنة أزلية 
باكيـة ، تزيل عن مناسـك تهدجـي ، نوحي 

وتوسـيل البتسـامة ماتت  « ص٣٤
مـن  الشـاعرة  لـدى   القصيـدة  وتتسـم 
يف   تتفاعـل  وهـي  الجماليـة   الخصائـص 
البوتقة الشعرية ، بأسلوب وجداني إنساني 
دال  ، محاولـة بذلك ومن معظـم قصائدها 
كشف املسـتور ودخولها بعبق التجيل الكيل 
، ولهذا تتحول دراسـة العالقة بني الشـاعر 
وشـعره إىل عالقة جوهرية لغرض امكانية 

كشـف الروح يف أفق حياة اآلخرين .
« حتـى يجف النهر، فتخمد الجراح يف معابد 
الضيـاع ، تنجو من قهـر الحرير ، وتولد من 

أديـم األرض « ص٣٢
بقى أن نذكر أن الشـاعرة « سـوزان سامي 
جميـل «لها عـدة اصدارات منهـا مجموعة 
شـعرية بعنوان « دوامات من العسل املاطر 
« يف عـام ٢٠١١ مـن دار املغـرب يف بغـداد ، 
ولهـا مجموعـة قصصيـة بعنـوان « عرس 
الشـيطان « وأخـرى شـعرية باالنكليزيـة 
، ولهـا عـدة مقـاالت يف  الصحـف واملجالت 
،والدة العـراق ، كوردسـتان ، مدينة زاخو ، 

وتقطن الشـاعرة  كندا حاليا .
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كـم روايـة بوسـع أي كاتـب أن يكتبها 

خالل سـنة واحدة ؟ 
أمثـال تولسـتوي  الكبـار مـن  األدبـاء 
وبلـزاك  وفلوبـري،  ودوستويفسـكي، 
، وهمنغـواي، وماركيـز وغريهـم مـن 
العباقـرة،  لم يكونـوا قادرين عىل إنتاج 
أكثـر مـن رواية واحـدة يف السـنة أوكل 
بضع سـنوات، رغـم نبوغهم املعرتف به 
. فكيـف اسـتطاعت (كاتبـة) ال تتمتع 
سـوى بموهبـة أدبيـة متواضعـة مـن 
إنتاج عرشين رواية يف السـنة الواحدة ؟ 
حتى بلـغ عدد رواياتها املنشـورة خالل 
السنوات الخمس عرشة األخرية ( ٢٨٠) 
روايـة، معظمهـا بوليسـية ، مع بعض 
بهـارات الدعابـة والفكاهـة والنميمـة 

النسـائية .
اإلسـم املسـتعار لهـذه الكاتبـة (داريا 
دونتسوفاا ). وهذا األسم من إخرتاع دور 
النرش الروسـية، وإن كانت هناك سيدة 
، واسـعة النشاط ، تمثل دور( الكاتبة ) 

داريا دانتسـوفا يف الحياة العامة.
فمـا أصـل    الحكايـة ؟ 

بعـد تفكك اإلتحـاد السـوفيتي ، وتردي 

األوضاع املعيشية لالغلبية الساحقة من 
السـكان ، وظهور دور النرش الخاصة ، 
 ، اللـذة  أدب  أو  الخفيـف  األدب  ورواج 
نـزل إىل السـاحة األدبية عـدد كبري من 
املثقفـني العاطلني وحتى ربـات البيوت 
، كأسـهل طريقـة للحصـول عىل بعض 

املال لتأمني متطلبات الحياة األساسية . 
نجح بعضهم ، وراجت أعمالهم  وأخفق 
معظمهـم ، فتحولوا إىل ممارسـة  مهن 
أخـرى ، واملوهوبـون منهـم هاجروا اىل 

الغـرب .
تمسـكت دور النرش بأصحاب األسـماء 
الرائجـة ، وأتفقت معهم عىل إسـتغالل 
أسـمائهم تجاريـا . وذلـك بنـرش رواية 
واحـدة لكل منهـم شـهرياً . وليس عىل 
الكاتـب الرائـج أن يكتـب شـيئا ، حيث 
يتـوىل  الكّتـاب األشـباح *  العاملون يف 
هذه الدور – وهم يف العادة من خريجي 
الفـروع األدبيـة يف الجامعـات - هـذه 
املهمـة ، مـع ضمـان حصـة معقولـة 
مـن األربـاح ألصحاب األسـماء الرائجة 
تجاريـاً .   ومـا عـىل الكاتـب الرائج أو 
دور  تمثيـل  سـوى  الرائجـة  الكاتبـة 
الكاتـب أو الكاتبـة يف الحيـاة العامـة ، 
واإلشرتاك  يف األنشطة الثقافية املتعددة 
، التـي تقـوم بهـا هـذه الـدور .وهذه 
األنشـطة واسـعة ومتنوعة تتسلح بكل 
مـا وصلـت اليـه التكنولوجيـا الرقمية 
من وسـائط ، إضافة إىل األنشطة ، التي 
ترافـق  معـارض الكتـاب ، مثل حفالت 

التوقيع عىل الكتـب، واللقاءات اإلذاعية 
الكتـاب  أخبـار  ونـرش  والتلفزيونيـة  
الرائجـني يوميـا ، مضمـرة يف مقـاالت 
نقدية مدفوعة األجور . والبعض ينخدع 
بهذه الهالة التي تسبغها وسائل اإلعالم 

عـىل كتـاب    تافهـني  أو وهميـني .
 داريـا دونتسـوفا اليوم ماركـة تجارية 
رائجـة . وقـد أظهر إسـتطالع للرأي أن 
معظـم قرائهـا مـن النسـاء ، اللواتـي 
يقـرأن رواياتها يف فرتات اإلسـرتاحة يف 
العمـل املنزيل . وقد بلغ إجمـايل مبيعات 

رواياتها حوايل (٢٠٠) مليون نسـخة . 
وينبغـي االعـرتاف بـأن السـيدة ، التي 
تحمـل اسـم داريـا دانتسـوفا ، ممثلـة 
بإتقـان،  دورهـا  بـأداء  تقـوم  بارعـة 
وتحاول إعطاء إنطباع بأنها تسـتغل كل 

دقيقـة مـن  وقتهـا   يف    الكتابـة. 
ففي إحـدى لقاءاتها التلفزيونية إنتحت 
وجلسـت  االسـرتاحة،  فـرتة  يف  جانبـا 
لتسـتكمل كتابة رواية، كانت مشـغولة 
بهـا . هذا مـا ذكرته ( الناقـدة ) غالينا 
يوزيفوفيتش ، التي تقترص مهمتها عىل 
كتابة مقـاالت دعائية مضمرة  مدفوعة 
االجـور للكتب التـي تصدرهـا عدد من 

دور النرش الروسـية الكربى .
يف تعليق عىل منشوري السابق « العزوف 
عن القراءة الجادة إفقار لحياة اإلنسان 
الروحيـة « ذكر الصديق الكاتب الدكتور 
سـهيل فرح - املقيم يف موسكو - ما ييل  
: « اعانـي مـا يعانيه زمالئـي وأحبائي 
مـن تفيش زمن غري زمننـا ( زمن اقرب 
اىل التفاهة وضياع البوصلة االنسانية)، 
واعانـي تحديدا األمرين من دور النرش ، 
فمعظمهم يحمل طابعـا : اما مافيوزيا 
- تافهـا تحكمه قوانني السـوق التي ال 
قانـون لهـا سـوى شـم رائحـة العملة 
الخـرضاء - ال قيمـة ثقافيـة وروحيـة 
لهـم جميعا - ، أما الـدور االخرى فتكاد 

تحترض لشـح االموال ». 
روسـيا اليوم زاخـرة كالعـادة بمواهب 
أدبيـة عظيمة ، ولكن أبـواب دور النرش 
مسـدودة أمامهـم ، حيـث ترفض هذه 
الدور نرش أي رواية مـن األدب الرفيع ، 
بذريعة عدم إقبـال الجماهري عىل األدب 
الجـاد .ويضطـر العديـد مـن الروائيني 
املجيدين إىل نرش نتاجاتهم عىل حسابهم 

الخـاص .

محمـد فيـض     خالـد
يَتوّجب عّيل َتجديد جواز سفري ، اعرتف ُمرغما بأّن 
عالقتـي بمكاتـِب إنهاء املعامالت الحكومية ليسـت 
عـىل ما ُيـَرام، ُرّبمـا لَتغّيبي عن الوطـِن يف ُغربٍة بال 
نهاية ، ما إن وقعت عينّي عىل تاريِخ االنتهاء ، حتى 
عاجلت ذاكرتي َمخاوَف ال َحرص لها ، ليلتئٍذ جفاني 
بُح ، تمام الّسـابعة وجدتني  النـوم إىل أن انبثـَق الصُّ
وسـط ِخَضم هائج ، تسبقني دقاُت قلبي املضطرب  
، اتحّسـُس َمفزوعـا حافظة أوراقي التي حشـوتها 
بالوثائـِق، تتواثُب عينّي ذات اليمني وذاَت الّشـمال ، 
اُطالُِع املبنـى الرابُض يف صمٍت مهيب ، تلَطُم وجهي 
بـاح الجائـرة ، يف رزانِة املَُجـِرُب اتخذت  بـرودة الصَّ
لنفـيس مكانا قصّيـا، ال يزال ُقرص الّشـمس جنينا 
محمرا وال سـبيَل إّال االنتظار ، عىل حنِي  ِغرٍة َخَدَش 
الهـدوء صوٌت قريب ، تقـّدم مني رجل جاف املالمح 
، ثبـت عـىل ثغـرِه ابتسـامة صخرية  ، قـال يف تبلٍّد 
وهـو يعتـرص شـفتيِه :» تجديد وال جـواز أول مرة 
يا اسـتاذ ؟»، َرست يف جسدي قشـعريرة ، للحظات 

َب الّصمـتُ بأطنابِه، هـززت رأيس ُممتنا ، َتعّكَر  َرضَ

مزاجـه بعد إذ افلت صيده، َغـاَص لونه ليعود وعىل 
جبينِه كآبٍة قاتمة، كانت ُرسـل الّسـماء قد انَفّضت 
مـن حويل، تالحَق الّنـاُس مثنى وثالث ورباع شـقوا 
طريقهـم يف َتحّفٍز، بدأت ماكينـات التصوير َتزأُر يف 
ثـورٍة بعد خموِل داَم سـواد اللَّيل، يف َعبـٍث يَتصايح 
مجهـول :» ابعـت ..يالـيل بتبعـت»، دقائـق وانَبلََج 
بـح وّضاحا ، اكتـّظ الّرصيف بزوارِه يف  كرنفاِل  الصُّ
أزياء الفت ، أحاديثهم الّسـاذجة تتقاطر عىل َفرتاٍت   
:» يـا فندي أنـا عايز  اغري املهنة عامـل عادي اعمل 
ايه ؟!»، كفراٍش يَتصّيدهم صاحب ماكينة التَّصوير 
َع يرشُح قي ثقِة الخبري مـا يجب  ، تتعاىل  الـذي َرشَ
َخشخشـة األوراق تقلبهـا األيدي يف انزعـاٍج ُمؤّمنة 
عىل كالمِه ، إىل جواري اسـنَد عجوٌز رأسه بنَي َكفيِه 
، َيشـبُّ يف كيانـِه مـا ُيشـبُه الَحريق ، َيـرضُب كفا 
ـن ليهم شهادة ديش يا عالم ..  بكف:» هم كبار السِّ
عايـز احج بيت ربنا»، امتأل قلبي بأوجاِع َتنبعث من 
تحـِت رماِد الذِّكرى تحيّي ما اندثَر  من ألم، سـنوات 
الغربـة ، فـراق األحّبـة، عمـري املُنَفـِرط كحبـاِت 
املسـبحة، سحابة كثيفة ألمٍس َغابر، اَُغالِب انكسار 

الّنفس وانكمـاش الّروح، تمتد يدٌّ ُنحاسـية غطاها 
الّشـقاء َتَدَفَع َحاِنقا ِحزمـة أوراقه إيلّ ، وإىل جواره 
فتا تتّرضج أسـاريره باألمـِل ، عليِه انفراجة الحياة 
تتـألأل ، قال وقـد أربَد وجهـه بهموٍم ِثقـال :» ابني 
مسـافر ، جئت ضامنا ، فتَح الله طريقه للخرِي»، ثم 
َغـاَب يف فكٍر مـأزوم ، يفزعني تبّجـح راعي ماكينة 
الّتصويـر وثرثرته التي ال َتنقطع ، سـيل التعليمات 
ُيسـِديها َيافٌع صغري َتوّسـط ُمتَفزلِكا َحلقة واسعة 
مـن ذوي الجالبيـب البلـدي ، نظـرات اإلعجـاب ال 
تنقطـع ، ُتفتِّـُت الَجليـد املَُتكلِّس فـوَق الوجوِه ُمنذ 
باح ؛ ُيسـّيُل اللُّعاب ُرؤيا فتاة جذابة ، تَتبخرت يف  الصَّ
ثيـاٍب قصرية،  رائحة عطرهـا األنثوي الفواح تحتك 
باألنوف يف اسـتفزاٍز، تتأملها العيوُن التي رسحت يف 
تَفاصيٍل غريبة ، همسـات الجيـاع وغمزات القروي 
األبله ، عبارات التَّشـهي الوقحة  ُتضحكني ، طرقعة 
كعـب الحـذاء العايل مسـتمرة ، َتتهادى يف مشـيتها 
د  أمـام البوابـة ، ُتحدِّق يف سـاعتها ُمَتفاخـرة  ، ُتردِّ
هامسـة يف الجوال عباراٍت مقتضبة ، لم تلتقط أذني 
غري :» دقائـق انهي املعاملة، عىل املوعد .. سـالم «، 

العيون َتزحـف من َخلِف موّظفي املبنى يف َتحّنٍن ، ال 
َتنقطع مناوشـات العسكري ، نربات صوته املبحوح 
ـيجارة وخيوط الدُّخان  ُح ُمزمِجرا ،  منظر السِّ ، ُيلـوِّ
املُتلـّوي حول أصابعـه الِطوال، لهجته الحاسـمة :» 
قلنا ألف مرة ، بّعدوا عن املدخل دي سـكة املوظفني 
لسـه بدري يـا عّم الحـّج»، تبـدأ املَُنـاداة ، َيصطف 
القـوم تحـت عبئ االنتظـار ، تلهـج الحناجر داعية 
رب تؤّمُن يف خضوٍع،  بالتَّيسـرِي، وشـفاه يّبسـها الصَّ
دقائـق كافية ألن أذوَب وَسـَط أمـواِج الزِّحام إىل أن 

َيشـاء   الله..

Ôv”ã†¸a@@@‚bÄÄèy
وداًعا للسـالح رواية كتبها إرنسـت 
همينغوي خالل الحملة اإليطالية يف 
الحرب العامليـة األوىل، ونرشت عام 
١٩٢٩، وعنوانها مأخوذ من قصيدة 
للكاتب املرسحـي اإلنجليزي جورج 
بيليه والذي عاش يف القرن السادس 

عـرش.
تـروي الرواية عىل لسـان األمريكي 
فريدريك هنري، والـذي يحمل رتبة 
مالزم يف املستشفى امليداني للجيش 
اإليطايل، وتدور أحداثها حول عالقة 
حـب تنشـأ بـني املغـرتب األمريكي 
هنـري وكاترين بـاركيل عىل خلفية 
األوىل، مـن هـزل  العامليـة  الحـرب 

الجنود والقتال ونزوح السـكان.
وقـد عـزز نـرش «وداًعـا للسـالح» 

مكانـة هيمنجـواي ككاتب أمريكي 
معـارص ، حيث كانـت أوىل رواياته 
األكثـر مبيًعـا، وقد وصفهـا كاتب 
السـرية مايكل رينولدز بأنها رواية 
التـي  الرائـدة  األمريكيـة  الحـرب 
العامليـة  الحـرب  مأسـاة  تناولـت 
األوىل. ولقد تحولت الرواية يف الفرتة 
مـن عام ١٩٣٠ ومـا بعدها إىل فيلم 
وإىل   ،١٩٥٧ وعـام   ١٩٣٢ عـام  يف 
مسلسـل تليفزيوني عـام ١٩٦٦. و 
لقد صـّور فيلم «يف الحب والحرب»، 
الـذي انتج عـام ١٩٩٦ مـن اخراج 
أتينبورو وبطولة ساندرا  ريتشـارد 
بولوك، حيـاة هيمنجواى يف إيطاليا 
كسـائق سيارة اسـعاف يف األحداث 
السـابقة عـىل كتابتـه لــ «وداًعـا 

للسـالح».

تنقسـم الروايـة إىل خمـس أجزاء، 
ففـي الجـزء األول يقـدم رينالـدي 
فريدريـك هنـري لكاثريـن باركيل، 
العالقـة  وتبـدأ  اغراءهـا  فيحـاول 
فريدريـك  يتعـرض  ثـم  بينهمـا، 
عـىل الجبهـة االيطاليـة لإلصابة يف 
الركبة بقذيفـة هاون ويتم نقله إىل 

مستشـفى ميالنو .
و يف الجـزء الثاني، تتطـور العالقة 
بينمـا  وكاثريـن  فريدريـك  بـني 
ميالنـو  يف  مًعـا  الوقـت  يقضيـان 
خـالل الصيـف ، ويقـع فريدريك يف 
حـب كاثرين والتي تكتشـف عندما 
يكتمل شـفائه انها حامل منذ ثالثة 

شـهور.
ثـم يعـود فريدريـك إىل الوحـدة يف 
الجـزء الثالث، وال يمـض كثريًا من 

الوقت قبل أن يخرتق النمسـاويون 
معركـة  يف  االيطاليـة  الخطـوط 

«كابوريتو» فيرتاجع   اإليطاليـون.
وُيقتـل فريدريـك رقيًبا مهندًسـا.و 
بعـد تخلفـه عـن الجيـش وعودته 
مـرة أخـرى، يأخذ رشطـة املعركة 
فريدريـك إىل حيـث يتم اسـتجواب 
الضباط واعدامهم بتهمة «الخيانة» 
التي يفرتض انها قد أدت إىل هزيمة 
إيطاليـا، ولكنه بعد سـماعه أن كل 
من تم اسـتجوابهم قـد قتلوا يهرب 

بالقفـز يف النهـر .
ويف الجـزء األخري، يعيـش فريدريك 
وكاثريـن حيـاة هادئـة يف الجبال ، 
وبعـد والدة طويلـة ومؤملـة، يولـد 
كاثريـن  وتتعـرض  ميًتـا  ابنهمـا 
لنزيـف رسعـان مـا تمـوت بعـده 

تاركـة فريدريـك ليعـود وحده إىل 
الفنـدق تحـت املطـر .

يف «وداعـًا للسـالح»، يظهـر الحب 
مـع  وتشـابك  برتابـط  والحـرب 
بعضهمـا البعـض. بسـهولة تضع 
الحـرب الحـب يف خطـر، وتجعـل 
الحـب غـري مسـتقرا، بـل تخلـق 
الحرب خيبة أمل قوية من الحـب. 

يكتشـف  للسـالح»  «وداعـًا  يف   )  
القـارئ أن إبـداع همنغـواي الفني 
تجربتـه  عـن  أبـداً  مسـتقالً  غـري 
الحياتية وعن معتقداته الشخصية. 
يقول أحد النقاد: بعد عرش سـنوات 
مـن التأمل، يضـع همنغـواي أمام 
قرائه عمالً أبعد ما يكون عن مجرد 
تجربة حـرب، وال قصة حب وموت 

خـالل الحـرب».

بأسـلوبه الفنـي الفريـد، وتقنيتـه 
العميقة يف الكتابة، يصف همنغواي 
أقـىس املذابـح يف التاريـخ البرشي، 
فضـًال عـن تأثريهـا عـىل النفـس 
البرشية. الرواية بال شـك هي رواية 
حـرب، وليس ذلك يعنـي أنها تمجد 
الحرب، لكنها تصف قسـوة الحرب 
وجنونها الذي يحرم حياة اإلنسـان 
من اإلسـتقرار السعادة؛ وهذا يعني 

أن هنالـك موقفا مناهضا للحرب يف 
جميـع   أنحـاء   هـذه   الروايـة. 

أن غالبيـة  الروايـة  أيضـا يف  نجـد 
الشـخصيات تمتلك رؤية متناقضة 
حول الحرب، وجميعها مسـتاء من 
الدمار الرهيب الذي تسـببه. الحرب 
بـل  ليسـت مجـرد رصاع جسـدي 
هـي أيضا عذاب ومعانـاة تحل عىل 

البـرش.)
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ابتني بيتا مثل هذا فوق القمر
أهرامات من تلك النجوم

وأُعلق صورة ( جاجارين ) بحجرتي
من قبيل رأى

روح هذا القمر
يف املركبة نفسها

شقت دربها للفضاء
سأغنى

من َعٍل للبحر
ربما رقَّ يل
أو ترقرق

تحت جلدي
بني السماوات واألرض

بالضفرية شقراء
أتعلُق بالغيم

وبثدي السحابات
وكما لو كن أرضعنني

ا للمطر أغتدى أمَّ
ولقطر الندى

ولشهد السماء وقد يشتهى قلبي
أبتنى بيتا مثل هذا فوق القمر

كاألهلة كم ضوأت
وبنور من قبسه تأتلق
همسة من مس الربق

وبأسناني كم تراني
قد رسمت هنا أحالمي

فوق سطح القمر
بل وقضمة تفاحة متمردة

يف عصيانها
ما اهتدت أبًدا لُشجرياتها

وألشواِق فم.
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يتطلب املنزل التنظيف باسـتمرار، 
إال أّن بعـض السـيدات، وخصوصاً 
العامـالت منهـن، ال يملـك لوقـت 
الكايف. لـذا، يقّدم ”سـيدتي. نت“، 
يف مـا يأتي، نصائـح رسيعة تجعل 

األعمال املنزلية أكثر سهولًة.
1. يف املطبخ:

- يتعـرّض فـرن الغـاز لألوسـاخ 
باسـتمرار. لتنظيفه، ينصح بنقع 
املقابض يف املاء الدافئ والصابون.

- تتكاثر البكترييا يف بالوعة حوض 
الجيل، لذا يجب تنظيفها أّوالً باملاء 
والصابون، ثـم رش رذاذ من الخل 
لتلميعهـا. ويفّضـل وضـع بضـع 
قطـرات مـن الزيـوت املعدنية عىل 
قطعـة قمـاش ناعمة ومسـحها، 

ملنع تراكم املاء والعفن.
- يجب تنظيف غسالة األطباق مرّة 
يف األسبوع، من خالل وضع القليل 
مـن صـودا الخبـز عىل إسـفنجة 
رطبة، واملسـح حول حوايف الجهاز 

إلزالة البقع العالقة.
- يجب فحـص الثالجـة وخزانات 

الطعـام جّيـداً، للتخلـص مـن أّي 
منتجات منتهية الصالحية.

- يجب تغيري كيس القمامة، يومّياً، 
حتى لو لم يكن مليئـاً، منعا لنفاذ 

روائح كريهة يف املساحة.
2. يف الحّمام:

- يجب تنظيـف املرحاض وحوض 
الغسـل يومّيـاً، أما باقـي الحمام، 

فيمكنك تنظيفه مرتني أسبوعّياً.
- يتّم تعقيم قاعدة املرحاض بمزيج 

من ”الكلور“ والخّل والصابون.
- يمكن تلميع ”السرياميك“ بخليط 

معّد من املاء والخل.
- إلزالة بقـع الصدأ والتكلّس حول 
صنابري املاء، قومي بفركها بعصري 
الليمـون الحامـض، بعـد إضافـة 

القليل من امللح إليه.
- يجـب تعقيـم فرشـاة املرحاض 
من خـالل نقعها يف مـاء مغيل مع 
”الكلـور“ والخـّل، وتركها تجّف يف 

الهواء.
3. يف غرف النوم:

- يجب تغيـري مالءات الرسير كّل 
أسبوع.

- مـن الـرضوري إعـادة ترتيب 
خزانة املالبس يف نهاية كّل أسبوع، 
مـع الحـرص عـىل التخلّص من 

األشياء التي لم تعد تستعمل.
4. يف غرفة املعيشة:

- ينصح بالتخلّص من الكراكيب 
عىل األرض أو األسطح، مع وضع 

كّل يشء يف مكانه الصحيح.
- كنس جميع األشياء، بما يف ذلك 
الستائر، وفتح الشبابيك للتهوئة، 

ما ينعش الجو.

هل سـبق لـك أن حـددت وقـت لُتقييـم فيه 
للتحسـني و  دائمـاً مجـاال  عالقتك؟؟هنـاك 
اإلصالح، و لهذا السبب نشاركك بعض الطرق 
التـي تسـاعد يف تقويـة عالقتك مـع الطرف 
اآلخـر. لكـي تبقـى هادئـاً و لتتعلـم كيفية 
الوصول إىل حل وسط سوف نرشح لك  كيفية 

الحفاظ عىل عالقتك...
1) عد 1..2..3 

 هـذه الطريقـة دائما  فعالـة و خطوة رسيه 
لكنهـا كبرية لتعزيز العالقـة الخاصة بك عىل 
املدى الطويل.  إذا كان كل واحد منكم  يرصخ، 
فلن تحـل القضية بعقالنيـة و إذا كان هناك 
هجوم  أو كالم جارح عىل وشك أن يخرج من 
فمك، أوقف فقط،و عد إىل ثالثة، واالحتماالت 
هـي  انه عليـك التفكري مرتني قبـل أن تقول 
بصـوت عال أي كالم قد يجـرح الطرف اآلخر 

و يؤدي إىل مشاكل أكرب. 
2) فكر قبل أن تترصف 

ربمـا هـذه النقطـة قـد تكـون ُمشـابه من 
سابقتها، إال أنها مختلفة و تعد خطوة رائعة 
السـتمرار العالقـة بني الطرفـني . هناك أيام  
قـد تكون كئيبة و قد تكـون  منزعج من قبل 
الجميع، أليس كذلـك؟ نصيحتنا هي التفكري 
قبـل الترصف، ألنه يف مثل هذا اليوم قد تكون 
منزعج مـن الجميع و باألخص رشيك حياتك 
فكل ما عليك فعله هو التفكري جيدا قبل القيا 

بأي يشء  لكي تحافظ عىل رشيك حياتك.

3) ال تستعجل باالستنتاجات
أهـم يشء يف العالقـة هـو التواصـل، وهـذا 
هـو السـبب يف أنه مـن املهم دائمـا أن تعرف 
الشـخص  من الداخل إىل الخارج. التواصل ال 
ُيقدر بثمن! إذا كان لديك القدرة عىل التواصل 
بشـكل جيـد ، فإنك سـوف ُتقلل مـن فرص  

التـرسع يف االسـتنتاجات عندمـا ترى شـيئا 
كنت ال تحبـه!  حافظ عىل عالقتك  متينة وال 
تتوقع األسـوأ، ويف بعض الحاالت يجب عليك، 
ولكن عموما فقط اهدأ و حاول أن تسـمع ما 

لدى الطرف اآلخر ليقوله.
4) الغرية سالح ذو حدين 

 أجل، انه من املهم أن تكون غيور ألنه ُيشـعر 
رشيـك حياتك بمدى حبـك له. لكـن إذا كنت 
غيور جداً فذلك سـيخنق الطرف اآلخر، و أنت 
ال تريد أن يحصل هذا، أليس كذلك؟؟ القاعدة 
األوىل لتقويـة عالقتك هـي أن تعطي الطرف 

اآلخر مساحة و تثق به  
5) ُكن متفهماً

الحيـاة مليئـة بالتوتـرات و املسـؤوليات, و 
لهـذا عليـك أن تكـون ُمتفهمـاً. إذا كان لديه 
يـوم طويـل و متعب يف العمـل, ال تتوقع منه 
أنـو يكون يف مـزاج جيد للتسـوق معك. و إذا 
أسـتطاع أن يذهـب , فعليـك أن ٌتقـدر هـذه 
اللفتة الجميلة منه. واحدة من أهم  النصائح 
يف استمرارية العالقة هو وجوب التفاهم بني 

الطرفني.
6) التنازالت املتبادلة

بالتأكيـد لديه بعـض العيوب فـال أحد يخلو 
مـن العيوب و أنت أيضا لديـك ، واليشء املهم  
هو معرفة الحفاظ عىل عالقتك قوية، هو أن 
نتعلم كيف ٌنقدم التنازالت يف الوقت املناسـب 
. إذا كان هنـاك يشء يزعجه ، يمكنك االبتعاد 
عنه و التنـازل .إذا كان يف بعض الحاالت تجد 
أنه من الصعب التوصل إىل حل وسط، إذاً عليك 
التواصـل ومحاولـة إيجاد أرضية مشـرتكة. 

نحن عىل يقني من أنك سوف تقوم بذلك !
7 ) التحدث باحرتام 

واحدة من أهم النقاط يف العالقة هي االحرتام 

,ونحن هنا ال نتحدث عن أي احرتام كاحرتامك 
لوالديـك , و لكـن االحـرتام املتبـادل لعـالج 
املشـاكل بينكـم, وخصوصـا عندمـا تصبح 
األمـور معقدة.فكر مرتني،فأنـت ال تريده أن 

يحرتمك ال العكس.
8) عذراً... هي كلمة سحرية

كمـا يقولون، كلمة ” آسـف“  تبـدو  أصعب 
كلمة.اعرتافك بارتكاب الخطأ، ليسـت سهال 
يف بعض األحيان. ولكن عندما يكون يف الواقع 
خطـأك ، فإنـك بحاجـة إىل أن تـدرك ذلـك  و 
تقولـه بصوت عال، وليس فقط يف رأسـك. و 

تعتذر عن أي خطأ صدر منك.
9) دائماً ٌكن صادقاً

 القاعـدة رقـم واحد يف العالقة هـو أن تكون 
دائمـا صادقـاً بمشـاعرك. ال تبقـي األمـور 
لنفسـك   و التحدث بأفكارك فقط . مالحظة 
لنفسـك: هذا ال يعني أن تشتكي طوال اليوم،  
فالطرف اآلخر سيتوقف عن االستماع لك بعد 

فرتة!
10) حدد وقت من يومك لرشيكك 

 سـواء كنت امـرأة عاملـة أم ال، لدينا جميعا 
الكثري من األشياء التي يجب القيام بها يوميا 
. املفتـاح لتقويـة عالقتك هـو معرفة كيفية 
تحديـد األولويات! و تخصيـص بعض الوقت 
لرشيكك ،  إعداد وجبته املفضلة، ومشـاهدة 
فريـق كـرة القـدم املفضـل لديـه  أو مجـرد 

االستماع له. 
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نصحت دراسـة حديثة بالتقليل من 

استخدام معطرات الهواء والشموع 

املعطـرة باملنزل؛ ألنهـا تحتوي عىل 

مـواد تتحول عنـد مالمسـتها لغاز 

األوزون املوجـود يف الهـواء، إىل مادة 

الفورمالديهيد املرسطنة.

ويقـول معد الدراسـة الربوفيسـور 

اليسـرت لويس، من مركز دراسـات 

املنـاخ يف جامعة يـورك الربيطانية: 

”إن هـذه املـادة موجـودة يف مـادة 

ليمونـني التي تسـتخرج مـن بذور 

ثمـرة الليمـون ، كمـادة معطرة يف 

صناعة معطرات الهواء والشـموع، 

وهـي يف الحالة االعتيادية ال تشـكل 

أي خطـورة عىل الصحـة، حتى أنها 

تستخدم يف صناعة املواد الغذائية.

العلمـاء عـىل  أن  الدراسـة  وبينـت 

معرفـة باحتمـال تغـري حـال مادة 

الليمونني، ولكنهـم رغم االختبارات 

العديـدة التـي أجروهـا عـىل مـدى 

يسـتطيعوا  لـم  السـنني  عـرشات 

لتطـور  ذلـك. ونتيجـة  يؤكـدوا  أن 

العلوم والتقنيات سمحت  مسـتوى 

التكنولوجيا الحديثة بالحصول عىل 

نتائـج واضحـة ومؤكـدة عـن هذه 

التغريات.

ونقـال عـن وكاالت األنبـاء: ذكـرت 

الدراسـة أن تركيـز هـذه املـادة يف 

معطرات الهواء أعىل مما كان يعتقد 

بـ 100 مرة، إضافة إىل أن استخدام 

مكيفات الهواء يف املباني يمنع دخول 

الهواء من الخارج؛ مما يسبب تراكم 

مادة الليمونني يف داخل املباني.

أن  لويـس:  الربوفيسـور  وأكـد 

الكيميائيـة  املعطـرات  اسـتخدام 

ينتـرش بكثـرة يف املبانـي، ولكننا ال 

نعلـم نتائـج اسـتخدامها عىل املدى 

مـادة  إىل  تحولهـا  بسـبب  البعيـد، 

الفورمالديهيـد وتأثريهـا يف جسـم 

اإلنسان، ولكننا نعلم جيدا أنها مادة 

مرضة بالجسم.

ومن املعروف بحسـب لويس، فمنذ 

زمن بعيد تعترب مادة الفورمالديهيد 

من املواد املهيجة للعـني والحنجرة، 

وتسـبب نزف الدم من األنـف. لذلك 

ينصح الربوفيسـور لويـس بتهوية 

املكان بعد استخدام معطرات الهواء، 

والتقليل من استخدامها ما أمكن.

كشـف معظـم املصابـني بفريوس 
(كورونا) املستجد عن ثالثة أعراض 
رئيسـية، و هـي ارتفـاع يف درجـة 
الحـرارة وسـعال مسـتمر وفقدان 
أو تغري يف حاسـة الشـم أو التذوق، 

وذلك يف العامني املاضيني.
و أدى ظهـور املتغـريات والطفرات 
الجديدة إىل تحول جذري يف األعراض، 
برصف النظر عـن العالمات الثالث 
األشـهر، حيث شـهد املـرىض عدة 
أعراض أخـرى ملرض (كوفيد19-)، 
ممـا جعـل التعرف عـىل العدوى يف 
مرحلـة مبكرة أمـرًا معقـًدا بعض 

اليشء.
و تفيد التقارير أن متغري أوميكرون 
الجديد يمكن أن يؤدي إىل املعاناة من 
بعض األعراض غري الشائعة، عالوة 
عىل أنـه، وفًقا للباحثـني يف اململكة 
املتحـدة، ثبـت أن %50 فقـط مـن 
جميـع الحاالت التي تأكـد إصابتها 
عليهـم  تظهـر  بـ(كوفيـد19-) 
األعـراض الثالثـة الكالسـيكية، يف 
حني أن %20 فقط واجهوا مشاكل 

حاستي الشم والذوق حالًيا.
التـي  األعـراض،  العلمـاء  وحـدد 
يعانـي منها املرىض بعـدوى متغري 
أوميكرون، إىل جانب الشـعور عادة 
بالربد، يف عرضني أو ثالثة: )سـيالن 
األنف- صـداع –العطـس - التهاب 
الحلق -السـعال املسـتمر- حمى- 

فقدان حاسة التذوق والشم(.
أعراض ال ترتبط بالجهاز التنفيس.

ويشـري الخـرباء إىل أن هناك بعض 
العالمـات األخـرى، التـي ال ترتبط 
عادًة بالجهاز التنفيس والتي يمكن 
أن تمـر دون أن يالحظها أحد، مثل 
الطفـح الجلدي والهذيـان وفقدان 

الشهية.
و يمكـن أن يحدث الطفـح الجلدي 
ألسـباب عديدة مثل الحساسـية أو 
التعـرض لدرجات حـرارة مرتفعة 
وحتـى العـدوى، و يمكـن أن تؤدي 
عدوى (كوفيد19-) إىل ظهور طفح 

جلدي عـىل الجلد واليديـن وأصابع 
القدم والفم واللسان.

إنه أحد أعراض عـدوى أوميكرون، 
التـي شـوهدت لـدى العديـد مـن 
األشـخاص الذيـن ثبتـت إصابتهم 
يكـون  و  الفريوسـية،  بالعـدوى 
الطفـح الجلـدي الناتـج عن مرض 
(كوفيـد 19-) عادة مثـرًيا للحكة، 
وربمـا يـزداد يف الليل وربمـا يؤدي 
و  األرق،  مـن  بحالـة  اإلصابـة  إىل 
يمكـن أن يعاني بعض األشـخاص 
مـن حساسـية تجاه األشـعة فوق 
الطفـح  جانـب  إىل  البنفسـجية 

الجلدي.
هذيان

إن الهذيان هو اضطراب يف القدرات 
العقليـة ربمـا يـؤدي إىل ارتبـاك يف 
بالبيئـة  الوعـي  وتقليـل  التفكـري 
أيًضـا  الحالـة  املحيطـة و ترتبـط 
بشـكل  وتظهـر  بـ(كوفيـد19-) 

أسايس بني املرىض من كبار السن.
وتحـدث عالمـات الهذيـان بشـكل 
مفاجـئ وخـالل أيام بعـد اإلصابة 
بالفـريوس و يصـاب كبـار السـن 
ويترصفـون  بسـهولة  باالرتبـاك 
بغرابـة بعـد تشـخيص إصابتهـم 
بـ(كوفيد19-) ثم تختفي األعراض 
من تلقاء نفسـها بعد الشـفاء من 

العدوى.
فقدان الشهية

يعاني واحد من كل ثالثة أشـخاص 
مصابني بـ(كوفيـد19-) من حالة 
فقدان الشـهية أو رغبـة يف تخطي 
مريـض  يستسـيغ  ال  و  الوجبـات 
(كوفيـد19-) الطعـام ألكثـر مـن 
إصابتـه  تشـخيص  بعـد  أسـبوع 
بالعـدوى، ممـا يـؤدي إىل فقـدان 
الـوزن والضعـف، عـالوة عـىل أن 
تخطي وجبـات الطعام عند املعاناة 
من عـدوى (كوفيـد19-) يمكن أن 
يجعل من الصعب أيًضا عىل املريض 
التعـايف مـن العدوى يف أقـرب وقت 

ممكن.
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تعـّد املسـتكة مـن األطعمـة 
املفيـدة والصحية للحامل عىل 
وجه الخصوص، حيُث تحتوي 
عىل العنـارص الغذائية املفيدة 
مـا يزيد مـن فـرص الحفاظ 
عىل الحمل؛ كمـا تعالج كذلك 
مشاكل تأخر الحمل والسمنة 
املبيض، والكثري  وقلة نشـاط 
ترتبـط  التـي  الفوائـد  مـن 
ببـرشة الحامل، وعالج لبعض 
بالحمـل  املرتبطـة  األمـراض 
والوالدة والرضاعة والسمنة. 

املسـتكة لعالج السـمنة التي 
تؤخر الحمل

يتبعـن  النسـاء  مـن  كثـري 
وصفـات طبيعيـة قبل الحمل 
الجسـم  وتجهيـز  لتحسـني 
بصفة عامـة، والرحم بصفة 
الجنـني  السـتقبال  خاصـة 
املنتظر، لهذا عليِك اتباع نظام 
واسـتخدام  صحـي  غذائـي 
املسـتكة بصفة خاصة؛ ألنها 
تسـاعد يف عالج تأخـر الحمل 

وتحسني الخصوبة.
مشـكلة  املسـتكة  تعالـج   -
التـي تعانـي منهـا  السـمنة 
والتـي  النسـاء،  العديـد مـن 
تتسبب بدورها يف تقليل فرص 

الحمل.
- تسـاعد املسـتكة عىل حرق 
البطن  الدهون، خاصة دهون 

والوصول إىل الوزن املثايل.
مشـاكل  املسـتكة  تعالـج   -
البـرشة التـي تظهـر بسـبب 
اكتئاب تأخر الحمل، مما يزيد 
مـن جمالـك وثقتـك بنفسـك 

ونظرة زوجك لك.
- كما تعالج املسـتكة مشكلة 
رائحـة الفـم الكريهـة التـي 

يمكن أن تنفر زوجك منك.
للحامـل  املسـتكة  فوائـد 

وبرشتها
- املستكة تساعد عىل تضييق 
الرحـم؛ ألن اتسـاعه يتسـبب 

يف خروج الحيـوان املنوي قبل 
حدوث التلقيح.

- كمـا تحمـي من دخـول أي 
بكترييـا أو جراثيـم تـؤدي إىل 

التهابات تؤخر من الحمل.
- تساعد املستكة أيضاً الحامل 
يف التخلـص من املـاء الزائد يف 

الرحم.
- كما أنها تساعد عىل تسهيل 
الطبيعيـة  الـوالدة  عمليـة 
والحمايـة مـن أرضار الوالدة 

القيرصية.
- وتسـاعد عـىل عـودة توهج 
البـرشة بعـد عملية الـوالدة، 
وفقـد العديـد مـن العنـارص 

الهامة لجسم الحامل.
- تحافظ املستكة عىل رطوبة 
البـرشة ونعومتهـا أثناء فرتة 

الرضاعة.
- تحمـي البـرشة مـن حـب 
السـوداء  والبثـور  الشـباب 
والبقـع الداكنـة، وغريها من 
املشـاكل التـي تقلل مـن ثقة 

املرأة بنفسها بعد الوالدة.
- تعيد التوحيد اللوني للبرشة 

وتعمل عىل تفتيح البرشة.
- تحتوي املسـتكة عىل العديد 

من الزيوت املفيدة للبرشة.
املسـتكة تعالـج أسـنان ولثة 

الحامل
- املعـروف أن جسـم الحامل 
يفقد عنرص الكالسيوم بكثرة 

يف هذه الفرتة وينقلها للطفل، 
ما يسـبب معاناة الحامل من 
التسـويس وضعف األسـنان، 
ويحدث هذا بعد الوالدة وأثناء 

الرضاعة.
زيـادة  مشـكلة  تظهـر   -
وأثنـاء  الـوالدة  بعـد  الـوزن 
ارتفاع  الرضاعة بسـبب  فرتة 
شـهية املرأة لتناول الحلويات 
مغـيل  وتنـاول  والطعـام، 
املسـتكة يسـاعد عىل إنقاص 

الوزن بعد الوالدة.
- كمـا أن املسـتكة تعمل عىل 
زيادة معدالت الحرق يف الجسم 
الطبيعيـة،  الرضاعـة  أثنـاء 
وتسـاعد جسـمك يف التخلص 
مـن الدهـون الزائـدة بداخله 
واملاء الزائد الناتج عن الحمل.

املستكة تعالج عرس الهضم
- تسـاعد عـىل قتـل البكترييا 
املوجـودة يف الفم، تخلصك من 
رائحة الفـم الكريهة، تعيد لك 
قوة األسنان كما هي وأفضل، 
الحمايـة مـن التهابـات اللثة 

املختلفة.
- إضافـة إىل أنهـا تحمـي من 
حدوث إسـهال أو إمسـاك؛ ما 
يتسـبب بخطـورة عىل صحة 
الحامـل وصحـة الجنني، كما 
تعالج املسـتكة مشاكل عرس 
الهضـم واالنتفـاخ، والغازات 

وألم القولون.
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تقـول إحدى األمهـات وهي ترشح األسـباب 
الرتبوية التـي جعلت من ابنها إنسـان ناجح 

يحب الخري ، بل وصاحب مؤسسة خريية :
عندما كان ابني ىف الصف الثاني اإلبتدائي رجع 

يوما من املدرسة وقد ضاع قلمه الرصاص!!!
فقالت له بماذا كتبت؟

فقال: اسـتعرت قلمـا من زميـيل، فقالت له: 
ترصف جيد ولكـن ماذا كسـب زميلك عندما 

أعطاك قلما لتكتب به؟
هل أخذ منك طعاماً أو رشاباً أو ماالً ..؟

قال: ال، لم يفعل
فقالت له: إذن لقد ربح الكثري من الحسنات يا 

بني، ملاذا يكون هو أذكى منك ؟
ملاذا ال تكسب أنت الحسنات؟

قال: وكيف ذلك ؟
فقالت: سنشـرتى لك قلمني، قلمـا تكتب به، 

والقلم اآلخر نسميه قلم الحسنات!!!
وهـذا ألنك سـتعطيه ملـن نيس قلمـه أو ضاع 

منه، وتأخذه بعدما تنتهي الحصة…
وكم فرح ابني بتلك الفكرة .. وزادت سعادته 
بعدمـا طبقهـا عمليـاً، لدرجـة أنـه أصبح 
يحمل يف حقيبته قلماً يكتب به، وستة أقالم 

للحسنات !!.
والعجيـب يف األمـر أن ابنـي هـذا كان يكره 

املدرسة ومستواه الدرايس ضعيف!!!
وبعـد أن جربت معـه الفكرة…فوجئت بأنه 

بدأ يحب املدرسة!!!
وهـذا ألنـه أصبح نجـم الفصـل يف يشء ما، 
فـكل املعلمـني أصبحـوا يعرفونـه وزمالؤه 

يقصدونه يف األزمات.
كل واحـٍد قلمـه ضائـع يأخـذ منـه واحدا، 
.�وكل معلـم يكتشـف أن أحدهـم ال يكتب 
ألن قلمـه ليس معه فيقول أين فالن صاحب 

األقالم اإلحتياطية!!!
ونتيجة ألن ابني أحب الدراسـة، بدأ مستواه 

الدرايس يتحسن شيئاً فشيئاً.
والعجيب أنـه اليوم قد تخرج مـن الجامعة 
وتزوج ورزقـه الله باألوالد، ولـم ينس يوما 

قلم الحسنات!!!
لدرجـة أنه اليوم مسـؤول عـن أكرب جمعية 

خريية يف مدينتنا.
ولنعاملهـم   ، البنائنـا  تربيتنـا  يف  فلنحـذر 
بالرحمة واللني، ولنحول املواقف السلبية اىل 

موقف ثمني...
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تمّعـن يف هـذه الصـورة وحّدد 
أّيـاً من هذيـن اللونـني األزرق 
الداكـن أو البنفسـجي يجذبك 
أكثـر، لنعـرف مـاذا يف صفات 

شخصّيتك من مزايا مخّبأة؟
يجذبـك اللـون األزرق الداكـن: 
أنت ذو شـخصّية مفاِجئة، وال 

يمكن توّقعها
يف كثـري مـن األحيـان ال يمكن 
توّقع ما الذي يجول يف خاطرك 
وما قد تكـون تّرصفاتك، فأنت 
تلقائـّي إىل أقـىص حـّد، مـيلء 
ذهنـك  والتفـاؤل.  بالطاقـة 
منفتح ملواجهـة أّي تحدٍّ، حّتى 
لـو كان لهـذا التحـدّي بعـض 
املخاطر. أنت تؤمن بأّن الحياة 
يمكـن أن تكـون مملّـة ومـن 
تحتـوي  لـم  إذا  معنـى،  دون 
عىل بعـض املخاطـر. وبما أّنه 
ال يمكـن توّقعـك، اعتاد الناس 
مـن حولـك عـىل تجوالـك من 
دون هـوادة، وتّرصفاتـك غـري 
املنطقّية أحياناً وأيضاً املتغرّية، 
كمـا أّنهـم يرتّقبـون أفـكارك 

املبدعة التـي تبدو وكأّنها تأتي 
مـن ال يشء. ولكّنهـم مـع كّل 
ذلك يحّبونك ويحّبون تواجدهم 
بقربـك، ألّنك من دون شـّك ذو 
شـخصّية مهّمة، وهناك دائماً 
ما يحّفزهم فيك، وما يمكن أن 

تقوله لهم.
يجذبك اللون البنفسـجي: أنت 
ذو شخصّية سعيدة ومبتهجة 

ومتفائلة ومشّجعة لآلخرين
الناس بقربك يتكلّمون يف معظم 
األحيان عن مساعدتك إّياهم يف 
األوقـات التي كانوا يشـعرون 
فيها أّنهم يف مأزق. فأصدقاؤك 

وأفـراد عائلتـك يعلمـون بأّنك 
عطوف ومتفّهـم، مهما كانت 
الظـروف التي تمـّر بها. تؤمن 
بهـا  يشـعر  التـي  اآلالم  بـأّن 
املرء هي واحدة لـدى الجميع، 
وال يمكـن مقارنـة ألـم بألـم 
آخر. لذلـك أنت جاهز إلسـداء 
املسـاعدة  وتقديـم  النصيحـة 
متى تيـّرس لك األمـر. كما أّنك 
ذو شـخصّية ودودة ولطيفـة، 
وتحّب النـاس أن يتقرّبوا منك، 
لذا مـن املتوّقـع أّن تتّم دعوتك 
إىل كاّفة املناسبات اإلجتماعّية 

يف وسطك.  

يجذبـك اللـون األزرق الداكـن 
عـىل  البنفسـجي  واللـون 
شـخصّية  ذو  أنـت  السـواء: 
إنسـان  أنت  منّمقة ومرهفة، 
رقيـق ومرهـف، وتهتـّم ألدّق 
التفاصيل. لسـِت الشـخصّية 
التـي تبـوح بـكّل مـا تشـعر 
بـه، ولكّنـك تحـرص عـىل أن 
يعلم الشـخص املعني بما هو 
إحساسـك يف اللحظـة عينها. 
أنِت عىل األغلب هادئ وملتزم، 
وتقصـد الـرتّوي والتفكري قبل 
التكلّم والتّرصف. أنت جّيد جّداً 
يف ما يخّص قـراءة ما يف داخل 
اآلخريـن، وهـذه ميـزة تخّولك 
صحيحـة  بطريقـة  التـّرصف 
إزاءهـم. ولكْن عىل العكس من 
ذلـك، ال يتمّكـن اآلخـرون من 
رؤيـة ما بداخلك بسـهولة، لذا 
فأنت ُتبقـى عىل غموضك أمام 
معظـم الناس. ولهذا السـبب، 
منـك،  التقـرّب  إىل  يسـعون 
بهدف حـّل لغزك وفّك شـيفرة 

شخصّيتك.
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قلم الحسنات

حدد أي لون يجذبك في هذه الصورة واعرف ماذا يخبئ عنك؟
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربـع من املربعات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
وينك ماترد تغلق جهازك لـــــيش

وكت خالك ترفض ماتجاوبنــــي
تذكرمن كنت تتمنى تحچي ويـاي

تنكرها بسهولة وما تعبــــــــرني
هسة وصدفه جابك ليه هذه اليوم

وألن ثق اعله نيتي وما يضيعني
وفضل مني ترى من احچي وياك

ونعم بيهه قصد بس لليفســرني
وسمعني عذر ال تستحي من الناس

ولدنگ خجل مو عيب سمــعني
اقرى بداخلك واعرف تفكر شلون

كل هّمـك ربح لو حتى تخرسني
واعرف غايتك لتظن غشيمه بهاى

بس حّكمته عقيل وگلبي طاوعني
ردت اعرف نهاية حبك املزعوم

او وين بياطريق اتريد تاخـــــذني
تحب شكيل فقط ال مو جمال الروح

ولهذه السبب يا باشا تـــعذرني
صح اني زغريه وعمري بالعرشين

بس اوزن بلد ... والله صــدگني

تحت  الصني  عرش  يرتقي  يوانجانغ  جو   -  1368
اسم اإلمرباطور هونغ وو، مبتدئاً حكم أرسة مينغ 

للصني.
سليم  السلطان  بقيادة  العثماني  الجيش   -  1517
باي  طومان  بقيادة  املماليك  جيش  يهزم  األول 
بمعركة الريدانية قرب القاهرة وذلك بعد مقاومة 

عنيفة استمرت عدة أيام.
أكرب  الصني مخلًفا  زلزال شانيش يرضب   -  1556
التاريخ والتي قدرت  عدد من الخسائر البرشية يف 
بحوايل 830000 قتيل، وهو أحد أكثر زالزل العالم 

دماًرا.
1650 - جالء الربتغاليني عن ُعمان.

1719 - إمارة ليختنشتاين ُتنشأ داخل اإلمرباطورية 
الرومانية املقدسة.

1793 - روسيا وبروسيا تقتسمان بولندا.
الجزائري  القادر  عبد  األمري  استسالم   -  1845

لقوات االحتالل الفرنيس.
1899 - حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح يوقع 
 19 يف  (ألغيت  املتحدة  اململكة  مع  حماية  معاهدة 

يونيو 1961).
والرتقي  االتحاد  أعضاء  من  مجموعة   -  1913
العظمى  الصدارة  مقر  العايل  الباب  يقتحمون 
محمد  العثماني  السلطان  ويرغمون  العثمانية، 
رشاد عىل تعيني محمود شوكت باشا صدًرا أعظًما 

وناظرًا للداخلية.
1943 - القوات الربيطانية تستويل عىل طرابلس يف 

ليبيا وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
القدس  ان  الثانية  للمرة  يعلن  الكنيست   -  1950
هي عاصمة إرسائيل وواصل نقل الدوائر الحكومية 

إليها.
1969 - القاهرة تحتفل بألفيتها واعترب افتتاح أول 

معرض للكتاب الدويل بداية االحتفال باأللفية.
1973 - الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون يعلن 

التوصل إىل اتفاق ينهي حرب فيتنام.
1997 - الرئيس األمريكي بيل كلينتون يعني مادلني 
أولربايت وزيرة للخارجية يف مطلع واليته الرئاسية 

الثانية خلفاً لوارن كريستوفر.
املؤدية  الطرق  تغلق  اللبنانية  املعارضة   -  2007
الدويل  الحريري  رفيق  ومطار  بريوت  للعاصمة 
هذا  وأدى  تستقيل،  كي  الحكومة  عىل  للضغط 
منارصي  بني  بالشارع  مواجهات  إىل  اإلغالق 

الطرفني أدت إىل سقوط عدد من الضحايا.
2012 - افتتاح أوىل جلسات مجلس الشعب املرصي 
25 يناير، وفيها تم انتخاب محمد سعد  بعد ثورة 
الكتاتني رئيًسا للمجلس ليكون أول من يتوىل هذا 

املنصب من املنتمني لإلخوان املسلمني.
العزيز  الله بن عبد  امللك السعودي عبد  2015وفاة 

آل سعود.
مبايعة األمري سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكاً 
عبد  بن  مقرن  واألمري  السعودية  العربية  للمملكة 
العزيز آل سعود ولياً للعهد واألمري محمد بن نايف 

بن عبد العزيز آل سعود ولياً لويل العهد.
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أبـــــــراج

تتأكـد أخريا أن أسـلوبك يف التعامـل مع اآلخرين 
وخاصة مع املقربني منك ليس سـوى سلسـلة من 
ردات الفعـل التي لـن توصلك إىل غاياتك، بـل إنه يزيد 
أمورك تعقيدا! الهروب من الواقع ليس حال ولكن عليك 

أن تفكر بطريقة أكثر موضوعية.

عالقاتـك باآلخريـن أفضـل مـن السـابق ولكن 
عالقتك بالحبيب تبدو متوترة قليال. ترى أن الحبيب 
ال يويف بوعوده لك وهذا ما يقلقك. ربما سـمحت له أن 
يترصف بهذا األسلوب بسـبب ردود فعلك! عقلك مشغول 
بالتفكري يف هذا األمر. ال تتذمر فور حدوث بعض التغريات 

يف املساء.

وضعك العاطفي اليوم يبدو صعبا جدا وأكثر توترا 
من السـابق. هل أنت مسـتعد للتضحية من أجل من 
تحـب؟ أنـت تخىش القيـام بأي خطـوة إيجابيـة تجاه 
الحبيب ألنك تقلق من القيود التي ستفرض عليك بسبب هذه 
الخطوة. إنه الوقت املناسـب لالسـتماع للموسيقى والبحث 

عن من يهتم بهذا املجال.

تنشغل اليوم باألمور املالية وتخطط ملرشوع جديد، 
مـا يحتـم عليك أن تكـون أكثر حرصا عىل استشـارة 
اآلخرين قبل أن تتخذ أي قرار. ترصف بعفوية مع الحبيب 
حتـى تقربه منـك أكثر، كفـاك هجوما عليـه وعامله بلطف. 
تسـتعيد ذكرياتك الجميلة حيث أنك كنت من هواة ممارسـة 

الرياضة بكثرة، فتقرر تكرار ما كنت عليه يف املايض.

تصوراتـك واضحة جدا ولكن يجـب عليك أن 
تحدد كمية املعلومات التي تتلقاها وتسـتقبلها 
ألنهـا قد تغري رأيك كل خمس دقائـق طوال اليوم. 
تنبهر بشدة عند االطالع عىل مفاهيم جديدة وتحرص 

عىل تحليلها كافة.

سـيظهر أقرب أصدقائك اليوم حبـه وتقديره 
لـك من خـالل احرتامـه وطريقة تعاملـه معك. 
لسـوء حظك اليوم، كل األمور ليست عىل ما يرام أو 
بالطريقة التي تتمناها. لن تجد تفسـريا لردود أفعالك 
الغريبة. ال تسمح ملشكلة صغرية أن تعكر صفو حياتك 

اليوم.

تركـز اليـوم عـىل قضايـا ماليـة وأعمـال فنية أو 

ربما تهتـم باالطالع عىل أحدث صيحـات املوضة من 

االكسسـوارات واملالبـس واملجوهرات. قـد ترتك ضغوط 

الرشيك آثارا سـلبية عىل العالقـة بينكما. خرب محزن يقلقك 

ويسبب لك تعبا نفسيا.

ال تغامر من أجل أمور تافهة، ألنها قد تنعكس 
عليك سـلبا فتدفـع ثمن اندفاعك. ال تسـتعجل 
للوصول إىل األهداف التي حّددتها لنفسك، فالترسع 

قد يخلق لك متاعب غري متوقعة مع الرشيك.
 تسـتعيد صحتـك وعافيتـك بعـد خضوعـك لجراحـة 

دقيقة.

تواجه بعض املتاعب عىل املستوى املهني بسبب 
حساسـيتك املفرطة التـي ال تتقبل االنتقاد، كما 
أنـك تحتاج إىل إعـادة تنظيم داخيل يضع مشـاغلك 
واهتماماتك األساسـية يف قائمة األولويات، مما يجنبك 
تلقي التأثريات السلبية التي قد يعكسها عليك محيطك 

العائيل.

تعيـش قصة حـب جميلـة وقلبك متيـم بالحبيب، 
ولكـن التوقعـات غـري الواقعيـة وغـري العمليـة ال 
تفيدكما. سـتؤثر بعض األحداث غري املتوقعة يف حياتك، 
ولكن تعاملك الجيد مع هذه األحداث قد يمنع حدوث مشاكل 
عديـدة. تجنب الكالم مع الحبيب فربما يكون عنيدا ويجعلك 

تفقد أعصابك.

تفـرح بعالقة جديدة وتتمتـع بأوقاتك وتلتقي بمن 
يثري اهتمامك وانتباهك وتكون سـعيدا جدا. مسـائل 
شـخصية مربكة تشـّتت أفـكارك، وقد يحصـل ذلك من 
خـالل مشـكلة للرشيـك العزيز عليـك. تثري مسـألة صحية 
دقيقـة انتباهـك إىل أنك مهمل بحق وضعـك الصحي، فتقرر 

االهتمام به.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

سـتصطدم اليوم بعدد املهام التي لم تنجزها بعد، 
وربما يتسـبب لـك هذا األمـر يف الشـعور باإلحباط 
واالكتئـاب. األمر يتطلـب التزاما منـك. عزيزي الحمل، 
يمكنـك بقليل مـن االنضبـاط والتخطيط الجيـد خوض أي 
معركـة وانجـاز أي مهمـة دون الشـعور بالضغـط. كافئ 

نفسك يف املساء.
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1لم يؤده حقه o الجانب الرئيس 

واألكرب يف األشياء
2يف ورق اللعب o رئيس نكاراغوا 

(معكوسة)
3مـن الطيور املائية o شـخص 

واحد o أحرض
4املـادة العطريـة املسـتخرجة 
من أنـواع الحوت o فيه شـفاء 

للناس
 o وفردهـا  يـده  5أعطـى 
o شـاي  واحـد (باالنجليزيـة) 

(باالنجليزية)
6درجـة حـرارة الجـو مرتفعة 
o النظـر  وأعـاد  اسـتدرك   o

متشابهان
7للسؤال o األزهار ذات الرائحة

8خـوف وقلـق شـديد o منـري 
(مبعثرة)

9ذهـب ولم يعد o مع السـالمة 
(باالنجليزية معكوسة)

10دولـة عربية فيهـا أكثر من 
40 مليـون نخلة (يف موسـوعة 

غينيس)

أفقي
1باب يف التلفزيون

o مردود  2وعاء للمـاء 
مايل

 o 3قريب من جهة األب
نشفى

أزهـار  ذات  4عشـبة 
بنفسجية طيبة الرائحة 
اسـتخدامات  ولهـا 

عالجية o للتعريف
5مـن أوقـات الصـالة 
o أقـدم مدينة سـكنها 

اإلنسان (يف فلسطني)
يف  الغـازات  6أخـف 

الطبيعة
7طري عينه أكرب حجما 

من دماغه
 o 8ملجأ للعلم واملعرفة

ناعم امللمس
9قصيص رويس مؤلف 
 o والسـالم  الحـرب 

متشابهان
 o 10امرباطـور فرنيس

حسم األمر

همسات وخواطر ..
أعشق األشياء التي تأتي من تلقاء نفسها   -
بدون أي ترتيب أو حتضير مسبق لها ، تأتي كهدية .. 

تأتي كمفاجأة ، ال احب كثرة الترتيب والتخطيط 
وأعشق املفاجأت ألنها تكون مفعمة باحلياة ..

أعشق األشياء التي تأتي من تلقاء نفسها   -
بدون أي ترتيب أو حتضير مسبق لها ، تأتي كهدية .. 

تأتي كمفاجأة ، ال احب كثرة الترتيب والتخطيط 
وأعشق املفاجأت ألنها تكون مفعمة باحلياة ..

--------------
ال أكره أحد ، الكره ال يعرف طريقه إلي   -

قلبي ،، أحب فقط.. احلب هو وقود قلبي ال أستطيع 
اإلستغناء عنه ، بدونه أشعر باخلمول والقلق واحلزن .. 

أشعر بالرغب في املوت أكثر من احلياة!
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دبي / الزوراء / ظافر جلود:

الفخراني،  يحيى  القدير،  املمثل  كشف 

لجمهوره  يحرضها  مفاجأة  عن 

خالل  من  للسينما  عودته  وهي  حاليا، 

فيلم جديد يحرض له حالياً يحمل اسم 

للكتابة  أنه يخضع  إىل  «بونزو»، ُمشرياً 

تغريد  تأليف  من  وهو  حالياً،  النهائية 

جمال، وإخراج سارة وفيق.

فكرته  الفيلم  أن  اىل:  الفخراني  وأشار 

العودة  قرر  ملا  وإال  تماماً،  مختلفة 

التوقيت.  هذا  يف  خالله  من  للسينما 

مشريا إىل أنه يف مرحلة الكتابة النهائية 

رافضاً  فرتة،  قبل  بدأت  مراحل  بعد 

بخصوص  ذلك  من  أكثر  عن  اإلفصاح 

فيلمه الجديد.

وعن طقوسه قبل تجسيد أعماله، قال 

عرض  قبل  كثرياً  يتوتر  إنه  الفخراني: 

السينما  يف  التصوير  أو  املرسحيات 

أول  بعد  بالهدوء  ويشعر  والتلفزيون 

مشهد ثم يقوم بتناول ُمهدئ.

«أحفظ  يقول:  األخرى،  طقوسه  وعن 

الدور قبل النوم فهو أفضل وقت للحفظ، 

أتدرب  وأثناء مرسحية «امللك لري» كنت 

عىل املشاهد يف املنزل بصوت مرتفع».

الفخراني  يحيى  الفنان  واستذكر 

فيلم  ومنها  أعماله،  بعض  يف  ذكرياته 

تم  التصوير  وأن  الزنزانة»،  يف  «حب 

فعلياً كان داخل زنزانة، وهو األمر الذي 

إذ  أنفاسه،  ليلتقط  يخرج  يجعله  كان 

يكره األماكن املُغلقة.

تقديم  عىل  صمم  إنه  الفخراني:  وقال 

مسلسل  يف  «الشيطان»  شخصية 

«ونوس»، فهو مظهره يوحي بالطيبة، 

ولكن باطنه رش، وهو األمر الذي نجده 

يف الحياة.

الفخراني عمله  الفنان يحيى  واستذكر 

حبيبتي»  «بابل  العراقي  الفيلم  يف 

فيصل  الكبري  الفنان  واخراج  سيناريو 

اليارسي وتم تصويره بني بابل وبغداد، 

اذهب  كنت  جميلة،  أياما  كانت   : قائال 

بعد التصوير اىل األسواق والتقي الناس 

مبتسمة  كانت  واملحالت،  الشارع  يف 

تفاصيل  عن  كثريا  تسألني  سعيدة، 

ومرة  واالجتماعية،  الفنية  حياتي 

ذهبت مع صحفي عراقي معروف كان 

ألني  املرسح  اىل  الفيلم  يف  معنا  يعمل 

العراقي وتطوره..  اعرف قيمة املرسح 

املرسحي  العمل  فريق  استقبلني 

الفرح  أدخل  برتحيب  والجمهور 

كم  حينها  وشعرت  قلبي  اىل  والسعادة 

هي ثقافة هذا الشعب واهتمامه باألدب 

امة  تراث  العراق  انه  عموما،  والفن 

ومجد الشعر والفلسفة واملوسيقى .

الدكتورة  بزوجته  عالقته  وبخصوص 

مليس جابر، قال: كانت قد بدأت يف العام 

مع  شجار  بعد  الجامعة،  من  الثاني 

معها  تعامل  والتي  صديقاتها،  إحدى 

غري  مليس  اعتربته  بأسلوب  الفخراني 

صداقة  لتبدأ  ذلك،  عىل  وعاتبته  الئق، 

بينهما تحولت إىل حب ثم زواج.

قال  بينهما،  للحب  األوىل  الرشارة  وعن 

الفخراني: إن زوجته كانت قد انضمت 

بعض  سوياً  وقدما  املرسح  فرقة  إىل 

انزعج  املرسحيات  إحدى  ويف  األعمال، 

وثار  املرسحية،  أفراد  أحد  خطأ  من 

بشدة، ورفض تحية الجمهور، فما كان 

أن  إال  الوقت  هذا  يف  مليس  زميلته  من 

أقنعته بالعودة لتحية الجمهور.

كما تحدث الفخراني أيضاً عن دراسته 

وكيف  به  عالقته  عن  وتحدث  للطب، 

كان يخىش ملس «الجثث» حتى إنه كان 

يرسب يف مادة الجراحة ألنه كان يرفض 

ملس الجثث يف امتحان الشفوي.

أذهب  «كنت  ضاحكاً:  قال  ذلك  وعن 

لدّي  وكانت  االمتحان،  ليلة  للسينما 

طريقة مختلفة يف املُذاكرة، فكنت أدرس 

مادة الترشيح بالصور، حتى إن دكتور 

وإال سوف  الجثة  املادة طلب مني ملس 

أرسب، وتركت االمتحان وخرجت».

«رحمة  العراقية  الفنانة  احتفلت 
القليلة  األيام  يف  ميالدها  بعيد  رياض» 
تتلقى  اليوم  حتى  زالت  وما  املاضية 
العديد من الهدايا واملعايدات من محبني 

وزمالء وأصدقاء.
عىل  صورة  متابعيها  رحمة  وشاركت 
الهدية  فيها  استعرضت  «االنستغرام» 
الالفتة التي تلقتها وهي باقة كبرية من 
الورد األحمر وضعت يف علبة عىل شكل 
قلب، وظهرت رحمة جالسة إىل جانبها 
الصورة  بإطاللة الفتة، وأرفقت  الهدية 
ومشاعركم  «حبكم  فيه:  كتبت  بتعليق 
شعور  احىل  اليا  وصلت  الصادقة 

بالدنيا.. شكرًا من كل قلبي.. أحبكم !»
رشكة  عمل  فريق  احتفل  قد  وكان 
رحمة  ميالد  بعيد   Music is My Life

رياض، بطريقة مميزة.
للرشكة  الخاصة  الصفحة  ونرشت 
املفاجأة  فيه  أظهرت  فيديو،  مقطع 
التي حرضتها لها، وقطعت رحمة قالب 

الفريق والرشكة  أمنيات  الحلوى وسط 
بدوام النجاح والتألق.

بدورها، عربت رحمة عن سعادتها بهذه 
فريق  إىل  بالشكر  وتوّجهت  االحتفالية 
العمل فرداً فرداً، وتمّنت األمان والسالم 

مشاريعها  يف  والتوفيق  العربية  لألمة 
الفنية والخاصة يف العام الجديد.

أجواء  االحتفالية  عىل  طغت  وقد 
االمنيات  وتبادل  واملزاح  الفرح  من 

السعيدة.

عن  جنات  الفنانة  كشفت 
حلمها بالزواج من الفنان كاظم 
أحالم  عن  متحدثة  الساهر، 
الطفولة واملراهقة، كما كشفت 
هشام  املرصي  الفنان  دور  عن 

عباس يف إتمام زواجها.
أن  جنات  الفنانة  واعرتفت 
جورج وسوف كان فتى أحالمها 
تمنت  حيث  طفولتها،  أثناء  يف 
الزواج منه، أما عن فرتة املراهقة 
بالفنان  االرتباط  تتمنى  فكانت 
وعاشت  الساهر  كاظم  العراقي 

معه قصة حب يف خيالها.

قابلت  أنها  إىل  جنات  ولفتت 
وتغريت  معه،  وغنت  األخري 
الحب  فبقى  تجاهه  مشاعرها 

ولكنها  الغنائية،  ومسريته  لفنه 
نسيت وقتها رغبتها يف االرتباط 

به عاطفيا.

وعن باقي أمنياتها، تمنت الفنانة 
جنات أن تعيش يف عرص األبيض 
قد  كانت  إن  إنها  قائلة  واألسود 
ستكون  كانت  أمنيتها  تحققت 
صديقة ألم كلثوم والثنائي فاتن 

حمامة وعمر الرشيف.
إعجابها  عن  جنات  وعربت 
وأسود،  األبيض  بفرتة  الشديد 
لفت  ما  أكثر  أن  عىل  مؤكدة 
هذا  نجوم  فقط  ليس  انتباهها 
أيضاً  وإنما  وأناقتهم،  العرص 
كانت  التي  الراقية  التعامالت 

تفرض نفسها عىل الجميع.
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 Pledge أنها سـتطلق ميزة Meta أعلنت رشكة فيس بوك اململوكة لرشكة
Planets  عـىل Messenger Kids  وهـو نشـاط ملسـاعدة األطفـال عىل 

تعلم كيفية اسـتخدام اإلنرتنت بأمان وممارسـة اتخاذ قرارات صحية 
 Messenger Kids عـرب اإلنرتنت. وقالـت الرشكة إنها طورت أنشـطة
Pledge و Pledge Planets  بالرشاكـة الوثيقـة مـع خرباء يف األمان 

عـرب اإلنرتنت، وتنمية الطفل ، ووسـائل اإلعـالم الخاصة باألطفال.
وقال إريك مايكل ويتسـمان، مدير إدارة املنتجـات، يف بيان: ”نطلق 
اليوم برنامج Pledge Planets عىل Messenger Kids. يسـاعد هذا 
النشـاط التفاعيل داخل التطبيق األطفال عىل تعلم وممارسة كيفية 

اتخاذ قرارات صحية عرب اإلنرتنت، والبقاء آمنني وبناء املرونة“.
وأضاف ويتسـمان: ”يمكن لألطفال استكشاف كواكب مختلفة بناًء 

عـىل مبادئ تعهد ماسـنجر كيـدز: كن لطيًفـا، وكن محرتًمـا، وآمًنا، 
واسـتمتع بوقتـك“، ويف كل حلقـة، يسـاعد األطفال الشـخصيات عىل 

التنقـل يف املواقف االجتماعية املختلفـة واتخاذ القرارات التي تؤدي إىل 
نتائج إيجابية.ومن خالل إكمال األلعاب، سريى األطفال أن أفعالهم 

املحرتمة واآلمنة واملمتعة لهـا تأثري كبري عىل من حولهم، الحلقة 
األوىل، ”كن لطيًفا“، سـيتم طرحها يف جميع البلدان التي يتوفر 

بها Messenger Kids ، مع حلقات جديدة تركز عىل التعهدات 
األخرى قريًبـا. يف هذه الحلقة، يتعـرف الالعبون عىل صاحب 
محل لبيع الشـطائر. وأضاف ويتسمان: ”لقد طورنا أنشطة 
رشاكـة  يف   Pledge Planets و   Messenger Kids Pledge
وثيقـة مع مستشـاري Meta للشـباب“، وقال ويتسـمان: 
”تسـاعدنا هذه املجموعة من الخرباء يف مجاالت األمان عىل 
اإلنرتنت، وتنمية الطفل، ووسـائل إعالم األطفال، يف تطوير 
منتجـات وميـزات وسياسـات جديـدة للشـباب من خالل 

مشاركة خرباتهم وأبحاثهم وإرشاداتهم“.

أعلن سناب شات أن أدوات الرقابة األبوية الجديدة ستظهر قريًبا 
عىل الشبكة االجتماعية.. وفًقا للرشكة، ستكون هناك خيارات 
للحـد من اقرتاحات الصداقة للمسـتخدمني املراهقني حتى ال 
يجـد الغربـاء البالغون هذه الحسـابات بسـهولة.لن يعرض 
سـناب شات بعد اآلن حسـابات املسـتخدمني الذين ترتاوح 
أعمارهـم بـني 13 و 17 عاًمـا كاقرتاحـات للمسـتخدمني 

اآلخريـن مـا لـم يكـن لديهم عـدد معـني مـن األصدقاء 
املشرتكني.. لن يمنع هذا الغرباء من إضافة مراهقني عىل 
الشبكة االجتماعية، ولكنه بالتأكيد سيجعل من الصعب 
عليهم الدردشـة مع مراهقـني ال يعرفونهم.لقد أضفنا 

مؤخـرًا حماية جديدة إىل إضافـة رسيعة، ميزة اقرتاح 
األصدقـاء لدينـا، لتوفـري مزيد من الحمايـة لألطفال 
الذين ترتاوح أعمارهم بني 13 و 17 عاًما.. لكي تكون 

قابلة لالكتشـاف يف إضافة رسيعة بواسـطة شـخص 
آخر، سـيحتاج املسـتخدمون الذين تقـل أعمارهم عن 

18 عاًما إىل وجود عدد معني من األصدقاء املشـرتكني مع 
هذا الشخص - مما يضمن أيًضا أنه صديق يعرفونه يف الحياة 
الواقعية.تأتـي هـذه الخطوة كجزء من جهود سـناب شـات 
ملكافحة ’وباء الفنتانيل‘، حيث تم اتهام الشـبكة االجتماعية 
بالفشـل يف منع ’املحتوى املرتبط باملخدرات‘.. وفًقا للرشكة، 
فقد عزز الذكاء االصطناعي الخاص بها الكتشـاف مثل هذا 
املحتوى، فضالً عن العمل مع وكاالت إنفاذ القانون لتحسني 

وقت استجابتها لطلبات إنفاذ القانون.

-Iro  صمم الخرباء روبوت بهيئة
man للمسـاعدة أثنـاء الكـوارث 
التحـرك  الطبيعيـة عـن طريـق 
حقيبـة  واسـتخدام  الـركام  يف 
الدفـع الخاصة بـه للتحليق فوق 
التضاريس الصعبـة، وتم تطوير 
مـن   ،iCub املسـمى  الروبـوت، 
 Istituto جانب علمـاء يف معهـد
Italiano di Tecnologia (IIT) يف 
جنوة بإيطاليا.وستسمح األنظمة 
الروبوتيـة املوجـودة يف راحـة يد 
iCub بالتحكـم يف القوة واالتجاه 
أثناء قيامها بالتحليق عرب الهواء 

باستخدام صواريخ الدفع.
أقـدام   iCub 3.4 حجـم  ويبلـغ 
فقط، حيث إنه بحجم طفل يبلغ 
مـن العمر خمس سـنوات فقط، 
ولـه وجـه غريـب بعـض اليشء 
يشبه الدمية، ولديه قدرات الدفع 
التي ستسـمح لـه بالوصـول إىل 
األماكـن التي ال يسـتطيع البرش 

أو الطائـرات بدون طيار الوصول 
إليها بحًثا عن الناجني من البرش.

يقول موقـع املعهد عىل اإلنرتنت: 
”كل عام تقتـل حوايل 300 كارثة 
طبيعيـة حوايل 90.000 شـخص 
وتؤثر عـىل 160 مليون شـخص 
يف جميـع أنحـاء العالم“، مضيفا 
”لسـوء الحظ، ال تزال الروبوتات 
متخلفة عن تقديم حلول ميسورة 
الكوارث  التكلفة يف سيناريوهات 

هذه.“ 
ويمكن لـ iCub الزحف عىل أربع، 
واملـيش والجلـوس للتعامـل مـع 
األشياء، مثل قطع املباني املتناثرة 
أو الركام، بينمـا تم تصميم يديه 

لدعم مهارات التالعب املتطورة.
ويقول الخـرباء، ”إنها واحدة من 
املنصـات القليلـة يف العالـم التي 
تتمتـع ببـرشة حساسـة لكامل 
التفاعـل  للتعامـل مـع  الجسـم 

الجسدي اآلمن مع البيئة“.

@ıb‰qc@Òá«bè‡‹€@pÏiÎä@·Ó‡óm
ÚÓ»Ój�€a@täaÏÿ€a
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بالتعاون مع مبادرات الشيخ محمد 
العاملية،  مكتوم  آل  راشد  بن 

وتزامناً مع حملة «أجمل شتاء 
يف العالم»، أطلق صانع املحتوى 
حملة  فلة  ابو  الكويتي 
مشرتكة  انسانية 
مفوضية  مع 

االمم  يف  الالجئني 
لجمع  املتحدة 

بهدف  التربعات 
الشتوية  اإلغاثة  توفري 

هذه  ويف  والنازحني.  لالجئني 
املحتوى  صانعة  قررت  املناسبة، 
منصف  بو  يارا  اللبنانية  واملؤثرة 
جندت  حيث  املبادرة،  يف  املشاركة 
تقديم  باتجاه  محركاتها  كل 
املساعدة من الباب العريض.فبعدما 
أطلت عرب صفحاتها معلنة دعمها 
الكبري لجمع مبلغ كبري للمساعدة، 
وألنها لم تتمكن من تحقيق وحصد 
بما  التربع  قررت  املطلوب،  الرقم 
صفحاتها  من  أرباح  من  حققته 

طيلة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
وضعت  للحملة.كما  املايض  الشهر 
خالله  من  ودعتهم  ملتابعيها  رابطاً 
واحد.  بدوالر  حتى  ولو  التربع  اىل 
واالخري  عرش  الحادي  اليوم  ويف 
فلة  ابو  أعلن  املشرتكة،  للحملة 
تمكن  انه  تويرت  عىل  حسابه  عرب 
دوالر  ماليني   ٩ مبلغ  جمع  من 
فيما  عائلة،  الف   ٩٠ منه  ستستفيد 
وامللفت  الف.   ١٤٥ املتربعني  عدد  بلغ 
لحظة  االنساني  والتضامن  الدعم  هذا  يف 
تلقي ابو فلة خرب اعالن يارا تقديمها املساعدة واملوثقة 
ومفاجأته  الكبرية  سعادته  عن  أعرب  حيث  بالفيديو، 
املبادرة اإلنسانية  باملوضوع.تجدر اإلشارة اىل ان هذه 
آل  راشد  بن  محمد  «مبادرات  مع  بالرشاكة  تتم  التي 
العاملية  ريرس»  «جاالكيس  ورشكة  العاملية»  مكتوم 
املتخصصة يف مجال األلعاب االفرتاضية الرقمية تهدف 
اىل جمع ١٠ ماليني دوالر بهدف تقديم الدعم ألكثر من 
١٠٠,٠٠٠ أرسة من الالجئني واملحتاجني يف العالم العربي 
القارس  الشتاء  برد  تخطي  عىل  ملساعدتهم  وإفريقيا 
وتأمني احتياجاتهم األساسية لتجاوز مصاعبه وإعادة 

الدفء إىل خيامهم وأماكن وجودهم وتجمعهم.
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قاعدة  جويل،  أنجلينا  األمريكية،  الفنانة  تمتلك 

أجمع، كونتها  العالم  جماهريية كبرية عىل مستوى 

عىل  قدمتها  التي  املميزة  الفنية  األعمال  خالل  من 

وقدراتها  بإمكاناتها  زينته  طويل،  فني  مشوار  مدى 

عىل  واضحة  بصورة  أنجلينا  شعبية  املميزة.وانعكست 

حوايل  جمعت  حيث  «إنستغرام»،  بموقع  الجديد  حسابها 

١٢ مليون متابع، بعد ٥ أشهر من انضمامها إىل التطبيق 

رغم أن الفنانة الشهرية تتابع ٣ حسابات فقط، وشاركت 

٢٤ منشوراً حتى اآلن. 

عىل  هوليوود  يف  ممثل  أي  جويل  أنجلينا  تتابع  وال 

لرتويج  كبري  حد  إىل  حسابها  واستخدمت  «إنستغرام»، 

مشاريعها املتعلقة بحقوق اإلنسان.

  @fiaÏy¸a@ıÏé@ÚuÏfl@äaã‡nÄÄéa@…fl
@paÏÄÄ”@áÄÄˆb”@áÓÄÄè€a@ÚÄÄÌÏßa
@Úœb◊@ÈuÏÌ@ÚÌÜb•¸a@Ú†ãÄÄì€a
@Òã‡nÄÄèæa @ÚÄÄ»ibnæbi @ÂÄÄÌãfl�a
@b∑@fib�i¸a@b‰Ó‹mb‘fl@pbubÓny�
@…œäÎ@·ËmbjuaÎ@ıaÜa@Âfl@·Ë‰ÿ∫

N@·:@ÚÌÏ‰»æa@Ú€b®a

@Âfl@ãr◊˛@ãÄÄÇdnÌ@ÂÄÄ€@ıbiãËÿ€a@›ÄÄy
@pá”b»m@µy@ãó∑@táy@b‡◊@µn‰é
@ê‰‡ÓÄÄé@ÚÓæb«@pb◊ãÄÄí@t˝ÄÄq@…ÄÄfl
@ÚÌáÌÏÄÄè€a @ŸÄÄÌ6ÿ€aÎ @‚ÏÿÄÄéaäÎaÎ
@¬aÎbÃÓfl14.4@7œÏm@paÏ‰ÄÄé@t˝riÎ
@ÚÄÄ‡Ó”Lä¸ÎÜ @äbÄÄÓ‹fl7~3 @ @ã»ÄÄèiÎ
@ãófl@µn‰ÄÄè€@ÊaãÄÄÌa@Âfl@ÜäÏnÄÄè„bfl
@Ú€béä@åb≠g@NNxbn„a@ùˆbœ@bËÌá€@Ê�a

NäÏßaÎ@·‹ƒ€a@Âfl@k»ì€a@ò‹Éni@›r‡nm@äáó€a@áÓËì€a

paáÌãÃm
Â»fl@á»é›»ì‡€a@Å˝œ

@C>jÓjy@›ibiD@·‹Óœ@¿@˝rø@⁄äbí

Ò7ó”@Ò6œ@¿@C‚aãÃnè„gD@Û‹«@µÌ˝æa@lâ§@CÔ€Ïu@b‰Ó‹≠cD

قّدم اإلعالم العراقي، وعىل مدى عقدين من الزمن املايض، عرشات 
الضحايا من الصحفيني الذي قتلوا وسط مطحنة املوت يف ظروف 
إعدادها  يف  يشارك  لم  التي  املوت  سمفونية  وفق  قتلوا  غامضة.. 
القبيح  بلحنها  والرتصد  االرصار  سبق  مع  أعدها  بل  بتهوفن، 
فقدان  عىل  وعويال  بكاًء  وخلفت  الحرب  طبول  يطرق  َمن  املزعج 
بعنفوان وبصوت  لها  أمه ويقول  ينادي محبوبته  وأغلبهم  االحبة 
العراق،  وطني  يف  قاسية  الحياة  اصبحت  لقد  العزيزة..  «أمي  أبّح 
ومقاومة  التماسك  عىل  قادرين  غري  وتجعلنا  السعادة  منا  تسلب 
الحياة  سبل  تردي  ابرزها  ومن  تواجهنا،  التي  القاسية  الرضبات 
بعيد  من  أسمع  وأنا  املعاشية»،  الحياة  وصعوبة  الكريمة  الحرة 
شهيد الصحافة وهو يناجي بهمسات خافتة َمن كانت نبع الحنان 
له، ويقول «أمي العزيزة.. أحيانا البوح باملشاعر الحزينة له اسلوبه 
اليشء  ولهذا  األلم،  من  وبعض  النفس  عن  التخفيف  يف  الخاص 
وضعنا أنا وزمالئي الصحفيون كالم الحزن عن الحياة، فرضباتها 
ومخاوفها موحشة ومختلفة، وقد يكون البعض منها جميال، لكن 
لكن  وقبيح..  قاٍس  انتشارا،  واالكثر  السائد  وهو  االخر،  البعض 
صدقيني يا أمي العزيزة يا رفيقة قلبي ان اكثر االخطار من حولنا 
هي غدر الحاقدين الغادرين من الذين ينكرون صوتنا ويرتعبون من 
هذا الصوت الذي يصل بيوت الناس.. حتى رسالتنا اإلخبارية باتت 
باهتة بسبب الخوف املرشوع عىل حياتنا بعد ان اخذوا دون إرادتنا 
الكالم الحزين الذي يكشف معاناة شعب كتب عليه ان يكون ضحية 
ومرشوع موت مؤجل يعرب بحزنه لِك ولك ايها العراقي الرشيف عن 
ثمن  له  الكالم  هذا  وبالتأكيد  شعب،  معاناة  من  بالحزن  الشعور 
أنا أومن ان الحياة سفرة البد ان تنتهي ساعاتها  وثمنه ارواحنا.. 
وايامها، وأنا أؤمن ايضا ان نفيس تأبى ان تفجر املتاجر، فالحياة يا 
أمي العزيزة وتربيتك علمتني الكثري، فال تحزني يا أمي عىل موتي، 
ضياع  عىل  غزير  دمع  من  عيونك  تخزن  ما  خالل  من  أراها  فإني 
فهي  مرارتها  ورغم  ابتسامتك  ان  يقني  وعىل  مؤمن  لكني  وطني، 
جذابة رغم علمي بأن قلبك يغيل حزنا عىل موتي، لكن صدقيني يا 
أمي العزيزة ان التغيري قادم، صحيح انه سيخلف خسائر وسيكون 
أمي  يا  وختاما  شامل..  تغيري  اجراء  عن  سيثمر  حتما  لكنه  مؤملا 
العزيزة سأتوارى تحت الرتاب، لكن صورتي وصوتي سيبقى دويه 
عاليا يتحدى هذا الزمن الرديء حتى تتضح الصورة وينكشف القتلة 
أمام الرأي العام ألخذ استحقاقهم العادل، واني اراقب املوقف من 
واكثر  أكثر سعادة  واكون  عيني  ستغمض  عندها  السماء، وحتما 
قلبي،  ريحانة  يا  العزيزة  أمي  لك  فتحية  الحق..  إحقاق  بعد  فرحا 
كم اشتاق لجلسة هادئة يف حضنك ألبكي وانت تمسحني دموعي 
اعشق  اني  امي  يا  صدقيني  لكن  واوجاعي،  آالمي  عني  لتخففي 
وقلبي..  جسدي  يدمي  ففراقك  فراقك،  عىل  أتألم  لكني  الشهادة 
فابقي يا أمي شامخة عزيزة كما هو العراق شامخ عزيز ال تهزه 
الرياح مثل نخلة باسقة تتحدى الريح، فتبقى منتصبة تحكي قصة 

العراق، وال يشء أعىل شأنا من العراق.

@›Ó‹Ç@Âè´@á»é

No: 7646   Sun   23     Jan    2022العدد:   7646    االحـد     23   كانون الثاني     2022

@Ô–zñ@Âfl@Ú€béä
@ãubËfl


