
بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، انه حان الوقت 
لتثبيت الحكم الرشـيد، وفيما اشـار رئيس مجلس 
الـوزراء، مصطفى الكاظمـي، اىل ان التحديات التي 
تواجـه البلـد كبرية، شـدد رئيـس مجلـس النواب، 
محمـد الحلبويس، عىل انـه ال عـودة اىل االخفاقات 

السـابقة، رأى رئيس مجلس القضـاء االعىل، فائق 
زيـدان، ان العراقيـني يتطلعـون ملرحلـة االصـالح 
واالعمـار، بينما بـنّي رئيس تيار الحكمـة الوطني، 
السـيد عمار الحكيم، أن اسـتهداف املنشآت املدنية 
والبعثـات الخارجيـة خـرق مرفوض.وقـال رئيس 
الجمهوريـة، برهم صالح، خـالل الحفل التأبيني يف 

ذكرى استشـهاد السـيد محمد باقر الحكيم تابعته 
«الـزوراء»: إن «اسـتذكار الشـهداء فرصة ملراجعة 
األداء السيايس»، مؤكداً: «حان الوقت لتثبيت الحكم 
الرشيد».وأوضح أن «استمرار الوضع الراهن لم يعد 
مقبـوالً، وهذا يتطلـب التكاتـف ورص الصفوف».

وشـدد: «يجب دعـم املسـار السـلمي الديمقراطي 

مقتـدرة». جديـدة  حكومـة  بتشـكيل  والـرشوع 
مـن جهته، قال رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، خالل حضـوره احتفالية يوم الشـهيد 
العراقي يف بيان تلقته «الزوراء»: «نقف اليوم بإجالل 

وإكبار أمام القيمة العليا التي تمثلها الشهادة.
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بغداد/ الزوراء:
أكد زعيم التيار الصدري، السـيد مقتدى 
الديمقراطي  الصـدر، ورئيـس الحـزب 
الكردسـتاني، مسـعود بارزانـي، امس 
بتشـكيل  االرساع  يف  املـيض  السـبت، 
املكتب  الوطنية.وذكر  األغلبيـة  حكومة 
الخـاص لزعيم التيار الصـدري، يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”السـيد مقتـدى 

الصدر أجـرى اتصاالً هاتفًيا بمسـعود 
بارزاني وجـرى خالل االتصـال التأكيد 
عىل أن التحالف االسـرتاتيجي متماسك 
حكومـة  بتشـكيل  اإلرساع  يف  ومـاٍض 
االغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه 
ابناء الشـعب العراقي وتلبيـة تطلعاته 
والحفاظ عىل مصالحه العليا وترسـيخ 

دعائم االستقرار والرفاهية“.

بغداد/ الزوراء:
المست أسـعار النفط أعىل مستوياتها 
يف سـبع سـنوات، وسـط مخـاوف من 
تعطـل اإلمـدادات وانـدالع حـرب بـني 
أوكرانيـا وروسـيا.وارتفع خـام برنت 
2.25 دوالريـن أو 2.5 باملئـة إىل 93.36 
دوالرا للربميـل، بحلول السـاعة 15:32 
بتوقيـت غرينتـش، بعـد أن المس أعىل 
مسـتوياته منـذ أكتوبـر 2014 عندما 
المـس 93.70 دوالرا يف وقت سـابق من 
الجلسـة.كما ارتفع خام غرب تكساس 
الوسيط األمريكي 2.59 دوالرين أو 2.9 
باملئـة إىل 92.86 دوالرا للربميل. والمس 
أعىل مسـتوياته منـذ سـبتمرب 2014، 
حـني المـس 93.17 دوالرا للربميـل يف 
وقـت سـابق مـن الجلسـة.هذا ورجح 
محللون هذا األسبوع أن تتجاوز أسعار 

النفـط الخـام 100 دوالر للربميل نظرا 
لقوة الطلب العاملي، مشـريين إىل حرب 
محتملة بني روسيا وأوكرانيا كأحد أبرز 

مخاوفهم عىل األسواق يف عام 2022.
وقـال ثالثـة محللـني ملنتـدى رويـرتز 
النفـط  أسـعار  إن  العامليـة  لألسـواق 
سـرتتفع إذا تعطلت اإلمدادات العاملية، 
وكذلـك مـع انتعـاش الطلـب بسـبب 
تصاعد أسـعار الغاز الطبيعي يف أوروبا 
وآسـيا، إىل جانـب اسـتئناف األنشـطة 
بعد عمليات اإلغـالق التي فرضت للحد 
من انتشـار جائحة كوفيـد19-. وذكر 
جون فيل، كبري املحللني االسـرتاتيجيني 
العامليـني يف رشكة نيكـو إلدارة األصول 
يف طوكيو: ”الخطر الجيوسيايس األكرب 
هو أوكرانيا. االتجاه يبدو جيدا بشـكل 

عام بالنسبة للسلع“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
املالية، مظهر محمد صالح، امس السبت، 
عن اإلجراء األول الذي ستتخذه الحكومة 
الجديـدة نظرا ألهميتـه القصوى.وقال 
صالـح يف ترصيح صحفـي: ان ” ٨٠% 
من قوة العمل موجودة يف السـوق حاليا 
وتلـك املبالـغ الكبـرية هي التـي تحرك 
السوق االقتصادية“. وأضاف ان ”العمل 
اقـرار  حتـى  مسـتمر   12/1 بقانـون 
املوازنـة لعام ٢٠٢٢“. وتوقع مستشـار 
الكاظمي ”اول اجـراء وقانون حكومي 
سـتتخذه الحكومـة الجديد هـو تقديم 
قانون املوازنة نظرا ألهميته القصوى“، 

مبينـا ان ”قانـون املوازنة سـيكون من 
اولويـات الحكومـة والربملـان ألهميتها 
ومساسها بحياة املواطنني، خصوصا ان 
القانون معد وجاهـز، وقد تضاف عليه 

بعض التعديالت“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفـادت جامعة جونز هوبكنز األمريكية 
بارتفاع إجمايل عدد اإلصابات بفريوس 
كورونا يف العالم إىل أكثر من 390 مليون 
إصابـة، وإجمايل عدد الوفيـات إىل أكثر 
مـن 5.7 ماليني وفاة.وبحسـب بيانات 
الجامعة بلغ إجمايل اإلصابات بفريوس 

 ،390.673.177 العالـم  يف  كورونـا 
وإجمايل الوفيات 5.724.794.وتصدرت 
الواليات املتحـدة قائمة الدول من حيث 
عدد الوفيات جراء الفريوس بـ901.388 
حالـة وفـاة، وبلـغ إجمـايل اإلصابـات 
فيهـا 76.354.040.تلتهـا الربازيـل يف 
املرتبـة الثانيـة من حيث عـدد الوفيات 

وإجمـايل  وفـاة،  حالـة  بــ631.265 
اإلصابات 26.326.454.يف املرتبة الثالثة 
تأتـي الهنـد بإجمايل وفيـات 500.055 
41.952.712.ويف  إصابـات  وإجمـايل 
املرتبـة الرابعـة روسـيا مـن حيث عدد 
الوفيات بــ327.310 وإجمايل إصابات 
الخامسـة  املرتبـة  ويف   .12.257.664

 308.829 وفيـات  بإجمـايل  املكسـيك 
إصابات 5.106.048.وسادسا  وإجمايل 
البريو بإجمايل وفيات206.646 وإجمايل 
إصابات 3.331.290.ويف املرتبة السابعة 
 158.521 وفيـات  بإجمـايل  بريطانيـا 
.17.810.151 إصابـات  وإجمـايل 

الثامنـة إيطاليـا بإجمـايل  ويف املرتبـة 

إصابـات  وإجمـايل   148.167 وفيـات 
التاسـعة  املرتبـة  11.449.601.ويف 
إندونيسـيا بإجمـايل وفيـات 144.320 
إصابـات 4.353.370.تلتهـا  وإجمـايل 
يف املرتبـة العـارشة كولومبيـا بإجمايل 
إصابـات  وإجمـايل   135.282 وفيـات 

.5.943.783

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اسـتئناف  األمريكيـة  اإلدارة  أعـادت 
رفع العقوبـات املفروضة عىل برنامج 
إيـران النـووي، ألغتهـا عـام ٢٠٢٠ يف 
عهـد الرئيس السـابق دونالـد ترامب.
واإلعفاء موضع الحديث يلغي التهديد 
بفرض عقوبـات ضد الـدول األجنبية 
والرشكات من روسيا والصني وأوروبا 
التي كانت تتعاون مع إيران يف جوانب 

غري عسـكرية من برنامجهـا النووي 
بموجب اتفاق ٢٠١٥، املعروف باسـم 
خطة العمل الشـاملة املشـرتكة.ومما 
جـاء يف إشـعار مـن وزارة الخارجيـة 
لبعـض  إلغـاء  بشـأن  للكونغـرس 
العقوبات املفروضة عىل برنامج إيران 
النـووي «إن اإللغاء فيمـا يتعلق بهذه 
األنشـطة مصمم لتسـهيل املناقشات 
التـي مـن شـأنها أن تسـاعد يف إبرام 

صفقة بشأن العودة املتبادلة إىل التنفيذ 
الكامل لخطة العمل الشاملة املشرتكة 
ووضـع األسـاس لعودة إيـران إىل أداء 
التزاماتهـا يف خطـة العمـل الشـاملة 
املشـرتكة».وأضاف البيان «إنه مصمم 
أيًضا لخدمة مصالـح الواليات املتحدة 
املتعلقة بمنع انتشار األسلحة النووية 
والسـالمة النوويـة وتقييد األنشـطة 
إصـداره  ويتـم  اإليرانيـة،  النوويـة 

كمسـألة تقديرية للسياسة مع وضع 
تلك األهـداف يف االعتبـار، وليس وفًقا 
اللتـزام أو كجزء مـن مقايضة».وأكد 
بيـان الخارجيـة «أن اإلدارة األمريكية 
تركز عىل العمل مع الرشكاء والحلفاء 
ملواجهة النطاق الكامل للتهديدات التي 
تشـكلها إيران».وتأتي هـذه الخطوة 
األمريكية تزامنـا مع دخول املحادثات 
إلنقاذ االتفاق النووي مرحلة حاسمة.

وكانت لجنة األمن القومي والسياسـة 
الخارجيـة للربملـان اإليرانـي أكدت أن 
«الطـرف اآلخر يف املفاوضـات النووية 
إلغـاء بعـض  وافـق حتـى اآلن عـىل 
العقوبات املفروضـة عىل إيران».وقال 
املتحدث باسـم اللجنة، محمود عباس 
زاده مشكيني: «من حقنا أن يتم رفع 
جميـع العقوبات، لكن الطـرف اآلخر 

وافق حتى اآلن عىل إلغاء بعضها».
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انقرة/ متابعة الزوراء:
أعلـن الرئيـس الرتكـي، رجـب طيـب 
أردوغان، عن إصابتـه وعقيلته، أمينة 
أردوغـان، بفريوس كورونا املسـتجد.
وكتـب أردوغـان يف تغريـدة: ”اليـوم 
كانـت نتيجـة اختبـار الكشـف عـن 
كوفيـد19-، الذي أجريتـه مع زوجتي 
بعد أعراض خفيفة، إيجابية“.وأضاف 
”لحسـن الحـظ لدينا مـرض خفيف، 
وقـد تم إبالغنا أن األمر يتعلق بمتحور 
نواصـل  ”نحـن  أوميكرون“.وتابـع 
ممارسة مهماتنا وعملنا يف املنزل، كما 

نتطلع إىل دعواتكم“.

بكني/ متابعة الزوراء:
التقـى أمـري قطر، الشـيخ تميـم بن حمد 
أل ثانـي، ويل عهـد أبو ظبي ونائـب القائد 
األعىل للقوات املسـلحة اإلماراتية، الشـيخ 
محمـد بن زايـد آل نهيـان، امس السـبت 
يف بكني.وأفـادت وكالـة ”قنـا“ القطريـة 
الرسمية بأن الشـيخ تميم التقى عددا من 
”قـادة الدول الشـقيقة والصديقـة وكبار 
املسـؤولني“ عىل هامش مأدبة الغداء التي 
أقامها الرئيـس الصيني، يش جني بينغ، يف 
قاعة الشعب الكربى، امس السبت، تكريما 

لضيوف ورؤسـاء الوفود املشاركة يف دورة 
األلعاب األوملبية الشـتوية الـ24 املقامة يف 
العاصمـة الصينيـة بكني.وأكـدت الوكالة 
أن بـني الزعمـاء الذين تحـدث معهم أمري 
قطـر خـالل الفعاليـة ويل عهد أبـو ظبي، 
ونرشت صورة من لقائهما غري الرسـمي.

ويف الوقت نفسه، انترش يف مواقع التواصل 
االجتماعي مقطع فيديو يسـتمر 20 ثانية 
ويوثـق أطـراف الحديث بني الشـيخ تميم 
والشـيخ محمـد، حيث يبـدو اللقـاء وديا 

ويظهر مصافحة مطولة للزعيمني.
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الزوراء/ حسني فالح:
قـررت الكتلـة الصدريـة النيابيـة 
مقاطعـة جلسـة يوم غـد االثنني، 
تشـكيل  مفاوضـات  وتجميـد 
خبـري  رأى  وفيمـا  الحكومـة، 
قانونـي ان عـدم اكتمـال النصاب 
بجلسة الغد سـيدخل البلد يف فراغ 
للشـأن  اكـد مراقبون  دسـتوري، 
السـيايس ان تغريدة السيد الصدر 
االخرية رفعت مـن حظوظ صالح 
لتويل رئاسـة الجمهوريـة وأبعدت 

زيباري عن املنافسة.
وقـال رئيـس الكتلـة الصدريـة يف 
حسـن  النائـب  النـواب،  مجلـس 
العذاري، يف مؤتمر صحفي تابعته 
”الزوراء“: إنه ”بأمـر زعيم التيار 
الصـدري، السـيد مقتـدى الصدر، 
تقـرر مقاطعـة جلسـة يـوم غد 
االثنني املخصصـة النتخاب رئيس 
الجمهوريـة، ويسـتثنى مـن ذلك 
النائب األول لرئيس الربملان“.وأشار 
العذاري اىل أنه ”تقرر أيضاً تجميد 
املفاوضـات مع الكتل السياسـية 
الحكومـة“.اىل  تشـكيل  بشـأن 
ذلك، قـال الخبـري القانونـي، عيل 
التميمـي، يف حديث لـ“الـزوراء“: 
ان انسحاب التيار الصدري إذا كان 
ال يؤثر عـىل نصاب عقد الجلسـة 
٢٢٠ نائبـا سـتعقد ويتـم انتخاب 
الرئيـس، إذ ان عدد اعضاء الربملان 

٣٢٩ يطـرح منهـا ٧٤ يبقـى ٢٥٥ 
نائبا.وأضـاف: أمـا إذا لـم يكتمل 
الجلسـة،  فسـتؤجل  النصـاب 
ويسـتمر رئيس الجمهورية الحايل 
يف عمله بترصيف اعمال وفق املواد 
٧٢ ثانيا دسـتور، وهـذا يعد خرقا 
عىل املدد الدسـتورية، ما سـيدخل 
البلد يف فراغ دسـتوري. مؤكدا: انه 
يف حالـة اسـتمرار الغيـاب يطبق 

عـىل الغائبـني قانـون االسـتبدال 
وفـق املـواد ١٨ ومـا بعدهـا مـن 
النظـام الداخـيل للربملان.واكد: انه 
إذا اسـتمر عدم الحضور يعد حنثا 
باليمني وتطبق عليه املادة ٢٥٨ من 
قانـون العقوبـات العراقي.وحول 
امكانية انتقال رئاسة الجمهورية 
اىل رئيـس مجلـس النـواب، محمد 
الحلبويس، قال: انه لم يتم انتخاب 

جديد لرئيس الجمهورية لحد اآلن، 
وبالتـايل فـإن النـص الدسـتوري 
الـوارد يف املـادة ٧٢ فقـرة ٢ التـي 
أوجبت استمرار رئيس الجمهورية 
يف عملـه بترصيـف اعمـال لحـني 
انتخاب رئيـس الجمهورية الجديد 
يخلـو  املتعلقـة   ٧٥ املـادة  يقيـد 
املنصب، وتويل رئيس الربملان بدله، 
حيث ان املادة ٧٥ أوجبت اوال وجود 

بديال  الجمهوريـة  لرئيـس  النائب 
عنه .واكـد: ان عدم انتخاب رئيس 
الجمهورية الجديد هذا ال عالقة له 
بخلـو املنصب الذي يكون بسـبب 
املـرض أو الوفاة أو الحكم، كما أن 
املادة ٧٥ توجـب انتخابا جديدا، يف 
حالة تـويل رئيس الربملـان املنصب 
تغريـدة  يوما.وحـول   ٣٠ خـالل 
السيد الصدر بشأن انتخاب رئيس 
الجمهوريـة، قـال رئيـس مركـز 
التفكري السيايس العراقي، احسان 
الشـمري، يف حديث لـ“الـزوراء“: 
إن موقف الصـدر االخري الذي جاء 
يف تغريـدة وخص بها الديمقراطي 
الكردسـتاني اعتقـد انهـا انهـت 
حظوظ هوشـيار زيبـاري من ان 
الجمهورية،  يتسنم منصب رئيس 
خصوصـا ان هناك رفضا شـعبيا 
ونخبويا، وايضا عوائق دسـتورية 
لهـذا  ترشـيحه  امـام  قانونيـة 
املنصب. الفتـا اىل: ان الصدر يدرك 
جيدا ان االتحاد الوطني سـيتقدم 
االتحاديـة  املحكمـة  اىل  بطلـب 
لغرض اسـتصدار امر والئي حول 
هوشـيار زيبـاري، النـه ال تنطبق 
عليه الرشوط، وبذلك قد يدخل من 
باب الحرج، خصوصا ان املادة 70 
ثالثا تتحـدث عن السـمعة وليس 

عن حكم قضائي.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
الذهب  البنك املركزي ارتفاع احتياطياته من  اعلن 
احتياطات  ان  اىل  اشار  فيما  الصعبة،  والعملة 
دوالر.وقال  مليار   ٦٤ الـ  تجاوزت  الصعبة  العملة 
يف  اليارسي  إحسان  املركزي  البنك  محافظ  نائب 
املركزي  البنك  «احتياطيات  إن  صحفي:  ترصيح 
منذ  مستقرا  ارتفاعا  شهدت  الصعبة  العملة  من 
اكثر من عام متأثرة باإلجراءات املتوازنة للسياسة 
دوالر  مليار   ٦٤ حاجز  معه  تجاوزت  النقدية 
تجاوزت  كما  الجاري،   ٢٠٢٢ شباط  شهر  مطلع 
املركزي ٩٦ طنا  البنك  الذهب يف حيازة  موجودات 

ضمن االحتياطيات».

@pb†bÓnya@åÎb§@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a
ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@64@çuby@Új»ó€a@Ú‹‡»€a

@¿@Ôõæa@Êaá◊˚Ì@Ô„aåäbiÎ@äáó€a@áÓè€a
ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓj‹À˛a@ÚflÏÿy@›Óÿìni@ aãé�a

@¡–‰€aÎ@aä¸ÎÜ@93@Û�ÉnÌ@o„ãi
@paÏ‰é@7@¿@ÈmbÌÏnèfl@Û‹«c@›vèÌ

@Âfl@Ú„åaÏæa@ÊÏ„b”@Zá‡´@ãËƒfl
Êbæ5€aÎ@ÚflÏÿ®a@pbÌÏ€Îc

b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i@ÈnuÎåÎ@Ô◊6€a@êÓˆã€a@Úibñg@fiÎ˛@=√@Ïic@áË«@Ô€Î@Ô‘n‹Ì@ã�”@7flc
ÚÓvÓ‹©a@Úflå˛a@â‰fl@Òãfl

ÚÓˆbõ”@paıaãuhi@Òåb1a@7À@›Ó‡vn€a@ç◊aãfl@á«Ïnm@Úzó€a

åbn‡æa@äÎá€a@Âfl@›u˚fl@ıb‘€@¿@ÚÓ„aÏÌá€a@È–Óõnèfl@‚bflc@ãr»nÌ@ıaäÎç€a6@ô
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 …‡n1a@¿@›«b–€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@äÎái@Übíc
@ÙÏ«á€a@kzèi@ÈuÏÌÎ@Ôfl˝€a@Ô‘n‹Ì@ÜaáÃi@µflc
Cëb‰€aÎ@áÓíã€aD@wflb„ãi@‚á‘fl@áö@Úflb‘æa

بغداد/ الزوراء:
زاَر امـني بغداد، عالء معن املعمار، امس السـبت، 
مقـر نقابة الصحفيـني العراقيـني، والتقى نقيب 
الصحفيـني العراقيـني، رئيس اتحـاد الصحفيني 
العـرب، مؤيـد الالمي، وفيما اشـاد املعمـار بدور 
النقابـة الفاعل يف املجتمع، وجه بسـحب الدعوى 
املقامـة ضد مقـدم برنامج يف قناة الرشـيد.وذكر 
بيان لنقابة الصحفيني العراقيني تلقته «الزوراء»: 
ان امني بغداد، املهندس عالء معن املعمار، زار نقابة 
الصحفيـني العراقيـني، والتقى نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيد الالمي، واعضـاء مجلس النقابة. 
الفتا اىل: ان املعمار اشـاد بالـدور الفاعل واملتميز 
الذي تحتله نقابة الصحفيني العراقيني وما تقدمه 
لألرسة الصحفية العراقية من جهود متميزة لنقل 
الحقائـق اىل الـرأي العام .واكد امـني بغداد، خالل 

زيارته، بحسب البيان، انه سيقوم بسحب الدعوى 
املقامـة ضد مقـدم برنامج «الرشـيد والناس» يف 
قناة الرشـيد يارس عامـر، وذلك اسـتجابة لطلب 
نقابـة الصحفيـني العراقيـني وتقديـرا لجهودها 
ومكانتها .وعّرب نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالمي، عن شـكره السـتجابة السـيد امني بغداد 
لطلـب النقابة يف اسـقاط الدعوة  .واشـار البيان 
اىل: ان املعمار اسـتمع إىل رشح مفصل عن طبيعة 
عمـل النقابة وفروعهـا يف املحافظات قدمه نقيب 
النقابـة، بحسـب  العراقيني.ودعـت  الصحفيـني 
البيان، جميع الزمالء الصحفيني اىل رضورة تقيص 
الحقائق واعتمـاد املوضوعية يف التناول اإلعالمي، 
وأخـذ املعلومات من مصادرها حرصـا عىل الدقة 
وعـدم الترسع يف نقل االخبار ملا لذلك من اهمية يف 

عملهم االعالمي والصحفي .

ÒbœÎ@µÌ˝fl@5.7@Âfl@ãr◊c@pbÓœÏ€aÎ@b„ÏÓ‹fl@390Ä€a@Û�Énm@bÓæb«@b„ÎäÏ◊@pbibñg
@%b»€a@fiÎÜ@Ú‡ˆb”@äáónm@Òáznæa@pbÌ¸Ï€a

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  السبت،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٤٣١٦ اصابة جديدة و٢٣ حالة وفاة وشفاء ٤٩٢٢ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٨٦٣٨، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٧٥٥٣٢٩٦. مبينة انه تم تسجيل ٤٣١٦ اصابة جديدة و٢٣ حالة 
 ،(٪٩٥٫٤)  ٢١٤٢١٢٢ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ٤٩٢٢ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٢٤٤٦١٠، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٧٧٩٨٩، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ١٦٦، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٤٩٩. 

الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: ٦٥٢٤، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٩٣٧٨٩٠٧.

@b„ÎäÏ◊@pbibñhi@b»uaãm@›vèÌ@÷aã»€a
@pbÓœÏ€a@¿@b–Ó–†@b«b–mäaÎ

ÒbœÎ@Ú€by@23Î@Úibñg@4316@›Óvèm@á»i
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الزوراء/ حسني فالح:

النيابية  الصدرية  الكتلة  قررت 

االثنني،  غد  يوم  جلسة  مقاطعة 

وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة، 

وفيما رأى خبري قانوني ان عدم اكتمال 

يف  البلد  سيدخل  الغد  بجلسة  النصاب 

للشأن  مراقبون  اكد  دستوري،  فراغ 

الصدر  السيد  تغريدة  ان  السيايس 

االخرية رفعت من حظوظ صالح لتويل 

زيباري  وأبعدت  الجمهورية  رئاسة 

عن املنافسة.

وقال رئيس الكتلة الصدرية يف مجلس 

يف  العذاري،  حسن  النائب  النواب، 

إنه  ”الزوراء“:  تابعته  مؤتمر صحفي 

السيد  الصدري،  التيار  زعيم  ”بأمر 

تقرر مقاطعة جلسة  الصدر،  مقتدى 

النتخاب  املخصصة  االثنني  غد  يوم 

الجمهورية، ويستثنى من ذلك  رئيس 

النائب األول لرئيس الربملان“.

أيضاً  ”تقرر  أنه  اىل  العذاري  وأشار 

تجميد املفاوضات مع الكتل السياسية 

بشأن تشكيل الحكومة“.

عيل  القانوني،  الخبري  قال  ذلك،  اىل 

ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  التميمي، 

ال  كان  إذا  الصدري  التيار  انسحاب 

 ٢٢٠ الجلسة  عقد  نصاب  عىل  يؤثر 

الرئيس،  انتخاب  ويتم  ستعقد  نائبا 

إذ ان عدد اعضاء الربملان ٣٢٩ يطرح 

منها ٧٤ يبقى ٢٥٥ نائبا.

النصاب  يكتمل  لم  إذا  أما  وأضاف: 

رئيس  ويستمر  الجلسة،  فستؤجل 

بترصيف  عمله  يف  الحايل  الجمهورية 

دستور،  ثانيا   ٧٢ املواد  وفق  اعمال 

الدستورية،  املدد  عىل  خرقا  يعد  وهذا 

دستوري.  فراغ  يف  البلد  سيدخل  ما 

الغياب  استمرار  حالة  يف  انه  مؤكدا: 

االستبدال  قانون  الغائبني  عىل  يطبق 

النظام  من  بعدها  وما   ١٨ املواد  وفق 

الداخيل للربملان.

واكد: انه إذا استمر عدم الحضور يعد 

املادة ٢٥٨  باليمني وتطبق عليه  حنثا 

من قانون العقوبات العراقي.

رئاسة  انتقال  امكانية  وحول 

النواب،  مجلس  رئيس  اىل  الجمهورية 

يتم  لم  انه  قال:  الحلبويس،  محمد 

انتخاب جديد لرئيس الجمهورية لحد 

الدستوري  النص  فإن  وبالتايل  اآلن، 

الوارد يف املادة ٧٢ فقرة ٢ التي أوجبت 

عمله  يف  الجمهورية  رئيس  استمرار 

رئيس  انتخاب  لحني  اعمال  بترصيف 

 ٧٥ املادة  يقيد  الجديد  الجمهورية 

رئيس  وتويل  املنصب،  يخلو  املتعلقة 

الربملان بدله، حيث ان املادة ٧٥ أوجبت 

الجمهورية  لرئيس  النائب  وجود  اوال 

بديال عنه .

رئيس  انتخاب  عدم  ان  واكد: 

له  عالقة  ال  هذا  الجديد  الجمهورية 

بخلو املنصب الذي يكون بسبب املرض 

املادة ٧٥  أن  الحكم، كما  أو  الوفاة  أو 

تويل  حالة  يف  جديدا،  انتخابا  توجب 

رئيس الربملان املنصب خالل ٣٠ يوما.

بشأن  الصدر  السيد  تغريدة  وحول 

انتخاب رئيس الجمهورية، قال رئيس 

العراقي،  السيايس  التفكري  مركز 

احسان الشمري، يف حديث لـ“الزوراء“: 

جاء  الذي  االخري  الصدر  موقف  إن 

الديمقراطي  بها  وخص  تغريدة  يف 

الكردستاني اعتقد انها انهت حظوظ 

هوشيار زيباري من ان يتسنم منصب 

رئيس الجمهورية، خصوصا ان هناك 

عوائق  وايضا  ونخبويا،  شعبيا  رفضا 

لهذا  ترشيحه  امام  قانونية  دستورية 

املنصب. الفتا اىل: ان الصدر يدرك جيدا 

اىل  الوطني سيتقدم بطلب  االتحاد  ان 

استصدار  لغرض  االتحادية  املحكمة 

زيباري،  هوشيار  حول  والئي  امر 

وبذلك  الرشوط،  عليه  تنطبق  ال  النه 

خصوصا  الحرج،  باب  من  يدخل  قد 

ان املادة 70 ثالثا تتحدث عن السمعة 

وليس عن حكم قضائي.

كانت  سواء  زيباري  اقالة  ان  وبني: 

مادية  ادلة  بسبب  او  سيايس  بسبب 

بسبب  مقال  هو  بالنهاية  بالفساد 

الفساد، حيث ان هناك قرارا من سلطة 

والذي  القضائية  للسلطة  موازية 

الثقة  منه  سحبت  قطعيا  قرارا  كان 

باإلضافة  الحكومة،  من  ابعاده  وتم 

بوجود  محرجا  يبدو  الصدر  ان  اىل 

واملرفوض،  بقضايا  املتهم  هوشيار 

التشكيك  سيتم  ضده  حمالت  وهناك 

بمرشوعه االصالحي.

يعمل  ال  سوف  الصدر  ان  وتابع: 

اعتقد  لكن  الديمقراطي،  كرس  عىل 

ستكون هناك تسوية يمكن ان يندفع 

الديمقراطي  تعويض  خالل  من  بها 

مساحة  او  بمناصب  الكردستاني 

أخرى. مشريا اىل: ان برهم صالح هو 

عليه  تنطبق  حيث  حظوظا،  االكثر 

الوطني  االتحاد  من  سواء  الرشوط 

له عالقة  وايضا  التنسيقي،  االطار  او 

مع  ويتطابق  الصدر،  مع  جيدة 

بعقد  وطروحاته  االصالح  مرشوع 

ومحاربة  رشيد  وحكم  جديد  سيايس 

ارتفعت  حظوظه  اآلن  اعتقد  الفساد، 

بشكل كبري .

من جهته، يرى املحلل السيايس، احمد 

الباوي، ان تغريدة السيد الصدر بشأن 

برهم  حظوظ  من  قوت  قد  زيباري 

بمنصب  ثانية  بوالية  للفوز  صالح 

رئيس الجمهورية.

وقال الباوي لـ“الزوراء“: ان التغريدة 

بني  الثالثي  التحالف  انهاء  تعني  ال 

التيار الصدري وتحالف تقدم وعزم بما 

يسمى بالسيادة، وكذلك الديمقراطي، 

هوشيار  بشخص  يتعلق  االمر  وإنما 

رئيس  ملنصب  وترشحه  زيباري 

الجمهورية.

جيدا  يعي  الصدر  السيد  ان  واضاف: 

رئيس  بمنصب  زيباري  فوز  بأن 

مرشوعه  عىل  سيؤثر  الجمهورية 

منذ  إليه  يسعى  الذي  االصالحي 

بأن  رسالة  يبعث  ان  ويريد  سنوات، 

ألشخاص  ستكون  السيادية  املناصب 

ليست عليهم اية شوائب ومرضية من 

جميع االطراف.

الشأن  يف  الباحث  قال  بدوره، 

حسابه  يف  شفيق،  محمد  السيايس، 

”الزوراء“:  تابعته  ”الفيسبوك“  عىل 

قد  األخري  الصدر  السيد  موقف  ان 

الثالثي.  التحالف  لتصدع  بداية  يكون 

بسبب  جاء  ربما  املوقف  ان  اىل:  الفتا 

يف  االطار  ارشاك  عىل  البارزاني  ارصار 

الحكومة .

قد  الصدر  السيد  تغريدة  ان  واضاف: 

تدفع الرشيك السني إلعادة حساباته. 

مبينا: ان السيد الصدر احرج بموقفه 

التصويت  عليه  اعابوا  الذين  خصومه 

ملتهم بالفساد. 

انطباعا  يعطي  املوقف  ان  اىل:  ولفت 

بأن السيد الصدر ال يخضع لضغوطات 

هو  يراه  بما  يقوم  وإنما  والتزامات، 

السيد  موقف  ان  مؤكدا:  مناسبا. 

الصدر قد يشري لتطور مهم جدا طرأ 

خالل الساعات املاضية بشأن حظوظ 

الرئيس برهم صالح.

السيد  الصدري،  التيار  زعيم  وكان 

مقتدى الصدر، قد دعا، يف وقت سابق، 

رئاسة  ملرشح  التصويت  لعدم  النواب 

الجمهورية غري املستويف للرشوط.

له  تغريدة  يف  الصدر  السيد  وقال 

يُك مرشح  لم  ”إذا  ”الزوراء“:  تابعتها 

بل   - الحليف  الديمقراطي  الحزب 

مطلقاً - لرئاسة الجمهورية مستوفيا 

لعدم  االصالح  نواب  فأدعو  للرشوط، 

التصويت له“.

دعاة  ”فنحن  الصدر:  السيد  وأضاف 

إصالح، ال دعاة سلطة وحكم“.

بغداد/ الزوراء:
اتصال  يف  السبت،  امس  الكاظمي،  الوزراء، مصطفى  رئيس مجلس  بحث 

هاتفي مع الرئيس اإليراني، إبراهيم رئييس، العالقات الثنائية بني البلدين.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء تلقته ”الزوراء“: أن ”االتصال 
شهد التأكيد عىل توسيع التعاون والتنسيق بني البلدين يف مختلف املجاالت، 
وعىل الصعد كافة“.وأكد الكاظمي، خالل االتصال: أن ”العالقات بني العراق 
اىل أن ”العراق يطمح إىل  والجمهورية اإلسالمية اإليرانية متميزة“، مشرياً 
إىل  الرامية  اإلقليمية  املبادرات  ”أهمية  العالقات“. وشدد عىل  توسعة هذه 
تقريب وجهات النظر“.من جانبه، أشاد الرئيس اإليراني، إبراهيم رئييس، 
”بجهود العراق يف تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن املنطقة واستقرارها“، 
معرباً عن ”استنكاره ألي عمل يصدر من أي طرف بهدف زعزعة استقرار 

العراق وأمنه، والتأثري عىل مكانتيه اإلقليمية والدولية“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، حالة الطقس لأليام املقبلة، فيما 

توقعت ان يكون الطقس صحوا مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم األحد سيكون 
سيكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف  الغيوم  بعض  مع  صحواً 
مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما  الشمالية،  املنطقة  يف  جزئياً  غائماً 

لليوم السابق يف عموم مناطق البالد“.
وأضاف البيان أن ”طقس يوم غد االثنني سيكون صحواً مع بعض الغيوم 

وارتفاع قليل بدرجات الحرارة عن اليوم السابق يف عموم اقسام البالد“.
يف  الغيوم  بعض  مع  صحواً  سيكون  املقبل  الثالثاء  يوم  ”طقس  أن  وتابع 
يف  الغيوم  من  القطع  بعض  مع  صحواً  سيكون  بينما  الوسطى،  املنطقة 
املنطقتني الشمالية والجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم 

السابق يف جميع مناطق البالد“.
ولفت اىل أن ”يوم األربعاء املقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً يف املنطقة 
املنطقة  يف  غائماً  يكون  وأحياناً  جزئياً  غائماً  سيكون  بينما  الوسطى، 
القطع  الجنوبية فسيكون صحواً مع بعض  املنطقة  الشمالية، أما طقس 
الحرارة  بدرجات  قليالً  ارتفاعاً  البالد  مناطق  عموم  وستشهد  الغيوم،  من 

عن اليوم السابق“.

بغداد/ الزوراء:
الغزي،  حميد  الوزراء،  ملجلس  العام  األمني  وجه 
خطة  إعداد  برضورة  املحافظات  السبت،  امس 
اسرتاتيجية لتنفيذ املشاريع بعيداً عن االعتماد عىل 
املوازنة السنوية، فيما أشار اىل أهمية وجود نقابات 
واتحادات إليصال مطالب رشائح املجتمع ألصحاب 

القرار.
العامة  النقابة  الغزي، يف كلمته خالل مؤتمر  وقال 
تابعته  بابل،  يف  املنعقد  الصحة  وزارة  إلداري 
بابل  بمحافظة  االهتمام  ”يجب  إنه  ”الزوراء“: 
املقدسة“،  وكربالء  األرشف  النجف  بوابة  كونها 
مبيناً أن ”املواطن يتطلع اىل نهضة حقيقية عمرانية 

وخدمية يف كثري من القطاعات“.
إعداد  برضورة  بابل  محافظ  ”طالب  أنه  وأوضح 
خطة اسرتاتيجية ملدة 3 سنوات“، منوهاً بأن ”البالد 
وإقرارها  املوازنة،  عىل  االعتماد  مشكلة  من  تعاني 
يعتمد عىل توافقات سياسية وإمكانيات مادية من 
اقتصاد ريعي، ما يؤدي اىل تقييد لكثري من الخدمات 

املقدمة“.
ثم  ومن  السنة  منتصف  يف  تقر  ”املوازنة  أن  وتابع 
واملالية  التخطيط  وزارتي  قبل  التعليمات من  إقرار 
للوزارات  املخصصة  املبالغ  لبيان  شهراً  يستغرق 
املشاريع،  بإعداد  البدء  يتم  وبعده  واملحافظات، 
والتعاقد  واملصادقة  اإلحالة  مواضيع  عن  فضالً 
وتسليم األرض واملبارشة جميعها أمور بريوقراطية، 
تعترب قاتلة لطموحات الشعب، وال بد من تجاوزها 

لتحقيق النهضة العمرانية والخدمية“.
للمحافظات،  اسبوعية  زيارات  ”سيجري  أنه  وأكد 

من أجل ابالغهم بإعداد مشاريع ملدة ثالث سنوات، 
وانهاء االعتماد عىل املوازنات السنوية“، مشدداً عىل 
”أهمية الثقة باملواطنني من خالل تقديم الخدمات 

وتحريك عجلة االقتصاد بتوفري فرص العمل“.
إذ  الخاص،  القطاع  بدعم  توجه  ”وجود  اىل  ولفت 
اطلق البنك املركزي مبادرة القروض امليرسة بفوائد 
اىل ”املبارشة  1 و2 باملئة“، مشرياً  بسيطة تصل اىل 
يف العديد من املشاريع الكبرية واملتوسطة والصغرية 
الباحثني  للمواطنني  عمل  فرص  توفري  أجل  من 
القطاع  الحاجة واالختصاص ضمن  عنها وبحسب 

الخاص“.
وأضاف أن ”الحكومة والربملان خول مجلس الخدمة 
الوظيفية يف خطوة منها  بالتعيينات  بالنظر  الحايل 

الوزارات  عىل  الجهات  بعض  سيطرة  عىل  للقضاء 
”املواطن  أن  اىل  مشرياً  بيدها“،  الوظائف  وحرص 
الصحة والخدمات  لنهضة حقيقية يف واقع  يتطلع 

والعمران“.
وفيما يتعلق بعمل النقابات واالتحادات، ذكر الغزي 
أن ”النقابة أخذت دورها الكامل يف املطالبة بحقوق 
مؤكداً  وحديثة“،  فتية  أنها  من  بالرغم  أعضائها 
”دعمه لهكذا توجهات قانونية ورسمية وبعيداً عن 

الفوىض“.
وأشار اىل ”أهمية أن يكون لكل رشيحة يف املجتمع 
هذا  ألن  نقابات،  أو  اتحادات  يف  سواء  لها  ممثل 
عىل  الفرصة  ويفوت  الحكومة  عىل  سيخفف  األمر 
بعض  معاناة  عىل  التعكز  يحاولون  ممن  اآلخرين 

من  يزيد  ما  املطالب،  تشويه  خالل  من  الرشائح، 
الحكومة  اىل  باإلضافة  املحلية  الحكومات  معاناة 

املركزية“.
دعمه  بهدف  جاء  بابل  اىل  ”حضوره  أن  اىل  ولفت 
وبالنتيجة  رسمياً،  املشكلة  والنقابات  لالتحادات 
أن ”الحريات  هو دعم لكل رشائح املجتمع“، مبيناً 
آخر،  بلد  أي  يف  متوفرة  غري  العراق  يف  املوجودة 
واستغالل تلك الحريات قد تنعكس سلباً عىل الكثري 

من الفعاليات املجتمعية“.
وتابع: ”نشجع الظواهر املطالبة وفق سياق النقابة 
صوتهم  ايصال  اىل  تسعى  بدورها  التي  االتحاد،  أو 
ألصحاب القرار“، مبيناً أن ”بعض القضايا قد تكون 
أن  لها  بد  وال  املحلية،  الحكومات  صالحيات  ضمن 

تستمع وتصغي وتلبي تلك املطالب“.
بمتابعة  النقابات  تشجيع  املهم  ”من  وأضاف: 
مطالب الرشائح وفق سياقات قانونية صحيحة، ألن 
بالتجاوز واالعتداء  السلبية تسببت  الظواهر  بعض 
للرموز الدينية والشخصيات“، الفتاً اىل ”وجود خلط 
باألوراق وتشويه للكثري من االعتبارات املجتمعية“.

الوطنية  الشخصيات  وجود  ”أهمية  عىل  وأكد 
واملجتمعية العشائرية يف البالد، وال بد من الحفاظ 
واستهداف  وتقليل  ”انتهاك  أن  اىل  مشرياً  عليها“، 
هذه الشخصيات والرموز يذهب البلد نحو الهاوية“، 
العشائر  وشيوخ  الدينية  ”القيادات  بدور  منوهاً 
الدينية بعد عام ٢٠٠٣ ، حيث  وبعض الشخصيات 
اكثر  وملدة  دولة  ومؤسسات  سلطة  هنالك  يكن  لم 
قائماً  الوضع  كان  ذلك  من  وبالرغم  اشهر،   ٦ من 

بفضل هؤالء الرموز“.

بغداد/ الزوراء:
عن  السبت،  امس  التجارة،  وزارة  أعلنت 
مادة  اسعار  لتخفيض  جديد  مرشوع 
خالل  من  املحلية  السوق  يف  الطحني 
(النمو  الطحني  كميات  من  االستفادة 
املائي) يف املطاحن الحكومية، مؤكدة انه 

سيتم العمل به خالل االيام املقبلة.
يف  الجبوري،  عالء  التجارة،  وزير  وقال 
لجانا  ”هناك  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
فنية تم تشكيلها لغرض دراسة املرشوع 
واالستفادة من كميات الطحني املوجودة 
السوق  يف  بيعها  لغرض  املطاحن،  يف 

املحلية واصحاب املخابز واالفران“.
يف  للمساهمة  يأتي  ”ذلك  أن  وأضاف 
االسواق  يف  الطحني  مادة  أسعار  خفض 
نسبيا  ارتفاعا  شهدت  والتي  املحلية 

يف  الحنطة  مادة  اسعار  ارتفاع  بسبب 
املحلية  السوق  واعتماد  العاملية  السوق 
اجنبية  مناشئ  من  يصلها  ما  عىل 
”هذه  إن  بالقول  مشددا  الجوار“،  ودول 
االجراءات تأتي ضمن اسرتاتيجية الوزارة 
لتخفيض اسعار املواد الغذائية يف السوق 

املحلية، إضافة لتوفري جميع املفردات“.
وتابع أن ”هناك كميات من مادة الطحني 
الحكومية  املطاحن  يف  مائي  توجد كنمو 
يف  وإدراجها  استغاللها  عىل  وسنعمل 
انخفاض  يف  للمساهمة  املحلية  السوق 
السيطرة عىل حركة  االسعار، فضال عن 
هذه  من  االستفادة  خالل  من  السوق 
يف  للمواطنني  مساعدة  لتكون  الكميات 
الحصول عليها من خالل االسواق املحلية 

كذلك حصول اصحاب املخابز لالفران“.

التي  الفنية  اللجان  ”تقارير  أن  وبنّي 
االستفادة  اهمية  اكدت  الوزارة  شكلتها 
املائي)  (النمو  الطحني  كميات  من 
لغرض  الحكومية،  املطاحن  يف  املوجودة 
بيعها يف السوق املحلية بأسعار تنافسية 
تقل كثريا عن االسعار السائدة يف السوق 
والتي يتم استريادها من مناشئ اجنبية 

ومن دول الجوار“.
يسبق  املرشوع  ”هذا  أن  إىل  ولفت 
يسهم  الذي  الكبري  االقتصادي  املرشوع 
السوق  رفد  يف  الخاص  القطاع  به 
املحلية بمادة الطحني الصفر او الطحني 
االبيض واالعتماد عىل القطاع الخاص يف 
السوق  حاجة  تغطي  كبرية  استريادات 

املحلية“.
هو  الجانب  بهذا  الوزارة  ”قيام  وأوضح 

بهذا  العمل  عىل  الخاص  القطاع  لحث 
املرشوع الكبري الذي تمت املصادقة عليه 
فضال  لالقتصاد،  الوزاري  املجلس  من 
عىل انه يوفر مادة الطحني بشكل جيد يف 

االسعار  ارتفاع  ويمنع  املحلية،  االسواق 
يعمل  التي  االسعار  منافسة  خالل  من 
الخاص من خالل من خالل  القطاع  بها 

استريادات عرب دول الجوار“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
رأى عضو يف اإلطار التنسيقي أن قرار الكتلة الصدرية 
بمقاطعة جلسة الربملان املقبلة ”لن يؤثر عىل انتخاب 
حضور  يف  االطار  ميض  مؤكداً  الجمهورية“،  رئيس 
”السيادة“  تحالف  بالتحاق  ترجيحات  وسط  الجلسة، 
الديمقراطي الكوردستاني“ بقرار املقاطعة  و“الحزب 

للصدريني.
وقال عيل الفتالوي، يف ترصيح صحفي: إن ”مقاطعة 
للتصويت  املخصصة  الربملان  لجلسة  الصدرية  الكتلة 
عىل رئيس الجمهورية الجديد، ال تؤثر عىل سري اعمال 
بالجلسة،  امليض  املمكن  من  ”أنه  معترباً  الجلسة“، 
خصوصاً مع وجود أكثر من 250 نائباً من غري الكتلة 

الصدرية“.
وبني أن ”املفاوضات خالل الساعات املقبلة، ربما تشهد 
وجود اتفاقات جديدة بني األطراف السياسية، بعيداً عن 

الجمهورية  رئيس  تمرير  فإن  ولهذا  الصدرية،  الكتلة 
عىل االغلب سيكون يوم االثنني املقبل، حتى إن أرصت 

الكتلة الصدرية عىل مقاطعة الجلسة“.
ال  نائباً   329 اصل  من  نائباً   75 غياب  ”أن  وأوضح: 
مرهونا  األمر  يبقى  لكن  الجلسة،  نصاب  عىل  يؤثر 

باالتفاقيات السياسية خالل الساعات املقبلة“.
من جانبه، قال القيادي يف تحالف ”السيادة“، مشعان 
الجبوري، يف تغريدة له عىل موقع تويرت: إنه ”بعد قرار 
انتخاب  بعدم مشاركة كتلته يف جلسة  املفاجئ  التيار 
رئيس الجمهورية، فإن من املرجح ان كتلتي ”السيادة“ 

و“الديموقراطي الكوردستاني“ لن تحرضا الجلسة.
وأضاف أنه ”بذلك لن يتحقق النصاب لها، وسندخل يف 

مرحلة الفراغ الدستوري غري املسبوقة“.
الكربويل، يف  السيادة، محمد  بدوره، قال عضو تحالف 
تغريدة له عىل موقع تويرت إن ”مقاطعة الصدر لجلسة 

حسابات  ضمن  يأتي  قد  الجمهورية  رئيس  ترشيح 
العملية  قواعد  بها  تتغري  جديدة  قواعد  بوضع  تتعلق 

السياسية“.
التيار  زعيم  أوقف  السبت،  امس  سابق،  وقت  ويف 
الكتل  مع  ”املفاوضات  الصدر،  مقتدى  الصدري، 

السياسية“.
العذاري،  حسن  النيابية،  الصدرية  الكتلة  رئيس  وقال 
حرضته  الربملان  مبنى  داخل  صحفي  مؤتمر  خالل 
تجميد  تقرر  الصدر  السيد  سماحة   من  ”بأمر  إنه   :
تشكيل  بخصوص  السياسية  الكتل  مع  املفاوضات 

الحكومة القادمة إىل اشعار اخر“.
وأضاف العذاري أن ”عىل أعضاء الكتلة الصدرية عدم 
باختيار رئيس  الخاصة  النواب  حضور جلسة مجلس 
الجمهورية باستثناء النائب األول لرئيس الربملان حاكم 

الزاميل“.

بغداد/ الزوراء:
الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي 
امس السبت، يف البورصة الرئيسية 

بالعاصمة بغداد.
الكفاح  بورصة  إن  مصدر  وقال 
والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت 
صباح امس 147850 دينارا عراقيا 
فيما  أمريكي،  دوالر   100 مقابل 
الخميس  ليوم  االسعار  سجلت 
147750 دينارا عراقيا مقابل 100 

دوالر امريكي.
البيع  اسعار  أن  إىل  املصدر  وأشار 
والرشاء استقرت يف محال الصريفة 
باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ 
عراقيا  دينارا   148250 البيع  سعر 
بينما  امريكي،  دوالر   100 لكل 
بلغت أسعار الرشاء 147250 دينارا 

عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
ايام  تتداول  ال  الدوالر  بورصة  فإن 

العطل الرسمية فيها.
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بغداد/ الزوراء:
قـوات  شـنتها  التـي  الغـارة  قدمـت 
العمليات الخاصة األمريكية يف سـوريا، 
والتي أسـفرت عن مقتـل زعيم تنظيم 
داعش أبو إبراهيم الهاشـمي القريش، 
تذكـريا حيـا بأنـه بغـض النظـر عـن 
مـدى رغبة العالـم يف املـيض قدما بعد 
هزيمـة داعـش، فـإن صـدى فـوىض 
التنظيم يرتدد يف العالم، بحسـب تقرير 
لصحيفـة ”نيويـورك تايمـز“، تضمن 
خمس مالحظات تـم رصدها بناء عىل 

العملية. 
الرئيـس  أعلـن  املـايض،  والخميـس 
األمريكـي، جـو بايـدن، مقتـل الزعيم 
الجديـد لداعش أبو إبراهيم الهاشـمي 
للقـوات  عسـكرية  بعمليـة  القـريش 

األمريكية يف شمال سوريا.
ويف بيـان نـرشه البيـت األبيـض قـال 
بايـدن: ” تمكنـت القـوات األمريكيـة 
الليلـة املاضيـة وتحـت توجيهاتي من 
تنفيذ عملية ناجحـة ملكافحة اإلرهاب 
يف شـمال سـوريا لحمايـة األمريكيني 
وحلفائهـم، وجعـل العالـم مكانا أكثر 

أمنا“.
من جانبه كشـف الناطق باسـم القائد 
العـام للقـوات املسـلحة اللـواء يحيى 
رسول الدور الذي لعبته بالده يف العملية 
األمريكية التـي أدت ملقتل زعيم تنظيم 

داعش أبو ابراهيم الهاشمي القريش.
وقال رسـول يف تغريـدة إن عملية قتل 
زعيم التنظيم ”ُنفذت بعد أن زود جهاز 
املخابـرات الوطنـي العراقـي التحالف 
الـدويل بمعلومـات دقيقـة، قـادت إىل 

الوصول إىل مكانه وقتله“.

ولم يكشف رسول تفاصيل أكثر بشأن 
طبيعـة املعلومات التي قدمهـا العراق 
للواليات املتحدة، يف وقت لم يتحدث فيه 
أي مسؤول أمريكي، بمن فيهم الرئيس 

جـو بايدن، عـن وجـود دور عراقي يف 
العملية.

وأعلـن بايدن أن بـالده ”أزالـت تهديدا 
إرهابيا كبريا“ بمقتل القريش الذي فجر 
نفسـه خالل عملية إنزال نفذتها وحدة 
كومانـدوس أمريكيـة فجـر الخميـس 
عىل منزل يف سـوريا كان يقيم فيه مع 
عائلتـه يف بلدة أطمـة بمنطقة إدلب يف 

شمال غرب سوريا.
وأضاف بايدن أنـه ”بينما كان جنودنا 
اختـار  عليـه،  للقبـض  يتقدمـون 
اإلرهابـي، يف عمـل جبـان يائس أخري، 
ومـن دون أي مراعـاة ألرواح أرستـه 
أو اآلخريـن يف املبنى، تفجري نفسـه... 
عوضا عن مواجهة العدالة عىل الجرائم 

التي ارتكبها“.
وقال مسؤول كبري لوكالة فرانس برس 
إن جميـع القتـىل الذين سـقطوا خالل 
الغارة قضوا ”بسـبب أعمـال إرهابيي 
تنظيم الدولة اإلسـالمية“ وليس بنريان 

القوات األمريكية.
ولم يصـب أي عنرص أمريكي يف الغارة، 
لكن إحـدى املروحيـات التي شـاركت 
يف العمليـة واجهـت مشـكلة فنية مما 

استدعى تدمريها يف مكانها.
وشكلت العملية أكرب انتكاسة للتنظيم 
الجهادي منذ مقتل زعيمه السـابق أبو 
بكـر البغـدادي يف 27 أكتوبـر 2019 يف 
عمليـة أمريكية مماثلة يف منطقة إدلب 

أيضا.
لحقـوق  السـوري  املرصـد  وأحـىص 
اإلنسـان من ناحيته مقتل 13 شخصا 
عىل األقـل، بينهم أربعـة أطفال وثالث 
نسـاء، خالل العملية التي بدأت بإنزال 
جـوي بعيـد منتصـف ليـل األربعـاء-
الخميس، واستمرت ألكثر من ساعتني 

وتخللها إطالق رصاص واشتباكات.
ومنـذ تسـلمه مهامه خلفـا للبغدادي، 
لـم يظهـر القـريش علنـا أو يف أي من 
إصـدارات التنظيم املتطـرف وال ُيعرف 

الكثري عنه أو عن تنقالته.
لقد أدت سـنوات من العمل العسـكري 
للواليـات املتحـدة ورشكائهـا الدوليني 
بهدف القضاء عىل اإلرهاب إىل خسـائر 
فادحـة، يف البداية ضـد القاعدة ثم ضد 

تنظيم داعش، بحسب التقرير. 
ولكن حتى مع مقتل عدد ال يحىص من 
املقاتلني والقضاء عـىل القادة، تكيفت 
املجموعات الصغـرية يف منظمات أكثر 

انتشارا.
واسـتيالء طالبـان عىل أفغانسـتان يف 
أغسـطس مـن العـام املـايض، والذي 
سـهله انسحاب الجيش األمريكي، أعاد 
تركيـز االهتمـام الـدويل عـىل احتمال 
عودة اإلرهابيني للبالد كمالذ لهم، حيث 

يتواجد فرع لداعش هناك.
ويف العراق، قتل تنظيم داعش مؤخرا 10 
جنـود وضابطا يف موقع للجيش وقطع 

رأس ضابط رشطة أمام الكامريا.
بـدوره، قـال ميـك مولروي، مسـؤول 

سـابق كبري يف البنتاغـون: ”الهجمات 
األخرية التي نفذتها داعش تشري إىل أنه 

لم ينته من القتال“.
وتم تحديد الجهـود األمريكية ملكافحة 
يف  العالـم  أنحـاء  جميـع  يف  اإلرهـاب 
السـنوات األخـرية يف الغالـب من خالل 
الرضبـات الجويـة وحـرب الطائـرات 

بدون طيار.
وكانـت الغـارة عـىل القريـيش بمثابة 
تذكـري بـأن الجيش األمريكـي يحتفظ 
بالقدرة عىل تنفيـذ عمليات كوماندوز 
مستهدفة، لكنها تنطوي عىل مخاطر.

وحملـت العمليـة التـي قام بهـا نحو 
عرشين من قـوات العمليـات الخاصة 
املحمولـة عـىل طائـرات الهليكوبرت يف 
شمال غرب سـوريا  التي تم التخطيط 
لهـا لعـدة أشـهر، وتـم رصدهـا عـىل 
شاشات الفيديو من غرفة العمليات يف 
البيت األبيض، أوجه تشـابه مذهلة مع 
الغارات األمريكية التي قتلت أسامة بن 
الدن يف باكسـتان عـام 2011، وزعيـم 
داعـش السـابق، أبو بكر البغـدادي، يف 

نفس الجزء من سوريا عام 2019.
ولكن بسبب التخطيط املكثف واملخاطر 
التي تتعرض لها القوات، فإن مثل هذه 
الغـارات تقترص عـىل األهـداف األكثر 

أهمية.
أنهـم  األمريكيـون  املسـؤولون  وأكـد 
حرصوا عىل تجنـب وقوع إصابات بني 
املدنيـني وإجـالء 10 أطفال مـن املبنى 

أثناء الغارة. 
وأشـار املسـؤولون إىل أن هذا االنفجار 
كان عىل ما يبدو مسؤوال عن مقتل 13 

شخصا عىل األقل يف العملية.
رشق  شـمال  يف  أمنـي  فـراغ  ويوجـد 
سـوريا، حيـث وجـد املسـلحون مالذا 
مـن خالل الهـروب من العمليـات التي 
يقودهـا األكـراد بدعـم مـن الواليـات 
املتحـدة بالقرب من الحـدود مع تركيا 
ويف الصحراء التي تمتد عرب الحدود مع 

العراق.
وقبـل أيام مـن الغارة، دعمـت القوات 
األمريكية قوات سوريا الديمقراطية يف 
مدينة الحسـكة حيث قاتلت ألكثر من 
أسـبوع لطرد مقاتيل داعش من سجن 
احتلـوه.  وأسـفرت املعركـة عن مقتل 
مئات األشـخاص وقدمت تذكريا بقدرة 

الجماعة عىل زرع العنف الفوضوي.
بينمـا يواجـه  الرئيـس األمريكي، جو 
بادين، روسيا بشأن حشدها العسكري 
الحـدود مـع أوكرانيـا ويواجـه  عـىل 
منافسـة عميقـة مـع الصـني، فضال 

عـن التحديات املحليـة الداخلية، حقق 
الرئيـس بايـدن انتصـارا سياسـيا مع 

املهمة يف سوريا، بحسب الصحيفة.
ولقـد قضت إدارة بايـدن عىل أحد أكثر 
القـادة اإلرهابيـني املطلوبـني يف العالم 

دون خسائر يف األرواح األمريكية.
وقدمت مطـاردة القريـيش، الذي كان 
مسؤولو املخابرات يتتبعونه منذ العام 
املـايض، دليال عىل أن الواليـات املتحدة 
احتفظـت بالقـدرة عىل تعقـب القادة 

الجهاديني يف سوريا.
وعند تـرأس القرييش للتنظيم، وضعت 
الواليـات املتحـدة مكافأة تصـل إىل 10 
ماليـني دوالر يمـن يطيـح بـه. إال أنه 
بقي بعيدا عـن األضواء لتجنب القبض 
عليه، والذي قال املحللون إنه منعه من 

توسيع نطاق وصول الجماعة.
لكـن املجموعة تطورت لدرجة أن موت 
رجـل واحـد ال يعنـي أنه لم يعـد يمثل 

تهديدا.
ويف هـذا الصدد، قـال دانيـال ميلتون، 
مكافحـة  مركـز  يف  األبحـاث  مديـر 
اإلرهـاب يف ويسـت بوينـت: ”ال أعتقد 
أن أي شـخص يجب أن يتوهم أن إبعاد 
القرييش عن التنظيم هو رضبة قاضية 

لداعش“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس الجمهورية، برهـم صالح، 
انه حان الوقت لتثبيت الحكم الرشـيد، 
وفيمـا اشـار رئيـس مجلس الـوزراء، 
مصطفـى الكاظمـي، اىل ان التحديـات 
التـي تواجـه البلـد كبرية، شـدد رئيس 
مجلـس النواب، محمـد الحلبويس، عىل 
انـه ال عـودة اىل االخفاقـات السـابقة، 
رأى رئيس مجلس القضاء االعىل، فائق 
زيـدان، ان العراقيني يتطلعـون ملرحلة 
االصالح واالعمار، بينما بنّي رئيس تيار 
الحكمة الوطني، السـيد عمار الحكيم، 
أن استهداف املنشـآت املدنية والبعثات 

الخارجية خرق مرفوض.
وقال رئيـس الجمهورية، برهم صالح، 
خالل الحفل التأبيني يف ذكرى استشهاد 
السـيد محمـد باقـر الحكيـم تابعتـه 
”الزوراء“: إن ”استذكار الشهداء فرصة 
ملراجعة األداء السيايس“، مؤكداً: ”حان 

الوقت لتثبيت الحكم الرشيد“.
وأوضـح أن ”اسـتمرار الوضـع الراهن 
لـم يعد مقبـوالً، وهذا يتطلـب التكاتف 

ورص الصفوف“.
وشـدد: ”يجـب دعـم املسـار السـلمي 
الديمقراطي والرشوع بتشكيل حكومة 

جديدة مقتدرة“.
من جهته، قال رئيـس مجلس الوزراء، 
الكاظمـي، خـالل حضوره  مصطفـى 
احتفاليـة يوم الشـهيد العراقي يف بيان 
تلقتـه ”الزوراء“: ”نقـف اليوم بإجالل 
وإكبـار أمام القيمة العليـا التي تمثلها 
الشـهادة، وهي أعىل مراتـب التضحية 
التي تؤسـس القيم العليا لألمم واملبادئ 
للمجتمعـات  واإلنسـانية  الروحيـة 

والدول“.
 واضـاف: ”نسـتذكر يف هـذا اليـوم كّل 
شـهداء العراق الذين ضحـوا بأرواحهم 
للذود عن الوطن والدفاع عن املسـتقبل، 
وعـىل وجـه الخصوص شـهداء الكلمة 
واملوقـف من أجـل الوطن، مـن أعالمنا 

ومراجعنا العظام“.
واوضح ان ”هـذه األرض عزيزة وغالية 

علينا، لهـذه األرض التأريخية العظيمة 
وشـعبنا  وجـل،  بـال  األرواح  ترخـص 
رضب األمثال لكل اإلنسانية بالتضحية 
والفـداء منـذ تضحيـة اإلمام الحسـني 

(عليه السالم) ولغاية اليوم“.
وتابع ”من أجل مسـتقبل شعب العراق 
وسـالمته، واجبنـا جميعـاً كمتصدين 
للمسـؤولية أن نضع مصالح شعبنا يف 
الصـدارة، وأن نقدم له ما يسـتحق عىل 
كل املسـتويات“، مبينـا ان ”املبدأ الذي 
قامـت عليه األمم عرب العصور هو أن ال 
يستقوي أحد عىل الشعب، فكّل مصلحة 
وكل  الشـعب  مصلحـة  أمـام  تهـون 
إرادة شـخصية ال قيمة لهـا أمام إرادة 
الشـعب، وهذا هـو ما آمن به الشـهيد 
السـعيد محمد باقر الحكيم وما آمن به 
الشهيدان الصدران، الشهيد محمد باقر 
الصـدر والشـهيد محمـد محمد صادق 

الصدر، وكل قادتنا الشجعان“.
واشـار اىل انه ”يف هذه اللحظة الخاصة 
مـن تأريخنا، يجب أن ننتبـه جميعاً إىل 

أن الخالفات السياسـية مهما اشـتدت 
فيجب أن ال تصل إىل خالفات حول أسس 
بنـاء الدولـة، فجميع قوانا السياسـية 
الوطنية الكريمة تؤمن بمصالح العراق 
العليـا وتدرك أن العالـم ينظر إىل تجربة 
العراق الديمقراطية بإمعان، وإن هناك 
مراهنات من قبل أعداء العراق عىل فشل 
الديمقراطيـة يف إنتاج مجتمـع متوائم 
ومتعايـش ومسـتقر“، مشـددا عىل ان 
”الديمقراطية كانت وسـتبقى الطريق 
األسـلم لتعايـش املجتمعـات واحـرتام 
التنّوع، وإنها الطريق األوضح لتكريس 

األمم يف ضمائر الناس“.
ولفـت اىل ان ”العـراق يواجـه تحديات 
كبـرية وكل دول العالـم تواجه تحديات 
مختلفـة وبمسـتويات مختلفـة، وألن 
هدفنا جميعاً هو االرتقاء بالعراق الذي 
يمتلـك كل االمكانـات ليكون يف مصاف 
الـدول الناجحـة، فـإن التحديـات التي 

تواجهنا كبرية“.
من جانبـه، أكد رئيس مجلـس النواب، 

محمد الحلبـويس، أن العراق عىل أعتاب 
مرحلـة جديـدة وعـىل أتـم االسـتعداد 

ليكون قبلة للمنطقة والعالم.
وقال الحلبويس، خـالل الحفل التأبيني 
يف ذكرى استشـهاد السـيد محمد باقر 
الحكيـم تابعته ”الـزوراء“: أن ”العراق 
اليـوم عىل أعتاب مرحلـة جديدة، وعىل 
أتـم االسـتعداد ليكـون قبلـة للمنطقة 

والعالم“.
وشدد: ”ال عودة اىل االخفاقات السابقة“، 
مشـرياً اىل ”املسـاعي بأن يكـون هناك 

تداول للسلطة دون تهديد“.
وأشـار الحلبـويس اىل أن ”الربملان اليوم 
املتطلبـات  تحقيـق  عـىل  قـدرة  أكثـر 

امللحة“.
يف غضـون ذلـك، أكـد رئيـس مجلـس 
القضـاء األعىل، القايض فائق زيدان، أن 
العراقيني يتطلعـون اىل مرحلة اإلصالح 

واإلعمار.
وقـال القـايض زيـدان، خـالل الحفـل 
السـيد  التأبينـي يف ذكـرى استشـهاد 

محمـد باقر الحكيم تابعتـه ”الزوراء“: 
كبـرية،  تحديـات  يشـهد  ”العالـم  إن 
والعراقيـون يتطلعـون ملرحلة اإلصالح 

واإلعمار“.
واحـدة  تجـاوز  ”العـراق  أن  وأضـاف 
من أخطـر التحديات بتكاتف شـعبه“، 
مبيناً أن ”العراقيني قدموا دروسـًا حية 
يف التعـاون ووقوفهم صفـاً واحداً ضد 

اإلرهاب“.
اىل ذلك، قال رئيس تيار الحكمة الوطني، 
السـيد عمـار الحكيـم، خـالل الحفـل 
السـيد  التأبينـي يف ذكـرى استشـهاد 
محمـد باقر الحكيم تابعتـه ”الزوراء“: 
إنه ”بهذا الصـدد ندعو ألن يكون الدعم 
ألي مرشح يف الحكومة القادمة خاضعاً 
للربنامـج الحكومـي واألهليـة الكاملة 
للمهام التنفيذيـة التي يمنحها املنصب 

لذلك املرشح“.
لرئيـس  العـراق،  ”حاجـة  اىل  واشـار 
جمهوريـة قـادر عـىل اتخاذ القـرارات 
عـن  بعيـداً  الدسـتورية  والخطـوات 
كامـل  ويتحمـل  الحزبيـة،  الضغـوط 
مسـؤوليته يف إدارة الكابينـة الوزاريـة 
املقـّر  الحكومـي  برنامجهـا  وتنفيـذ 
وتحقيـق النجـاح بعيداً عـن الضغوط 

واالنحيازات السياسية“.
ومسـؤوالً  وزيـراً  ”نحتـاج  وأضـاف: 
حكومياً يمارس دوره القانوني يف تنفيذ 
برامج مؤسسـته واختيار فريقه بعيداً 
عـن الحسـابات السياسـية واملصالـح 
الفئويـة الضيقـة، وأن يكون مسـؤوالً 
لبلـد ذي سـيادة وقـرار  حـراً  وطنيـاً 
وحكومة خادمة وراعية ودولة مقتدرة 

وقوية“.
وأوضـح أن ”العقالنيـة وسـعة الرؤية 
تمنح الحكومات القدرة عىل اسـتيعاب 
جميـع الطاقـات والكفـاءات الوطنية 
(املواليـة واملعارضـة) يف خدمـة الدولة 
وهـي ذاتهـا تمنـح املعارضـة القـدرة 
عـىل إبداء الـرأي والنقد البنـاء ملعالجة 
الشـخصنة  عـن  بعيـداً  اإلشـكاليات 

واالنفعال واملزاجيات“.

@ÈuaÏ„@ZÔ‡√bÿ€a@NNáÓÄÄíã€a@·ÿ®a@oÄÄÓjrn€@o”Ï€a@Êby@Z3bÄÄñ
÷aã»€bi@ıb‘mä¸a@b‰œáÁÎ@Ò7j◊@pbÌá•

                 

@’Ìã�i@÷aã»€a@¿@µó€a
ãÌãy@Âfl

äáÓy@ıb8c
منـذ أيام نرشت وكالة رويرتز دراسـة أظهرت من خاللهـا ان العراق كان الهدف 
الرئييس ملبادرة «الحزام والطريق» الصينية عام ٢٠٢١، وتلقى تمويال بنحو ١٠٫٥ 

مليارات دوالر، من أجل مشاريع تشمل محطات توليد كهرباء.
وأصبح العراق، الذي أنهت فيه الواليات املتحدة عملياتها العسكرية العام املايض، 
ثالـث أكـرب رشيك يف املبـادرة بمشـاريع الطاقة منذ عـام ٢٠١٣، بعد باكسـتان 
وروسيا.. ومن املعروف ان الصني تواصل منذ سنوات مساعيها الحثيثة للحصول 
عىل مشـاريع استثمارية كبرية يف العراق، تشـمل مجاالت الطاقة وإعادة اإلعمار 

وغريها.
وال شـك أن حضور الصني يف العراق من الباب االقتصادي تطور بشـكل كبري منذ 
برنامـج النفط مقابل الغذاء، وازداد تأثريها االقتصادي بعد عام ٢٠٠٣، وذلك ألن 
الصني ُتدرك تماماً أهمية املوقع الجغرايف للعراق من جهة واالهمية االسـرتاتيجية 
يف املنطقة العربية، واالهم من ذلك نظرة االمريكيني للعراق وما يشـكله بالنسـبة 
لهم سياسـيا واقتصادياً، وبالتايل قد يشـكل العراق إحدى نقـاط الرصاع الكبرية 
بـني الصـني والواليات املتحدة االمريكية، وبالتايل ما يمكن للصني ان تسـهم به يف 
سبيل تشكيل توازن القوى اقتصاديا يف ظل الحرب الناعمة القائمة بني واشنطن 

وبكني. 
انطالقاً من كل هذا، حاولت الصني تصويب سياسـتها االقتصادية لتجعل العراق 
من اولويات تطلعاتها يف املنطقة، وسعت لضمه اىل مرشوع طريق الحرير الجديد.. 
ولعل املراقب للداخل العراقي يلحظ تقدم الصني يف االستثمار يف مجال الطاقة، ويف 
الحقيقة شـكلت فرتة االنسـحاب االمريكي يف العـام ٢٠١١ فرصة ذهبية لدخول 
الصني، وذلك بمباركة من الكتل السياسـية العراقية التي كانت تشعر بنفور كبري 

تجاه الرشكات الربيطانية واالمريكية. 
وباإلضافـة اىل االسـتثمار يف مجـال النفـط، فقد شـكل التبادل التجـاري اهمية 
اقتصادية كبرية فقد تجاوز حوايل الـ ٣٠ مليار دوالر سنوياً، وذلك العتماد السوق 
العراقي بشـكل شـبه كامل عىل السـوق اإليراني والسـوق الصينـي، وباإلضافة 
يف املجـال النفطي والتجاري تسـعى الصني اىل االسـتثمارات يف مجـال العقارات 

واالسكان والبنى التحتية وغريها. 
وتربز امامنا مجموعة من التسـاؤالت: هل سـتنجح الصني يف تقدمها االقتصادي 
يف العراق، وهل سـتقف الواليات املتحدة االمريكية مكتوفة االيدي، وكيف سيكون 
حجـم الرصاع داخليا بـني الصني وأمريكا، وما هو الـدور االوروبي، وبالتايل كيف 
سـيكون مسـتقبل العراق اقتصاديا إذا ما استطاع ان يسـتعيد قوته االقتصادية 

العظيمة يف املنطقة؟ 
أسـئلة كثرية يمكن ان تطرح، ولعل التحديات االساسـية تكمن يف القرار العراقي 
الداخـيل بإعادة وضع العراق عىل الطريق الصحيح ليأخذ دوره الفعيل يف املنطقة 

العربية، ان كان سياسيا او اقتصاديا.
وال شـك ان االستفادة الكبرية للصني من مرشوع طريق الحرير هي ضخمة جداً، 
ولكـن سيسـتفيد العراق اىل حد كبـري من وجوده ضمن هذا املرشوع وسـيجعله 
يسـتثمر كامل مقدراته مما يعزز القوة االقتصاديـة العراقية ويضيف عىل قوته 
النفطية قوة اضافية تتعلق بطريق الحرير واالسـتثمارات الضخمة التي سيولده 

هذا املرشوع الذي تتنافس عليه اليوم الكثري من الدول لجني ثماره. 
ويتطلع االقتصاديون العراقيون اليوم بالكثري من االمل حيال هذا املرشوع، ولعل 
الدراسـة التي اظهرتها رويرتز، والتي أجراها «مركـز التمويل األخرض والتنمية» 
بجامعـة «فودان» يف «شـنغهاي» الصينية، احدث تفاؤال كبـرياً بني االقتصاديني 
رغم املخاوف من انعكاساته السياسية الداخلية او السياسة االمريكية التي يمكن 

ان تنتج عنها يف العراق ايضا. 
إذ تثـري هذه املبادرة قلق الواليـات املتحدة وحلفائها االوربيـني عىل نحو متزايد، 
خصوصاً ان هذه املبادرة تشـكل عملية إغراء كبرية للعديد من الدول التي تسعى 
لالسـتفادة مـن التطـور التكنولوجي الهائـل يف الصني، وبالتايل تعزيـز العالقات 

االقتصادية مع ثاني أكرب اقتصاد يف العالم.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
السـبت،  امـس  الصحـة،  وزارة  أوضحـت 
إجراءاتها بشـأن مراكز التجميل غري املجازة، 
فيمـا توعـدت مراكـز التجميـل غـري املجازة 

بإجراءات قضائية.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة، الدكتور سـيف 
البـدر، يف ترصيح صحفـي: إن «األرقـام التي 
تحدثـت عـن مراكـز التجميل غـري املجازة يف 
بغـداد ليسـت دقيقـة»، الفتـاً اىل أن «مراكـز 
التجميـل غري املجازة يف بغداد واملحافظات تتم 
متابعتهـا من دائرة التفتيـش يف مركز الوزارة 
واالقسـام املعنيـة، وقسـم القطـاع الخاص، 
واالقسام الفنية باالشرتاك مع نقابات األطباء 

والصيادلة واألسنان والجهات األمنية».
وأوضـح أنه «قبل افتتاح أي مركز صحي ال بد 
مـن أخذ املوافقات الرسـمية مـن قبل القطاع 
الصحي الخاص، وكذلك متابعة هذا املركز بعد 
افتتاحه بزيارات تفتيشـية روتينية»، مشـرياً 
اىل أن «وزارة الصحة مستمرة ومن خالل فرق 
مشرتكة يف جميع أيام األسبوع بمتابعة املراكز 

غري القانونية ومحاسبتها».
ولفت اىل أن «عقوبات املخالفني تكون حسـب 
نوع املخالفة وتكون اما غرامات مالية او غلق 

مؤقت او دائمي، وتصل اىل املحاكمة أحياناً».
من جانبه، قال نقيب األطباء، الدكتور جاسـم 
العزاوي، يف ترصيح صحفي: إن «نقابة األطباء 
لديهـا إجـراءات بشـأن مراكـز التجميل غري 

املجـازة التي تـم رصدها يف العاصمـة بغداد»، 
موضحـاً أن «النقابة تحيـل أيضاً األطباء الذي 
يعملـون أو يديـرون املراكز غـري املرخصة إىل 
لجنـة االنضبـاط يف النقابـة وتطبـق عليهـم 

التعليمات».
التجميليـة  «الجراحـة  أن  العـزاوي  وأضـاف 
والتقويميـة تـم اختزالهـا بعمليـات التجميل 
فقـط، بالرغـم مـن أنهـا تتضمن قطـع جزء 
من الجسـم وإرجاعه وتقويم الثدي والحروق 
وغريهـا «، مبينـاً أن «النقابة تواجه مشـكلة 
تتمثـل برضورة إخبـار املواطن لهـا بالحاالت 

التي يتـم رصدها، وبخالفـه يتوقف األمر عىل 
ما ترصده النقابة بالصدفة، وتقوم بتسـجيل 
والجريمـة  للقضـاء  وإحالتـه  املتهـم  اسـم 
املنظمـة، أما األطبـاء املسـجلون فيحالون إىل 

لجنة االنضباط».
ولفـت إىل أن «األطبـاء الذيـن لهـم الحـق يف 
مزاولـة عمليـات التجميل هم فقـط أصحاب 
االختصـاص املتمثـل يف الجراحـة التجميليـة 
والجلدية والجهـاز الهضمـي والعمليات التي 

ضمن اختصاصهم ومن بينها قص املعدة».
وأوضـح أن «النقابـة ال تملك عـدداً دقيقاً عن 

املتجاوزيـن عـىل مهنة الطـب، لكنهـا بصدد 
إحصائهم يف الوقت الحارض عرب تشكيل لجان 
تفتيـش للمناطق بالتعاون مع االسـتخبارات 
واألمـن الوطنـي»، الفتـاً إىل أن «النقابة وفور 
تلقيها الشـكاوى ترسـل فرقها التفتيشية إىل 
املوقع الذي تم التبليغ عنه، ولكن من الرضوري 
عىل املواطن أن يوثق الحاالت بإثباتات مع اسم 
الشـخص املتهم، كون النقابـة وعند اتخاذها 
إجـراءات قد يشـتكي عليها املتهم بالتشـهري 
واالعتداء أو حتـى االقتحام يف حال عدم وجود 

إثباتات وأدلة».
وحـول صالونـات التجميل وعمليـات الحقن، 
قـال العـزاوي: إن «من حق نقابـة األطباء أن 
تتابـع، لكنها ال تسـتطيع اتخاذ إجراء سـوى 
اإلحالـة اىل القضـاء كونها تعترب طرفـًا ثالثاً، 
لذلك تقوم النقابة بتسجيل الشكاوى وتثبيتها 

وتحويلها إىل القضاء».
وأكـد العزاوي أن «عرشات الشـكاوى تصل إىل 
النقابـة يومياً ومئات الشـكاوى تـرد النقابة 
عرب الهاتـف ومواقـع التواصـل االجتماعي»، 
داعياً «جميع الذين يقدمون الشكاوى بتقديم 
إثباتـات ومستمسـكات تتضمـن دليـًال عـىل 

التجاوز أو الحاالت التي يتم رصدها».
وكان نقيـب األطبـاء، قد أكد، يف وقت سـابق، 
وجود ٤٠٠ مركز تجميل غري مجاز يف العاصمة 
بغـداد، مبيناً أنه تم إغـالق ١٩٠ مركز تجميل 

مخالفاً يف الربع الثاني من ٢٠٢١.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة عن 
صكـوٍك  ضبـط  عمليَّـات  تنفيذهـا 
وُمعامـالت رصٍف وهدٍر للمـال العام 
يف عـدٍد مـن دوائـر الديوانيَّـة، ُمبّينًة 
أنه تـمَّ رصفها دون وجه حـقٍّ خالفاً 

للقانون.
وأفـادت دائرة التحقيقـات بأنَّ فريق 

عمل مكتـب تحقيـق الديوانيَّة، الذي 
انتقـل إىل أحد املصـارف الحكوميَّة يف 
ـذ عمليَّة أسـفرت عن  املُحافظـة، نفَّ
ضبـط (٤٢) صكاً تـمَّ رصف مبالغها 
من حسـاب واردات مجلس املُحافظة 
تلـك  مبالـغ  أنَّ  ُمبّينـًة  املـرصف،  يف 
الصكـوك بلغت ٤٧٠ مليون ديناٍر قام 
املجلـس بتحريرها بأسـماء عدٍد من 

. فيه دون وجه حقٍّ ُموظَّ
ـن الفريـق،  وأشـارت الدائـرة إىل تمكُّ
يف عمليَّـٍة ثانيـٍة، مـن كشـف هـدٍر 
ة الديوانيَّة،  للمال العام يف دائـرة صحَّ
بعـد قيامـه بتدقيق ُمعاملـة الرصف 
ة بعقد رشاء «كرايس أسـنان»  الخاصَّ
يف  األول  الصحـي  القطـاع  ملصلحـة 
الدائرة، ُموضحًة أنَّ لجنة املُشـرتيات 

بت بهـدر مبلغ  ة تسـبَّ يف دائـرة الصحَّ
٦٦ مليون دينـاٍر من املال العام (فرق 
سـعر رشاء كرايس األسنان)، علماً أنَّ 

مبلغ العقد الكيل ٩٩ مليون دينار.
ـن  تمكَّ املكتـب  فريـق  إنَّ  وأضافـت 
بعمليَّـٍة ثالثـٍة يف قسـم رعايـة ذوي 
ـة يف الديوانيَّة من  االحتياجات الخاصَّ
ضبط ُمعامالت رصٍف للقسم املذكور 

تمَّ رصفها خالفاً للقانون.
ضبـٍط  محـارض  تنظيـم  وبيَّـنـت 
ذة؛ بناًء عىل  أصوليَّــٍة بالعمليَّات املُنفَّ
راٍت قضائيٍَّة، وعرضها عىل قايض  ُمذكَّ
ة  محكمـة تحقيـق الديوانيَّـة املُختصَّ
بنظـر قضايـا النزاهـة، التـي قرَّرت 
إجـراء التحقيق؛ وفقاً ألحكام املادَّتني 

(٣٤١ و ٣٣١) من قانون العقوبات.

بغداد/ الزوراء:
صادقت وزيرة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة 
املهندسة، نازنني محمد وسو، عىل تحديث التصميم 

األساس ملدينتني سكنيتني يف بابل وميسان.
تلقتـه  للـوزارة  اإلعالمـي  للمركـز  بيـان  وذكـر 
«الزوراء»: أن «وزيرة اإلعمار صادقت عىل مخطط 
التصميم األساس ملدينة الجنائن السكنية الجديدة 
يف محافظة بابل، وتحديث التصميم األساس ملدينة 
الكحـالء يف محافظة ميسـان، واللذيـن انجزتهما 
فرق املديريـة العامة للتخطيـط العمراني التابعة 
للوزارة، ضمن مبادرة (داري) لحل أزمة السكن يف 

عموم املحافظات».
وقالت الوزيرة، حسـب البيان: إن «مساحة مدينة 

الجنائن الجديـدة تبلغ ٨٥٥٨ دونماً، وتوفر ٣٣١١٠ 
وحدة سكنية أفقية وعمودية لنحو ١٩٨٦٦٠ نسمة، 
فضالً عن الخدمات التجارية والصناعية والرتفيهية 
واإلدارية والسـياحية والصحيـة والتعليمية كافة، 
وفق معايري تخطيطية، فيما سـتتم املبارشة قريباً 

بإعداد التصاميم التفصيلية للمدينة».
وأكدت أن «مخطط تحديث التصميم األساس ملدينة 
الكحـالء يف محافظـة ميسـان، والذي أُعـد بجهود 
فريق العمل املُكلف بتحديث مدن املحافظة، سيوفر 
السـكن والخدمات التجارية والصناعية والرتفيهية 
واإلدارية والسياحية والصحية والتعليمية، وشبكة 
الشـوارع وفـق معايـري تخطيطيـة لـــ٢٥ سـنة 

قادمة».

بغداد/ الزوراء:
وجه وزير املوارد املائية، املهندس 
مهـدي رشـيد الحمدانـي، امـس 
السـبت، بتأهيل محطتني لتغذية 

نهر خريسان يف دياىل.
واكـد الحمداني، خـالل زيارته اىل 
هذه املحطـات يف محافظة دياىل، 
تلقتـه  للـوزارة،  بيـان  وحسـب 
«الـزوراء»: أن «هـذا الزيارة تأتي 
امليدانية  الدوريـة  الزيارات  ضمن 
ملتابعة أعمال تشكيالت الوزارة يف 
عموم املحافظات ومنها محافظة 
ديـاىل التي تأثـرت كثـريا بنقص 
املياه بسـبب قطع الجـارة إيران 
ألغلب الروافد املشرتكة التي تغذي 
حـوض حمرين بدرجة األسـاس 
ممـا أثـار سـلبا عـىل الكميـات 

الواردة للمحافظة».
مبينـاً أن «أهـم املعالجـات التـي 
الـوزارة ملعالجة الشـح  تنفذهـا 
املائيـة يف املحافظـة هو مرشوع 
إيصـال املياه من نهـر دجلة عن 
طريق محطة ضخ اسفل الخالص 
وعرب قناة أنبوبية ناقلة للمياه إىل 
نهر خريسـان داخل مركز مدينة 
بعقوبة لتعزيز اساالت املياه فيها 

والتـي تخـدم أكثر مـن ٤٥٠ الف 
نسمة فضال عن أرواء البساتني يف 

تلك املناطق من املحافظة» .
املحطـة ضمن  «بتأهيـل  واوعـز 
توقيتاتهـا الزمنيـة ألنهـا تعتـرب 
الرشيان الحيوية لتغذية محافظة 
الوقـت  يف  الخـام  بامليـاه  ديـاىل 
الحارض»، موجها «بإيجاد الحلول 
للمشـاكل  والناجعـة  الرسيعـة 
اإلمكانيـات  ضمـن  واملعوقـات 

املتاحة».
األوليـة  «املـؤرشات  أن  واضـاف 

لنسـبة االمطـار والخزيـن املائي 
مـؤرشات جيدة وسـوف تنعكس 
الصيفـي  املوسـم  عـىل  إيجابـا 
«املباحثات  أن  القادم»، موضحـا 
مـع دول املنبـع يف تأمـني حصة 
العراق املائية تسري بصورة مرضية 
وضمن الطمـوح، وخصوصا بعد 
الزيـارة األخـرية إىل الجمهوريـة 
العربية السـورية من أجل توحيد 
املواقف والرؤى املستقبلية لتأمني 
الحصص املائية العادل واملنصفة 

مع دول املنبع «.
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 بغداد/ الزوراء:
تمكنت مفارز الحشـد الشعبي، امس 
السـبت، من العثور عىل مضافة تضم 
متفجرات وسـالحا ومواد لوجستية يف 

محافظة األنبار.
تلقتـه  الحشـد  لهيئـة  بيـان  وذكـر 
«الـزوراء»: ان «قوة من اللـواء الثالث 

املقر املسيطر الثالث يف الحشد الشعبي 
عثرت عىل ارزاق تعود لداعش ومضافة 
وعبـوات وصواريخ وقاذفـة RBg٧ يف 
قرى بنيان سـحايل والضايع والكعره، 
حيـث كانت تنفـذ القـوة عملية دهم 
داعـش  فلـول  عـن  بحثـا  وتفتيـش 

اإلرهابي». 

بغداد/ الزوراء:
نظمـت مديرية الرياضة والشـباب يف محافظة ميسـان، وبالتعـاون مع فرق 
العمـل التطوعي، حملـة تثقيفية وسـياحية يف هور أم نعاج لدعـم األهوار يف 

املحافظة.
وقـال رئيس فريق (تطوعيون) فراس املحمداوي يف ترصيح صحفي: إن «عدداً 
مـن الفـرق التطوعية يف ميسـان نظمت مخيماً ثقافياً يف هـور أم نعاج ضمن 

األهوار الرشقية التابعة لقضاء الكحالء رشق املحافظة بمشاركة ٧٠ شاباً».
الفتاً اىل أن «املخيم يهدف اىل دعم السـياحة يف مناطق األهوار من أجل الخروج 

بتوصيات تخدم سكنة األهوار وملف دخولها ضمن الئحة الرتاث العاملي.
وأضاف أن «الحملة التي شاركت فيها الفرق التطوعية ومنظمات املجتمع املدني 
ونخبة من الناشـطني واإلعالميني تضمنت أيضاً مناقشة املعوقات واملقرتحات 
التـي تنعش األهوار وتطور واقعهـا وإطالق مبادرات لدعـم األهوار والخروج 

بتوصيات ستسلم ملمثيل املحافظة يف الربملان إليصالها ملصدر القرار».

بغداد/ الزوراء:
حـذر الخبري االمنـي، صفاء االعسـم، 
امـس السـبت، مـن حـدوث تفجريات 
امنيـة كانتقـام ملقتـل زعيـم داعـش 
االرهابـي عبد الله القـرداش، مبينا ان 
التنظيـم سـيحاول اثبـات وجـوده يف 

رضب مراكز املدن.
وقال االعسـم يف ترصيـح صحفي: إن 
”تنظيـم داعـش االجرامـي، وبعد كل 
رضبة توجه له، يحاول ايصال رسـالة 
اىل العالـم بوجوده ومـدى امكانيته يف 

ازهاق االرواح“.
واضـاف ان ”عنارص داعش سـتحاول 
احـداث اي تغرة يف العاصمـة بغداد او 
املدن االخـرى، وتنفيذ تفجري او اعتداء 
ارهابيـة كداعيـة انتقاميـة عىل مقتل 

زعيمهم“.
وأشار االعسـم اىل ان ”االجهزة االمنية 
مطالبـة بزيـادة العمـل االسـتخباري 
ومالحقـة اي فلـول يف بغـداد، وتدقيق 
هويـات املشـتبه بهـم من اجـل انهاء 

الخطر عن بغداد واملدن االخرى“.

 بغداد/ الزوراء:
طمأنـت وزارة النفـط املواطنني بعدم وجود شـحة يف الغاز السـائل {الطبـخ} او وقود 

التدفئة يف العاصمة بغداد.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة، عاصـم جهاد، يف ترصيح صحفي: إنـه «ال توجد أزمة يف 
مـادة النفط األبيـض وال يف غاز الطبخ». مبينـًا أن «الوزارة مسـتمرة بتزويد محطات 

الوقود بمادة النفط األبيض والغاز».
وعـزا جهاد «الزخـم يف بعض املحطات إىل إطـالق الرقم الجديد مـن البطاقة الوقودية، 
فضـال عن زيـادة الطلـب للمواطنني عـلـى مـــادة الـنـفـط األبـيــض فـي أيــام 

العطل إىل جانب االستمرار بتوزيع النفط بالبطاقة الوقودية السابقة». 
مـن جـانـبـه، قـال مـديـر عـام رشكة تـوزيـع املنتجات النفطية يف الوزارة، حسني 
طالب: ان «نسـبة تجهيز املحطات الوقودية من مادة النفط األبيض يف بغداد وصلت لـ 

٨٠ ٪ لتلبية حاجة املواطنني يف هذه الفرتة التي تعد فرتة الذروة».
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 بغداد/ الزوراء:
تمكنـت قيـادة حـرس الحـدود مـن القبض عىل 
مجموعة مؤلفة من (٢٠) متسـلال حاولوا اجتياز 

الرشيط الحدودي بطريقة غري رشعية.
وذكـرت القيادة يف بيـان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه: انـه «يسـتمر لواء حـرس حـدود العرشين 
بتأمـني الرشيط الحدودي بشـكل كامل، إذ تمكن 
أبطال الفوج الثاني ومن خالل الكامريات الحرارية 
مـن إلقاء القبض عىل مجموعـة مؤلفة من (٢٠) 
متسـلال حاولوا اجتياز الرشيط الحدودي بطريقة 

غري رشعية يف قاطع املسؤولية». 
واشـار إىل انـه « جرى تسـليمهم أصوليا للجهات 

املعنية إلكمال اإلجراءات القانونية».

 بغداد/ الزوراء:
ألقت القوات األمنيـة القبض عىل متهم بتجارة 
األسـلحة يف محافظـة ذي قار.وذكـر املصدر يف 
ترصيـح صحفـي: ان «معلومات اسـتخبارية 
مكنـت قوة من الرشطـة وبموافقات امنية من 
القائهـا القبض عـىل متهم بقـوم ببيع ورشاء 

االسلحة متخذا من محله مكانا للبيع».
واضـاف ان «املتهم ضبطـت بحوزته مجموعة 
من املسدسـات ونواظري واجهزة الالسلكي وتم 

ايقافه وفقا للمادة ٢٤ «.

بغداد/ الزوراء:

ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ 

مكتـب مكافحة إجـرام الكاظمية، القبض 

عىل متهم لقيامه تزوير سند عقاري بقيمة 

(٣٦٠) ألـف دوالر، وبيعـه ألحـد املواطنني 

ضمن مدينة الكاظمية شمايل بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقت «الزوراء» نسخة 

منه: انه «تـم تدوين أقوال املتهم باالعرتاف 

ابتدائيـا وصدقـت قضائيـا، وقـرر قـايض 

التحقيق توقيفه وفق أحكام املادة ٢٩٢ من 

قانون العقوبات لينال جزاءه العادل،».

مـن جانـب آخـر، نفـذت مفـارز مديريـة 

مكافحة إجـرام بغداد أوامـر إلقاء القبض 

بحـق عدد مـن املتهمـني بقضايـا الرسقة 

ومطلوبني آخريـن بقضايا جنائية مختلفة 

خـالل حصيلـة ممارسـاتها األمنية خالل 

(٢٤) ساعة املاضية ضمن مكاتب مكافحة 

إجـرام بغـداد يف جانبي الكـرخ والرصافة، 

حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم 

لينالـوا جزاءهـم  القضـاء  إىل  وتقديمهـم 

العادل .

بغداد/ الزوراء:
اكد الحشد الشعبي، امس السبت، أن معلوماته االستخبارية قادت خالل 
شهر شباط الجاري لقتل ٧ من اخطر االرهابني بني دياىل وصالح الدين.
وقال الناطق باسم محور دياىل، صادق الحسيني، يف حديث صحفي: ان“ 
استخبارات الحشد الشعبي لعبت دورا محوريا وفعاال يف الرصد وتعقب 
خاليـا داعـش االرهابـي، وكان لها اسـهامات فعالـة يف تحديد مواقع 
مهمة لخاليا التنظيم الخطرية يف الحاوي وامليتة واملطيبيجة ما اسـهم 
يف توجيه رضبات جوية قتلت ٧ ارهابني خطريين“.واضاف الحسـيني 
ان ”من بني القتىل يحلمون هويات لبنانية، وهذا دليل عىل وجود مسار 
لتدفق االرهابني العرب صوب العراق“، مؤكدا أن ”مجلس االمن القومي 
اجتمع قبل يومني ملناقشـة هذا امللف والسعي من اجل تحديد مسارات 
دخولهم صوب البالد“.واشـار اىل ان“ التنسيق االستخباري بني الحشد 
وبقية التشـكيالت االمنية اعطى نتائج مهمـة وايجابية يف الحرب عىل 

االرهاب يف دياىل وبقية املحافظات“. 

بغداد/ الزوراء:

اعلن مسـؤول حكومي يف محافظة دياىل، امس السبت، عن احباط استيالء 

مافيات عىل ارض قيمتها تصل اىل ١٠ مليارات دينار.

وقـال قائممقام قضـاء بعقوبة، عبداللـه الحيايل، يف حديـث صحفي: ان“ 

قائممقامية بعقوبة احبطت خالل اشهر معدودة استيالء مافيات عىل اكثر 

مـن ٧٠٠ دونـم يف محيط املدينـة كان اخرها يف منطقة نهر الشـيخ بعدما 

محاولة االستيالء عىل ٢٣٠ دونم من قبل متنفذين“.

واضـاف الحيايل ان“ قيمة االرايض التي تم احباط السـيطرة عليها تصل اىل 

١٠ مليارات دينار لو تم بيعها من قبل املافيات كقطع سـكنية، مسـتغلني 

ازمة االرايض يف بعقوبة ”.

واشـار اىل ان“ االرايض املسـرتدة تـم تحويلهـا اىل دائرة بلديـة بعقوبة من 

اجـل شـمولها بالتوزيـع القطاعـي عـىل رشائح متعـددة منهـا الجرحى 

والشـهداء واملوظفني“، الفتا اىل أن ”حملة تعقب مافيات االرايض مسـتمر 

يف بعقوبة“. 
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جمهورية العراق                   العدد: ٦٠٠٣/ ش/ ٢٠٢١

مجلس القضاء االعىل                 التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٣                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 املدعى عليه (سنان محسن شمخي)

 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

بتأريخ ٢٠٢٢/١/٢٧ وبعدد اضبارة (٦٠٠٣/ش/٢٠٢١) 

اصـدرْت هذه املحكمـة حكما غيابيا اقتـىض (تصحيح 

املسألة االرثية) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت 

الحارض حسـب كتاب مركـز رشطة اريـدو بالعدد ٩٣٠ 

يف ٢٠٢٢/٢/٢، عليـه تقـرر تبليغك بصحيفتني محليتني 

يوميتـني بالحكـم املذكور أعـاله، وبإمكانـك االعرتاض 

خالل مدة عرش ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش اإلعالن. 

القايض  

حسني شبيب عايد

جمهوريـة العـراق                       العـدد: ٨٨/
ش/٢٠٢٢ 

مجلس القضاء االعىل                  التاريخ :٢٠٢١/١/٣٠
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي
اعالن

املدعية/ منتهى صالح صاحب
 املدعى عليه / قيص جبار مطرش

اىل/ املدعى عليه/ قيص جبار مطرش
اقامـت املدعيـة (منتهى صالح صاحـب) الدعـوى املرقمة ٨٨/
ش/٢٠٢٢ والتـي تطلـب فيهـا زيـادة النفقـة الخاصـة بولدها 
القـارص (عبدالله قيص جبـار) والبالغة (مائة الـف دينار) وبما 
يتناسـب بالوضع املعايش الحايل كونه طالب مدرسة وبحاجة اىل 
مصاريف اكثر ونظراً ملجهولية محل اقامتك استنادا لكتاب مركز 
رشطة الرفاعـي بالعدد ٥٦٦ يف ٢٠٢٢/١/١٨ واالشـعار املصدق 
مـن مختار املنطقة يف قضـاء الرفاعي قررت املحكمة تبليغك عن 
طريـق االعالن يف صحيفتني يوميتني لغـرض الحضور امام هذه 
املحكمـة يف موعـد املرافعة املصادف يـوم ٢٠٢٢/٢/١٤ ويف حال 

عدم حضورك سـوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلناً .
     القايض
سمري نارص محيسن 

جمهورية العراق              العدد:٢٥٤٧/ب/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل           التأريخ: ٢٠٢٢/١/٣١
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            

محكمة بداءة النارصية
اعالن

اىل املدعى عليه (عيىس غازي جرب)
أصـدرْت محكمة بداءة النارصيـة بتأريخ ٢٠٢١/٣/١٠ 
قرارها الغيابي بحقـك والقايض بتأديتك للمدعي (رجب 
عبد الله مزيعل) مبلغ مقداره تسعة ماليني دينار عراقي 
عـن قيمـة الكمبيالـة املرقمـة ٢٧١٣٥ يف ٢٠١٧/٩/١٧ 
الصادرة عن دائرة كاتب عدل النارصية، وملجهولية محل 
اقامتـك قرر تبليغك بواسـطة صحيفتـني محليتني ولك 
حق االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية 

ووفق االصول .
القايض
عزيز شنته الجابري
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت رشكـة نفـط البرصة أن مشـاكل 
امليـاه يف حقول النفـط العمالقة يف جنوب 
العراق التي تديرها رشكات النفط العاملية 
قـد تعيق قـدرة البالد عىل ضـخ املزيد من 
النفط الخام من املنطقة الرئيسـة يف ثاني 

أكرب منتج يف أوبك.
وتنتـج الحقـول الجنوبيـة، التـي تديرها 
رشكـة النفـط البـرصة (BOC) ورشكات 
النفط الدولية، حـوايل 2.95 مليون برميل 
يف اليوم، بانخفاض من 3.3 إىل 3.5 مليون 
برميل يف اليوم قبل قيود اإلنتاج التاريخية 
التـي فرضتها أوبـك + يف عـام 2020 مع 

بداية الوباء العاملي.
وذكـرت منصـة S&P Global Platts نقال 
عـن نائب مدير رشكة نفط البرصة، احمد 
ادهـم: ان ”كل الحقـول قـادرة عىل إنتاج 
أكثر من املسـتويات الحالية، لكن املشكلة 
الكربى هـي اإلجراء املتخذ لخفض اإلنتاج 
بسـبب قيـود أوبك، كما أن هناك مشـكلة 
فيما يتعلق بزيادة اإلنتاج بسـبب مشاكل 
حقـن املياه رشكة نفط البرصة حيث تبلغ 

سعة حقن املياه حاليا 4 ماليني برميل ماء 
يوميا وهي غري كافية“.

وأضاف أدهم: ان رشكة نفط البرصة تتخذ 
عـددا من اإلجراءات املؤقتة من أجل تعزيز 
ضخ املياه يف حقول النفط بجنوب العراق.
وتشـمل الحقول تطويـر الرميلة العمالق 
الـذي تديـره رشكـة بريتيـش برتوليـوم، 

والزبري الذي تديـره إيني ، وغرب القرنة 2 
الذي تديره رشكة لوك أويل ، وغرب القرنة 
1، حيث تعمل رشكة إكسون موبيل حالًيا 

عىل الخروج.
ولفت أدهـم إىل أن ”هناك إجراءات مؤقتة 
نتخذها الستخدام املياه الجوفية للحقن“. 
”هنـاك بعـض املشـاريع الصغـرية لدينا 

لكنها غـري كافية للحقن املطلوب بشـكل 
طبيعي“.

وأشـار أدهـم إىل أن ”الحقـول الجنوبيـة 
تعاني من مشكلتني تتعلقان باملياه: كمية 
املياه التي يتـم إنتاجهـا إىل جانب النفط، 
ونقـص املياه الالزمـة للحقن لدعم ضغط 

املكمن يف الحقول القديمة نسبًيا“.
 27 بقيمـة  صفقـة  عـىل   BOC وتعتمـد 
مليـار دوالر مـع TotalEnergies ، بما يف 
ذلك مرشوع معالجة ميـاه البحر ملعالجة 
5 ماليـني برميـل مـاء يومًيا ، للمسـاعدة 
يف التخفيف من مشـاكل امليـاه يف الحقول 

الجنوبية. 
وقالـت وزارة النفـط يف 28 يناير/ كانون 
الثاني، إنـه من املتوقع أن تدخل الصفقة، 
التي تشمل أربعة مشاريع، حيز التنفيذ يف 
الربع األول مـن عام 2022 ، بعد الحصول 
مراجعـة  وأي  الالزمـة  املوافقـات  عـىل 
مطلوبـة من قبـل السـلطات التنظيمية ، 
حيث تسـعى الحكومـة املنتهية واليتها يف 
البـالد إىل ذلك وضع اللمسـات األخرية عىل 

االتفاقات قبل انتهاء مدتها.

xbn„�a@ÒÜbÌå@›”ã»Ì@ÚÓiÏ‰ßa@fiÏ‘®a@¿@ÍbÓæa@ò‘„@ZÒãój€a@¡–„
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بغداد/ الزوراء:

أعلنت دائرة الثـروة الحيوانية التابعة 

لـوزارة الزراعة، امس السـبت، تقديم 

الـوزارة جميـع التسـهيالت الالزمـة 

للنهـوض بواقـع الثـروة الحيوانية يف 

البالد.

الثـروة  دائـرة  عـام  مديـر  وأوضـح 

الحيوانيـة، عبـاس سـالم حسـني، يف 

”التسـهيالت  أن  صحفـي:  ترصيـح 

تشـمل الخدمات وإجـراءات الحصول 

عىل إجازات مشـاريع تتعلـق بالثروة 

الحيوانية“.

الثـروة  اسـتهالك  ”نسـبة  أن  مبينـاً 

الحيوانية من األعالف تصل اىل أكثر من 

800 ألف طن من الذرة الصفراء، وأكثر 

من 600 ألف طن من فول الصويا، وأن 

دائـرة الثـروة الحيوانية تمنـح إجازة 

لكل مـن يتقـدم للحصـول عليها من 

أجل االسـترياد، وأن هناك انسيابية يف 

الحصـول عىل اإلجازات خـالل فرتة ال 

تتجاوز ال 15 يوما“.

وأشـار اىل أن ”هنـاك إجـازات صغرية 

القليلـة  الكميـات  ألصحـاب  تمنـح 

وإجازات كبرية تمنح ألصحاب الكميات 

الكبـرية من األعـالف التـي تتجاوز 30 

ألف طن، أما الكميـات القليلة فترتاوح 

أعداهـا بـني 500 اىل 2000 طـن، ويتم 

منـح التسـهيالت الالزمـة ملسـتوردي 

األعالف مع السـيطرة عىل نوعية املواد 

التـي تدخـل ويجب أن تكـون عىل وفق 

مواصفات وزارة الزراعة“.

وأضـاف أن ”هناك نحو 7 آالف مرشوع 

خـاص بالثروة الحيوانيـة، وهناك عدد 

من مشـاريع القاعات، فهناك مرشوع 

2 قاعة، ومـرشوع 3 قاعات، ومرشوع 

4 قاعـات، ومـرشوع 20، وأن مجموع 

مشـاريع القاعـات يرتاوح بـني 18 اىل 

20 ألـف قاعة، وأن الوزارة تبدي دعمها 

للفالحـني وأصحـاب الثـروة الحيوانية 

ضمـن الـرشوط والضوابـط الصحيـة 

والعلمية“.

منوهاً بأنه ”إذا كانت املسـافات قريبة 

بني مشاريع القاعات وبني املدن، يمكن 

تغيريها من خالل وزارة الزراعة، التي ال 

يمكن تغيريها من خالل الوزارة، يمكن 

تغيريها باسـتحصال قـرار من مجلس 

الوزراء“.

وفيما يخص دعم الفالحني، أكد حسني 

أن ”املرصف الزراعي شـكل لجنة لدعم 

الفالحني ومربي الثروة الحيوانية ضمن 

مبـادرة الحكومـة، وسـيمنح صندوق 

املبادرة الزراعية قروضاً للمربني بفوائد 

ميرسة، كما يوجد حالياً مرشوع ما زال 

قيد الدراسة يتعلق بجدولة القروض، إذ 

يتم بموجبه اسرتجاع األموال خالل 15 

عاماً بدالً من ثماني سنوات“.

األدويـة  ”جانـب  اىل  أنـه  اىل  ولفـت 

واللقاحات املستمرة، فإن دائرة البيطرة 

تقوم بحمـالت لقاحات مجانية وأدوية 

مجانيـة لألبقـار واألغنـام والجاموس 

واألبقار الحلوب مـن أجل الحفاظ عىل 

الثروة الحيوانية“. وأشار اىل ”وجود ما 

يكفي من بنى تحتية ملشاريع الدواجن 

لسـد االحتياج الداخـيل والتصدير، كما 

يوجد ما يكفي من مشـاريع األسـماك 

واملسـطحات املائيـة لإلنتـاج الداخـيل 

فجـوة  سـوى  توجـد  وال  والتصديـر، 

بمجال إنتـاج الحليب، وإنتـاج اللحوم 

الحمـراء التـي تشـمل إنتـاج العجول 

وإنتاج األغنام وأبقار الحليب، وسـيتم 

يف  الفجـوة  هـذه  تقليـص  أو  تجـاوز 

املستقبل القريب“. مؤكداً أنه ”تم طرح 

مشـاريع تنمويـة يف هذا املجـال، منها 

تطويـر مرشوع أبقار الحليب والعجول 

واألغنام، وأن عدداً من املشاريع تخص 

وزارات أخـرى تمـت مفاتحتهـا بكتب 

رسـمية، فيمـا قدمـت الزراعـة جميع 

التسهيالت الالزمة بهذا الخصوص“. 
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السعراملادة

  2,500 دينار زيت الطعام ( 1 لرت )

  10000 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,500 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 )

@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 )

 3750 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

6000 – 6500 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 )

6250 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,000 – 6,500 دينارطبقة البيض  العراقي

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

4000دينارتمر برحي750 دينارالطماطة

750-1250 دينارالربتقال2500 ديناراللوبيا

2000-2500 دينارالخوخ750 دينارالبطاطا

750-1250 دينارالتفاح1250-1500 دينارالخيار

750-1000 دينارالليمون1500دينارالفلفل

1000-1500 ديناراللنكي1250 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج750 دينارالبصل

1500 ديناراملوز1500 دينارالجزر

1500 ديناررمان2500 دينارفاصوليا

1000 ديناررقي750 دينارلهانة

1250 ديناربطيخ750 دينارقرنابيط

2500 دينارالعنب1000 دينارشجر

1500 ديناركريب فوت750 دينارخس

1500 دينارالكيوي750 دينارشلغم

1500 دينارالسندي750 دينارشونذر

1500 دينارالو5000 دينارباميا

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط، امس السـبت، عدم إدراج 
مشـاريع يف موازنة العام الحايل 2022، فيما أكدت 

عملها عىل استكمال املشاريع املستمرة بالعمل.
وقال املتحدث باسـم وزارة التخطيط، عبد الزهرة 
الهنداوي، يف ترصيح صحفي: إن ”الوزارة لم تدرج 
مشـاريع جديدة يف موازنة 2022، وهناك مشاريع 
مسـتمرة ضمن الخطة االستثمارية وخطة تنمية 

األقاليم“.
وأضـاف: ”هنـاك عـدد غـري قليـل من املشـاريع 
مسـتمرة ويجـري العمـل بهـا حالياً وفـق ما تم 
تخصيصـه مـن أمـوال بموازنـة 2021، والعمـل 
فيهـا متواصـل يف العام الحايل لحـني إكمالها وفق 
التوقيقات الزمنية املخصصة لكل مرشوع، سـواء 
التـي تنفذهـا الـوزارات او الحكومـات املحلية يف 

املحافظات“.

وتابع: ”أما يف ما يخص املشـاريع املتوقفة فهناك 
عمل الستئنافها عرب حل املشاكل التي أدت لتوقفها 

وإعادة العمل بها“.
وأعلنـت وزارة التخطيـط، يف وقـت سـابق، وجود 

أكثر من 6000 مرشوع قيد التنفيذ.
وقال املتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”هنـاك أكثر مـن 6000 
مرشوع قيد التنفيذ“، مبيناً أن ”أولوية الوزارة هي 
اسـتمرار هذه املشاريع وضمان عدم توقفها أمام 

أي ظرف مايل أو أي ظرف آخر“.
وأضاف أن ”هناك تركيزاً عىل املشاريع ذات الصبغة 
الخدمية وذات النسب العالية يف التنفيذ واملشاريع 
التـي توفر فـرص عمـل ومنها مشـاريع الصحة 
والسكن والتعليم والطرق والري واملاء واملجاري“، 
مشـرياً اىل أن ”هذه املشاريع أساسـية ألنها تمثل 

خدمة للمواطن مع توفري فرص عمل“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت مديرية زراعـة ذي قار، امس السـبت، عن 
تسويق اكثر من 2700 طن من االسماك اىل األسواق 

املحلية يف املحافظة.
وقـال مدير زراعـة ذي قار، صالح هـادي، يف بيان 

تلقتـه ”الزوراء“: ان“ البحريات واالقفاص العائمة 
يف ذي قار سـاهمت بتوريد 2709 طن من األسماك 
اىل األسواق املحلية خالل الشهرين املاضيني“. وأشار 
هادي اىل ان “الكميات املطروحة يف األسواق املحلية 

أسهمت بشكل كبري يف سد الحاجة املحلية“. 

@Ú„åaÏfl@¿@…Ìäbìfl@c@xäá„@%@Z¡Ó�Én€a
@Ô€b®a@‚b»€a

bÓ‹´@Ú”Ïèæa@⁄b8˛a@ÚÓ‡◊@Â«@—ìÿm@äb”@à

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية بشكل 

طفيف، امس السبت.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي سـعر بيع ٣٧١ الف دينار، و سعر الرشاء ٣٦٧ الفاً، 

فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس املايض ٣٧٠ الف دينار.
واشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 
ارتفاعا ايضا عند ٣٤١ الف دينار، يف حني بلغ سـعر الرشاء ٣٣٧ ألفا.

وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٠ الف دينار و٣٧٥ ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيع مثقـال الذهـب العراقي بني ٣٤٠ الفـاً و٣٤٥ الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس السـبت، عن ارتفاع 
صـادرات العـراق النفطيـة خالل االسـبوع املايض  لتصـل إىل ٤١٢ 
ألـف برميل يوميا كمتوسـط. وقالت اإلدارة يف تقريـر اطلعت عليه 
«الـزوراء»: ان «متوسـط االسـتريادات األمريكية مـن النفط الخام 
خالل األسـبوع املـايض من تسـع دول بلغت ٥٫٩٨٧ مليـون برميل 
يوميـا مرتفعـة بمقدار ٩٢١ ألـف برميل باليوم عن األسـبوع الذي 
سـبقه والذي بلغ ٥٫٠٦٦ ماليني برميل يوميا». واضافت ان «امريكا 
اسـتوردت النفط الخام من العـراق بمعدل ٤١٢ ألـف برميل يوميا 
خالل األسبوع املايض، مرتفعا عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغت 
متوسـط الصادرات فيـه ١٣٣ ألف برميـل يوميا». واشـارت اىل ان 
«اكثـر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض جاءت من 
كندا بمعدل بلغ ٣٫٩٥٣ مليون برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 
٦١٣ ألف برميل يوميا، تلتها املكسيك بمعدل ٣٨٣ ألف برميل يوميا، 
ومن ثم كولومبيا بمعدل ٢٨٦ ألف برميل يوميا ثم االكوادور بمعدل 
٢٣٦ ألـف برميل يوميـا». ووفقا لـإلدارة فإن «كمية االسـتريادات 
األمريكيـة من النفط الخام من ترينيـداد وتوباغو بلغت بمعدل ٧٥ 
ألـف برميل يوميا تلتها روسـيا بمعدل ٢٠ ألف برميل يوميا ومن ثم 
جاءت نيجرييا بمعدل ٩ آالف برميل يوميا، فيما لم تسـتورد امريكا 

اي كمية من الربازيل».

بغداد/ الزوراء:
انتقـد خبـري اقتصـادي اهمـال الحكومـات املتعاقبـة يف التخطيـط 
لتحديات النمو السـكاني يف البـالد الذي بلغ ٤١ مليون نسـمة. وقال 
صـالح نـوري، وهو مدير ديـوان الرقابـة املالية السـابق، يف ترصيح 
صحفـي: «التزايـد السـكاني يف العـراق واقعـي، واملشـكلة يف تعامل 
الحكومات املتعاقبة بعدم جدية اعتماد احصائيات وزارة التخطيط».
وأكـد ان « هـذه االحصائيات دقيقة وكان من املفـرتض اعتمادها يف 
املوازنة العامة للبالد والربامج الحكومية، حيث كثريا ما نبهنا اىل ملف 
التزايد السـكاني وعدم قـدرة الخدمات عىل اسـتيعاب كثرة املنازل».
واسـتدرك نوري بالقول «لكن لألسـف لم نشـهد اعتماد وزارة املالية 
او اي حكومـة عىل تلك االحصائيات يف تخطيطها االقتصادي، وان أي 
مخاوف يف عجز املوارد االقتصادية عىل تغطية تلك الزيادة غري واقعية 

ومبالغ فيها، والخلل يف إدارة املوارد».

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@˝Ó‹”@…–mãÌ@kÁâ€a
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بغداد/ الزوراء:
أعلن سوق العراق لألوراق املالية، امس السبت، عن تداول 45 مليار سهم 
بقيمـة مالية بلغـت أكثر من 48 مليـار دينار خالل شـهر كانون الثاني 

املايض.
وذكر السوق يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: أن ”عدد الرشكات املتداولة 
أسـهمها خـالل كانون الثاني املايض بلغت 58 رشكة مسـاهمة، فيما لم 
تتداول أسـهم 25 رشكة الختالف األسعار املعروضة عن املطلوبة من قبل 
املسـتثمرين فيما يستمر توقف 20 رشكة لعدم تقديم اإلفصاح من أصل 

103 رشكات مدرجة يف السوق“.
واضاف ان ”عدد األسهم املتداولة بلغ 45 مليارا و374 مليونا و 109 آالف 
سـهم بقيمة ماليـة بلغت 48 مليارا و610 ماليني دينـار من خالل تنفيذ 
11599 صفقة“، مشريا اىل أن ”مؤرش األسعار املتداولة ISX60 أغلق عىل 

577.4 نقطة“.
واشـار اىل ان ”عدد األسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني لشهر 
كانـون الثانـي بلغ 1.225 مليار سـهم بقيمة مالية بلغـت 1.492 مليار 
دينار من خالل تداول 12 رشكة مسـاهمة، فيما بلغ عدد األسهم املباعة 
من املسـتثمرين غـري العراقيني 2.342 مليار سـهم بقيمـة مالية بلغت 

2.921 مليار دينار من خالل تداول 23 رشكة مساهمة“.
يذكر أن سوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا 
مـن األحد اىل الخميس، ومـدرج فيه 105 رشكة مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعـات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.
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@Üb•a@ãé@µflc@›Óyä@Û»‰m@ÚÓjæÎ˛a
bÿ‰ÓíÏ◊ÏÓÿ€a

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
بسم الله الرحمن الرحيم

(َيا أَيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة إْرِجِعي إَِىل َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيًَّة َفاْدُخِيل ِيف ِعَباِدي َوإْدُخِيل َجنَِّتي)
صدق الله العيل العظيم 

نعت اللجنة األوملبية الوطنية العراقية األوساط الرياضية رحيل امني رس اتحاد الكيوكوشينكاي 
عمر كريم الطائي، اول امس الجمعة، املوافق للرابع من الشهر الجاري.

الرحمـة والغفـران والجنـان الباقيـات للفقيد، سـائلني الله جـلَّ وعال أن يلهـم ذويه الصرب 
والسلوان، وإّنا لله وإّنا إليه راجعون.

ãºcÎ@ã–ñc

åbn‡æa@äÎá€a@Âfl@›u˚fl@ıb‘€@¿@ÚÓ„aÏÌá€a@È–Óõnèfl@‚bflc@ãr»nÌ@ıaäÎç€a

@=æÎ˛a@ıb‰Óæa@k»‹fl@ Îãìfl@¿@Èflá‘mÎ@›‡»€a@7é@…ibnÌ@ÚöbÌã€aÎ@lbjì€a@ãÌåÎ

عمان/  فوزي حسونة
األردنـي، مهـدي  الالعـب  أكـد 
عالمـة، أنه وقع قبل أسـبوعني 
عـىل عقـده االحرتايف مـع نادي 

امليناء الريايض.
وقال عالمـة: لقد تحـدث معي 
املديـر الفنـي السـابق للرمثـا، 
أمني فيليب، والـذي يقود حالًيا 
امليناء، واستطلع رأيي، لم أتردد 
يف املوافقة.. فيليـب أبدى خالل 
إرشافـه عـىل تدريبـات الرمثا، 
إعجابـه بقدراتـي عندمـا كنت 
العًبا مع معان، موضحا تواصلت 
الصغـري  أحمـد  زمالئـي  مـع 
وإحسـان حداد والسـوري فهد 

اليوسـف، وجميعهم شجعوني 
عىل خـوض التجربة مع امليناء، 
وأكدوا أن الدوري العراقي يمتاز 
بقوة املنافسـة واإلثارة والندية 

والحضور الجماهريي.  
واضاف: ان االحرتاف يف الدوري 
العراقي سيكون بمثابة محطة 
مهمـة يف مسـريتي، سـأجتهد 
يف سـبيل تحقيـق اإلضافـة مع 
املينـاء بما يسـاعد الفريق عىل 
تحقيق النتائج اإليجابية. مشريا 
اىل: انه تلقـى عروًضا من معان 
وشـباب العقبة، لكن يف النهاية 
فضلت خـوض تجربة االحرتاف 

الخارجي. 

@?»‰”c@kÓ‹Óœ@µflc@ZÚfl˝«@áËfl
Ú„b–è€a@’Ìãœ@“Ï–ñ@¿@k»‹€biبغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ عالوي البياتي
أهدر الزوراء فرصـة االرتقاء لوصافة الدوري 
املمتـاز، بعـد تعادله أمـام الديوانيـة (0-0)، 
يف مبـاراة مؤجلـة مـن مرحلة الذهـاب امس 

السبت، وسط حضور جماهريي ضعيف.
بهذا التعادل، رفع الزوراء رصيده إىل 36 نقطة 
يف الرتتيب الرابع، بينما أصبح رصيد الديوانية 

16 نقطة باملركز الـ18.
يف الشـوط األول، اعتمـد حمزة هـادي مدرب 
الديوانية عىل غلق املسـاحات أمام زياد أحمد 
مهاجم الزوراء، وافتقد األخري مسـاندة العبي 
الوسط سـعد عبد األمري ومهدي كامل ومازن 

فياض.
ولم يظهر سيف رشيد مهاجم أصحاب األرض 
بالفعالية املطلوبة طوال النصف األول، وحاول 
حسني جاسم مباغتة مرمى الزوراء بتصويبة 
من مسـافة 40 ياردة أبعدهـا الحارس جالل 

حسن برباعة يف الدقيقة 31.
ونشـط الديوانيـة يف الدقائـق األخـرية، وكاد 
مصطفـى األمـني، أن يقتنـص الهـدف األول 
لوال تدخل جالل حسـن للمـرة الثانية يف إبعاد 

الخطر عن فريقه.
ومع انطالقة الشـوط الثاني، بدأ الزوراء أكثر 
فعالية عىل مرمـى الديوانية بتسـديدة عربت 
القائـم األيمـن بقليل، مـن قبـل الظهري عالء 

مهاوي.
وعاود مصطفى األيمـن تحركاته بالقرب من 
مرمى الزوراء، وسـط مسـاندة من مشجعي 
الديوانية، وسـدد كرة من مسـافة بعيدة علت 

العارضة بقليل يف الدقيقة 53.
وأجرى حمزة هـادي مدرب الديوانية تغيريات 
هجوميـة يف الدقيقة 55، بدخول سـيف الدين 

طاهر وعبد الله حامد.
وكاد زيـاد أحمـد، مهاجـم الـزوراء، أن يضع 
البصمـة التهديفيـة األوىل يف الدقيقة 57، لوال 

براعة الحارس وليد عطية.
واجرى أيوب أوديشـو، مدرب الـزوراء، تبديال 
هجوميـا بإدخـال الجزائـري لهـواري طويل 

هداف الفريق.
ازدادت محاوالت الكتيبـة البيضاء، وأخطرها 
جـاء بطريقـة عكسـية عـن طريـق املدافـع 
محمـود عيـال، الذي أخطـأ يف إبعـاد محاولة 

مهدي كامل يف الدقيقة 62.
وبعـد 4 دقائـق، تعـرض العـب الديوانية عبد 
اللـه خلف إلصابـة بالغة، بعـد إلقائه بإحدى 
زجاجـات امليـاه من قبـل الجماهـري، ليتلقى 

العالج داخل امللعب.
وتدخـل أيوب أوديشـو مجددا بإدخـال ورقة 
هجومية، وهذه املرة عىل جهة اليسار بإرشاك 

الالعب أحمد رستيب يف الدقيقة 71.
وزج أوديشو باملحرتف اللبناني محمد قدوح، 

يف أول ظهور له بالدوري املمتاز هذا املوسم.
ولعـب محمد الباقر رأسـية جميلة يف الدقيقة 

75، ذهبت أعىل العارضة.
ثـم أبعد جالل حسـن محاولة حسـن قاسـم 
من ركلة حرة عىل مشـارف منطقة الجزاء، يف 

أخطر فرص أصحاب األرض بالدقيقة 76.
ولم يسـتغل مازن فياض الفرصـة املتاحة له 
عند الدقيقة 86، ولعب كرة ضعيفة إىل أحضان 

حارس مرمى الديوانية وليد عطية.
وحـاول قـدوح أن يحـرز أول أهدافـه، لكـن 

تسـديدته لم تكن متقنـة لتبتعد عن املرمى يف 
الدقيقة 88، وسـنحت ألهل الدار فرصة سهلة 
للبديل سيف الدين طاهر الذي أضاعها بغرابة 
يف الدقيقـة األخـرية، لتنتهـي املواجهـة دون 

أهداف.

بغداد/ محمد حمدي 
إطلـع وزيـر الشـباب والرياضـة، عدنان 
درجال، عـىل أحـدث التقارير الهندسـية 
الخاصـة بمـرشوع ملعب املينـاء األوملبي 
سـعة 30 الـف متفرج يف البـرصة وما تم 
تنفيذه ، مذكرا  الرشكـة املنفذة برضورة 
تنفيذ املالحظات التي سجلت اثناء زيارته 
الواجـب  واالضافـات  للملعـب  االخـرية 

توفرها. 
وعـرب درجـال عن قناعتـه بـأن العمل يف 
ملعـب امليناء سـيكون مسـتوفياً لجميع 

الرشوط الدولية وهو ما يراه حالياً ويطلع 
عليـه ميدانياً بصورة مسـتمرة، بحسـب 

احدث  تقرير عن سري العمل  . 
اىل ذلك، اعلن رئيـس دائرة املهندس املقيم 
املهندس، محمد إسـماعيل، ان االسـبوع 
طلـس  أعمـال  اسـتمرار  شـهد  االخـري 
جـدران بريكاسـت داخل امللعـب وأعمال 
مـن  الرئيـيس  للملعـب  وطـالء  تصليـح 
الخارج ايضـا وصبغ الجـدران وارضيات 
الحمامات بااليبوكـيس، فضال عن اعمال 
تثبيت مقاعـد املتفرجني املتبقية و تثبيت 

املحجرات وتنفيذ السقف الثانوي الطابق 
. (club level) النادي

وبالتزامـن مـع تثبيـت محجـرات مدرج 
الجماهري هناك ايضا تثبيت سقوف ثانویة 
جبـس بـورد يف مدخـل االدراج للجماهري 

وتصليح وصبغ يف مداخل الجماهري.
واضاف اسـماعيل: ان مـا يخص االعمال 
الكهربائيـة يسـري هو االخر بنسـق واحد 
عرب تركيب البوردات الكهربائية يف جميع 
قطاعـات امللعـب الرئييس بعـدد 1۰۰ من 
اصل ۱۵۰ واكمال أعمال تسليك القابلوات 

داخـل امللعـب الرئيـيس مع عمـال االنارة 
(انارة الخيمة واالبراج) يف امللعب الرئييس 
امللعـب  اإلنـارة يف غـرف  وشـد تراكيـب 
الرئييس وربط لوحات panels داخل غرف 
الكهربـاء حسـب املخططـات يف امللعـب 
الرئيـيس وتركيـب قواعـد أعمـدة اإلنارة 
الخارجيـه 4 مـن اصـل ۸ ، وفيما يخص 
أعمـال الهيكل الحديـدي للملعب الرئييس  
يتواصل العمل بتصنيـع الهيكل الحديدي 
لسقف امللعب يف املوقع بعدد خمسة فقط 
وفيمـا يتعلق باالعمال خارج امللعب ، فقد 

شـهد االسـبوع االخـري االسـتمرار بحفر 
ومـد انابيـب شـبكة املجـاري الخارجية 
والدفـن والحـدل واعمـال بنـاء وتثبيـت 
كربستون لشـوارع خارج امللعب الرئييس 
وصـب عبـارات كونكريتيـة يف الشـوارع 
الخارجية مـع اعمال األرصفـة واملمايش 
وحدل سبيس نوع B يف الشوارع الداخليه 
وحول مالعب التدريب واالستمرار برتكيب 
الجدران الجاهزة للسياج بعدد 350 قطعة 
من اصـل 500، مشـريا ان العمل باملجمل 
يشارف عىل االنتهاء بنسبة متقدمة جدا.
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بغداد/ امري الداغستاني

أعلن املنسق اإلعالمي للمنتخب العراقي 

لكرة القدم، محمد عماد، اختيار األردن 

أرضـاً مفرتضة للقـاء اإلمـارات، فيما 

أشـار إىل أن سـوريا اختـارت اإلمـارات 

أرضـا لهـا ملواجهـة املنتخـب، ضمـن 

منافسات تصفيات كأس العالم.

وذكـر عماد أن ”العـراق طلب أن تكون 

العاصمة األردنية عمان أرضاً مفرتضة 

للمنتخب الوطني بلقائه أمام اإلمارات يف 

الرابع والعرشين من شهر آذار املقبل.

أمـام  املنتخـب  ”مبـاراة  أن  وأضـاف 

مضيفـه السـوري املقـررة يف التاسـع 

والعرشين من الشـهر ذاته، فقد شهدت 

تحديد االتحاد السـوري اإلمـارات أرضاً 

مفرتضة له“.

القـدم،  العراقـي لكـرة  وكان االتحـاد 

قـد قـرر إعفـاء برتوفيتش مـن مهمة 

تدريـب املنتخـب، وقرر تسـمية مدرب 

محيل لقيادة املنتخـب خالل املواجهتني 

األخريتـني يف التصفيات املؤهلة ملونديال 

قطر، خالل أسبوع.

ويف سـياق متصـل أبـدى املـدرب رايض 

شنيشـل عدم رغبتـه بتدريـب املنتخب 

الوطني يف هذا الوضـع املتأزم الذي يمر 

بـه املنتخب، الفتـًا إىل أنه سـيوافق من 

مبدأ الوطنية وحبـه للبلد يف حال رفض 

زمالءه املهمة .

وقال شنيشـل: كان من املفرتض اتخاذ 

قـرار تسـمية مـدرب محيل منـذ وقت 

بعيد، وعـىل اقل تقديـر يف بطولة كأس 

العـرب، بعد أن تأكدوا عدم قدرة وجدية 

ادفـوكات يف قيـادة املنتخـب. مبينا: أن 

الفرصـة كانت سـانحة يف ذلـك الوقت 

للتأهـل لكـن التخبطـات وعـدم اتخاذ 

القرار الصحيح يف الوقت املناسـب حال 

دون ذلك .

وأشـار إىل: أن تكليـف مـدرب عراقـي 

بمهمـة قيادة املنتخـب ملباراتني يف هذه 

الظروف الصعبة اعرتاف بأن امل التأهل 

لكأس العالم قد ضاع.

وبني: أن املدرب املحيل ال يسـتطيع فعل 

يشء بهـذه املـدة القصـرية. موضحـاً: 

أن املنتخـب يحتـاج اىل تخطيـط منـذ 

مـدة طويلة. منتقداً مـا وصفه التخبط 

بالعشوائية يف التخطيط.

ومىض شنيشـل قائـًال إن ”مثـل هكذا 

مهمات تحتاج لتخطيط مسـبق تتوفر 

فيه كل االحتياجـات للمدرب لكننا نرى 

لكـرة  العراقـي  االتحـاد  ادارات  دائمـاً 

القـدم، بكل مراحلها، تحدد عمل املدرب 

املحيل“.

العراقـي  االتحـاد  شنيشـل  ونصـح 

يف  االجنبـي  املـدرب  عـىل  باالعتمـاد 

يكـون  ان  رشط  املقبلـة  املرحلـة 

مدربا عىل مسـتوى عال جـداً ويكون 

متواجدا يف العـراق ومواكباً للدوريات 

املحليـة كون املدرب املحيل رغم قدرته 

تضاهـي  التـي  العاليـة  وامكانياتـه 

املدربني االجانب، يتأثـر بالضغوطات 

والتأثريات الداخلية .

وختـم قائال ”أنـا غري مقتنـع بإناطتي 

ملهمة تدريـب املنتخـب يف الوقت الحايل 

كونـي ال ارغب بذلـك حاليـاً، لكنني لن 

اتوانى اذا ما تـردد زمالئي املدربون عن 

قيـادة املنتخـب للمباراتـني املتبقيتـني 

وسيكون عميل بدون اي مقابل“.

وقرر اتحاد الكـرة العراقي إقالة املدرب 

بيرتوفيتـش بعـد النتائـج غـري الجيدة 

التي خـرج بها مع املنتخب ليضيع حلم 

التأهل املونديايل.

ووضع االتحاد عدة خيارات بينها تكليف 

احـد املدربـني املحليني لقيـادة املنتخب 

يف املباراتـني املتبقيتـني مـن التصفيات 

املؤهلة لكاس العالم .
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املصور يارس جمـال انضـم اىل املكتب اإلعالمي 
للجنة األوملبيـة الوطنية العراقية، حيث اصبح 
مؤلفا من حسني عيل حسـني مديرا وعضوية 
رحيـم الدراجـي ومؤنـس عبـد اللـه وامـري 
الداغسـتاني ونعيـم حاجم ومحمـد الخفاجي 
ومنى احمد وقحطان سليم ويارس جمال، خالص 
امنياتنـا بالتوفيق والنجاح لزميلنا يف مهمتـه الجديدة مع بقية زمالئه 

العاملني يف املكتب اإلعالمي للجنة األوملبية.

 ********************
مسـؤول الشـعبة الرياضية يف القناة االخبارية 
بشـبكة االعالم العراقي الزميـل اوس محمود، 
اكـد ان (ابنته) تعاني من ازمة صحية اجربتها 
عـىل الرقـود يف الفـراش خـالل األيـام املاضية 

بعـد تعرضهـا لحـادث دهـس، خالـص دعواتنا 
البنـة زميلنا العزيز  بالشـفاء العاجل وان يمن عليها 

الرحمن بالصحة والعافية التامتني.
 **********************

أمني الرس املسـاعد يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل سـيف املالكـي، احتفل بعيد 
ميالده قبل ايام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا 
النجـاح يف حياتـه  املديـد ومواصلـة  بالعمـر 

ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
انطلقت يف ملعب كربالء الرديف، امس السبت، أوىل محطات إعداد املنتخب العراقي 
للصم والبكم لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة يف نهائيات كأس العالم بالربازيل 
2022.. ويتضمن معسكر كربالء، الذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري، وحدات 
تم  27 العبا  املغلقة، بمشاركة  الصالة  البدني يف  املران  إىل جانب  تدريبية مكثفة، 
العراقية  الباراملبية  اللجنة  عليه  الذي ترشف  املحيل،  الدوري  نهاية  بعد  اختيارهم 

بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
ومن املقرر أن يخوض املنتخب 4 مباريات تجريبية مع األندية املحلية، قبل التوجه 

إىل املعسكر الخارجي املؤمل إقامته يف تركيا.
وأحرز املنتخب العراقي للصم والبكم املركز الثاني يف بطولة كأس آسيا التي أقيمت 

أواخر العام املايض يف طهران، بعد خسارته النهائي أمام املنتخب اإليراني (2-1).
يذكر أن الدوري العراقي لفئة الصم والبكم يشارك فيه 6 أندية، هي ”النرص والسالم 

ولجنة كركوك الفرعية ولجنة نينوى ولجنة النجف ولجنة ميسان ولجنة بابل“.

بغداد / عباس عيل هندي
مباراة مهمة تجمع  األحد  اليوم  تقام 
فريقي الحبانية واربيل يف تمام الساعة 
الثانية ظهرا عىل قاعة الشعب الدولية 
ضمن منافسات الدوري املمتاز للكرة 

الطائرة.
جرت  التي  املباريات  نتائج  ان  يذكر 

عن  اسفرت  الجمعة  أمس  اول  يوم 
بثالثة  الجيش  عىل  الجنوب  غاز  فوز 
الرشطة  وحقق  مقابل  دون  أشواط 
اربيل  عىل  بالفوز  ايجابية  نتيجة 
بثالثة أشواٍط لواحد، فيما تغلب فريق 
البيشمرگة عىل مصايف الشمال بثالثة 

أشواٍط دون رد.
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قال األملاني رالف رانجنيـك، املدير الفني املؤقت 
ملانشسـرت يونايتـد، إن فريقه ال يجـب أن يلوم 
سوى نفسـه، عقب الخسـارة أمام ميدلسربه، 

والخروج من بطولة كأس االتحـاد اإلنجليـزي.
وقـال رانجنيـك، يف ترصيحـات أبرزتها شـبكة 
”سكاي سـبورتس“ الربيطانية: ”أهدرنا الكثري 
من الفرص خاصة يف الشـوط األول، وكان من 
املفرتض أن نتقدم بسهولة 3 - 0 بعد 45 
دقيقة“. وأضاف: ”يف الشوط الثاني، 
الرائعة،  الفـرص  أهدرنا بعـض 
حتى بعد أن سـجلوا هدفهم 
الـذي لم يكـن ينبغـي أن 
”فرصة  وتابـع:  يأتي“. 
مثـل  املهـدرة  برونـو 
ركلـة الجـزاء تقريًبا، 

لذلـك علينـا أن نلوم أنفسـنا عىل إهـدار الكثري من 
الفـرص يف املبـاراة“. وواصل: ”يف النهايـة، إذا كان 
األمر يتعلق بركالت الرتجيح فهي أيًضا مسألة حظ، 
ونحن خرسنا تلك املباراة وشعرنا جميًعا بخيبة أمل 
كبـرية“. وافتقد يونايتد لخدمات الثنائي إدينسـون 
كافانـي وجيـيس لينجـارد يف املبـاراة، حيث حصل 
األول عىل إجـازة إضافية بعد التوقـف الدويل، بينما 
طلب الثاني وقًتا لتصفية ذهنه بعد رفض رحيله يف 
املريكاتو الشـتوي. وردا عىل سؤال إذا كان رانجنيك 
نادًما عىل تلك القرارات، قال مدرب يونايتد: ”ال، ألن 
إدينسـون لعب مع أوروجـواي يوم األربعـاء، ومع 
إرهـاق الرحالت الجوية وترتيبات السـفر، ال أعتقد 
أن وجوده سيكون منطقًيا“. وواصل: ”وفيما يتعلق 
بجيـيس، لقد قلت مـا لدي من معلومـات، وبالطبع 
كنـت أحب أن يكون لينجارد معـي يف الفريق، حيث 

إن القائمة كانت غري مكتملة اليوم وينقصنا العًبا“.
واختتـم: ”كنت أتمنى لـو كان لينجـارد يف الفريق، 
لكنـه لـم يتواجـد معنا، وبالتـايل من غـري املنطقي 

التحدث عن العبني لم يكونوا  موجودين“.

حقـق دونوفـان ميتشـل عـودة 
قوية بعد غياب 8 مباريات، وقاد 
يوتا جاز للفوز عىل بروكلني نتس 
125 - 102، ضمـن منافسـات 
األمريكـي  السـلة  كـرة  دوري 

للمحرتفني.
وسـجل ميتشـل، الذي تعاىف من 
ارتجاج يف املخ، 27 نقطة وأضاف 
19 نقطة،  بويان بوجدانوفيتش 
ليحقـق يوتا جـاز الفـوز الثاني 
والثالثـني له هذا املوسـم مقابل 

21 هزيمة.
وعـىل الجانب اآلخر، سـجل كام 
لربوكلـني  نقطـة   30 تومـاس 
نتس لكـن الفريق تلقى الهزيمة 

السـابعة عـىل التـوايل والثالثـة 
والعرشين له هذا املوسـم مقابل 

29 انتصارا.
وافتقـد بروكلـني نتـس جهـود 
جيمـس هاردن وكيفـن دورانت 
وجـو  ألدريـدج  والماركـوس 

هاريس بسبب اإلصابات.
فوسـيفيتش  نيكـوال  وسـجل 
36 نقطـة و17 متابعـة وأربـع 
تمريـرات حاسـمة محققا بذلك 
أفضل رقم له هذا املوسم، وأضاف 
ديمار ديروزان 31 نقطة، ليتغلب 
شيكاغو بولز عىل إنديانا بيرسز 
122 - 115، ويرفع انتصاراته يف 
33 مقابل  إىل  املوسـم 

19 هزيمة.
كذلك حقق كاريس ليفرت أفضل 
رقـم له هذا املوسـم وسـجل 42 
نقطة إلنديانا بيرسز لكن الفريق 
تلقى الهزيمة الهزيمة الخامسة 
والثالثني هذا املوسـم مقابل 19 
هزيمة. وتغلب كليفالند كافالريز 
هورينتشـس  تشـارلوت  عـىل 
102 - 101، مسـتفيدا من تألق 
جاريـت ألـني الذي حقـق أفضل 
رقم يف مسريته مسجال 29 نقطة 
و22 متابعـة، وكيفـن الف الذي 
سجل 25 نقطة وتألق يف الثواني 

األخرية.
كذلك سـجل لوكا دونسيتش 33 

نقطـة و13 متابعة و15 تمريرة 
حاسمة ليقود داالس مافريكس 
إىل الفوز عىل فيالدلفيا سـيفنتي 
سـيكرسز 107 - 98 كمـا حقق 
االنتصـار  رابتـوز  تورونتـو 
الخامس عىل التـوايل بالفوز عىل 

أتالنتا هوكس 125 - 114.
ويف مباريات أخرى، تغلب سـان 
أنطونيـو سـبريز عىل هيوسـتن 
روكتـس 131 - 106 وبوسـطن 
سلتيكس عىل ديرتويت بيستونز 
سـيتي  وأوكالهومـا   102-93
ثانـدر عىل بورتالنـد تريل بليزرز 
96 - 93 ونيـو أورليانـز بليكانز 

عىل دنفر ناجتس 113 - 105.

أقىص ميدلزبره مضيفه مانشسرت يونايتد من الدور 
الرابع لكأس االتحاد اإلنكليزي بركالت الرتجيح (8 - 

7) عىل ملعب ”أولد ترافورد“.
وتقّدم مانشسـرت يونايتـد يف الدقيقة 25 عن طريق 
جادون سانشـو، قبل أن يدرك ميدلزبره التعادل عرب 

مات كروكس يف الدقيقة 64.
وبعـد نهايـة الوقت األصـيل والشـوطني اإلضافيني 
الرتجيـح  ركالت  إىل  اللجـوء  تـم   ،1-1 بالتعـادل 
لتحديـد الفريـق الفائـز، ليفـوز ميدلزبـره املنتمي 
للـ“تشامبيونشـيب“ 8 - 7 عـىل مضيفـه ويحجـز 

بطاقة العبور للدور املقبل.
يذكر أّن النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو قد أضاع 
ركلـة جزاء يف الدقيقـة 20 من اللقـاء ليحتفل بعيد 
ميالده السـابع والثالثني الذي صادف أمس السـبت 

بشكل مخيب.
خيتايف يقسو عىل ليفانتي

ـ حقق خيتايف فوزاً كبرياً عىل ضيفه ليفانتي بثالثية 
نظيفة يف املرحلة 23 من منافسات الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
وتنـاوب عىل تسـجيل أهداف الفائـز كل من الرتكي 

إنيس أونال (1 و29) وكارليس ألينيا (90+4).
ورفـع خيتايف رصيـده إىل 25 نقطـة يف املركز 14 يف 
حني تجّمـد رصيد ليفانتي عنـد 11 نقطة يف املرتبة 

العرشين األخرية.

مرسيليا يتجاوز عقبة أنجيه
ـ اسـتعاد مرسـيليا توازنـه واملركـز الثانـي مؤقتا 
بفوزه عىل ضيفه أنجيه 5 - 2، بينها ثالثية ملهاجمه 
الـدويل البولندي أركاديوش ميليـك يف املرحلة الثالثة 

والعرشين من الدوري الفرنيس لكرة القدم.

سجّل للخارس أنجيلو فولجيني (7) والجزائري نبيل 
بن طالب (10).

يف املقابل تناوب عىل تسـجيل أهـداف الفائز كل من 
البولندي أركاديوش ميليك (17 و69 و77) والربازييل 

جريسون (20) والرتكي جنكيز أوندر (84).
واسـتعاد مرسيليا املركز الثاني مؤقتا من نيس (42 

نقطة) رافعاً رصيده إىل 43 نقطة.
يف املقابـل تجّمد رصيد أنجيه عند 29 نقطة يف املركز 

الثاني عرش.
تعادل مخيب لهريتا برلني وبوخوم

ـ سـقط هريتا برلـني وضيفه بوخـوم يف فخ تعادل 
إيجابي مخيب 1-1، يف افتتاح املرحلة 21 من الدوري 

األملاني لكرة القدم.
وكان هريتـا برلـني البادئ بالتسـجيل عـرب املهاجم 
الجزائـري إسـحاق بلفوضيـل يف الدقيقـة 23، لكن 
الضيـوف نجحـوا يف إدراك التعـادل مطلع الشـوط 

الثاني عرب سيباستيان بولرت (48).
وهـذا التعـادل هو الثانـي لهريتا برلـني يف مبارياته 
األربـع األخـرية، التـي لم يـذق فيهـا طعـم الفوز، 
والخامـس هذا املوسـم، فرفع رصيـده إىل 23 نقطة 
وفض رشاكة املركز الثاني عرش بفارق نقطة واحدة 
مع بوروسيا مونشـنجالدباخ، الذي يحل ضيفا عىل 

أرمينيا بيليفيلد.
مـن جهته، سـقط بوخـوم يف فـخ التعـادل الثاني 
تواليـا يف مبارياته الثالث األخرية التي لم يحقق فيها 
أي فوز، والرابع هذا املوسـم فعـزز موقعه يف املركز 

الحادي عرش برصيد 25 نقطة.
وتختتـم الجولـة اليـوم األحـد بلقـاءي بوروسـيا 
دورتمونـد مع بايـر ليفركوزن، وفولفسـبورج مع 

جرويرت فورث.
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خـَرس نادي إنـرت فرصتـه يف الحصول عـىل دعم جماهـريي خالل 
مباراته ضد نابويل، السبت املقبل، يف الجولة 25 من الدوري اإليطايل.

ووفًقـا لصحيفـة ”كوريري ديللو سـبورت“ اإليطاليـة، فقد أعلن 
كلوديو بالومبا، محافظ نابويل، عدم السماح ملشجعي إنرت بحضور 
املباراة، بسبب التاريخ السـيئ بني الجمهورين عندما يتعلق باألمر 
باملنافسة. وأشارت إىل أن محافظ نابويل يخىش تكرار األحداث التي 
تلـت مباراة الفريقني يف ميالنو يوم 26 ديسـمرب 2018، عندما قتل 
أحد مشـجعي إنرت خـارج امللعـب. وأوضحت الصحيفـة اإليطالية 
أن بالومبا حظر بيع التذاكر ملشـجعي إنرت، باإلضافة إىل مشـجعي 
نابـويل الذين يقيمون يف إقليم لومبارديا. ويحتل إنرت صدارة الدوري 
اإليطـايل بـ52 نقطـة، ويليه نابـويل يف املركز الثاني بــ49 نقطة، 

بالتساوي مع ميالن.

برشـلونة  مسـؤولو  قـرَر 
اللجوء إىل خطة بديلة، بشـأن 
الهيـكل اإلداري للنادي خالل 
املوسـم الحـايل. وكان رامون 
بالنيـس قد رحـل عن منصب 
الفني لربشـلونة،  السـكرتري 
بعدما أنهى عقـده مبكرًا مع 
النـادي الكتالونـي بالرتايض.
”مونـدو  لصحيفـة  ووفًقـا 
ديبورتيفـو“ الكتالونيـة، فإن 

إدارة البلوجرانـا ألغـت فكـرة التوقيع مع سـكرتري فني جديد، 
خالل املوسـم الجاري. وأشارت الصحيفة إىل أن اإلدارة، ناقشت 
بالفعـل إمكانيـة التعاقد مـع بديـل لبالنيس، لكنها اسـتقرت 
يف النهايـة عـىل عدم تعويضه بآخر، بسـبب األزمـة املالية التي 
يواجهها النادي. وأوضحت أن أدوار السـكرتري الفني، ستقسـم 
عىل الثالثي ماتيو أليماني وجوردي كرويف وتشـايف هرينانديز، 
وال سـيما عقب عملهم مًعـا خالل املريكاتو الشـتوي املنرصم.
وسيتخذ هذا الثالثي القرارات الرئيسة، ثم يقدم التقارير إىل رافا 

يوستي، نائب رئيس النادي الكتالوني.

كشـف تقرير صحفي إسباني عن سـبب رفض الفرنيس عثمان 
ديمبـيل، جناح برشـلونة، االنتقـال إىل باريس سـان جريمان يف 
املريكاتو الشـتوي املنـرصم. وينتهي عقد ديمبيل مع برشـلونة 
الصيـف املقبـل، ورفـض الالعب الفرنـيس كل عـروض التجديد 
مع البارسـا. ووفًقا لصحيفـة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، 
فـإن مسـؤويل برشـلونة مقتنعـون أن ديمبـيل لديـه اتفاق مع 
ناديـه الجديد، وأنه لن ينتقل للعـب يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
بعدما رفض عرضني من تشـيليس وتوتنهـام يف اليوم األخري من 
املريكاتو الشـتوي. وكشفت مصادر مقربة من الالعب الفرنيس، 
بـأن ديمبيل يرجـح بالفعل االنتقال إىل سـان جريمان يف الصيف 
املقبل. وذكرت أن انتقال ديمبيل إىل سـان جريمان لم يكن ممكًنا 
يف املريكاتو الشـتوي، ألن كيليان مبابي مستمر مع باريس حتى 
الصيف املقبل، وبالتايل فضل الالعب الفرنيس البقاء كي يشـارك 
يف املباريـات مع البارسـا. وقالت تقارير إن الالعـب الفرنيس قد 
يظل يف املدرجات مع برشـلونة حتى نهاية املوسـم، قبل أن تؤكد 
أنباء أخرى أن املدرب تشـايف هريناديز قرر العفو عنه، وسيضمه 
إىل قائمـة الفريـق أمـام أتلتيكـو مدريد. مـن جهة أخـرى، أكد 
الربازيـيل دانـي ألفيس، الظهري األيمن لربشـلونة، أن ناديه عليه 
التعامل بـذكاء مع عثمان ديمبيل جنـاح الفريق، وخاصة أنه ال 
يزال يتبقى يف عقده 5 أشهر. وقال ألفيس، يف ترصيح نقله موقع 
”توتومريكاتـو ويب“ اإليطايل: ”ديمبيل؟ يجـب أن نكون أذكياء 

ونستغل صفات الالعب طاملا أنه معنا“.

وأضاف: ”هذا النوع من األشياء يحدث يف 
كرة القدم، لكن أثناء وجوده يف برشلونة 
فعليه الدفاع عن القميص، ال يزال أمامنا 
5 أشـهر وعلينـا االسـتفادة مـن ذلك“.
وزاد: ”نحـن بحاجـة إىل غرفـة مالبس 

موحدة، لخلق بيئـة صحية وإيجابية، 
ال توجد بها ردود فعل سـلبية، إذا قدم 
الجميع مساهمتهم فسيعود برشلونة 

مرة أخرى، وهذا هو هدف الجميع“. وعن 
قرار مدربه تشـايف باسـتبعاده مـن القائمة 

األوروبيـة، علـق الربازييل: ”املـدرب يعرف ما 
أفكر بـه، أنا دائما أحـاول تقديم املسـاعدة قدر 

اإلمـكان“. وأردف: ”جئـت ألقـدم شـيًئا إضافيا لجلب 
درجـة معينـة من التنافسـية وروح الفـوز، وإذا كان هذا يعني 
البقـاء خارج القائمة فـال بأس بذلك، هذه هـي مراحل الحياة 

عليـك  تقبلها“.و

يرتقب عشـاق كـرة القدم العاملية، مباراتي دور السـتة عرش 
مـن دوري أبطـال أوروبـا، بـني ريـال مدريد وباريس سـان 
جريمان، حيث تعد هذه املواجهة هي األبرز ضمن منافسـات 

ثمن النهائي.
ويحـل ريال مدريد ضيفا عىل ملعب حديقة األمراء يف باريس، 
يوم الثالثاء املوافق 15 فرباير/ شـباط الحايل، يف إطار مباراة 
الذهاب بني الفريقني، عىل أن تكون مواجهة اإلياب عىل ملعب 

النادي امللكي يف مدريد.
اإلعالمـي  الضـوء  مـن  كبـرية  بهالـة  املواجهـة  وتحظـى 
والجماهريي، لعدة أسـباب، أبرزهـا انتقال النجم األرجنتيني 
ليونيـل ميـيس إىل باريـس سـان جريمـان، بعد سـنوات ظل 
فيهـا املنافس األسـايس للمرينجي حينمـا كان يلعب للغريم 
برشـلونة. كما انتقل القائد السـابق للفريق امللكي سريجيو 
رامـوس، إىل باريس سـان جريمـان، بينما تنتظـر الجماهري 
البيضـاء، انضمام نجـم الفريق الفرنيس، كيليـان مبابي، إىل 

سانتياجو برنابيو يف املوسم املقبل.
ومـن املثـري للدهشـة أن الفريقـني تعرضـا إلنذار بـارز قبل 
مواجهتهمـا املرتقبة، حيث ودع الفريق الفرنيس منافسـات 
الـكأس املحلية، من الدور ثمـن النهائي، بعدما خرس بركالت 
الرتجيـح أمام نظريه نيس. ليسـري بعد ذلك ريـال مدريد عىل 
خطاه، ويودع منافسـات كأس ملك إسـبانيا، بالسقوط أمام 

أتلتيك بيلباو يف ربع النهائي.

ومن املنتظـر أن تحظى املباراة بمتابعة جماهريية ضخمة، 
خاصـة مـن املشـجعني العـرب، نظـرا للشـعبية الكبـرية 
للعمالقني ريال مدريد وباريس سان جريمان والنجم ليونيل 

مييس، يف الوطن العربي.
وعـرب دانـي كارفاخـال، مدافع ريـال مدريد، عـن رغبته يف 
تواجد زميله السـابق، سـريجيو راموس، العب باريس سان 

جريمان، يف تشـكيلة فريقه خالل مواجهة العمالقني، يف دور 
الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقـال كارفاخال، يف حوار أبرزه موقـع ”توتو مريكاتو“: 
”رحيـل راموس؟ أنا أفهم جيًدا مـا يحدث له، وأعرف 

كيف يشـعر.. راموس مقاتل بالفطرة، وسـيعود 
لطبيعته، إنه يستحق ذلك.. إنه العب محرتف، 

وأتمنى أن يلعب ضدنا“. وأضاف: ”مبابي؟ 
عقـده عـىل وشـك االنتهـاء، ويمكنه 

ارتداء قميصنا، لكنه العب لباريس 
سان جريمان، وهو خصمنا يف 

دوري أبطـال أوروبـا.. لذا 
الوحيدة  الفكـرة  فإن 

حاليا هي محاولة 
. “ ئـه ا حتو ا
 : بـع تا و

”أنشـيلوتي 
، شـخص  نقـي

يـة لطيـف  للغا
 . . ب أن ومهـذ عليـه 

يقبلها يتخذ قرارات  ال 
لكنه  ل الجميع،  و يحـا

.منـح الفرصـة لـكل  “ عبـني لال ا
إن  قـال  لقـد  ”فينيسـيوس؟  وأردف: 

األهداف سـتأتي، تدرب كثريًا ويظهر 
ذلـك اآلن. اآلن هـو ال يفكـر فقط يف 

املراوغـات، وأصبـح أكثـر تركيـزًا 
وصالبة.. وهذا هو املفتاح“.

ên„@µ‹◊Îãi@Û‹«@a7rfl@aåÏœ@åbu@bmÏÌ@|‰∏@›ìnÓfl@ÒÜÏ«

_ãÌb‰Ì@¿@Êbfl7u@Êbé@∂g@fib‘n„¸a@Ô‹j∫Ü@ùœä@aàbæ
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باريس/متابعة الزوراء:

هنـاك أماكن عديدة عـىل األرض ترفع 
يف وجـه الصحفيـني الفتة ُكتـَب عليها 
«ممنوع االقـرتاب أو التصويـر»، لكن 
مـع التطـور التكنولوجـي الكبري الذي 
يشـهده عاملنـا يف السـنوات األخـرية، 
أصبح لـدى الصحفيني فرصـة ملعرفة 
ما يدور مـن حكايات، حتـى لو كانت 
أو يف  آخـرى،  تتـّم يف دول  تفاصيلهـا 
مناطق نزاع ال يرّحب املسيطرون عليها 
باقـرتاب الكامـريات من قلـب الحدث. 
وباالستعانة باجسام تدور يف الفضاء، 
يمكن لكّل صحفي معرفة ما يدور عىل 
األرض.. كيـف؟ هـذا ما سـتخربكم به 

شبكة الصحفيني الدوليني.
يف حزيران/يونيـو مـن العـام ٢٠٢١، 
بعنـوان  تحقيًقـا  «رويـرتز»  نـرشت 
«نهـر الدم.. القتل العرقـي يف إثيوبيا»، 
يوّثق تصاعد عمليـات القتل العرقي يف 
منطقة تيغـراي غرب إثيوبيـا يف العام 
الوكالـة  صحفيـو  واسـتخدم   ،٢٠٢٠
الدولية يف إنجاز التحقيق أدوات األقمار 
الصناعيـة مفتوحـة املصـدر لتوثيـق 

عمليات القتل.
وقبل هـذا التحقيق بعامني، وبالتحديد 
يف كانـون األول/ديسـمرب مـن العـام 
٢٠١٩، نـرش موقـع «VICE عربيـة» 
تحقيًقا للزميل عيل اإلبراهيم عن القتل 
املنظم للمعتقلني يف السجون السورية، 
حمل عنوان «تزوير املوت يف السـجون 
القتل مرتني»،  العسـكرية السـورية.. 
األقمـار  صـور  إنجـازه  يف  اسـتخدَم 
الصناعية كوسـيلة للتحقق من صحة 
الصـور ومقاطـع الفيديو عـن طريق 
للمبانـي  املرجعيـة  النقـاط  مقارنـة 
والتضاريس، مع صور القمر الصناعي 

.DigitalGlobeو Google Earth من

وقبـل هذا التاريخ بعـام، وبالتحديد يف 
ترشيـن األول/أكتوبر من العام ٢٠١٨، 
الربيطانيـة،  اإلذاعـة  هيئـة  نـرشت 
«معسـكرات  عنـوان  حمـَل  تحقيًقـا 
الصني املخفية»، اعتمد بشـكل أسايس 

عىل صور األقمار الصناعية.
مـا سـبق ليـس سـوى نمـاذج قليلة 
مـن عـرشات التحقيقـات الصحفيـة 
التـي كانـت األقمـار الصناعيـة بطلًة 
من أبطالهـا، وسـاعدت الصحفيني يف 
تزويـد قصصهـم بمعلومـات مهمـة، 
لكن بالتأكيد ليس من السهل أن تطلق 
بنفسـك –باعتبـارك صحفًيـا- قمـرًا 
صناعًيا يساعدك يف الحصول عىل صور 
وبيانـات مـن األرض تفيـدك يف عملك، 
لكن من حسـن الحـظ أّن لديك فرصة 
الستخدام مصادر تقّدم بيانات األقمار 
الصناعية،  وال تقلق من الكلفة املادية، 

فهي مصادر مجانية.
يف تحقيقهـا «قرنة حسـن فتحي.. ما 

تبقـى مـن الحلم» املنشـور عىل موقع 
مـرصاوي يف العـام ٢٠١٨، اسـتعانت 
الصحفيـة املرصية مها صـالح الدين، 
الحائـزة عـىل جوائـز عربيـة ودولية، 
أبرزها، جائزة االتحاد األوروبي لقضايا 
الهجـرة، وجائـزة أريـج عـن أفضـل 
تحقيـق مدفـوع بالبيانـات يف الوطـن 
العربـي عـام ٢٠١٨، بصـور وبيانـات 
األقمـار الصناعية كـي تظهر ما تبقى 
من حلـم القرية التي صّممها املعماري 
الراحل حسـن فتحـي بجنوب مرص يف 
منتصف أربعينيـات القرن املايض، بعد 

مرور سبعني عاًما من تنفيذها.
استعانت الصحفية بالتقنية نفسها يف 
تحقيقات أخرى منها «منفى الزعيم.. 
البحـث عـن سـعد زغلـول يف مالطـا» 
املرشـح لجائـزة True story، و»طرح 
املكس.. وداًعا فينيسـيا اإلسكندرية»، 

و»أرض الشمس»، وتحقيقات أخرى.
تؤمـن صـالح الدين بأّن فكـرة القصة 

الصحفية هي التي تحّدد مدى الحاجة 
لالسـتعانة ببيانـات وصـور األقمـار 
الصناعيـة مـن عدمـه، أو كمـا تقول 
الدوليـني «الفكرة  لشـبكة الصحفيني 
هي التي تقودك لألداة وليس العكس»، 
وترشح أّن توظيف أي أداة يف الصحافة 
يجـب أن يتـم بطريقة صحيحـة، وأن 
يكـون الهـدف الرئيـس هـو أن تخدم 
األداة الفكـرة، وليـس أن يتـم حرشها 
عنـوة كي يقـال إّن التحقيق اسـتعان 

بتقنيات فحسب.
املـايض  بـني  املقارنـة  تكـون  «حـني 
والحـارض رضورة وإضافـة للقصـة، 
فنحـن هنـا بحاجـة لصـور وبيانـات 
األقمار الصناعيـة، وحني يكون املكان 
الذي نرغب يف التوجه إليه مغلًقا أمامنا 
كصحفيـني، مثـل بعـض املناطـق يف 
سـيناء املرصية عىل سـبيل املثال، فإّن 
االستعانة هنا بصور األقمار الصناعية 
ليسـت مجـرد رفاهيـة»، تقـول مهـا 

صالح الدين.
تكمـل الصحفية التي حصـدت جائزة 
نقابـة الصحفيني املرصيـني مرتني أّنه 
«حني نسـتخدم تقنية صـور وبيانات 
األقمار الصناعيـة يف العمل الصحفي، 
فمـن املهـم أن نـرشح للقـارئ كيـف 
قمنا بذلك بطريقة بسـيطة خالية من 
التعقيـدات، فجمهورنـا يف األغلـب من 
غـري املتخصصني، وبالتايل يكمن دورنا 
بأن نبسط له املعلومة ويف الوقت نفسه 
نقـدم له تقنيـات حديثة لفهـم العالم 
من حولـه، فربما قرر القارئ بنفسـه 
االسـتعانة بها ذات يوم، وهنا سنكون 
قّدمنا له قصة شيقة وخدمة عن تقنية 
حديثة نسـتخدمها يف عملنا ويمكن أن 

تفيده كقارئ».
وبحسـب صالح الدين، فـإّن الصحفي 
الحديثة  التقنيـات  املهتـم باسـتخدام 
يف عمله يجب أن يطّور نفسـه بشـكل 
مسـتمر، ويتابـع كل أخبـار املصـادر 
املفتوحـة مـن مصادر موثوقـة، حتى 
يصبـح عـىل علم بـكل جديـد. ويف هذا 
السـياق، ترّشـح صالح الديـن منصة 
«Bellingcat» التـي سـبق ان قدمـت 
للصحفيـني أكثـر مـن دليـل مهم عن 
املصـادر املفتوحـة، إضافـًة إىل مواقع 
تقـّدم خدمـات صور وبيانـات األقمار 
يفوتكـم  وال  للصحفيـني،  الصناعيـة 
هذا الدليل الشـيق عن كيفية استخدام 
 Google العرض ثالثـي األبعاد لربنامج

Earth يف الصحافة.
يمكـن القـول إّن خدمة جوجـل إيرث 
- Google Earth هـي أشـهر خدمـة 
مجانية حني نتحدث عن بيانات وصور 
األقمـار الصناعية، ربمـا ألنها متاحة 
للجميع وبشـكل سـهل وبسـيط، مع 
وجـود خدمـات مضافـة مثـل الصور 

الخرائط، والرسـم  والفيديوهـات عىل 
عـىل الخرائـط، فضـًال عـن إمكانيـة 
الحصـول عـىل الصور بطريقـة ثالثية 
األبعـاد. لكّن أبرز عيـوب هذه الخدمة 
هو أنها ال توفر صورها للمسـتخدمني 

بجودة عالية.
نحـن هنا أمام مصـدر عظيم ومجاني 
تابـع لوكالة ناسـا، يوفـر للصحفيني 
صوًرا من كل مكان عىل سطح األرض. 
الندسـات هي مجموعة أقمار صناعية 
أطلقتها ناسـا يف بداية العام ١٩٧٢ وال 
زالت مسـتمرة حتـى اآلن، وقد أطلقت 
فهنـاك  عليهـا تسـميات متسلسـلة؛ 
الندسات ١ والندسات ٢ وهكذا. وتتوفر 
خدمات الندسـات بشـكل مجاني عىل 
موقع usgs.gov الذي يرفع شـعاًرا هو 

«العلم من أجل تغيري العالم».
لنتحدث اآلن عىل برنامج كوبرنيكوس، 
التابع لوكالة الفضـاء األوروبية، وهو 
مصـدر مجانـي مهـم يوفـر إىل جانب 
بيانات رصـد األرض، مجموعة بيانات 
وصـوًرا عديدة خاصة بمـا يحدث عىل 
التـي  األماكـن  يف  سـيما  وال  األرض، 
تتعرّض لحاالت الطوارئ مثل الكوارث 

الطبيعية أو األزمات اإلنسانية.
توّفر لكم خدمة «ورلد فيو» من ناسـا 
مجموعـة عظيمـة مـن التصميمـات 
البرصيـة والصـور امللتقطـة باألقمار 
الصناعيـة، وتتوفـر يف الخدمـة تقنية 

بحث سهلة.
«إيـرث تايـم» هـي إحـدى الخدمـات 
املجانيـة املقدمـة مـن معمـل تمكني 
التابـع لجامعة كارنيجي  التكنولوجيا 
ميلـون بالواليـات املتحـدة األمريكية، 
وتوفـر هـذه الخدمـة للمسـتخدمني 
بشـكل عام والصحفيني بشكل خاص 
كل  تظهـر  لـألرض  خاصـة  صـوًرا 

التغيـريات التـي حدثت عليهـا عىل مر 
الزمن.

وتوفـر لكـم خرائـط جوجـل صـوًرا 
وخرائـط مفّصلـة، كمـا توفـر خدمة 
«جوجـل سـرتيت فيـو» صـوًرا رائعة 
لسـطح األرض، وهـي مشـابهة لتلـك 
التـي تقدمها «بينـج» وتوّفـر خرائط 
«مايكروسوفت»، كما تعرض تفاصيل 

كل شوارع العالم.
وهناك مصـادر أخرى مهّمة، يمكن أن 
تفيـد العمـل الصحفي بدرجـة كبرية، 
ورغـم أنها مصـادر تجاريـة وال تقدم 
أنهـا  إال  مجانـي،  بشـكل  منتجاتهـا 
أحياًنـا توّفر بعض الخدمـات املجانية 
للمستخدمني، خاصة حني يتعلق األمر 
باألزمات والكوارث، مثل رشكة ماكسار 
لتكنولوجيا الفضاء، ويمكنكم التعرف 
عىل كل الخدمات التي توفرها ماكسار 
من هنا، كذلك ستجدون خدمات جّيدة 
عىل رشكـة تابعة لـ»ماكسـار»، وهي 
رشكة DigitalGlobe التي تعترب مورًِّدا 
تجارًيا أمريكًيا لصور الفضاء واملحتوى 

الجغرايف املكاني.
ننصحكم كذلك بإلقاء نظرة عىل موقع 
Planet الذي يوفر صوًرا وبيانات مهمة 
يومية لكوكب األرض، والتي ستفيدكم 
يف عملكم الصحفي، ال سـيما أّن املوقع 
يقدم قسـًما خاًصا يعرض خالله أبرز 
القصص الصحفية التي تم إنجازها يف 
أهم وسـائل اإلعالم العاملية والتي تّمت 

االستعانة يف تنفيذها بصور وبيانات.
نتعـرف  أن  وننتظـر  مقالنـا،  انتهـى 
أكثـر عـىل تحقيقاتكـم املقبلـة التـي 
ستسـتخدمون فيهـا األداة التـي تدور 
يف الفضاء وتعدنا بمسـاعدتنا يف عملنا 
الصحفـي.. األقمـار الصناعية. (عن/

شبكة الصحفيني الدوليني).

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قالـت وزارة الخارجية األمريكية عرب منشـور عىل تويـرت إنها تدين قرار الحكومة الروسـية 
إغـالق مكتب القناة التلفزيونية األملانية «دويتشـه فيله» يف موسـكو. وكتب املتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة نيـد برايس عـىل «تويرت»،  «الواليـات املتحدة تدين قرار الحكومة الروسـية 
إغالق مكتب دويتشه فيله يف موسكو». وعىل حد قوله فإن الواليات املتحدة تتضامن مع أملانيا 
والقنـاة التلفزيونية. يف حني لم يتفاعل املسـؤول األمريكي بأي شـكل مع موضوع إنهاء بث 
قناة «RT DE TV» الروسية قبل ذلك يف أملانيا. ففي ١ فرباير، حظرت لجنة التسجيل واإلرشاف 
عـىل املنظمني اإلعالميني يف أملانيا رسـميا بث قناة «RT DE TV» الروسـية يف أملانيا ، مشـرية 
 «RT DE TV» إىل أن منظمـي البـث لم يكن لديهم اإلذن الالزم. روسـيا، ردا عىل إنهاء بث قناة
الروسية، أغلقت مكتب «Deutsche Welle» بموسكو وألغت اعتماد جميع املوظفني العاملني 
فيـه، وأوقفـت البث الفضائي وغريه من البث للقناة. من جهته قال مصدر رفيع املسـتوى يف 
وزارة الخارجية الروسية إن اإلجراءات املتخذة ضد وسائل اإلعالم األملانية يف روسيا جاءت كرد 

فعل جوابي، وإذا غريت أملانيا موقفها من «RT DE»، فسرتد روسيا بشكل إيجابي.

 ادلب/متابعة الزوراء:
أعلنِت القيادة العامة لـ «قوات سورية الديمقراطية» (قسد)، مرة جديدة، السيطرة بشكل كامل 
عـىل مـا تبّقى من أبنيـة يتحّصن فيها مقاتلو تنظيـم «داعش» اإلرهابي داخل سـجن الصناعة 
يف حي غويران يف مدينة الحسـكة، أقىص شـمال رشقي سـورية. لكن بالتزامن مع ذلك، أشارت 
إىل اسـتمرار عملية التمشـيط يف نقـاط محددة يف الحسـكة ومناطق أخرى يف أريـاف دير الزور 
والرقة. كما مّددت اإلدارة الذاتية لشمال رشقي سورية، العاملة يف مناطق «قسد»، العمل بحظر 
التجوال، لكّنها خّفضت سـاعاته لتصبح من السادسـة مسـاًء إىل السادسـة صباحاً يف مناطق 
انتشـارها شـمال رشقي سورية، ما يوحي بأن األعمال العسـكرية ما زالت مستمرة يف املنطقة، 
وأن العملية التي تشّنها ضد عنارص «داعش» الفاّرين لم تنته بعد. وسبق إعالن السيطرة األخري 
عدة إعالنات مشـابهة، وهذا إن دّل فيدل عىل حجم الهجوم الكبري الذي أّثر يف جميع مؤسسـات 
«قسـد» التي قتل منها ١١٧ شـخصاً، منهم ٧٧ من حرّاس السـجن والعاملني فيه، إثر العمليات 
التي استمرت أكثر من ١٠ أيام، بحسب بيان رسمي. يقول الصحفي أحمد الربّو العامل يف مناطق 
سـيطرة «قسد»، إنه يف أول يومني من املعركة التي شّنتها القوات ضد «داعش» كان هناك تخبط 
كبري يف الترصيحات، وخاصة بني قيادة «قسـد» واملكتب اإلعالمي التابع لها، فأُعلنت السـيطرة 
عىل السـجن مرات عـدة، ولم ترش اإلعالنات آنـذاك إىل وجود فاّرين من عنـارص التنظيم أو قتىل 
أو متحصنـني داخل األبنيـة، وهذا ترافق مع بـث دعاية قوية من التنظيم إضافة إىل تسـجيالت 
مصـورة ومبايعة حراس وعاملني لـه. ويضيف أن هذه الهجمة زادت التخبط، وحاول القائمون 
عىل اإلعالم يف «قسـد» تصحيح املسـار لكّنهم لم يتعاملوا مع الناس بشـفافية تاّمة، وقد يكون 
ذلك لعدم بّث الخوف بني السـكان أو قد تكون هـذه الدعايات موجهة لعنارص التنظيم الفارين، 
ورّبما أرادت أيضاً مواجهة دعاية التنظيم التي أراد بها الظهور أمام أنصاره بمظهر القوي وأنه 
يواجه «قسد» وقوات التحالف الدويل. ووفقاً للربّو، فإن وسائل اإلعالم العاملة يف املنطقة التزمت 
بالبيانات الصادرة عن «قسـد»، وهذا أسـهم بضبط املعركة عسـكرياً وعدم ترسيب أي معلومة 
ال ترغب «قسـد» يف انتشـارها كي ال يظن التنظيم أّنه حّقق نرصاً غري موجود، بسـبب هجومه 
االنتحـاري عىل منطقـة يتمركز فيها عـرشات آالف العنارص من «قوات سـورية الديمقراطية» 
ومـن قـوات التحالف الدويل املزّودين بأحدث األسـلحة إضافـة إىل الطائرات وكامـريات املراقبة، 
وسـط بيئة كارهة يف األسـاس للتنظيم. أما املصور عادل محمود العامل أيضاً يف مناطق سيطرة 
اإلدارة الذاتية، فيقول ، إن «قسد» «لم تسمح يف البداية لبعض مراسيل اإلعالم بالوصول إىل مكان 
الحدث، وهذا ربّما ما أسـهم بنقل رواية واحدة لألحداث، وأصبحت وسائل إعالمها الرسمية هي 
مصدر الخرب. استطاعت هذه الوسائل تلبية طلبات وكاالت اإلعالم واملراسلني، «لكن يؤخذ عليها 
أنها كانت تسـمح ملراسـلني بالوصول دون غريهـم». ويلفت إىل أنّها اسـتطاعت من خالل هذه 
الوسـائل وهؤالء املراسـلني إيصال رسـالتها من خالل عدة بيانات تندرج ضمن الحرب اإلعالمية 
التي تمارسها ضد التنظيم، وملواجهة هجومه العنيف الذي شّل املنطقة بشكل كامل فعلياً خالل 

األيام العرشة األخرية، وأدى إىل حدوث حالة من الخوف بني السكان.
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واشنطن / الحرة / متابعة الزوراء: 
شـقت الشابة العراقية السـمراء رندا عبد 
العزيـز طريقها للعمل مذيعـة لألخبار يف 
التلفزيـون العراقي الحكومي، للمرة األوىل 

منذ عقود.
رندا عبد العزيز هي أول شخص من أصول 
افريقيـة يعمل يف القنـوات الحكومية عىل 
األقل منذ أن اإلطاحة بنظام صدام حسني 

قبل عقدين من الزمن.
ويف تقرير مطول نرشته صحيفة «نيويورك 
تايمـز» األمريكيـة، روت رنـدا البالغة من 
العمر ٢٥ عاما قصـة وصولها للتلفزيون 

الحكومي.
تقول الصحيفة إن الصدفة وحدها هي من 
قادت رندا لهذا املكان، عندما كانت تجلس 
مع صديقاتها يف مقهى ببغداد وتقرأ كتيبا 
عـن مسـتحرضات التجميل بصـوت عال 

وباللغة الفصحى ملجرد املزاح.
يف تلـك األثنـاء سـمعها كشـاف مواهب، 
ورسعـان ما تلقت عبـد العزيز عرضا غري 
متوقع تماما غري حياتهـا، عىل الرغم من 
أنهـا كانت مـرتددة، إال أن الرجـل اقنعها 
باغتنـام الفرصـة لقـراءة األخبـار عـىل 

التلفزيون الرسمي. 
وقالـت رنـدا: «أخربني أن هنـاك تجربة.. 
عـىل  األلـوان  كل  رؤيـة  يريـدون  إنهـم 
قنـاة العراقيـة»، يف إشـارة إىل التلفزيون 

الحكومي.
وأضافـت أنهـا كانـت بحاجـة إىل إقنـاع 
والدتهـا باملوافقـة يف البدايـة، ثـم قبلـت 
العـرض، معتقدة أنهـا قد تسـتمر لفرتة 

وجيزة وتفشل.
وتابعـت رنـدا، التي لـم يكـن لديها خربة 
تلفزيونيـة سـابقة أو اهتمـام باألخبار: 
لبضعـة  سـيكون  األمـر  أن  «اعتقـدت 
أيـام فقـط وسـوف يـرون أنه لـن ينجح 

وسأغادر». 

لكـن رحلة رندا الشـاقة يف إثبات نفسـها 
اسـتمرت أكثر من سـتة أشـهر، تضمنت 
١٠ ساعات يوميا من التدريب عىل اإللقاء 
واالطالع عىل مواضيع السياسـة العراقية 
واإلقليميـة، وهي مواضيع لم تكن مهتمة 

بها يف السابق.
نجحـت أخـريا يف الظهـور ألول مـرة عىل 
شاشـة التلفزيـون خالل نـرشة الظهرية 
الرئيسـية يف سـبتمرب املايض وكانت هذه 

أول نرشة حية تلقيها للمشاهدين.
تقول رنـدا عن تلـك اللحظة: «لـم أرتكب 
خطأ واحدا ولكن عندما انتهيت من النرشة 
انفجـرت يف البكاء». وفقـا للصحيفة فإن 
رندا عبد العزيز هي أول سـيدة «سـمراء» 
تعمـل يف القنوات الحكومية عىل األقل منذ 
اإلطاحة بنظام صدام حسـني قبل عقدين 
من الزمن. وتنقل الصحيفة عن مسؤولني 
تنفيذيـني يف التلفزيـون الحكومـي القول 
إنهـم يعتقـدون أيضـا أنه لم يكـن هناك 
مذيعون تلفزيونيـون من أصحاب البرشة 
السـمراء خـالل حكـم صـدام الـذي دام 

عقودا.
جاء تعيـني رندا بعـد بحث عىل مسـتوى 

البالد أجراه رئيس شـبكة اإلعالم العراقي 
نبيل جاسم، الذي يؤكد أن «يف العراق ما ال 
يقل عن ١٫٥ مليون عراقي أفريقي.. وهم 
بحاجـة إىل أن يروا انعكاس أنفسـهم عىل 

التلفزيون.»
صـدم  توظيفهـا  أن  جاسـم  وأضـاف 
وأزعـج عددا قليـال من موظفي الشـبكة 
واملشـاهدين، وهو رد سلبي يسلط الضوء 
عـىل العنرصية الراسـخة يف العـراق، البلد 
الـذي يبلغ عدد سـكانه حـوايل ٤٠ مليون 

نسمة.
البـرشة  أصحـاب  العراقيـون  يتمتـع  ال 
تمثيـل  بـأي  أسـايس  بشـكل  السـمراء 

سيايس.
اذ ال يوجـد يف الربملـان العراقي نائب واحد 
مـن أصحاب البـرشة السـمراء، وال يوجد 
تقريبـا أي من كبار املسـؤولني السـود يف 

الوزارات الحكومية. 
معظـم أفـراد البـرشة السـمراء يف العراق 
يتحدرون من أصول أشـخاص مستعبدين 
السـاحل  إىل  أفريقيـا  رشق  مـن  جلبـوا 
الجنوبي للعراق بداية من القرن التاسـع، 
عرب تجارة الرقيق التي اسـتمرت أكثر من 

ألف عـام وانتهت يف بعض الـدول العربية 
قبل عقود فقط.ال يزال معظم األشـخاص 
من أصول أفريقية يعيشون يف جنوب البالد 

يف فقر مدقع وقلة يف فرص التعليم.
عندما يظهـر العراقيـون أصحاب البرشة 
السمراء عىل شاشات التلفزيون، عادة ما 
يكونون موسـيقيني أو راقصني أو يف أدوار 

كوميدية. 
يقول جاسـم إنـه يريد تغيري تلـك الصور 
النمطية عنهم، وهو يدرس أيضا منح رندا 
الفرصـة لتقديم برنامـج تلفزيوني يهتم 

بالشؤون السياسية.
يف حني انترشت حركة «حياة السود مهمة» 
يف معظم أنحاء العالـم، إال أن العراق ليس 
لديه سوى حركة ناشئة للمطالبة بحقوق 

السود.
ال يوجد إجمـاع بني العراقيـني من أصول 
أفريقية عىل التسـمية التي يطلقونها عىل 
أنفسهم، البعض يرفض مصطلح «أسود» 
أو «أفريقـي عراقـي» ألنهم يرونـه مثريا 
لالنقسام. اسـتقر الكثريون عىل مصطلح 

«أسمر» أو «ذو برشة داكنة».
يقـول املدافعـون عـن حقـوق أصحـاب 
البـرشة السـمراء إن العديـد مـن الطالب 
السود يرتكون املدرسة بسبب تنمر الطالب 

واملعلمني.
أفاد مسـح أجري يف عام ٢٠١١ أن معدالت 
األميـة بـني العراقيـني أصحـاب البـرشة 
السـمراء بلغت ٨٠ يف املئة، وهو رقم يزيد 
عن ضعف املعدل الوطنـي، ويعتقد أنه لم 

يتغري إىل حد كبري منذ ذلك الحني.
بعـد أن أتقنت التلفزيون، تقـول رندا إنها 
تعمـل عىل فكرة أن تكون قـدوة يمكن أن 
تلهـم العراقيـني ذوي البـرشة السـوداء.

وتضيف: «أحاول إثبات أن نموذجي يمكن 
أن يكون أمال للجميع، وأن لون برشتنا لن 

يمنعنا».

الرباط/ متابعة الزوراء:
عربت النقابـة الوطنية للصحافة 
املغربية عن انشـغالها البالغ كما 
عمـوم املغاربـة بمصـري الطفـل 
ريان الذي سـقط داخل برئ ضيق 

بشفشاون.
لهـا،  بـالغ  يف  النقابـة،  وأعلنـت 
عـن وقوفهـا مـع عائلـة الطفل 
يف هـذه النازلـة املؤملـة، وقالـت 
إن ”واجباتهـا املهنيـة والنقابيـة 
تفـرض عليهـا لفـت االنتبـاه ملا 
يعرتي بعض التغطيات الصحفية 
مـن رضب ألخالقيـات املهنة من 
جهـة، ومـن توظيـف يبتعـد عن 
قيم التآزر والتضامن يف مثل هذه 

الحاالت، وهو توظيف يصل أحيانا 
إىل السـماح ببث أنباء غري موثوق 

منها“.
ونوهـت النقابـة بالعمـل الجبار 
الـذي تقوم بهـا كل فـرق اإلنقاذ 
مـن وقايـة مدنيـة ودرك ملكـي 
وقوات مساعدة وسلطات محلية 
مـن  املتدخلـني  وكل  وجهويـة، 
مهندسـني وطبوغرافيـني وأطقم 
طبية، ودعـوات للجميع بالتوفيق 

والسداد.
الوطنيـة  النقابـة  دعـت  كمـا 
للصحافة املغربية عموم املراسلني 
بمكان  املتواجديـن  والصحفيـني 
الحادثة، وكـذا كل املواقع واملنابر 

بأخالقيـات  التحـيل  إىل  املهنيـة، 
املهنيـة التـي تفـرض التثبت من 
الخرب قبـل إعالنـه، واالبتعاد عن 
العناويـن والجمـل التـي تحفـل 
باإلثارة، وانتقـاء املحاورين ممن 
تتوفر فيهم األهلية، واالبتعاد عن 

محاورة وتصوير القارصين.
وقالـت النقابـة: ”إننـا يف لحظـة 
وطنية وإنسانية تتطلب أن يكون 
الهم األساس لنا جميعا هو إنقاذ 
الطفـل ريان، وإمـداد الرأي العام 
باملعلومة املوثوقـة. وبالتايل، فإن 
السـقوط يف فخ البحث عن اإلثارة 
عىل حسـاب الحقيقة ييسء لنبل 

املهنة وقيمها“.
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Ô„åÏ€a@Îá‰Á@áËfl
ليـل الصوفية مقطوعة موسـيقية من تأليف 
املوسيقي ( سامي نسيم ) والتي اشتملت عىل 
تنـوع جمايل تمظهر يف األنسـاق النغمية التي 
شـكلت ميلودي املقطوعة بدء“ من مقدمتها 
وإنتهـاء“ بقفلتها املوسـيقية ، وقبل الدخول 
يف تفكيك هذه األنساق النغمية نود املرور عىل 
عنـوان املقطوعة والذي يعـّد بوابة الدخول إىل 
عوالم املقطوعة الفنية والجمالية ، لقد عنون 
الفنان املوسيقي ( سـامي نسيم ) مقطوعته 
املوسيقية ب( ليل الصوفية ) وهو أي العنوان 
متكـون من كلمتـني األوىل ( ليـل ) والليل هو 
فـرتة زمنية بـني غـروب الشـمس ورشوقها 
، وهـذا ماسـنلحظه من موسـيقى توسـطة 
مقدمـة املقطوعة ونهايتهـا ، والكلمة الثانية 
هي ( الصوفيـة ) والصوفية هي أحد املذاهب 
اإلسـالمية متنوعـة الطـرق ومنهـا الطريقة 
 ، وغريهـا  والرفاعيـة  والقادريـة  الشـاذلية 
وتختلـف الطـرق حسـب مشـايخها ، لذلـك 
نلحظ التنوع يف تعاليم هذه الطرق الصوفية ، 
والتي ربما تأثر بها الفنان املوسيقي ( سامي 
نسـيم ) عندمـا ألـف مقطوعتـه املوسـيقية 
حيـث ضمنها تنوع جمـايل يف بناءاته اللحنية 
وتراكيـب جمله املوسـيقية ليؤكد ثـراء تنوع 
الطرق الصوفية يف تعاليمها وتربيتها ملريديها 
، فمـن الطـرق الصوفية من تؤكـد عىل كثرة 

الصمت وسـهر الليـل وليل الصوفيـة يختلف 
عن ليل اآلخرين فهم يسهرون الليل بذكر الله 
وبقلب خاشع وتفكر يف أالئه، ولذلك نلحظ أن 
الفنان ( سـامي نسيم ) قد حدد الليل واشتغل 
عىل تصويـر مايدور يف حلقـات الذكر الصويف 
وهنـا نلحـظ أن هنالك إشـارات لتنوع جمايل 
استمدها الفنان ( سامي نسيم ) من حاجات 
النفـس وروحانيتهـا التي هي سـمة واضحة 
للصوفية فاسـتطاع أن يحدد مسـار امليلودي 
مـن خالل تركيـب جمله املوسـيقية مصورا“ 
وجدانية منتجة لتنوع جمايل بدء“ من املقدمة 
التي تمظهريف أنساقها النغمية عنرص اإليحاء 
لهـذا الليل الصـويف املعتمـر بالذكـر واإليمان 
، والـذي ألقـى ظاللـه الجمالية عـىل مقدمة 
املقطوعـة يف بنية فضائها النـيص باعتبار أن 
التأليف املوسـيقي هو كتابـة والكتابة تفيض 
إىل نـص ، ودائمـا ماتكـون املقدمـة املتنوعة 
جماليـا“ مؤثـرة يف نفـس املتلقي / السـامع 

ومحفزة لتذوقه الجمايل.
تبـدأ املقدمة املوسـيقية برضبات مـن مقام 
الحجـاز عىل درجة ال ( فـا ) مع اإليقاع وهي 
أول تنـوع جمايل يضعـه الفنان املوسـيقي ( 
سامي نسـيم ) ربما أراد به تنوع مصطلحات 
الصوفيـة والتـي منهـا ( الفناء / السـالك / 
السفر ) ثم تعاد نفس البناءات امليلودية ولكن 
بشـكل مستمر أو مايسمى بالعرف املوسيقي 

( فرداش ) أي الريشة املستمرة لتؤكد الدخول 
إىل عوالم الصوفية ، ومن التنوع الجمايل إختيار 
مقـام الحجاز وهو من املقامـات التي توحي 
بالطمأنينة والراحة النفسية والهدوء واإليمان 
، ومن ثم نلحظ تنـوع جمايل أخر عندما يأتي 
بنـاء ميلـودي تتابعـي يتبعـه تنـوع ميلودي 
جمايل ثالثي تصاعدي ثم يعود ثانية إىل درجة 
اإلسـتقار وهي درجة ( فا ) وهـي يف الدقيقة 

1و38 إىل الدقيقـة 1و57 من زمـن املقطوعة 
وهذا البناء الفني للميلودي ربما أراد به الفنان 
( سامي نسيم ) أن يحاكي الطريقة املولوية يف 
رحلتها الروحية التي تذهب بها نفس املريد إىل 
أعماق العقل والقلب لتصل به إىل الكمال ومن 
ثـم العودة من هـذه الرحلة الروحيـة إىل عالم 
الوجـود بنمو ونضج ، ومن ثـم يطالعنا تنوع 
جمايل أخـر وهو عبارة عن رضبـات من نوع 

الكوردات اإليقاعية تحاور الرضبات اإليقاعية 
أللـة ( الرق ) يف الدقيقـة 1و58 حتى الدقيقة 
2و7 من زمن املقطوعة وهنا ربما أراد الفنان 
( سـامي نسـيم ) ترجمة موسيقية ملا ينشده 
أحـد الدراويش شـعرا“ يقول فيـه ( إذا رمت 
املنى يانفس روحي ملوالنا ) وعند كلمة موالنا 
ُتـرضب ثالث رضبـات ، لذلك ضمـن الفنان ( 
سامي نسيم ) مقطوعته املوسيقية برضبات 
عديدة محاكية رضبات دفوف املنشـد املولوي 
، ثـم نلحظ دخـول تنـوع جمايل أخـر عندما 
يبدء العـزف يتصاعد بوتريته وتتمظهر تقنية 
التكنيك العايل ومعها دخول ألة ( الرق ) بشكل 
بارز مـن الدقيقة 2و8 وحتـى الدقيقة 5و17 
ثانية مـن زمن املقطوعة املوسـيقية ليحاكي 
الفنـان ( سـامي نسـيم ) دخـول الدراويش 
حلقـة الرقص الدائـري لتبدء عمليـة الدوران 
حول نفسـهم عىل إيقاعات اإلنشـاد للوصول 
إىل ذروة الوجد وبشـكل حـركات رسيعة وهذا 
مافعلـه الفنان ( سـامي نسـيم ) يف البناءات 

التكنيكية لرسعة العزف والتي
تظهر مهـارة العازف للمقطوعة املوسـيقية 
كماهي مهـارة املريد الصـويف يف حلقة الذكر 
، حتـى نصـل إىل نهاية املقطوعة املوسـيقية 
والتي تسـمى يف العـرف املوسـيقي ( القفلة 
) ودائمـا مايحـرص املؤلـف املوسـيقي عىل 
إختيـار قفلة جمالية ملقطوعته املوسـيقية ، 

ألنها ُتَعْد أي القفلة املوسـيقية الثقل الجمايل 
للعمل املوسـيقي فيسـعى املؤلف املوسـيقي 
إىل تضمـني القفلة املوسـيقية صـورة ذهنية 
تؤثر عـىل املتلقي / املسـتمع بنوعها الجمايل 
فأحيانا“ تكـون غرائبية وأحيانا أخرى تبعث 
اإلندهـاش وأحيانـا تكـون قريبـة من نفس 
املتلقي / املستمع وثقافته ومخزونه الجمعي 
، وألن القفلة املوسـيقية هي أخر مايسـتمع 
إليه املتلقي سوف تظل عالقة يف ذهنه وتشكل 
له خالصة فهمه للمقطوعة املوسـيقية وهنا 
إختـار الفنان ( سـامي نسـيم ) اآلذان قفلة 
ملقطوعته املوسـيقية ملا لآلذان تأثري سـحري 
عـىل املتلقي الذي ألفـه منذ الصغـر وحملته 
الذاكـرة الجمعيـة جيل بعد جيـل ، وليضفي 
الفنان ( سـامي نسيم ) جمالية نوعية لختام 
مقطوعته املوسيقية بعشق ووجد صويف كما 
بدءهـا ، لقد إسـتطاع الفنان املبدع ( سـامي 
نسيم ) أن يقدم بتنوعاته املوسيقية الجمالية 
بدء“ من املقدمة املوسيقية ومرورا“ بالبناءات 
واإلنتقـاالات  املوسـيقية  الجمـل  وتراكيـب 
املقاميـة واإليقاعيـة التـي إسـتوحاها مـن 
الطـرق الصوفيـة وسـعى أن تكـون صـورة 
ملنهج هـذا املذهب وتعاليمه وليله املشـحون 
بالذكر واإليمان وهذا التنوع الجمايل ينسحب 
عىل جميع مؤلفات الفنان ( سـامي نسـيم ) 

املوسيقية.
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مثل طفل صغرْي

ُملِصق ٍ سمعه بعمود الهواتف ِ

يصغي لهمهمة غامضة ْ
كأَن قصائدُه اآلن سارقة ٌبعض ذاك الحديْث

أيستيقظ الطفل فيك

رجال ًجالسا ُخلف مائدة ٍ
حانيا ًكاألمومِة

يسرتق السمع يف قلبِه

ليمسك باللحظة الهاربة ْ
املحطة صامتة بني أوراقِه

والقطارات تخطف ُمرسعة ً عربها
وهو فيها الوحيْد

لغة ليس يعرفها غريُه
هويتُه ورق ٌ أبيُض

ويجهل أي مكان يريْد
املحطة ُمقفرة  

 و الفضاُء بأوراقه من جليد !
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   عرفـت األوسـاط الثقافيـة (منـور مـال 
حسـون) شـاعرة بعـد أن قدمـت مجاميع 
شـعرية باللغتني العربية والرتكية وغدت لها 
تجربة شـعرية تتسـم بسـماٍت خاصٍة بها 
مثل تغنيهـا باللون االخـرض والغنائية التي 
تحلق معها ولها مفردات يزدان بها معجمها 
الشعري. وكثريا ما تتمرأى مدينتها (كركوك) 
بني تالفيف سطورها الشعرية، كركوك التي 
تّيمت قلبهـا فأصبحت ترفع لهـا ابتهاالتها 
الشعرية، للمدينة التي شهدت والدتها وكيف 
انها ُعّمدت بشـمس قلعتها وتوضأت بمياه 
نهرها ( الخاصة) عندما كان يسـيل متدفقاً 
يوزع قبالِته الغريننية عىل ِضفتيِه اآلرستني 
, وهاهـي توظف موهبتها الكتابية يف جنس 
أدبـي آخر أال وهو فن القصـة القصرية، ويف 
اضمامـة من هـذه القصـص الطريفة التي 
صاغتهـا محاولة ان تتبوأ لهـا مكاناً يف بيِت 
هذا الفن العريـق . وقد خرجُت بأول انطباع 
بعـد قراءتها ان موضوعات الحب والشـغف 
تهيمن عليها، وكنت اتمنى عليها ان تتعاطى 
الِتقانـات واألسـاليب الحديثـة املبتكـرة يف 
اقامـة عوالـم هـذا الفـن مـن اجـل إضفاء 
الجـدة والحداثة والطرافـة والتجريب عليها 
، واالنطبـاع الثانـي الذي خرجـت من عاملها 
القصـيص ان القصص التـي تعاطتها تملك 
انفاسـاً روائيًة فهي يف مكنِتهـا ان تطورها 
وتطيلهـا وتمنحهـا قصـاً روائيـاً . والجدير 
بالذكـر ان غوايـات الروايـة جذبـت الكثـري 
مـن الشـعراء اىل تعاطيها وخـوض غمارها 

الكتابي والهبوط اىل عواملها التحتانية . 
الحديـث عـن فنهـا  وقبـل ان اسـتطرد يف 
القصـيص أردت ان أعرَف ما الذي حدا بها ان 
تنتقـل من جنس ادبـي اىل آخَر ، فلَم ال تبقى 
يف عاملها االول وتوطد دعائمه وتورق أزهاره 
الجميـالت، وبالطبـع هنـاك شـعراء جربوا 

حظوظهم يف إقامة أجناس أُخر ولعل ( جربا 
ابراهيـم جـربا ) هـو النموذج الـذي نجَح يف 
الفنون الكتابية التي تعاطاها شـعرا وقصاً 

ورواية ونقدا وترجمة.
تقف قصـة ( الرحيل اىل االمـس) يف مقدمة 
قصصهـا الجيدة التي تسـتوقف املرء ويجد 
عنوانهـا الـذي هـو العتبـة النصيـة األوىل 
يتناص مـع عنوان لكتاب للقـاص العراقي 
الراحل عبد السـتار نارص أال وهو ( الهجرة 
اىل األمـس) . وفيها تعـرب القاصة عن حبها 
ملدينتها (كركوك) عرب الشـخصية الرئيسية 
يف القصـة التـي امتهنـت حـب االثـار وغدا 
ديدنها الحياتي يف املحافظة عىل روح املدينة 
وطابعهـا التاريخي، هذه الشـخصية والتي 
إسـمها (آمال) تقـرر ان تتخصـص يف علم 
االثـار حتـى تتنفس عبـق معالـم مدينتها 

تؤنسـُن   ( (منـور  والقاصـة   . التأريخيـة 
تلـك املعالـم تجعلها تنبـض وتتنفُس تقول 

الكاتبة:
(وعماٌل ينبشـون جسَد االرض وكأن االرَض 

تِنئُّ وهي يف مخاض  مؤلم)
 ثيمة املروية ان اآلثار التي تكتنز بها كركوك 
هـي مـن حقهـا وعـدم السـماح للناهبني 
اماكـن  اىل  ونقلهـا  والفضوليـني رسقتهـا 
أخـرى ,واآلثـار هي روح املكن وشـخصيته 
وموسـيقاه املجمدة، لكون السـيدة (منور) 
تنحدر من قلعة كركوك فهي كربت وعاشت 
مـع آثارهـا الشـاخصة . فغـدت صديقتها 
مضفيًة عليها احاسيسها االنسانية . (آمال) 
اذن تحرتف وتتبنـى حرفة تنقيب اآلثار من 
اجل إدامة عشقها لرتاث مدينتها التليد. لقد 
تلبسـتها قمصـان هواهـا الكركوكي فهي 

تتماهـى يف خشـونة عملها وتعبـه . نقرأ يف 
القصة عىل لسانها :

” فهاجـُس الرحلـة اىل االمـس يصاحبنـي 
ورائحـة الطني العتيق تالزمني منذ سـنني“ 
ولحبها الشـديد لهـذه املدينـة التي رضعت 
هواها تعيش (آمال ) يف ماضيها ونابشة إياه 
حتـى مجد أيامها الغابرات . فهي ال تسـمع 

إال األصوات الصاعدة من مايض املدينة .
” واتـكأت عىل شـجرة التـوت الجاثمة عىل 

صدر القلعة ”. 
وكأن القاصة تعيدنا اىل أشجار التني يف أغنية 
كركوك الخالدة ” ليتني حجر يقيم يف اسافل 
القلعـة ” فشـاعر كركوك القديـم خلَّد هذه 
االشـجار والقلعة ونهرَها السمح الذي كان 
يفيض بمياهه املباركة اثناء مواسم الربيع.

يتمعـن الناظر يف قصـة (الرحيل اىل االمس) 
ويخرج منها باملالحظات التالية :

1 -القصـة متأثـرة بأنفـاِس منشـئتها 
الشعرية حيث نقرأ فيها :

” ورضـاب جرح اآلثـار املرسوقة يالزمها 
”

2 -عنوان القصة يتناُص كما اسـلفنا مع 
أحـد عناوين الكاتـب عبد السـتار نارص 

(الهجرة اىل االمس).
3 -تقـع يف القصة عىل نفس روائي يمكن 
تثويـره وتطويـره بحيـث يتطـور العمل 

الفني اىل رواية وبعرشات الصفحات.
4 -يف القصة تقريرية وتسـجيلية وكأنها 
تدخـل من القاصة يف مجريـات االحداث , 
والصواب ترك الحبكة تتشـكل وتنسـاب 

انثيالها األمثل.
5 -القصة بمثابة امثولة من الوفاء ملدينة 

الكاتبة املكان االول كركوك.
عشـق  عشـقان  القصـة  يف  -اجتمـع   6
انسـاني ثم انداَح وظلَّل عشقاً ضمَّ املكان 

بتأريخه وناسِه وآثاره.

—éÏÌ@‚aây
عـن دار ومكتبـة أوراق للطباعـة والنـرش 
والتوزيـع، صـدرت رواية ( ليـايل املعري )، 
للروائيـة والقاصة املغرتبة ابتسـام الطاهر 
املقيمـة يف لنـدن، والتـي حرصـت عـىل أن 
تطبع روايتها يف العراق، بعد زيارتها األخرية 
لبغـداد، وهي الطبعـة االوىل لهـذه الرواية، 
أهدتهـا اىل ” روح أبـي وأمـي ورفاقهما يف 

الوشاش _ حي املعري_.
الكتاب من القطع املتوسط  بثالثمئة وستة 
عـرش صفحـة، بغـالف ضـم صـورة ألحد 
األحياء الشـعبية، بتصميم من رشكة غالف 

للتصميم واالخراج الفني.
يف مقدمة الروايـة كتب الدكتور عبد الخالق 
حسـني عن أجـواء الروايـة: ”هـذه الرواية 
صـورة فوتوغرافيـة للمجتمـع العراقي، يف 
زمان ومكان معينني، تدور أحداثها يف وسط 
حي شـعبي ( الوشـاش)، الذي تغري اسمه 
فيمـا بعـد اىل ( حي املعـري ) أحـد األحياء 
الشـعبية الفقـرية يف بغداد، الزمن: السـنة 
األخرية من حكم الزعيم عبد الكريم قاسـم، 
والرصاعات الحزبية بني اليسـار والقوميني 
واالقطاعيني، تميزت الكاتبة بقدرتها الفنية 
يف الحبـك الروائي، واالنتقال من الحارض اىل 

املستقبل بإسلوب رسيايل شيق ..“.
الجديـر بالذكر ان الروائية ابتسـام الطاهر 

كتبت القصـة والقصة القصـرية، وأجادت 
بها، كمـا كتبت املقال بذات املهارة، ونرشت 
العديـد مـن القصص واملقـاالت يف الصحف 
املحلية والعاملية، لعل أبرزها سلسلة مقاالت 
يف صحيفـة الصبـاح الجديد حملـت عنوان 
”عىل رصيف الوطن“، ويف املرحلة االعدادية 
فازت بالجائـزة االوىل يف مسـابقة ثانويات 
بغداد للقصة القصـرية ،عن قصة (رصخة 

عرب االيام) .
صـدرت لهـا روايـة ( صخـب الشـوارع 
وضجيج الذكريات) عن مؤسسة أدب فن، 
تحدثت بها عن حكايات عدد من املغرتبني 
عرب حوارات مونولوجية، وثقت بها مراحل 
مهمة يف تاريـخ العراق، فكانت قريبة من 
الشـاعر العراقـي، وأحداثـه وحكاياتـه، 
ولـم تتأخر يف املشـاركة بالتظاهرات التي 
ازدحمـت بها الشـوارع العراقيـة فكانت 
صوتـا مثقفا قريبا مـن الوطن والناس يف 
سـاحة التحرير منذ عام 2011، اىل 2020 
لتؤكـد ان املثقف البد أن يكـون قريبا من 
قضايـا الوطن، ليس عىل الورق فحسـب، 
بـل عـىل الواقع بكل مـا أوتي مـن محبة 

وانتمـاء لهـذا الوطـن.
أخـريا لديهـا روايتـني قيد الطبـع (حصا 
الشـاطئ )عـن دار شـمس، و (متاهـة 

االحالم).
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* ê‡Óu جويس 

كان جيمس جويس يفّضل الكتابة أثناء 

اسـتلقائه عىل األرض ممـًدا عىل معدته، 

وكان يقوم باستخدام أقالٍم زرقاَء كبرية 

للكتابة مرتدًيا معطًفا أبيض اللون!

وعىل الرغم من ذلك فلم تكن هذه العادات 

نتيجة حّبه يف الغرابة وإنما كانت بسبب 

ضعـف نظـره، فاألقـالم الكبـرية كانت 

تسـمح له برؤية ما يكُتب، وأما املعطف 

األبيض فكان يعكـس الضوء عىل الورق 

حتى يرى بشكل أوضح.

* أونوريه دي بلزاك 

هنـاك الكثري مـن الُكْتـاب حـول العالم 

يرشبـون القهوة ويدمنونها، ليسـوا هم 

فقط، بـل العديد من البرش حـول العالم 

يرشبون القهوة كل يـوم طوال عمرهم؛ 

ولكن هل هناك إنسـان يمكنه أن يرشب 

مـن أربعـني إىل خمسـني كـوب قهـوة 

يومًيا؟!

هـذا هو بالضبط ما كان أونوريه يفعله، 

كان يـرشب مـن األربعني إىل الخمسـني 

كوب قهوة يومًيا، وكان يستيقظ كل يوم 

عند الواحدة صباًحا ليبدأ يف رشب القهوة 

والكتابـة املتواصلـة ملـدة اثنتـي عرشة 

ساعة، وقد كتب قرابة الواحد والتسعني 

رواية ومئة وسبعة وثالثني قصة؛ ويبقى 

السؤال الذي أطرحه عىل نفيس هل يمكن 

للقهوة أن تكون هي السبب يف هذا اإلنتاج 

الغزير أم ماذا؟

 * فريدريك شيلر

كان فريدريك يمتلك عـادة أغرب من كل 

العـادات التـي ُذكرت يف هـذا املقال، فقد 

كان يقوم بوضع التفاح الفاسـد يف ُدرج 

مكتبـه وتناولـه كل يـوٍم أثنـاء الكتابة 

إيماًنـا منه بـأن تناوله للتفاح الفاسـد 

يساعده عيل الكتابة ويمنحه اإللهام!

* ألكسندر دوماس

كان لدى دومـاس هوس متعلـٌق بألوان 

الـورق! فـكان يسـتعمل الـورق األزرق 

فـكان  الّشـعر  أمـا  الروايـات،  لكتابـة 

يسـتعمل الورق األصفـر يف كتابته، وأما 

املقـاالت فكان يسـتعمل الـورق الوردي 

لكتابتها.

األزرق  الـورق  نفـد  املـّرات  إحـدى  ويف 

فاضطر إىل اسـتعمال دفـرت أبيض اللون 

ممـا أثر سـلًبا عـىل أسـلوبه يف الكتابة، 

وهـذه الطريقـة كان يسـتعملها دائًما، 

فمن ذا يتخيل أن روايات رائعة كالكونت 

دي مونـت كريسـتو والفرسـان الثالثة 

ُكِتبـْت عـيل ورٍق أزرق؟

 *جاين أوستن 

جني أوسـتني كانت واحـدة من الكاتبات 

اللواتـي يمنحـن اهتماًما كبـرًيا ألبطال 

رواياتهـا، فقـد كانت ُتعنى بهـم لدرجة 

أنها تتخيل حياتهم املستقبلية بعد انتهاء 

روايتهـا وكأنهـم أشـخاص حقيقيـون 

ال مجـرد أبطال رواية مـن وحي خيالها 

هي!

وقـد كتـب ابن أخيهـا – چيمـس ادوراد 

 A memoir “ اوسـتني ليـه – يف كتـاب

of Jane Austen“ بأنهـا كانـت تجيـب 

يف حـال لـو ُسـئلت عـن أبطـال روايتها 

بـأدق التفاصيـل الصغرية عـن حياتهم 

املستقبلية.

* آرنست همنجواي 

آرنست همنجواي كاتب الرواية الشهرية 

”العجوز والبحر“ كانـت له أيًضا عادات 

غريبة حيث كان يلزم نفسه بكتابة 500 

كلمـة يومًيا وكان يكتب دائًما يف الصباح 

الباكـر واملسـاء متجنًبـا فـرتة الظهرية 

الحـاّرة، وكان مـن عادتـه أن يكتب أوًال 

بقلم الرصاص عىل الـورق، ثم نصوصه 

ويكتبهـا عـىل آلـة الطباعـة واقًفا عيل 

قدميه لساعاٍت دون أن يجلس.

* فالديمري نابوكوف 

كان فالديمري نابوكـوف الكاتب الرويس 

األمريكـي ذو الرواية الشـهرية ”لوليتا“ 

والعديد مـن الّروايات الشـهرية األخرى، 

يسـتعمل بطاقـات الفهرسـت يف كتابة 

جميع رواياته، حيث كان يضع البطاقات 

يف صناديـق رفيعة وطويلـة لتمكنه من 

تغيري ترتيبهم حسـب رغبته، حيث كان 

يكتـب مشـاهد رواياتـه بطريقـة غـري 

مسلسـلة عىل البطاقـات أوًال ثـم يرتب 

شـاء  كيفمـا  الصناديـق  يف  البطاقـات 

حتى ترتتـب أحداث الرواية؛ كما أنه كان 

يحتفظ دائًما ببطاقات أسـفل وسـادته 

حتى يـدّون أي فكرة ومشـهد يطرأ عىل 

باله يف الليل أو أثناء نومه.
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ظهور البقع عـىل املالبس كبقع العرق 
أو بقـع الـدم أو بقـع الزيـت أو البقع 
الناتجة عن تناول املرشوبات واملأكوالت 
أو البقع الصفراء من األمور التي تزعج 
ربـة املنـزل باألخص إذا كانـت املالبس 
بيضاء اللـون حيث أنها تظهر بشـكٍل 
واضح جداً، األمر الذي يستدعي البحث 
عـن أفضل الطـرق الكفيلـة يف القضاء 
عىل هـذه البقع والحفـاظ عىل املالبس 
أنيقـة ونظيفة يف حال لم تنجح الطرق 
االعتيادية يف غسـل املالبس عىل إزالتها، 
وسنتعرف يف هذا املقال عن أهم الطرق 
التي تساهم يف إزالة البقع الصفراء من 

املالبس دون إلحاق الرضر بالقماش.
ملح الطعام: نحرض إناء مناسب الحجم 
ونضـع فيه لـرتاً من املـاء باإلضافة إىل 
أربـع مالعق كبـرية من ملـح الطعام، 

نقـوم يف البداية بإذابة امللـح ونضع يف 
اإلناء قطعة املالبس املتسـخة وننقعها 
لفرتٍة من الوقت، بعد ذلك نقوم بدعكها 
إىل أن تـزول البقـع الصفـراء وتصبـح 

نظيفة.
البقعـة  عـىل  نضـع  األبيـض:  الخـل 
الصفـراء يف املالبـس القليل مـن الخل 
األبيض ونقـوم بفركها، ثم نرتكها ملدة 
عرش دقائق بعد ذلك نقوم بغسلها بماء 

الصنبور العادي.
بيكربونـات الصوديوم: نضـع يف وعاء 
مناسـب الحجم كمية من الخل األبيض 
والقليـل مـن بيكربونـات الصوديـوم 
حتى نحصل عىل عجينة سـهلة الفرد، 
نضع هذه العجينة عىل البقع الصفراء 
وُيفضل أن نرتكها ملدة ثالثني دقيقة بعد 

ذلك نقوم بغسلها بالطريقة املعتادة.

امليـاه الغازيـة: نضـع كمية مناسـبة 
مـن امليـاه الغازيـة عىل مـكان البقعة 
الصفراء يف املالبس ونرتكها لعدة دقائق 
حتـى تتحلل، بعـد ذلك نقوم بغسـلها 

باستعمال املاء العادي.
عصري الليمون: نخلـط عصري الليمون 
مع كميـة قليلة من املاء، ونضع املزيج 
عىل البقعة الصفـراء، ثم نقوم بفركها 
وتركهـا ملـدة عـرش دقائـق بعـد ذلـك 

نغسلها باملاء ومسحوق الغسيل.
سائل غسل الصحون: نخلط كمية قليلة 
من بيكروسـيد الهيدروجـني مع كمية 
مناسـبة مـن سـائل غسـل الصحون، 
نضـع املزيج عـىل أماكن تواجـد البقع 
الصفـراء ونرتكهـا ملـدة سـاعة كاملة 
بعـد ذلك نقـوم بفركها وغسـلها جيداً 

بالطريقة االعتيادية.

محلـول األمونيـا: نغمس إسـفنجة أو 
قطعة من القماش بكميٍة مناسـبة من 
محلول األمونيا، ثم نضعها فوق البقعة 
الصفـراء ونرتكهـا حتـى تـزول البقع 
بشـكٍل تام، بعد ذلك نغسلها بالطريقة 

املعتادة.
بسـحق  البدايـة  يف  نقـوم  األسـربين: 
حبتان من حبوب األسربين حتى تصبح 
كالبودرة، ثـم نقـوم بإذابتها يف نصف 
كوب من املاء الفاتـر، نضع املزيج عىل 

البقعة نرتكها ملدة ترتاوح من سـاعتني 
إىل ثـالث سـاعات حتـى تـزول البقعة 
الصفـراء ونحصل عـىل مالبس نظيفة 

خالية من البقع.
املـاء الدافئ : يجـب أن نسـتخدم املاء 
املـاء  اسـتخدام  عـن  ِعوضـاً  الدافـئ 
السـاخن عند تنظيف البقع الصفراء يف 
املالبس، وذلك  ألّن املاء السـاخن يجعل 
البقعة تلتصق أكثر باملالبس األمر الذي 

يصعب التخلص منها.

صفـة املرونة مهمة جداً ملسـتقبل 
سـالحه  هـي  فاملرونـة  طفلـك، 
ملواجهـة صعوبات الحيـاة، وتقبل 
األشياء غري املثالية، كما أنها تقّوي 
إرادته وتزيد تفاؤله، فال يستسـلم 

لليأس أو الهزيمة.
وهناك بعض النصائح املهمة التي 
يمكـن أن تسـاعدك يف تربية طفل 

يتمتع باملرونة.
1 - امنحي طفلك فرصة للكفاح

للكفـاح  فرصـة  طفلـك  امنحـي 
ومواجهـة مشـاكله بنفسـه، مـا 
يجعلـه أكثر قدرة عـىل التأقلم من 
أجل حل مشـاكله، وتقبل الظروف 

التي ال يمكن تغيريها.
بالشـعور  لطفلـك  اسـمحي   -  2

بالفشل
الشـعور بالفشـل من وقـت آلخر 
يعلّم طفلـك أن ليس كل ما يتمناه 
يدركـه، وأن عليه تقبـل الهزائم يف 
بعض األحيان، وهذا يجعله أقوى، 
وأكثـر قدرة عىل تخطـي األزمات، 

وال يستسلم بسهولة.
3 - تدريـب الطفـل عـىل االعرتاف 

بالخطأ
من السـهل أن يلقـي الطفل اللوم 
عىل غـريه عندما يقع يف مشـكلة، 
ولكن الصـواب هو تعويـد الطفل 
عىل رفض دور الضحية، واالعرتاف 
بالخطأ، وتحمل مسـؤولية أفعاله 

وقراراته.
4 - تعليـم الطفـل مهـارات إدارة 

األزمات
التعامـل مع األزمات لـه مهارات، 
يجـب أن تعلميهـا لطفلـك قبل أن 
ترتكيـه يكافح بمفرده يف مواجهة 

مشاكله.

5 - تعليم الطفل مهارة التعبري عن 
مشاعره

من املهم أن يتعلـم طفلك تصنيف 
مشـاعره، والتعبري عنها برصاحة 
يتعرف  الصحيحـة، حتى  والطرق 
إىل مشـاعره ويتفهمها ويتقبلها، 
ومن ثم يتمكن مـن التأقلم مع ما 

يزعجه.
6 - تعليـم الطفـل مهـارة ضبـط 

النفس
يف  طفلـك  تسـاعد  أدوات  هنـاك 
تهدئـة نفسـه عنـد الغضـب من 
أجل السـيطرة عىل انفعاالته، مثل 
القـراءة، والتلويـن، أو االسـتماع 
النفس  للموسيقى، ومهارة ضبط 
نعمة عظيمة تسـتمر مـع الطفل 
باقي حياته، وتساعده عىل التأقلم 
والتحيل بشـخصية مرنة وصبورة 

وحكيمة.
7 - الربـط بني نتائـج الطفل وبني 

الجهد الذي يبذله
ربـط نتائـج طفلـك بموهبتـه أو 
ذكائـه، يعلّمه الغـرور، أما ربطها 
بالجهد الذي بذله، فيعلمه املثابرة، 
كمـا يسـّهل عليه التأقلـم يف حالة 

التعثر.
8 - اعتذري عن أخطائك

وتمتعـي  لطفلـك،  قـدوة  كونـي 
بالتواضـع عندمـا تخطئـني، فـال 
بالخطـأ،  االعـرتاف  مـن  بـأس 
واالعتـذار عنـه، وبـذل الجهد من 
أجـل إصـالح مـا أفسـده خطؤك، 
فهذا يـرضب مثاالً إيجابيـًا مهماً 
لطفلك، يسـاعده عـىل التأقلم مع 
نفسـه بكل مـا يفعله من أشـياء 
جيدة أو أخطاء، وهذه أهم سمات 

الشخصية املرنة.

 لظروف املرض أو املوت، أو االنفصال 

أو الطـالق، أو االعتقـال والحبـس، 

قد يقـع عىل األم حمال كبـريا، تربية 

أبنائهـا تربيـة حسـنة، وسـد فراغ 

غياب األب عن القيام بمهماته.

وتكتشـف األم أنهـا تقـوم بدورهـا 

إضافة لدور األب، لتصبح ممارسـة 

لدور األمومة باإلضافـة لدور األبوة، 

وهو ما يتطلب منها مهارات إضافية 

كالحـزم والشـدة لتعويـض غيـاب 

األب.

فعـىل الزوجة أن تراعـي املوازنة بني 

تأدية دور األم مصدر الحب والحنان، 

وبني الحزم والشدة املطلوبة لتنشئة 

الشخصية السوية“.

وهنـا نصيحة توجه لكل أم: ”أبناؤك 

يسـتمدوا سـالمهم النفيس وقوتهم 

منك، فكونـي قوية قدر اإلمكان عىل 

تأدية هذه املهمة التي وكلتي بها“.

ازرعي يف أبنائك أهداف، ونمي ثقتهم 

بأنفسـهم، وال تكوني قاسية غليظة 

القلب واللسـان، وكثرية النقد واللوم 

عىل أبناءك.

وال تحمـل أوالدها مسـؤولية الحياة 

التـي يعيشـوها ”فهـم رشكاء معك 

يف الحيـاة وليسـوا املسـؤولني عنها، 

ومهمـا اختلفتي مع زوجك يف حاالت 

الطالق وغريها، ال تمألي قلب وعقل 

أوالدك بكـره أبيهم فالتقوي هي رس 

الربكة يف الذرية.

واحتسـبي تعبك ومجهودك عند رب 

العاملني، وجددي نيتك يف رحلة الرتبية 

ونمي ثقافتك الرتبوية حتى تساعدك 

يف تربية أبنائك.
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هل تواجهني مشـكلة حقيقية يف التخلّص من 
الكيلوغرامـات الزائـدة التـي تضايقك؟ وهل 
تسـألني نفسـك من وقـت آلخر: ملاذا تفشـل 
معي خطط إنقـاص الوزن رغم كل املحاوالت 
وكل الجهـود التـي أبذلهـا؟ ربما أنـت محّقة 
يف تسـاؤلك ألن هنالـك دائمـاً بعـض األخطاء 
الشـائعة واألسـباب التي ال تخطـر عىل بالك 
والتـي قد تكون هي السـبب، كمـا أن حلولها 

أبسط مّما تتصّورين!
إختصاصيـة التغذية يف جامعة لندن الدكتورة 
دون جاكسـون تطلعك عىل سبع من األخطاء 
الشائعة التي قد تقعني فيها والتي تحول بينك 

وبني الرشاقة:
1 - لسـت دقيقة يف حسـاب ما تأكلينه خالل 

اليوم
تشري الدراسـات إىل أن الغالبية تنىس ما تأكله 
طوال اليـوم أو تتغافل عّمـا تحتويه األطعمة 
الجانبية غري املحسـوبة من سـعرات حرارية 
تكـون مختبئـة يف الصلصـات وبعـض أنواع 
السـلطة والدهون والسـكريات املضافة، كما 
أنهـا تغـّض الطرف عّمـا تأكله يف املناسـبات 
الخاصـة والحفـالت ورحالت الطائـرة، إال أن 
الجسـم ال ينىس أو يغّض الطرف، ورسعان ما 
تتحّول هذه السـعرات غري املحروقة إىل دهون 
وشـحوم تتجّمـع يف الفخذيـن أو البطن أو ما 
شـاء لها مـن مـكان! ويف هذا اإلطـار، ترشح 
جاكسون: «لقد تابعت بنفيس إحدى السيدات 
خالل يوم كامل وسـألتها عّمـا تناولته طوال 
اليوم من طعام، فذكرت يل الوجبات الرئيسـة 
لكنها نسـيت ما قضمته مـن طعام وهي تعّد 
سندويش ابنها الذاهب إىل املدرسة، أو تذّوقها 
كميـات غري قليلة من الطعام الذي تعّده أو ما 
التهمتـه مّمـا تبّقى من طعـام األوالد ألنها ال 
تريده أن يذهب هـدراً، أو بعض اللقمات التي 
أكلتها أمـام صغريها كي تشـّجعه عىل األكل 
وكـي تؤّكد له أن الطعـام لذيذ وال يفّوت أو ما 
تضعه عىل سـلطة الخرض من صلصات غنية 

بالسعرات».
2 - تدعني وزنك ليزداد إىل رقمني

إن املعادلـة الواضحـة التي يعمل بها الجسـم 
تؤّكـد أن إنقـاص الـوزن بعـدد كيلوغرامات 
تتكّون من رقم واحد أسهل بكثري من التخلّص 
من عدد الكيلوغرامات التي تتكّون من رقمني. 
فإذا ازداد وزنك، عىل سبيل املثال، كيلوغرامني 
يمكـن أن تتخلّـيص منها بشـهر واحد، بدون 
الحاجـة إىل إحداث تغيريات كبـرية وجوهرية 
عىل نظامـك الغذائي، وكل مـا عليك فعله هو 
تقليل السـعرات الحراريـة وإنقاصها بمقدار 
500 سـعرة يوميـاً (حوايل نصـف كيلوغرام) 
عـن طريق تقليـل كميـة ونوعيـة الطعام أو 
عن طريـق إحراقها بالحركـة والرياضة، ملّدة 

أسبوع واحد حرصاً!
تنّبهـي لزيـادة الـوزن مـن البدايـة وعالجي 
املشكلة قبل أن تستفحل وراقبي وزنك بشكل 
جّيـد، واألفضـل أن تلجئي إىل قيـاس الخرص 
والـورك والفخذيـن بشـكل منتظم وشـهرياً 

عىل أقـّل تقدير، كي تعالجي األمـر مبكراً وال 
تصدمي حني تقفني عـىل امليزان يف أحد األيام 

وترين أن عقاربه تشري إىل أرقام مفزعة! 
3 - تنكريـن جوعك وحاجتك إىل الطعـام

إنه أمـر طبيعـي أن تكوني جائعـة يف أوقات 
معّينة من اليـوم. وبدالً من التغايض عن هذه 
الحقيقة أو إنكارها، خّططي لوجبات غذائية 
جّيـدة وصحية وقليلـة السـعرات. النصيحة 
التـي أقّدمها لك هـي: ال تبقي ألربع أو خمس 
سـاعات بدون طعام، ألن عواقب هذا السلوك 
سـتكون عكس مـا تتصّورينه. أعـدّي بعض 
األغذيـة الخفيفة والقليلة السـعرات لتأكليها 
عند شـعورك بالجـوع، وإذا كنت امرأة عاملة 
وتشكني من وجبات الطعام غري املناسبة التي 
يقّدمهـا املطعـم أو الكافترييا خـارج البيت، 
ضعـي يف حقيبتك بعـض الوجبـات الصحية 
الخفيفـة كالفاكهـة واللبـن الرائـب املطّعم 

بالنكهات أو بعض املكرسات. 
4 - تخلـو قائمـة طعامـك مـن كثـري مــن 

األغـذية
أنت مصيبـة يف قـرارك يف اإلمتناع عـن تناول 
«املايونيـز»، ولكـن، ال تذهبي بعيـداً يف الئحة 
السـعرات  قطـع  يف  تبالغـي  وال  املمنوعـات 
الحراريـة مـن وجباتـك، كمشـتقات األلبان 
والجزر والخرض الدرنية كالبطاطا والشمنـدر، 
فقـط ألنـك سـمعت من يقـول إنهـا عوامل 
مسـاعدة عىل زيادة الـوزن! ال تنظري إىل كل 
نوع من الطعام بشـكل منفرد، بل تعاميل مع 
الوجبة كلّها وبشكل كامل. وتذّكري أن شطب 
أغذية بكاملهـا من الئحة طعامك قد يؤّدي إىل 

حرمان جسمك من أغذية رضورية ومفيدة.
5 - تمتنعني عن أكل كل أنواع الدهون

إن الخـرباء يؤّكـدون أن الطعـام قليـل الدهن 
يشـّكل أفضل الطـرق لتقليـل الـوزن. ولكن 
الدراسـات الجديدة تؤّكد أيضـاً أن تناول قليل 
مـن الدهون الصحيـة األحادية غري املشـّبعة 
بالرتافـق مع وجبـات غذائية غنيـة باأللياف 

والربوتـني يمكن أن يسـاعد يف إنقاص الوزن، 
ألنها تشـعرك بالشـبع لفرتة طويلة، ما يقلّل 
من كميـات الطعام التي تسـتهلكينها يومياً. 
تمّتعـي بالطعـام الـذي يحتوي عـىل الدهون 
املسيطر عليها كثمرة األفوكادو وزيت الزيتون 
وسـتجدين  واملكـرسات،  السـلمون  وسـمك 

سـهولًة أكرب يف إنقاص وزنك.
6 - تلتزمني بنوع معنّي من الطعام

قـد ال تستسـيغني فكـرة متابعـة املسلسـل 
التلفزيوني نفسـه يوماً بعد آخر، ولكن عندما 
يأتـي األمـر إىل الطعام، فأنـت تأكلني كل يوم 
الطعـام نفسـه الـذي يحتـوي عىل سـعرات 
حرارية قليلة (اللبن الرائب للفطور والسـلطة 
للغداء وصدر الدجاج املشـوي للعشاء)! وهذا 
أمر غري صحي بالتأكيد، ألن عدم تنّوع الطعام  
ومحدوديـة األصنـاف يمكـن أن يحرمـك من 
كثري من املـواد الغذائية الرضوريـة للجسـم. 
باإلضافـة إىل أن تنـاول نفـس أنـواع الطعام 
يومياً وبشـكل رتيب، يمكن أن يقودك إىل امللل 
وكـره الطعام وإىل الرغبـة القوية يف األكل من 
نوعيات أخرى بعشوائية ورشاهة، ما يؤّدي إىل 

زيادة الوزن يف نهاية األمر.
7 - أنت غري واقعية يف نظامك الغذائي

كـي تكونـي واقعيـة يف تعاملـك مع نفسـك، 
خذي ورقًة وقلماً وأشـريي إىل ما يناسبك وما 
ال يناسـبك. فـإذا كنت مـن النسـاء العامالت 
املنشـغالت وغري القادرات عىل الطبخ كل يوم، 
أكتبي الئحة باألطعمة التي تحتاجينها واذهبي 
يف أحد أيام العطلة األسبوعية للتسّوق، وقومي 
بتحضري بعض الوجبات التي يمكن أن تأكليها 
طوال األسـبوع. أما إذا كان عملك يتطلّب منك 
تناول الوجبـات خارج البيـت، فابحثي دائماً 
عـن مطعم يقـّدم الوجبـات البسـيطة قليلة 
السـعرات. وإذا اضطرّتـك الظـروف لألكل يف 
مطعم ال يلتزم بالطعام قليل السـعرات، عليك 
أن تضعـي الكوابح لنفسـك وتـأكيل نصف ما 

اعتدت أكله.

يف ظل االنتشـار الهائـل ملتحور (أوميكـرون) والذي لوحظ 
أنـه يرتكـز يف الحلق تحديـًدا، بدأت توصيات الخـرباء تتواىل 
بخصوص اسـتبدال فحص األنف املعتمد لتشخيص كورونا 

بفحوصات اللعاب، والتي يعتقد أنها قد تكون أكثر دقة.
جائـت توصيات عدد من األطباء والخرباء حول العالم، وفق 
عدد من دراسـات الطبية التي أجريت حول مدى دقة اجراء 
فحـص اإلصابة بفـريوس (أوميكـرون) عرب اللعـاب، ذلك 

للدقة العالية.
وتأتي هذه التوصيات يف ظل انتشـار متحـور (أوميكرون) 
عىل نطاق واسـع حول العالم مؤخرًا، فتبًعـا للخرباء؛ غالًبا 
مـا يرتكز الفريوس يف بداية اإلصابـة يف الفم والحلق، أي أن 
محاولـة رصد وجوده يف األنف يف املرحلة األولية من اإلصابة 

قد ال تكون مجدية. 

ويعّد الحصول عىل مسـحة من اللعـاب املتواجد يف تجويف 
الفـم هو الطريقة األكثر دقة لرصد اإلصابة مبكرًا، وهذا قد 
يسـاعد عىل تشخيص اإلصابة قبل عدة أيام من تشخيصها 

من خالل فحوصات األنف املعتادة.
وقـد تكون فحوصـات اللعاب هامة بشـكل خـاص لرصد 
متحـور (أوميكرون)، فرصد هذا املتحورالرسيع االنتشـار، 
وذو فـرتة الحضانة القصرية نسـبًيا مبكرًا يعد أمرًا يف غاية 
األهميـة التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة ملتابعة حالـة املصاب 

ووقاية من حوله من تبعات مخالطته دون تأخري.
ولكن يف املقابل، نتعرف عىل سلبيات فحصوصات اللعاب:

1 - عـدم جهوزية العديد من املختـربات حول العالم للقيام 
بفحوصـات اللعـاب.2 - عـىل الرغم مـن أن تركيز فريوس 
كورونـا يرتفـع يف اللعاب خـالل أيام اإلصابـة األوىل، إال أن 
األنـف قد يكون املكان األكثـر مالءمة لرصد الفريوس خالل 
املراحل الالحقة، حيث يرتفع تركيز الفريوس يف األنف الحًقا 

ليتفوق عىل تركيزه يف اللعاب. 
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املكوّنات
خمرية - ظرف

ماء دافئ للعجن - كوب
سكر - ملعقة صغرية
ملح - ملعقة صغرية

زيت زيتون - ملعقتان كبريتان
دقيق - كوبان ونصف

للوجه:
جبن سائل - 5 مالعق كبرية

مايونيز - 3 مالعق كبرية
زيتون أخرض مقطع - ملعقتان 

كبريتان
زيتون أسـود مقطع - ملعقتان 

كبريتان
بحسـب   - مقطعـة  طماطـم 

الرغبة
طريقة العمل

 - ذّوبي الخمـرية يف املاء الدافئ 
ثـم اتركي املكونـات جانباً حتى 

تتفاعل.
 - يف وعاء متوسط الحجم، ضعي 
السـكر، امللح، الزيت وكوب من 
الدقيق ثم اخلطي املكونات حتى 

تتداخل.
 - أضيفي ما تبقى من الدقيق ثم 
اخلطي املكونات من جديد حتى 

تحصيل عىل عجينة متماسكة.
 - ادعكـي العجينة عىل سـطح 
صلب منثـور بالقليل من الدقيق 
حتـى تصبـح لينـة، غطيها ثم 
اتركيهـا جانباً لحوايل 30 دقيقة 

حتى تتخّمر.
 - حّمي الفـرن عىل حرارة 180 
درجة مئوية ثم قّسمي العجينة 
وافـردي كّل منها يف صينية فرن 

مدهونة بالقليل من الزيت.
الحجـم،  متوسـط  وعـاء  يف   -  

ضعـي كًل مـن الجبـن السـائل 
واملايونيـز ثم اخلطـي املكونات 

حتى تتجانس.
 - احدثـي فجـوات يف العجينـة 
بواسطة شوكة ثم ادهني مزيج 
الجبن عىل الوجه، انثري الزيتون 

األسود واألخرض عىل الوجه.
 - وّزعـي رشائـح الطماطم عىل 
وجه العجينة ثم ادخيل الصينية 
اىل الفرن لحواىل 20 دقيقة حتى 

تنضج.

كثرية هـي األمور التـي نراها 
ونحتـك بهـا بشـكل متواصل 
ولكـن ال نعـرف الهـدف مـن 
ورائها او مـن وراء تصميمها 
بالشـكل التـي هـي عليه. هل 
سـألتم يوًمـا مـا الـّرس وراء 
ارتـداء الطبـاخ قبعـة عاليـة 
تحديـًدا وليـس قبعـة عاديـة 
كالتـي يرتديهـا النـاس الذين 

يمتهنون املهن األخرى؟
لم يتـم تصميم قبعـة الطهاة 
بالصدفة ومن دون سبب وجيه 
يدعو اىل ذلـك. فالقبعة العالية 
التي تغطي رأس الطباخ باتت 

أساسية يف زّيه.
اذ إّن قبعـة الطهـي الطويلـة 
واملنتفخـة مـن األعـىل تحمي 
املطبـخ  حـرارة  مـن  الـرأس 
اىل  الهـواء  مـرور  وتسـهل 
داخـل القبعـة ممـا يقلـل أثر 
حـرارة املطبـخ عـىل الطهاة، 

فيسـتطيعون إكمـال عملهـم 
بشكل طبيعي.

تجدر اإلشـارة أن تقليد ارتداء 
الطهـاة للقبعة يعـود اىل العام 
شـعرة  أثـارت  عندمـا   1727
عثر عليها ملـك انكلرتا حينها 
يف حسـائه غضبه واشـمئزازه 

كل  معاقبـة  اىل  دفعـه  ممـا 
الطهاة بحلق رؤوسهم بشكل 
كامل وفرض عىل بعض منهم 
ارتداء القبعة بشـكل إجباري. 
هكذا انترشت هذه العادة حول 
العالـم لتبصح واجًبـا وتقليًدا 

يتبعه الطهاة يف املطبخ.
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اختبـار  يسـاعد  ان  املمكـن  مـن 
شخصية بسيط عىل اكتشاف الكثري 
من الطباع والصفات الخاصة. ومن 
هذه الصفات مـدى التمتع بالذكاء 
العاطفية  العالقـات  عىل مسـتوى 
واالجتماعيـة ومـدى القـدرة عـىل 
تحقيق النجاح يف اطارها. ومن اجل 
خوض اختبار الشخصية هذا يجب 
النظر اىل الرسـم وتحديـد الحيوان 

الذي تتم رؤيته اوالً. 
من اجل خوض اختبار الشـخصية 
هذا اذاً يجب النظر اىل الرسم وتحديد 
الحيوان الذي تتم رؤيته من النظرة 

االوىل اي بعد ثوان معدودة. 
-الثور الربي 

تعنـي رؤيـة الثـور الـربي التمتع 
بالكثري من املرونة والقدرة عىل حل 
املشـكالت التي تنشـأ مع اآلخرين 
بسـهولة والحـؤول دون تفاقمها. 
وهذا ما يساعد عىل بناء الكثري من 

العالقات الناجحة. 
-الدب 

تشـري رؤية الدب قبل اي شكل آخر 
اىل القـدرة عـىل اقتنـاص الفـرص 
املناسبة من اجل اخذ القرارات التي 
ترتبط بالعالقات مع اآلخرين. وهو 
ما يسـهم يف جعـل هـذه العالقات 

هادئة ومستقرة.   
-الظبي 

يف حـال رؤية الظبـي اوالً فهذا يدل 
عىل التمتـع بالحكمـة والحنكة يف 
مـا يتعلـق بالتعامل مـع املجتمع. 
وهذا ما يحول دون نشوء الخالفات 

طويلة االمد مع اآلخرين.  
-الذئب 

يمكن ان تكشف رؤية الذئب التمتع 
بالكثـري من الـذكاء عىل مسـتوى 
العالقـات االجتماعيـة. وهـذا مـا 
يسـاعد عـىل بناء شـبكة واسـعة 
مفيدة منها وعىل تحقيق االستقرار 

عىل الصعيد العاطفي.  
-النرس 

قد تعنـي رؤية النرس فور النظر اىل 

الرسـم عـدم القدرة عـىل مواجهة 
اي سـوء فهـم ينشـأ يف العالقـات 
االجتماعية  بروية وهدوء. وهو ما 

يعني غالباً تحوله اىل خالف. 
-الهر 

من املمكن ان تتم رؤية الهر اوالً. 
وهـذا يعني الكثري مـن الدهاء يف 
التعامـل مـع اآلخريـن والقـدرة 
عـىل دفعهم اىل تغيري آرائهم يف ما 

يتعلق بالعديد من املواقف. 
-االرنب 

قد تعني مشـاهدة االرنب قبل اي 
حيـوان آخـر يف هذا الرسـم قدرة 
كبرية عىل التحمل. وهذا ما يعني 
االجتماعية  الخالفـات  مواجهـة 
بصـرب وهـدوء والقـدرة عىل حل 

املشكالت بسهولة. 
-السنجاب 

يمكن من يخوض هذا االختبار ان 
يرى السـنجاب. وهذا ما يشري اىل 
البحث عن املتاعب يف املجتمع عن 
طريق االنتقاد املتواصل والسـعي 
اىل تصحيـح اخطاء اآلخرين وهو 

ما قد ال يعجبهم. 
-القندس

من املمكن ان تتـم رؤية القندس 
يف هـذا الرسـم. وهذا ما يكشـف 
الكثري مـن الدقـة يف التعامل مع 
اآلخرين يف املجتمع والحرص عىل 
مراعاة مشاعرهم يف كل املواقف.  

-السمكة 
يمكـن ان تـدل رؤية السـمكة يف 
هذا الرسم عىل تقلب رسيع للرأي 

وتبديل للمواقف من دون مقدمات. 
وهذا مـا يجعل بنـاء العالقات مع 

اآلخرين امراً غري سهل. 
-الحرباء

يمكـن ان تعني مشـاهدة الحرباء 
ايضاً املزاج املتقلب وعدم القدرة عىل 
التعامل مـع اآلخريـن بموضوعية 
وهـدوء. ولهـذا ال يمكـن يف هـذه 
الحالـة بنـاء الكثري مـن العالقات 

االجتماعية. 
-الوطواط 

يف اختبـار الشـخصية هـذا قد تتم 
رؤية الوطواط الصغري. وهذا يعني 
الرغبـة يف ابعاد اآلخرين عن الحياة 
الشخصية ويف كتم االرسار واظهار 
ذكـي  تـرصف  وهـو  الغمـوض. 
للغايـة وخصوصـاً يف املجتمعـات 

الفضولية.     

بأحـد األيـام رأى األسـتاذ عـىل 
شـاطئ البحـر عقـرب يغـرق، 
فقرر سـحبه من املـاء، وعندما 
أراد القيـام بذلـك وأخـذه، لدغه 
العقـرب، ونتيجـة لأللـم الناجم 
من لدغة العقرب، سـمح السـيد 
للعقرب بالسـقوط مرة أخرى يف 
املاء فأخذ يغرق، فحاول السـيد 
من جديد سحب العقرب من املاء 
فوخـزه مجدًدا، ثم ألقى به باملاء 

ُمجدًدا.
وكان أحـد تالميـذ هـذا السـيد 
ُيراقبـه مـن بعيـد، فاقـرتب من 

معلمه وقال:

عفـًوا يا سـيدي، ولكـن هل أنت 
عنيد لهذه الدرجة! ال ُيمكنك فهم 
أنـه يف كل مـرة تقـوم بمحاولة 
سـحب العقرب من املياه سـوف 

تتلقى لدغة منه؟
فأجابه السيد:

إن طبيعة العقرب اللدغ وهذا لن 
يغيري يف طبيعتي وهي مسـاعدة 

اآلخرين.
ثم وبعد لحظات، استخدم املعلم 
ورقة، وسحب أخريًا العقرب من 
املياه وأنقذ حياته، ثم وجه كالمه 

لتلميذه الشاب، وتابع:
ال ُتغيري طبيعتك إذا كان شخصا 

اتخـذ  فقـط  إليـك،  يـيسء  مـا 
االحتياطات الالزمة، فالبعض يف 
السعادة، والبعض  الحياة يتلقى 

اآلخر يقوم بإنشائها.
الحديـث  يف  املعلـم  اسـتمر  ثـم 

وقال:
عندما تقدم لك الحياة ألف سبب 
وسبب للبكاء، فعليك أّن ُتبني لها 

أن لديك ألف سبب وسبب لتبتسم. 
عليك االهتمام بضمريك وبنفسك 
أكثـر مـن االهتمـام بسـمعتك. 
ألن الضمـري هـو ما أنـت عليه، 
وسـمعتك هو ما يقوله اآلخرون 
عنك. فكـر يف نفسـك وضمريك. 
ومـا كان يفكـره األخريـن فيك. 

فهذه مشكلتهم!

قصة المعلم والتلميذ والعقرب

صــــورة و حــــدث
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همسات وخواطر ..
-إذا فرقت األيام بينكما فال تتذكر ملن كنت حتب 
غير كل إحساس صادق وال تتحدث عنه إالّ بكل 

ماهو رائع ونبيل فقد أعطاك قلباً.. وأعطيته عمرا 
وليس هناك اغلى من القلب والعمر في حياة 

اإلنسان. 
كرى شجوني من أجلها تدمع  -لكم في الذّ

عيوني، فإذا طال الزّمان ولم تروني، فابحثوا عنّي 
على من أحبّوني، وإذا زاد الفراق ولم تروني، فهذا 

روني.  كالمي به تذكّ
-إذا جلست يوماً وحيداً حتاول أن جتمع حولك 

ظالل أيام جميلة عشتها مع من حتب، أترك بعيداً 
كل مشاعر األلم والوحشة التي فرقت بينكما 

حاول أن جتمع في دفاتر أوراقك كل الكلمات 

جلميلة التي سمعتها ممن حتب، وكل الكلمات 
الصادقة التي قلتها ملن حتب.

غزل عراقي
ــن  اخلدي ــاير  وتس ــع  دم ــك  ردتــــــــــــ ــا  م
ــك  ردت ــي  ال ــا  بالدنيــــــ ــر  وذخ ــون  ع ــة  ان
ــاك  أترجـــــ ــع  ارج ــدك  بع ــت  البي ــة  وحش
ــالفتـــك  ــى س ــي حت ــك كولش ــني بي وحش
ــن  مودعيــــــــ ــت  جي ــك  جيت ادري  ــو  ول
ــك  ودعتــــ ــت  جن ــت  همي ــل  األق ع  ــت  جن
ــروح  ت راح  ــي  عين ــن  ع ــل  غف ادري  ــا  م
ــك ــن وكت ــت اض ــا جن ــل م ــص بالعج ويخل

Ò5«Î@Úó”

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

تتذكـر بطوالتـك القديمة وتسـتطيع من خاللها 
التغلـب عىل عقبة تواجهك يف عملـك منذ عدة أيام. 
تذكر هذه البطوالت حل سـهل وبسيط لشحن طاقتك 
ورفـع معنوياتـك لقهر أي مشـكلة أو أزمـة يف حياتك 
ومستقبلك. تشعر بتحسن عند حلها وتفكر يف االحتفال 

مع األصدقاء خارج املنزل.

كـن أكثر جديـة وانفتاحا مع الزمـالء، وعليك 
املبـادرة إىل إعـادة تصويـب الوضـع اليـوم قبل 
الغد. يمر هذا اليوم بتحديات كبرية تحسـم وضعك 
العاطفي إما سـلبا أو إيجابا، احذر مشـكلة زوجية أو 
مواجهة عائلية. ينتابك شـعور باإلرهاق سببه طمعك 

يف زيادة ساعات العمل إلنجاز مشاريعك برسعة.

ربما تجد من حولك يهاجمونك بدون سـبب أو 
داع، لذلك احرتس منهم. دعك من الحديث معهم 
ألنـه بـال جـدوى. فكر قبـل أن تتـرصف، وال تجرب 
نفسـك عـىل التـورط يف أي يشء أو يف مـرشوع يجعلك 
تشـعر بعـدم االرتياح. رياضة امليش سـتجعلك تشـعر 

بالراحة وستخفف الضغوط التي تشعر بها.

مبادئـك ومعتقداتـك قـد تتعـارض مـع أحد 
زمالئك يف العمل أو مـع الحبيب. أحدكما واقعي 
جدا واآلخر مثايل جدا! يتسم أحدكما باللطف واللني 
بينما يبدو اآلخر قاسيا وفّظا. هذه عالمة واضحة عىل 

رضورة االنفصال واستحالة استمرار العالقة بينكما.

هل تشعر بأن قلبك متعلق بشخص ما تعرفت 
عليه يف مكان عملك؟ إذا كنت انجذبت لشـخص 
ما بالفعـل، فال ننصحك أن تدخـل يف عالقة جديدة 
يف الوقت الراهن. قلبك ما زال مجروحا بسـبب عالقتك 
السابقة. كن صبورا وال تتعجل. يجب أن تكون املشاعر 

متبادلة من الطرفني!

ستخضع الختبار ما اليوم، لذلك استعد ألحداث 
واسئلة غري متوقعة. قد تتوقف عىل حياتك اليوم 
عىل سؤال. أفضل طريقة اليوم للتغلب عىل الضغط 
والتوتر االسـتماع إىل بعض األلحان املوسيقية الهادئة. 

يجب أن تتحدى أي يشء من أجل حياة أفضل.

التفكـري يف األمـور املاديـة قد يسـبب لك الشـعور 
بالصـداع. قـد تحتـار بـني الرغبـة يف إدخـار أموالك 
للمسـتقبل وبـني الرغبة يف رشاء يشء مـا تحتاجه اآلن. 
ربمـا يكـون أمامك فرصـة للجمع بني األمريـن يف آن واحد. 
ادخر جزءا من املال واسـتغل الجـزء املتبقي يف عمل صفقة 

مربحة واشرت بأرباحها ما تحتاجه!

تتوّسـع اآلفاق واآلمال الكبرية وتتجدد الطموحات، 
فقـد تكـون عـىل موعـد مـع مفاجـأة جيـدة وحظ 
اسـتثنائي يف العمل واملـال. محاوالت الرشيـك للتأثري يف 
قراراتـك لن تنفع، ويجـب أن تتعامل مع األمـر بوعي كبري. 
الوقايـة خـري من العالج وهذا ما سـتعرفه يف األيـام القليلة 

املقبلة.

تختار مجموعة من األصدقـاء منزلك لالجتماع فيه 
اليوم ملناقشـة بعض املوضوعات التي تتعلق بالفن أو 
الروحانيات. عىل األرجح سـتقرتب من هـؤالء األصدقاء 
نظرا لتواجد عوامل مشـرتكة بينكما. تشـعر أن الوقت الذي 
تقضيه معهم مثمر ومفيد. إن ما يحدث اليوم قد يكون سببا 

يف التئام جرح من نوع ما إما لك أو لشخص ما.

إذا كنـت تبحـث عـن الوقت الصحيـح لتنمية 
إحـدى مهاراتـك أو موهبـك فهـذا هـو الوقـت 
املناسـب. يجـب عليـك أن تكبـح طموحاتك بعض 
اليشء اليوم وتكون أكثـر واقعية. وأن تعي جيدا قيمة 
ما لديك، وتذكر أن يف أغلب األحيان أبسـط األشياء هي 

التي تجلب السعادة للفرد.

كل األمور تبدو غريبة بالنسـبة لـك اليوم، فاملنزل 
غري مرتب من وجهة نظرك واألثاث يحتاج إىل تجديد 
وحتـى أنـت غري سـعيد وغـري راض عن نفسـك. حول 
الطاقة الكامنة إىل عمل. تحرص عىل تصحيح كل يشء تراه 
خاطئا مـن وجهة نظرك. ال تهتم! سـتختلف األمور تماما 

غدا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

املعلومـات التـي جمعتهـا مؤخـرا من بعض 
املصادر قد تكشـف لك مفاجأة هذا اليوم. ربما 
تخوض تجارب مختلفة وتكتشـف بعض املجاالت 
الجديـدة. جهـودك سـتجذب انتبـاه من يهمهـم األمر 

وربما تكون سببا يف حصولك عىل ترقية أو عالوة.

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl
كيف أتعامل مع معاكسات 

زمالء المهنة؟

 1778 - التوقيع عىل التحالف العسـكري 
األمريكي / الفرنيس بعد أن دعمت فرنسا 
املسـتعمرات الثالث عرش األمريكية خالل 
حـرب اسـتقاللها ضـد اململكـة املتحدة، 
وقام بتوقيـع التحالف كل من من الجانب 
األمريكي بنجامـني فرانكلني ومن الجانب 

الفرنيس لويس السادس عرش.
 1817 - القائـد األرجنتينـي خوسـيه دي 
سـان مارتني يعرب جبال األنديز مع جيشه 

لتحرير تشييل من االحتالل اإلسباني.
  1819 - السـري توماس ستامفورد رافلز 

يؤسس سنغافورة.
    1820 - جمعيـة االسـتعمار األمريكية 
إلنشـاء  أسـود  أمريكـي   86 أول  ترسـل 
مسـتعمرة فيما أصبح الحًقا يعرف باسم 
ليبرييا وذلك يف بداية موجة إلعاده السـود 

ألفريقيا.
ضمـن  تدخـل  نيوزيلنـدا   -  1840     

املستعمرات الربيطانية.
    1922 - التوقيع عىل معاهدة واشـنطن 
البحريـة وذلـك للحد من التسـلح البحري 
لكل من الواليـات املتحدة واململكة املتحدة 

واليابان وفرنسا وإيطاليا.
    1952 - األمـرية إليزابيـث تتـوج ملكة 
عىل اململكة املتحدة بعـد وفاة والدها امللك 

جورج السادس.
املسـلحني  مـن  مجموعـة   -  1974
الفلسـطينيني يحتلون السـفارة اليابانية 
يف الكويت ويحتجزون السـفري وأربعة من 
الدبلوماسـيني ومستشـار نفطـي ياباني 

و11 موظًفا.
1984 - بدايـة أحداث ما يعرف بانتفاضة 
6 شـباط يف لبنان ضد حكـم الرئيس أمني 
الجميل والتي انتهت بالسـيطرة عىل غرب 
بـريوت بيـد أحـزاب املعارضة وانقسـام 

الجيش.
    1998 - ”مطار واشنطن الدويل“ يتحول 

اسـمه رسـمًيا إىل ”مطار رونالد ريغان“.
    2006 - ميشـال عون وحسن نرص الله 
يوقعـان عـىل وثيقة تفاهم سياسـية بني 
التيـار الوطنـي الحر وحزب اللـه وذلك يف 

”كنيسة مار ميخائيل“.
-األونـروا تقـرر إيقاف تزويـد قطاع غزة 
باملعونات اإلنسـانية بعد أن قامت سلطة 

حركـة حمـاس املسـيطرة عـىل القطـاع 
بوضـع يدها عىل مئات األطنـان من املواد 
الغذائية املرسلة إىل القطاع، وحماس تعزو 

ذلك إىل حدوث خطأ غري مقصود.
 -محكمة باكسـتانية تأمـر برفع اإلقامة 
الجربية عـن مهندس قنبلتهـا الذرية عبد 

القدير خان.
التونـيس  السـيايس  اغتيـال   -  2013     
شـكري بلعيد، أحد مؤسـيس تيار الجبهة 

الشعبية .
    2014 - انطالق األلعاب األوملبية الشتوية 
2014 يف سوتيش (روسيا)، وقد أقيم حفل 

االفتتاح يوم الجمعة 7 فرباير 2014.
    2015 - الحوثيـون يصـدرون إعالنـاً 
دسـتورياً لحـل الربملان وتشـكيل مجلس 

رئايس، بعد انقالب اليمن 2014.
    2016 - زلزاٌل ِبُقوَّة 6.4 درجات يرضب 
تايـوان ويتسـبب ِبمقتل 41 شـخًصا عىل 

األقل.
    2017 - الكنيست اإلرسائييل يقر قانون 
تبييـض املسـتوطنات، بتأييـد 60 عضـوًا 

ومعارضة 52.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊رأيس
1قوة طاغية o محب إىل درجة الوله

2أول من اخرتع ماكنة الخياطة
3نصف تامر o مخرتع الحرير االصطناعي

4متشـابهان o متشابهان o كسب مسابقة
5اظهر وجها مرحبا ومبتسما o بيت الدجاج o فصل وصنف
6يلبـس ثيابـا جميلة ومريحة وطويلة o مخرتع سـاعة اليد 

(معكوسة)
7من عنارص ماء البحر

8مخرتع ماكنة التصوير امللون
9مادة الحياة الحمراء o خشوع وهدوء يف الصالة

10مخرتع سماعة الطبيب
أفقي

1مخرتع الطباعة
2مخرتع الرباشوت o جسم

3نصف رتبت o مخرتع املفاعل النووي
4دكاكني صناعة خفيفة o جوال

5تجنح للسلم o مرشد
6لعبة من لعبات الطاولة

7عصـا يف األرض تشـد بها الخيمـة o من السـاحل الرشقي 
للمتوسط قديما

8ادخرت o من الحيوانات ذات الجلد املرتفع الثمن
9اسم مؤنث (معكوسة) o حرف عطف

10مكتشـف املوجـات الكهرومغناطيسـية o مخـرتع قلـم 
الرصاص

اختبار شخصية يكشف درجة الذكاء في العالقات 
ÚÓóÉí@paäbjnÇa

أنـا فتاة عمري 22 سـنة، أعمل طبيبـة، بتقدير امتيـاز، قريبا بدأت 
العمـل، ولكني أجد مضايقات ومعاكسـات يف مكان العمل من بعض 
األطبـاء، وأنـا ال أجيـد التـرصف، فكرهت نفـيس، يف البدايـة كانت 
مواجهتـي لهم قويـة، ولكني تعبت، مـاذا أفعل واللـه إني فكرت أن 

أتخىل عن العمل.
النصائح والحلول:

سعدنا بهذا الرفض بالتنازل عن القيم واملبادئ، فاستمري يف مقاومة 
تلك املحاوالت البائسة، وتجنبي الخلوة بهؤالء األشقياء الذين يريدون 

أن يتجاوزوا هذه الحدود.
ونحـن ال نؤيد فكرة االسـتعجال يف ترك العمـل إالَّ بعد أن تتأكدي أنك 
ا إذا كانت األمور تحت السـيطرة، ونعتقد أن مثلك من  عىل خطـر، أمَّ
الحريصات تستطيع أن تفعل ذلك، فتوقفي عن أي تجاوب مع أمثال 

هؤالء األرشار الذين يحاولون العدوان عىل خصوصيتك كامرأة.
واعلمي أن املرأة هي التي تملك القرار، فإن املرأة إذا تمسكت بمبادئها 
ا إذا حاولت املرأة  ال يسـتطيع أكرب رجل عىل وجه األرض أن ُيبادر، أمَّ

أن تتنازل - وهذا ما ال نريده - فإن عند ذلك يتجرأ عليها السفهاء.
اتخذي ما شئت من االحتياطات، وإذا كان هناك مجال لالنتقال ملكان 

اخر يكون افضل، وعىل كل حال: نتمنى أالَّ تصيل إىل مرحلة الخطر.
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دبي/ الزوراء/ ظافر جلود:

جمال  اإلماراتي  الفنان  رواية  رشحت 

عىل  للمنافسة  الغابة»  «ربيع  مطر 

أن  بعد  للكتاب،  زايد  الشيخ  جائزة 

الطويلة  للقائمة  وصولها  عن  أعلن 

للمسابقة، معربا عن سعادته للوصول 

الحجم،  بهذا  جائزة  عىل  واملنافسة 

والتعمري،  بالبناء  املقرون  والسمها 

وهو اسم الوالد املغفور له الشيخ زايد 

ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن 

بالفخر  الشعور  تعطينا  فالجائزة 

وتتوج مسرية طويلة يف األدب، وبالذات 

قيمتها  تأخذ  فهي  لذا  للمرسحيني، 

وإن  العالم،  مستوى  عىل  الفكرية 

للقائمة  الرواية  تصل  أن  الطموح  كان 

القصرية أيضاً. 

مطر،  جمال  والكاتب،  واملرسحي 

للمرة  الرواية  كتابة  تجربة  يخوض 

الثانية ألنه يطمح ان يكون روائياً، ثم 

ألن املرسح والسينما عمل جماعي، قد 

تكتب نصاً مرسحياً فتدخل يد مهندس 

والديكور،  الصوت  ومهندس  اإلضاءة 

وجد  لهذا  الرواية،  يف  يحدث  ال  وهذا 

والبحث  الرواية،  كتابة  يف  أكثر  الحرية 

أيضاً عن نفسه فيها يف الوقت نفسه.

ويضيف مطر : لقد خضت تجربة كتابة 

بأني  آمنت  ألنني  الثانية  للمرة  الرواية 

سأكون روائياً، فقد وثقت بنفيس أوالً، 

بتقنيات  تأثري  من  كثرياً  واستفدت 

كتابة  يف  الشعر  من  وكذلك  املرسح، 

«كليلة  كتابة  أحاول  التي  الرواية» 

أحداثها  تدور  حيث  عرصية،  ودمنة» 

رصاع  حول  خيالية  فانتازية  أجواء  يف 

مقاليد  يملك  من  عىل  الغابة  حيوانات 

السلطة والقوة فيها.

ومراحل  فكرتها  نشأة  كيفية  وعن 

كتابتها، يقول :  بدأتها يف أول فرباير/

يونيو/  ٣٠ يف  وأنهيتها  املايض،  شباط 

أشهر،   ٥ استغرقت  أنني  أي  حزيران، 

منذ  مخيلتي  يف  تدور  فكرتها  أن  علماً 

شغيل  هي  وكانت  عاماً،   ١٥ نحو 

الشاغل طوال تلك املرحلة، وبعد نضوج 

انبثقت  وقد  أكتبها،  أن  قررت  الفكرة 

منذ  سمعتها  صغرية  نكتة  من  الفكرة 

وشعرت  وفأر  أسد  بني  تدور  سنة   ١٥

كأن  فني،  ملرشوع  تصلح  بأنها  حينها 

فلم  مثالً،  متحركة  رسوم  فيلم  تكون 

البداية كرواية، ولكن  يف  كتابتها  أقصد 

بعد ترددات ومشاورات قررت أن أكتبها 

القدير  الفنان  من  وبتحريض  كرواية، 

الصديق ناجي الحاي.

لسان  عىل  الرواية  جاءت  وملاذا   *

الحيوانات؟

شخصيات  فيها  تكون  أال  تعمدت   -

الحيوان  تخص  حكاية  وكأنها  برشية، 

أعيد  أن  الالوعي  يف  أريد  وكأنني  فقط، 

كتابة كليلة ودمنة، لتكون شاهدة عىل 

العرص.

فيلم  إىل  الرواية  تحويل  سيتم  وهل   *

كرتوني؟

نتفاوض  زلنا  ما  للفيلم  بالنسبة   -

الرواية  وبالفعل  التكلفة،  مسألة  يف 

تستحق أن تتحول إىل فيلم كرتوني ألن 

الحكاية قابلة للتأويل ومناخات الرواية 

مناخات شعرية وسينمائية.

الجائزة  عىل  حصولها  تتوقع  وهل   *

األوىل؟

بالتأكيد  هي  والرواية  ذلك،  أتمنى   -

وال  والشعر،  الحكاية  بني  ما  مزيج 

تأثري  من  كثرياً  استفدت  أنني  يف  شك 

يف  الشعر  من  وكذلك  املرسح،  بتقنيات 

صياغة «ربيع الغابة»، فالرواية جاءت 

امتألت  وأيضاً  صافية،  شعرية  بلغة 

ينظر  داخيل  يف  املخرج  وكأن  بالحوار 

من األعىل لشخصيات العمل يف الرواية.

أحيا كل منهما حفًال غنائًيا مساء يوم  رحمة رياض ووائل كفوري 
الرياض سيتي،  الرياض يف بوليفارد  الخميس ضمن فعاليات موسم 

وسط تفاعل ضخم من قبل متابعي كل منهما.
العراقية رحمة رياض عىل خشبة املرسح،  النجمة  البداية صعدت  يف 
وسط استقبال حافل من الجمهور الذي عرب عن مدى سعادته بلقائها 
وترديد  بالتصفيق  الجمهور  معها  تفاعل  كما  السعودية،  يف  مجدًدا 

كلمات أغانيها يف الحفل.
إىل خشبة املرسح بعد  النجم وائل كفوري  من جانبه، صعد بعد ذلك 
واستقبله  املميزة،  أغانيه  أجمل  من  بمجموعة  ليشدو  رياض  رحمة 
التي  أغانيه  أجمل  من  مجموعة  وقدم  حافًال،  استقباًال  الجمهور 

أطربت الحضور، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبري.
وحرص عدد من الجمهور املتابع والحارض للحفل، عىل مشاركة عدد 
التواصل  مواقع  عرب  الحفل،  لحظات  أجمل  توثق  التي  الفيديو  من 
رياض  رحمة  النجمني  من  كل  بأداء  وأشادوا  املختلفة،  االجتماعي 

ووائل كفوري.
حفلهما  يف  رياض  رحمة  مع  ثنائيته  كفوري  وائل  الفنان  ويواصل 
مؤخرًا  إحيائهما  من  فرتة  بعد  وذلك  الخميس،  مساء  بالسعودية 
حفل غنائي برتكيا، كما أن وائل كفوري كان قد أحيا حفل سابق يف 

السعودية يف العام املايض بمهرجان «ساوند ستورم» بالرياض.

يف برنامج حواري جديد يتطّرق 
ومسائله،  الحب  قضايا  إىل 
شؤون  عىل  الضوء  ويسلّط 
النجمة  تطّل  وشجونه،  الحب 
 MBCالكبرية، يرسا، عىل قناة ١
الحب»  يف  «كالم  برنامج  مع 
نجوم  حلقة  كل  يف  لتستضيف 
جانب  إىل  العربي،  العالم  من 
تتطّرق  متنوعة  أخرى  فقرات 
خالل  من  والعالقات  الحب  إىل 
حكايا الناس الواقعية من جميع 
الثقافية  والخلفيات  األعمار 
مختلف  وعرب  واالجتماعية، 

مجاالت الحياة. 
وفيما يأتي الربنامج 

ضمن عّدة محاور، تلتقي يرسا 
نجوما من العالم العربي يف حواٍر 
وّدٍي قوامه العفوية واملصارحة، 
الحب  إىل  ضيفها  مع  متطرّقًة 
كالحب  الجوانب،  مختلف  من 
الحقيقي،  والحب  وآثاره،  األول 
الذي  والحب  األفالم،  يف  الحب 
يكلّله الزواج، وإمكانية استمرار 
بعد  حتى  أو  الزواج  بعد  الحب 
االنفصال.. إىل غريها من القضايا 
التي يطرح النجوم فيها آراءهم 
عىل  مستندين  وتلقائية  بصدق 

تجاربهم الشخصية.
عىل  أشخاصا  يرسا  وتلتقي 
لتسألهم  فتستوقفهم  الطريق، 

املسائل  من  بالعديد  آرائهم  عن 
املتعلقة بالحب.. ويطّل من داخل 
االستوديو عدد من األزواج الذين 
مختلف  يف  حب  بتجارب  مّروا 
ضمن  وذلك  الحياتية،  مراحلهم 
واعرتاف،  مصارحة  جلسات 
منهم  واحد  كل  يبوح  حيث 
الشخصية،  تجربته  بخالصة 
أكسبته  ما  أبرز  عىل  وييضء 
ودروس،  ِعرب  من  التجربة  تلك 
وما تركته يف نفسه من ذكريات 
سعيدة  ولحظات  ومرة  حلوة 
لفهم  محاولة  يف  حزينة،  أو 
والحب من  العالقات  ديناميكية 

دون إعطاء أحكام مسبقة. 

ويف موازاة جميع تلك املحاور، 
الربنامج  فقرات  تتخلّل 
الطابع  علمية  إطالالت 
التميمي،  نادية  للدكتورة 
استشارية علم النفس العيادي 
علم  يف  دكتوراه  عىل  الحاصلة 
النفس واملتخصصة بالعالقات 
مداخالتها  لتقدم  الزوجية، 
والتحليلية  والنفسية  العلمية 
القضايا  من  قضية  كل  حول 
املطروحة.. فما هي اإلمكانيات 
إىل  للوصول  السيكولوجية 
هناك  وهل  املستدام؟  الحب 
ناجحة  لعالقات  خفية  أرسار 

مدى الحياة؟ 

@¿@äÏË‡ßa@Êbiã�Ì@übÌä@ÚºäÎ@äÏ–◊@›ˆaÎ
übÌã€a@·éÏ∑@b‡Ë‹–y

ÒáÌáu@ÒçÓfl@Åã�€@¡�ÉÌ@HãnÌÏmI

@b‘Ój�m@ãƒzm@H›uÏuI@
áÌÎäá„c@Ôœ@aãÓ�Ç

مـن الواضـح أن مواقـع التواصـل االجتماعـي تحـاول قـدر 
اإلمـكان مجاراة املوضة، أو ما بات يعرف بحسـب لغتها هي 

بـ“الرتيند“.
فعىل الرغـم من أن العصفـور األزرق كان زاد عدد الكلمات 
املسـموح بها يف التغريدات عىل مر السنني من 140 إىل 280 
كلمة، وجد أن ذلـك ال يكفي عىل ما يبدو، فتحرك بإجراءات 
جديـدة، حيث كشـفت ترسيبـات حديثة أن موقـع (تويرت) 
يخطـط لطرح ميـزة تلبـي احتياجـات املسـتخدمني الذين 

يرغبون يف  مشاركة أفكارهم يف مقال واحد طويل.
ونرشت الباحثة التقنية الشـهرية، جان مانشـون وونغ، عرب 
حسـابها، صورة لعالمة تبويـب جديدة يحـّرض (تويرت) لها 

تحمل اسم ”Twitter Articles“، أي مقاالت تويرت، 
والتـي تتيح كتابة مقاالت طويلـة، إال أنها لم 

تكشـف ما إذا كانت امليزة سـتكون متاحة 
لجميع املسـتخدمني، أو ما إذا كان سـيتم 
طرحها عىل نطاق واسـع حول العالم، أو 
ما إذا كانت سـتكون حرصية ملشـرتكي 

خدمة ”تويرت بلو“.
ويف أول تعليق من الرشكة عىل الترسيبات 
بشأن ميزة ”مقاالت تويرت“، أكد متحدث 
باسـمها يف ترصيحـات ملوقع ”يس نت“ 
أن الرشكـة ”تبحـث دائمـا عـن طـرق 
جديـدة مثـىل ملسـاعدة األشـخاص عىل 
بدء املحادثات واملشاركة فيها، كما أعلن 
املتحـدث أن العصفور األزرق سيكشـف 

مزيداً من التفاصل قريبا.
يذكر أن (تويرت) كانت أعلنت قبل سنوات 
(يف 2017)، طرحهـا إمكانية كتابة 280 
حرفا ضمن التغريدة لجميع املستخدمني 
الذين يسـتخدمون اللغات املدعومة، بما 

يف ذلك اللغة اإلنجليزية.

حذر فريق األمان يف Pradeo، مسـتخدمي 
مـن  التحقـق  عـىل  ”أندرويـد“  أجهـزة 
هواتفهـم بعـد اكتشـاف تطبيـق خطـري 
املرصفيـة  التفاصيـل  يـرسق  أن  يمكـن 
الشخصية.وأصدر التحذير العاجل من قبل 
فريق األمان يف Pradeo، الذي وجد تطبيقا 
 “2FA Authenticator” مشهورا يسـمى
قادرا عـىل تثبيت برامج ضارة عىل أجهزة 

”أندرويد“ بعد تنزيله.
ومـا يجعل هذا التهديد أسـوأ هو أن هذه 
األنـواع من التطبيقات ُيعلن عنها بالفعل 

عـىل أنهـا تسـاعد يف الحفـاظ عـىل أمان 
األجهزة عـن طريق إضافة طبقات إضافية 

 2FA Authenticator األمان.ويقـوم  مـن 
 Vultur بالعكس تماما مع إصابة األجهزة بخلل يسمى

هدفه الوحيد هو استهداف الخدمات املالية ورسقة األموال 
من الحسابات املرصفية.ويعد التهديد خطريا للغاية لدرجة 

أنه بمجرد تنبيه جوجل باملشـكلة األسبوع املايض، حظرت 
التطبيق عىل الفور تقريبا من متجر ”بالي“.

ابتكـر العلمـاء يف معهـد البحوث 
املركـزي لعلـم األوبئة لـدى هيئة 
”روس بوتريب نـادزور“ طريقة 
جديدة تكشف عن 3 أنواع فرعية 

من متحور ”أوميكرون.
بمـا يف ذلـك BA.2 ورصح املكتب 
بوتريـب  ”روس  يف  الصحفـي 
نـادزور“ للصحفيني بأن االخرتاع 
الوقت  سيسـمح باالسـتجابة يف 
الوضـع  يف  للتغـريات  املناسـب 

الوبائي.
”روس  نرشتـه  بيـان  يف  وجـاء   
بوتريـب نـادزور“: لقـد اخـرتع 
لعلـم  املركـزي  البحـوث  معهـد 
األوبئة يف ”روس بوتريب نادزور“ 
تكنولوجيا مختربية جديدة تهدف 
إىل تحديد ثالثة خطوط من ساللة 
كورونا..  لفـريوس  ”أوميكرون“ 
يوسـع هذا االخـرتاع الذي حققه 
علمـاء معهـد البحـوث املركـزي 
األدوات  ترسـانة  بعيـد  حـد  إىل 
األوضـاع  ملراقبـة  املسـتخدمة 

الوبائية يف البالد. 
الدراسـات باسـتخدام  وأجريـت 
اختبـار PCR.. وحسـب الوكالـة 

فـإن االخرتاع سيسـمح باملراقبة 
الفريوسـية الرسيعة واالستجابة 
املناسـب للتغـريات يف  الوقـت  يف 

األوضاع الوبائية.
الجديـد  االخـرتاع  فـإن  إذن، 
للعلمـاء الروس يتعـرف عىل كل 
الخطـوط املعروفـة حاليا ملتحور 
”أوميكـرون“.. ويف نفس الوقت، 
عند التعرف عـىل إحدى الطفرات 
املمكن  ملتحور ”أوميكـرون“ من 
كذلـك التمييـز بـني خطـي 1 و 
 del69 طفـرات    3 بــ   BA.2
 del143-145 ،ins214 و   -70
”.  وأضـاف العلماء أنـه من أجل 
   BA.1 إيجاد اختالفات بني خطي
الـرضوري إجـراء  و BA.3 مـن 
دراسـات جديـدة، يقـوم العلماء 

بها اآلن.
وأوضـح كامل خفيـزوف، رئيس 
الفريـق العلمـي لتطويـر طـرق 
القائمـة  الجديـدة  التشـخيص 
عـىل تقنيات التسلسـل أن ظهور 
خطـوط فرعية للسـاللة ال يعترب 
مفاجـأة من وجهة نظـر التطور 

الفريويس.
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الفنانة  لحفل  املنظمة  الرشكة  كشفت 
إلحيائه  تستعد  والذي  املقبل،  أنغام 

الجاري  شباط/فرباير   ٢٥ يوم 
واحد  رشط  عن  عابدين،  بقرص 
وهو  الحفل،  الجمهور  لحضور 
دون  األطفال  دخول  عدم 
كل  اتباع  مع  سنوات،  ست 

االحرتازية  اإلجراءات 
املتفق عليها.

يذكر أن أنغام كانت قد 
حسابها  عرب  للحفل  رّوجت 

الصور  تبادل  الرسمي يف تطبيق 
نرشت  حيث  (إنستغرام)، 

البوسرت الخاص للحفل الذي ُتحييه برفقة 
أوكسرتا املايسرتو هاني فرحات. 

أما عن الدويتو الذي جمعها ألول مرة 
أن  أنغام  فرتى  كفوري،  وائل  مع 
األوىل،  اللحظة  منذ  جذبتها  األغنية 
كما أن وائل كفوري شخص لطيف 
التي  جداً، واألغنية من أحىل األغاني 

ُطرحت يف العام املايض.
وتحدثت أنغام عن تجربتها مع االكتئاب 
االكتئاب  من  تعاني  ظلت  إنها  قالت  حيث 
وتوقفت  تماماً  تعافت  حتى  أعوام  أربعة  ملدة 
لتشعر  لديها  التي  للنعم  تنظر  وأصبحت  األدوية  عن 

بالراحة.
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توقف  لتنفي  أيام  قبل  خرجت  أنها  رغم 
ياسمني  تبدأ  لم  الرمضاني،  مسلسلها 
خاصة  تحضريات  بأي  اآلن  حتى  صربي 
بعملها الدرامي لرمضان ٢٠٢٢، ويبدو أن 

لديها مرشوعاً آخر..
الربامج  لنجمات  صربي  ياسمني  تنضم 
وافقت  أنها  علمت  حيث  الواقعية، 
واقعي  برنامج  تقديم  عىل  مبدئياً 
الشهرية،  املنصات  إحدى  شاشة  عرب 
اليومية  ياسمني  الربنامج حياة  ويشهد 
مع  واجتماعاتها  الخاصة  وسفرياتها 

املاركات العاملية التجارية.
ويرتدد أن أول حلقة تنطلق من باريس 
لتصوير  صربي  ياسمني  وجود  أثناء 
التي   Cartier ملاركة  إعالنية  حملة 

ستكون الراعي الرسمي للربنامج.
أزمة  ستواجه  صربي  ياسمني  أن  ويبدو 
وحيدة قبل عرض حلقات الربنامج وهي مع 
الفرتة  خالل  واسعاً  جدالً  أثار  الذي  والدها 

املاضية بترصيحاته املسيئة لها.
وتحاول حالياً املنصة التفاوض معه وعرض 
كل الحلقات التي سيتم ذكر اسمه فيها قبل 
أن  املقرر  ومن  نهائياً،  حذفها  أو  إذاعتها 

يحمل الربنامج اسم ياسمني صربي.
ياسمني تحضريات  تواصل  آخر،  عىل صعيد 
ينتمي  الذي  الجديد  السينمائي  فيلمها 
أوىل  وسيشهد  الكوميدية  األعمال  لنوعية 
سلسلة  بعد  املطلقة  السينمائية  بطوالتها 
مسريتها  خالل  السينمائية  النجاحات  من 

املهنية.
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القلوب،  لذهابهم  تتفطر  االعزاء  واألشخاص  العظماء  يرحل  عندما 
لكونهم رجال األمة وفخرها وصمام أمن قيمها ومبادئها التي نرتفع 
بها اىل مصاف االمم الكبرية ذات االسهامات الكربى يف حياة البرشية.. 
اليوم ال نرثي رجال عاديا او شخصا عابرا، بل نرثي احد رموز العراق.. 
نقف اليوم بصمت مذهولني ونحمل مشاعر عميقة تشتعل فيها اللوعة 
رجل  ودعنا  الرجال،  ككل  ليس  رجل  رثاء  موقع  يف  وااللم  والحرسة 
القانون وهو يحمل هموم شعبه.. رجل القانون الحقوقي طارق حرب 
تتناول حكايات  افكار جميلة  وزميلنا وعوننا يف كتابة ما يحمله من 
الرتاث العراقي بأسلوبه السلس الذي ال يخلو من حبكة وطرائف، ولم 
يكن املرحوم طارق حرب رجل قانون فقط، فقد كان مؤرخا لتاريخ 
العراق فهو موسوعة بحجم البحر، زاخر بكنوز املعرفة، وأيما سألته 

اجابك اجابة علمية بحصافة رأي وفكر نري. 
وعمل ليل نهار لخدمة قضايا امته التي تمر بأزمة سياسية خانقة.. 
التاريخ  ينجب  لم  الذين  العظماء  هؤالء  أحد  زياد،  ابو  حرب،  طارق 
به  ارتفعت  متميزة  طاقات  فيها  تجلت  موهبة  الخالق  وهبه  مثلهم، 
اىل قمة املجد حتى بات اسمه علما من اعالم العراق.. رجل ليس ككل 
مؤلفات  من  الفذ  الرجل  تركه  فما  الرموز،  ككل  ليس  ورمز  الرجال 
تتقاطر بني طيات صفحاتها الفضيلة صور من العطاء واالبداع تضعه 
نفر  إال  فيها  يتجاوزه  ال  التي  االسمى  املرتبة  يف  جدال،  ودون  حتما، 
واالبداع  والتفرد  التميز  بالغي  االمة  وقادة  ومفكري  علماء  من  قليل 
حرب  طارق  حياة  سرية  الكثريون  يعرف  ال  ربما  الحديث..  العرص  يف 
الذي شكل نموذجا لإلرصار واملواجهة والتحدي من خالل ترصيحاته 
يف محطات القنوات الفضائية، حيث تختزن يف مكنوناته مدونات كتبت 
بمداد الذهب واملجد والفخار عىل إيقاع مراحل عهود زمنية عصفت بها 
التحديات ورست فيها املؤامرات رسيان النار يف الهشيم.. لقد مّثل أبو 
زياد مدرسة فكرية كربى متكاملة االبعاد والزوايا وموسوعة سياسية 
شاملة طبعت بصماتها املؤثرة يف كل مكان يف القنوات الفضائية التي 
دخلت بيت كل عائلة عراقية، ويف ايام الجمع يف شارع املتنبي، حيث تراه 
القضايا  وافكاره يف مختلف  آراءه  يعطي  االبح، وهو  متنقال بصوته 
ال  نفائس  عىل  يحتوي  كنز  فهو  واالجتماعية،  والسياسية  القانونية 
تقدر بثمن.. ماذا اقول بعد ان انتهى القول بوفاة هذا املخلوق الكوني.. 
نعم، الكوني، ألنه موسوعة متنقلة يفتخر به كل عراقي.. حتى بات 
من كثرة تواجده يف شارع املتنبي كأنه جزء من مقتنيات هذا الشارع 
زاخرة  متنقلة  موسوعة  او  كتاب  او  تراثية  اثرية  كقطعة  او  الخالد 
بالعلم واملعرفة.. حيث تراه أينما تجولت يف السوق وهو واقف بشموخ 
امام عدسات الكامريات، والجمهور حوله محتف به، وهو يدلو بدلوه 
بل  فحسب،  القانوني  اختصاصه  حقل  يف  ليس  املواضيع،  مختلف  يف 
حتما  ومثله  عرصه،  اعجوبة  إنه  اإلنسانية..  املعرفة  حقول  كل  يف 
التاريخ  ظاهرة ال تتكرر.. وأنا أقول بثقة لكل العراقيني احفظوا هذا 
جيدا (٢/٢/٢٠٢٢) هذا الرقم ليس ككل األرقام، انه يؤرش وفاة السيد 
الفاضل  االستاذ  املهني  عمله  يف  والبارع  القدير  واملحامي  الفاضل 
املرحوم طارق حرب، أبو زياد، مفخرة العراق، الرجل الضليع بالقانون 
الذي ذاع صيته حتى بات رقما صعبا ال يقبل القسمة عىل اثنني. مات 
ذلك االنسان بأمان، وحتماً سيكون مسكنه يف جنة الرحمن.. كان أبو 
زياد ايقونة ثمينة، كان سمفونية تحمل نوتات ال يقدر عىل أدائها حتى 
بتهوفن، كان بصوته االجش يحمل نسمات الربيع.. كم مرة أشاهده 
مع بزوغ الفجر وهو يتجول يف بورصة الصحف بكامل أناقته، يفوح 
العطر من اركانه، يتحدث مع الباعة بكالم جميل، كله تواضع يعكس 
حجم شخصيته الطيبة الواضحة وضوح الشمس، كان وكان، وتعجز 
الكلمات عن وصف صفاته ونبله، كان شيئا مقدسا، كان علما عايل 
الراية، لكن ساريته انكرست بإرادة الله، وال راد إلرادته العظيم الجبار.. 
كان أبو زياد، من دون مبالغة، صديق كل العراقيني، والكل يعرفه، كان 
يف  سيكون  حتما  ألنه  ينكرس  لم  لكنه  جواده،  من  هوى  خالدا،  رمزا 
جنات الخلد.. فتحية له يوم ولد ويوم يبعث حيا يف ملكوت السماء.. 
ال يمكن أن أتصور وجود عراق جميل من دون رجل القانون واالصالح 
الكل  عليه  بكى  الرضيع،  الطفل  حتى  موته  عىل  بكى  حرب..  طارق 
شيبا وشبابا.. ال نقول وداعا ابا زياد الن اسمه سيبقى خالدا لن يتكرر 
وسرتدده االجيال بكل فخر وعز، ونقول الفاتحة عىل روحه الطاهرة 

الزكية.. ال نقول وداعا ،لكن نقول مع السالمة صديق كل العراقيني.
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