
بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
وضـع  عـىل  العمـل  االثنـني،  امـس 
سـرتاتيجيات ملكافحة التصحر وإيجاد 
الحلـول ألزمـة املياه، بينما أشـار إىل أن 
هناك مشـاكل عىل مسـتوى املشـاريع 
املقامة يف منابع دجلـة والفرات، وفيما 
كشـفت منظمة فـاو عن مسـاهماتها 
يف العـراق لدعـم املزارعـني والتخفيـف 
مـن الفقر، اعلـن وزيـر الزراعة الرتكي 
تقديـم 5 مقرتحـات لتحفيـز املزارعني 
الكاظمي،  الفاو.وقـال  بـدول منظمـة 
خـالل حضوره أعمال املؤتمـر اإلقليمي 
الـ(36) للرشق األدنى وشـمال أفريقيا 
بالتعاون مع منظمة فاو، يف بيان تلقته 

”الزوراء“: ”أرّحب بكم يف العراق، متمنياً 
النجـاح لهـذا املؤتمر يف تحقيـق غاياته 
وأهدافه، وأن يكـون منطلقاً للمزيد من 
التعـاون والرشاكـة يف مجـاالت األغذية 
والزراعـة، وبما يحقق أهـداف منظمة 
(فـاو) يف خدمة املجتمعـات“. مبيناً أنَّ 
”املؤتمـر، يعـزز دور بغـداد كعاصمـة 
وعاصمـة  للقـاء،  وعاصمـة  للسـالم، 
للتعـاون والرشاكـة، بـني دول املنطقة 
”املؤتمـر يحمـل  إنَّ  والعالم“.وأوضـح 
عنـوان (التعـايف ومعـاودة التشـغيل)، 
والـذي يبحـث يف تطويـر نظـم غذائية 
وزراعيـة قـادرة عـىل تحقيـق أهـداف 

التنمية املستدامة“.

بغداد/ مصطفى فليح:
بحـث وزير الكهرباء املكلـف، عادل كريم، 
ووزيـر البـرتول والطاقة القطري، سـعد 
رشيدة الكعبي، امس االثنني، إمكانية توريد 
الغاز ملحطات انتاج الطاقة يف العراق.وقالت 
وزارة الكهرباء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
”وزيـر الكهرباء املكلف، عادل كريم، بحث 
خالل زيارته الرسيعة لدولة قطر مع وزير 
البـرتول والطاقـة القطري، سـعد رشيدة 
الكعبـي، امكانيـة توريـد الغـاز القطري 

للعراق ملعالجة وسـد النقص الحاصل من 
الغاز ألدامة زخم عمـل محطات االنتاج“.

واضافت انه ”جرى خالل الزيارة بحث كل 
القضايا اللوجسـتية الالزمـة لتوريد الغاز 
من خالل املوانـئ القطرية ملوانئ العراق“، 
مبينة ان ”الجانب القطري ابدى استعداده 
بعد رشح مفصل قدمه وزير الكهرباء عن 
واقع عمل منظومـة الطاقة الكهربائية يف 

العراق“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت منظمـة الصحـة العامليـة أنهـا 
رصـدت 4 سـالالت فرعية مـن املتحور 
لفـريوس كورونا ”أوميكـرون“، مؤكدة 
أنه من السـابق ألوانـه إعالن النرص عىل 
الجائحة.وذكرت الصحة العاملية، بحسب 
اإلخبـاري  أورد موقـع ”ديزيـرت“  مـا 
األمريكي، أنها تراقب السـالالت BA.1 و 
BA.2 و BA.3 وكلهـا تقـع تحت مظلة 
أنهـا  ”أوميكرون“.وأضافـت  املتحـور 
تتابع 4 سـالالت فرعية لـ“أوميكرون“، 
بمـا يف ذلـك املتحـور BA.2، الـذي رصد 
يف نحـو 50 دولـة يف العالم.وتعرف هذه 
الساللة برسعة تفشيها، بدرجة أكرب من 
تلك التـي يعرف بهـا ”أوميكرون“، لكن 
ما من دليل حتى اآلن أنه يحدث إصابات 

خطرية.وذكـرت املديـرة الفنيـة ملنظمة 
الصحـة العامليـة، ماريا فـان كريكوف، 
ردا عىل سؤال بشأن موعد نهاية جائحة 
كورونـا: ”ما زلنـا ال نعرف كل يشء عن 
الفريوس“.وأضافـت: ”مـا زلنا ال نعرف 
كل يشء عن املتغريات واملسار املستقبيل 
لذلك“.وجـرى رصد متحوريـن فرعيني 
مـن ”أوميكـرون“ يف العديـد مـن دول 
العالـم، مـا أثار مخـاوف مـن أن الوباء 
سيسـتمر يف إصابة غـري امللقحني وغري 
امللقحني عىل حد سـواء.وقالت دول مثل 
بريطانيا وسنغافورة والهند إنها رصدت 
 BA.3 و BA.2” السـالالت الفرعية مثل
”، وشـهدت هذه الـدول ارتفاعا كبريا يف 
عـدد اإلصابات، مـا يعزز املخـاوف بأن 

السالالت الجديدة رسيعة التفيش.

شفشاون / متابعة الزوراء:
شـيع، ظهر امـس اإلثنـني، جثمان 
الطفـل املغربي (ريـان) الذي أخرج 
ميتـا من برئ علق فيها مدة خمسـة 
أيام يف مأسـاة تابعهـا العالم وهزت 
الثـرى  جثمانـه  ووري  مشـاعره، 

بعـد أداء صالة الجنـازة عليه والتي 
اسـتغرقت لحظات يف مسقط رأسه 
بقريـة إغران شـمال املغـرب.وودع 
املشـيعون الطفـل، الـذي يبلـغ من 
العمـر خمسـة أعـوام، بعـد صـالة 
الظهر يف سـاحة هيئت لهذا الغرض 

منـذ صباح اإلثنـني يف محيط مقربة 
الزاويـة غري بعيـد عن القريـة التي 
شدت إليها أنظار العالم أليام أمال يف 
التشـييع،  الطفل حيا.وقبيل  إخراج 
صـىل املشـيعون صـالة الظهـر، ثم 
جثمـان  عـىل  الجنـازة  صـالة  أدوا 

الطفل الراحـل.وكان الجثمان وصل 
اإلثنني إىل مسقط رأسـه بعدما ُنقل 
بمجرد إخراجه من البرئ ليل السـبت 
إىل املستشـفى العسـكري بالرباط، 
طبيـة  ”خـربة  إىل  هنـاك  وخضـع 
لتحديد أسـباب الوفاة“ وهو ”إجراء 

روتيني“، بحسـب مـا أفـاد اإلثنني 
موقع العلم والعمق املغربيني، وسلم 
بعد ذلك إىل عائلة الطفل قصد دفنه، 
دون أن يصـدر بعد أي بيان رسـمي 

حول نتائج الترشيح الطبي.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مجلـس القضـاء األعىل، امـس االثنني، 
تقديـم مكافأة كبرية لكل مـن يديل بمعلومات 
تؤدي اىل كشف مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد 
القـايض (احمـد فيصـل خصاف السـاعدي)، 
وفيما تعهـد باملحافظة عىل رسية أي معلومة 
عـن مرتكبـي جريمـة االغتيـال، اكـد نقيـب 
الصحفيني العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني 
العرب، مؤيـد الالمي، ان تعهـد رئيس مجلس 
القضـاء القـايض، فائق زيدان، بجلـب الجناة 
للعدالـة رسـالة مهمة للقضـاة والناس.وذكر 
تلقتـه  مقتضـب  بيـان  يف  القضـاء  مجلـس 

«الـزوراء»: أن «مجلـس القضـاء األعـىل قرر 
تقديـم مكافأة كبرية لكل مـن يديل بمعلومات 
تؤدي اىل كشف مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد 
القـايض احمـد فيصـل خصاف السـاعدي.إىل 
ذلـك، تعهد رئيس مجلس القضاء األعىل، فائق 
زيـدان، باملحافظة عىل رسيـة اي معلومة عن 
مرتكبـي جريمة اغتيال القـايض أحمد فيصل 
خصاف.وقـال زيـدان، يف مؤتمـر صحفي: إن 
«القضاء يتعهد باملحافظة عىل رسية أي مخرب 
يـديل بمعلومات عـن مرتكبي جريمـة اغتيال 

القايض أحمد فيصل خصاف».

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن االتحاد األوروبي اسـتئناف الجولة 
الثامنـة من املحادثـات النووية يف فيينا، 
اليوم الثالثاء، بشأن إعادة إحياء االتفاق 
النـووي املربم بني طهـران وقوى عاملية 
يف ٢٠١٥، فيما قال املتحدث باسـم وزارة 

الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب زادة، إن 
رفع العقوبات األمريكية هو خط طهران 
األحمـر يف املحادثـات النووية مع القوى 
العامليـة الرامية إلحيـاء االتفاق النووي.

وأشـار االتحـاد، يف بيـان، إىل أن الوفـود 
احتمالية  املشاركة سـتواصل مناقشـة 

عودة الواليات املتحدة إىل االتفاق النووي 
وكيفيـة ضمان التنفيـذ الكامل والفعال 
لالتفـاق مـن قبـل جميـع األطراف.من 
جانبه، قال املنسـق األوروبي بمحادثات 
فيينا، إنريكي مورا، عىل تويرت: إن هناك 
إىل  للعـودة  التوافـق»  «روح  إىل  حاجـة 

االلتزام الكامل باالتفاق النووي، مشددا 
أيضـا عـىل رضورة اختتـام املفاوضات 
برسعة.بدوره، قال مندوب روسيا الدائم 
لـدى املنظمات الدولية يف فيينا، ميخائيل 
أوليانـوف: إن مفاوضـات فيينا النووية 
التي ستسـتأنف اليوم «تبـدو يف املرحلة 

األخـرية». وأضاف أوليانـوف عىل تويرت: 
أن املرحلـة القادمـة تتطلـب «تصميما 
وجهودا حثيثة» من جميع املشاركني من 
أجل االسـتعادة الكاملة لالتفاق النووي 

بما يف ذلك رفع العقوبات عن طهران.
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تونس/ متابعة الزوراء:
قـال رئيس املجلس األعىل للقضـاء يف تونس، 
يوسـف بوزاخـر، امـس االثنـني، إن قـوات 
ومنعـت  املجلـس  أبـواب  أغلقـت  الرشطـة 
املوظفني من دخوله، وذلـك بعد قرار الرئيس 
قيـس سـعيد، األحـد، حله.وأضـاف رئيـس 
املجلـس األعـىل للقضـاء أن الرشطـة أغلقت 
املقـر بأقفـال حديديـة بعـد قـرار الرئيـس 
التونـيس قيس سـعيد حل املجلس، بحسـب 

”رويرتز“.ويف وقت سـابق، قـال بوزاخر، إن 
قوات األمن أحاطـت بمقر املجلس، لحمايته. 
موضحا أن هذه القوات جاءت بناء عىل طلب 
منه وليس لتطويقه.وأوضـح رئيس املجلس 
األعىل للقضاء أنه طلب تعزيزا أمنيا من وزارة 
الداخلية لحمايته تحسـبا النطالق تظاهرات 
وهو مـا تـم بالفعل، بحسـب وسـائل إعالم 

محلية.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، يف مسـتهل لقاء 
مع نظـريه الفرنيس، إيمانويل ماكـرون، يف الكرملني، 
امس االثنني، أن لروسيا وفرنسا مباعث قلق مشرتكة 
يف مجال األمن.وأعرب بوتني، خالل استقباله ماكرون 
مسـاء االثنـني، عن سـعادته برؤية نظـريه الفرنيس، 
مشـريا إىل أن هذا اللقاء هو األول بينهما منذ سـنتني، 
وتابـع: ”هناك العديد مـن القضايا التي ممكن ويجب 
مناقشتها يف الصيغة املبارشة، لكن عىل الرغم من ذلك 

إال أن اتصاالتنـا لـم تنقطع أبدا خالل هـذه األعوام“.
ولفت بوتـني إىل أن حجم التبادل التجاري بني روسـيا 
وفرنسـا ارتفع عىل الرغـم من الجائحـة، حيث ازداد 
خالل األشهر الـ11 األخرية بنسبة تفوق %70.وأشار 
إىل استمرار العمل السيايس املشرتك عىل مستويات عدة 
إضافة إىل تطوير العالقات يف املجال اإلنسـاني.وأردف: 
”أود التشـديد عـىل أننـي أفهـم أن لدينـا مباعث قلق 

مشرتكة بشأن ما يحدث يف مجال األمن بأوروبا“.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلنـت وزارة الصحـة ارتفاع نسـبة 
متحور ”اوميكرون“ ضمن االصابات 
وفيمـا   ،80% مـن  بأكثـر  اليوميـة 
اشـارت اىل ان اللقاح املضاد لفريوس 
كورونا كفيل بتجاوز خطورته، اكدت 
توفـر كميات كبرية مـن اللقاحات يف 

جميع املراكز الصحية املخصصة.
وقـال مدير الصحـة العامـة، رياض 
الحلفـي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
االرتفـاع الكبـري بإصابـات كورونـا 
يف العـراق خـالل اآلونة االخـرية كان 
متوقعـا ومشـخصا مـن قبـل وزارة 
الصحة حيث حذرت مرارا ويف بيانات 
سابقة من هذا االمر، وحثت املواطنني 
عىل تجـاوز خطورته مـن خالل اخذ 
اللقاحات. مؤكـدا: ان اغلب الراقدين 
يف املستشفيات من املصابني بكورونا 
هـم مـن غـري امللقحني.واضـاف: ان 
اغلـب االصابـات املسـجلة هـي من 
متحـور اوميكـرون حيـث تتجـاوز 
نسـبتها الــ %80 بعدمـا كانـت 30 
اىل %50، إذ ان هـذه املوجـة الجديدة 
رضبت اغلب دول العالم، السيما دول 
املنطقة. مبينا: ان الدراسات اثبتت ان 
اللقاحـات املضادة لفـريوس كورونا 
خطـورة  بتجـاوز  وكفيلـة  فعالـة 
الفـريوس، إذ ان امللقـح قد يصاب إال 

ان اصابتـه سـتكون خفيفـة وغـري 
مقلقة.واشـار اىل: ان هنـاك كميـات 
كبرية من اللقاحات متوفرة يف جميع 
املراكز الصحيـة املخصصة للتطعيم. 
داعيا املواطنني غـري امللقحني اىل اخذ 
اللقاحات بالرسعة املمكنة .وأوضح: 

االجـراءات  تشـديد  يمكـن  ال  انـه 
الوقائية يف الوقت الحايل الن ذلك سبق 
أن تـم اتخاذ قرارات مشـددة متمثلة 
بحظـر التجـوال وغريهـا، إال انـه ال 
يوجد تطبيق فعـيل عىل ارض الواقع، 
السـيما يف املناطق الشـعبية، كما انه 

أّثر وبشكل سلبي عىل اصحاب القوت 
تطبيـق  اعـادة  مسـتبعدا  اليومـي، 
الحظر الوقائي.ودعـا الحلفي جميع 
الـوزارات واملؤسسـات الحكومية اىل 
اللجنـة  بتعليمـات  االلتـزام  رضورة 
العليـا للصحـة والسـالمة الوطنيـة 

فيمـا يخـص باإلجـراءات الوقائيـة 
واللقاحـات، مضيفا: لألسـف لوحظ 
ان هناك تراخيـا يف تطبيق االجراءات 
الوقائيـة يف جميع مؤسسـات الدولة 
وقـت  انتهـى.ويف  قـد  الوبـاء  وكأن 
سـابق، أعلنـت وزارة الصحة وصول 
شـحنة جديـدة مـن اللقـاح املضـاد 
لفـريوس كورونا املسـتجد من إنتاج 
رشكة فايزر.وذكـرت الرشكة العامة 
الطبية  األدوية واملستلزمات  لتسويق 
التابعة لوزارة الصحـة يف بيان تلقته 
”الزوراء“: أنه ”وصلت شحنة جديدة 
مـن اللقـاح املضاد لفـريوس كورونا 
املسـتجد مـن انتـاج رشكـة فايـزر، 
األحد، عـرب مطار بغـداد الدويل وكان 
عدد الجرعـات 1,006,200 جرعة“.

وأضافـت أنه ”تـم توزيـع اللقاحات 
بـني الـربادات املخصصـة لنقـل تلك 
اللقاحـات حيث انطلقت تلك الربادات 
وبوقـت واحـد اىل نقـاط التلقيـح يف 
عمـوم محافظات العـراق وبما فيها 
اقليـم كردسـتان“.وتابعت أنـه ”قد 
تمـت العملية بحضـور فريق املراقبة 
والتقييـم من االتحاد الـدويل للصليب 
األحمر والهالل األحمر، حيث يعد ذلك 
ضمن مهام االتحـاد ضمن عقده مع 
وزارة الصحـة ملراقبـة توزيـع ونرش 

لقاحات كورونا“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aالعدد:   7658    الثالثاء     8   شباط     2022 …Ój‹€@Úóó¨@7ÀNo: 7658   Tue   8     Feb    2022

بغداد/ الزوراء:
كشف مصدر يف محافظة بغداد، امس االثنني، عن 
بغداد.وقال  استثمار  هيئة  إيرادات كبرية حققتها 
ان هيئة استثمار بغداد من خالل متابعة  مصدر: 
استطاعت  العاصمة  يف  االستثمارية  املشاريع 
ادخال اكثر من (٥٣ مليار دينار عراقي) لإلجازات 
كتاب  يف  جاء  ما  وفق  الهيئة  النافذة  االستثمارية 
رسمي وجهته هيئة استثمار بغداد اىل هيئة مراقبة 
توزيع االيرادات االتحادية من خالل بدالت اإليجار 
التشغيل  فرتة  انتهاء  بعد  االستثمارية  للمشاريع 
هذا   » ان  املصدر  التمليك».واضاف  وبدالت  االوىل 

الرقم هو األعىل يف تاريخ الهيئة».

@paÜaãÌgD@›Çám@ÜaáÃi@äb‡rnéa
Ú€Îá€a@Ú‰ÌçÇ@∂g@CÒ7j◊

@pbÓvÓma6éa@…öÎ@Û‹«@›‡»€a@á◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a
ÍbÓæa@Úflå˛@fiÏ‹®a@Üb∞gÎ@ãzón€a@Úzœbÿæ

@áÌäÏm@ÚÓ„bÿflg@Êbrzjm@ÚyÎá€aÎ@ÜaáÃi
÷aã»‹€@ã�‘€a@åbÃ€a

@\ÊÎãÿÓflÎc^@NN%b»‹€@ã�Ç@ëÏ”b„
ÒáÌáu@p¸˝é@4@åã–Ì

@Û‹«˛a@ê‹1a@ã‘fl@’‹Ãm@Ú†ãì€a@NNê„Ïm
µ–√Ïæa@fiÏÇÜ@…‰∏Î@ıbõ‘‹€

@Ú◊6ìfl@’‹”@s«bjfl@bè„ãœÎ@bÓéÎã€@ZÊÎã◊bæ@µmÏi
Âfl˛a@fib™@¿

È‹y@áÓ»é@êÓ”@êÓˆã€a@äaã”@á»iµn‰é@â‰fl@b‡Ë‰Ói@fiÎ˛a@ÏÁ@ıb‘€@›Ënèfl@¿

@@@aáÀ@·éb‘€a@ÚœbÓö@¿@k‘‹€a@›flbyÎ@‚ÏÓ€a@Új‹�€a@—ÓñÏ€a@ÈuaÏÌ@Ú†ãì€a@äáónæa

ÚiÏ‹èæa@·Ë”Ï‘¢@Új€b�‡‹€@ÜaáÃi@Ú„bflc@‚bflc@ÚÓubvnya@Ú–”Î@ÊÏ‡ƒ‰Ì@Ô”aã»€a@‚˝«�a@Úÿjí@Ï–√Ïfl8@ô
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@ÈuÏÌ@ÔéÏj‹®aÎ@Úè‹ßa@…†b‘m@ÚÓébÓè€a@›nÿ€a
@Ú„åaÏæa@fibéä�@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc@Új†bÉ∑

@Òäbvn€aÎ@Ú«aäç€a@ãÌåÎ@—ÓõnèÌ@Êbæ5€aNN‚ÏÓ€a

بغداد/ مصطفى العتابي:
وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
االمانة العامة ملجلس النواب بمخاطبة االمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء إلرسـال موازنة عام 
٢٠٢٢، وفيما خول النائب االول لرئيس مجلس 
النواب تشـكيل اللجان النيابية، قررت رئاسة 
الربملان اسـتضافة وزيري التجـارة والزراعة 
اليوم.وذكـرت الدائـرة االعالميـة للمجلس يف 
بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان «الحلبـويس قرر 
تخويـل النائـب االول لرئيس مجلـس النواب، 
حاكـم الزاميل، الـرشوع مع النـواب من اجل 
تشكيل اللجان النيابية».واضافت ان «رئاسة 
الربملـان قـررت اختيـار النائـب بيـدء خرض 
مقـرراً ملجلس النواب».واشـارت اىل: ان عادل 
حاشـوش الركابـي أدَّى اليمـني الدسـتورية 
لعضويـة مجلـس النواب.كما قررت رئاسـة 
تحويـل  االثنـني،  امـس  النـواب،  مجلـس 
جلسـته اىل تداوليـة، بسـبب مقاطعـة اغلب 
الكتل السياسـية الجلسـة الرسـمية الثانيـة 
املخصصـة النتخاب مرشـحي منصب رئيس 
الجمهوريـة .واعلـن رئيـس مجلـس النواب، 
يسـتضيف  الربملـان  ان  الحلبـويس،  محمـد 
اليوم الثالثاء وزيري الزراعـة والتجارة.وقال 
الحلبـويس، بحسـب بيـان للدائـرة االعالمية 
«الربملـان سيسـتضيف  إن  النـواب:  ملجلـس 
يـوم غـد (اليوم) وزيـر الزراعـة محمد كريم 
الخفاجـي، ووزيـر التجـارة عـالء الجبوري 
لعقد جلسـة تداولية برئاسـة نائب الرئيس».

واضاف ان «االسـتضافة تهدف ملناقشـة عدد 
من املواضيع تخص الواقـع الزراعي بالقاعة 

الدسـتورية يف السـاعة العـارشة صباحـاً».
ـه الحلبويس مقـرر مجلـس النوَّاب  كمـا وجَّ
واألمني العام للمجلس باسـتضافة مدير عام 
دائـرة تسـجيل الرشكات.وأضـاف أنَّ «ذلـك 
يهـدف إىل معرفـة أعـداد العاملـني العراقيني 
واألجانـب يف الرشكات».كمـا أصـدر رئيـس 
مجلـس النـواب، محمـد الحلبـويس، توجيها 
بشـأن املوازنة االتحادية للعـام ٢٠٢٢.وقالت 
الدائـرة اإلعالمية للمجلس يف بيان: إنَّ «رئيس 
ه األمانة  مجلس النواب، محمد الحلبويس، وجَّ
العامة ملجلس النواب بمخاطبة األمانة العامة 
ملجلس الوزراء إلرسال املوازنة االتحادية للعام 
٢٠٢٢».مـن جهتـه، أكد النائـب األول لرئيس 
مجلس النواب، حاكم الزاميل، عقد اجتماع مع 
رؤسـاء الكتل السياسية اليوم، لحسم تشكيل 
اللجان النيابية، فيما أشـار إىل السـعي لتكون 
هذه الدورة فاعلة ومؤثـرة لتحقيق اإلصالح.
وقال الزاميل، خالل الجلسـة التداولية ملجلس 
النـواب: انه «ابتداًء من اليوم الثالثاء سـنعقد 
اجتماعاً مع رؤساء القوى السياسية للتشاور 
بشأن حسم تشـكيل اللجان النيابية بوصفها 
املفصـل املهـم واألسـاس للعمـل الترشيعـي 
والرقابـي ملجلـس النواب».وأضاف «سـنأخذ 
بعـني االعتبـار االختصاص واملهنيـة والخربة 
والكفاءة يف تسـمية اعضاء اللجان النيابية»، 
الفتـًا اىل أن «قـوة مجلس النـواب بقوة هيئة 
رئاسـته واعضائـه ودورهم الـالزم يف تفعيل 
مهامهم النيابية والرقابية».وأكد «السعي بكل 
قوة لتكون هذه الدورة فاعلة ومؤثرة لتحقيق 

اإلصالح الذي يتطلع إليه الشعب».

lãÃæbi@ÊÎbì–í@¿@Ùãr€a@ÙäaÏÌ@\ÊbÌä^@›–�€a@Êb‡ru@NN“¸�a@Ú◊äbì∑
Íã«bìfl@pçÁÎ@%b»€a@bË»ibm@‚bÌc@ÚèΩ@oflaÜ@Òbédfl@á»i

بغداد/ الزوراء:
العراقية  بالعاصمة  السعودية  مع  الحوار  الستئناف  «مستعدة  أنها  إيران  أكدت 
املتحدث  السابقة».ويف مؤتمره الصحفي األسبوعي، قال  الجوالت  بغداد، يف إطار 
باسم الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب زادة: «إيران مستعدة الستئناف الحوار مع 
السعودية يف بغداد يف إطار الجوالت السابقة، وفور توفر هذه اإلرادة لدى الطرف 
إيجاد  منذ  «املنطقة  أن  زادة  خطيب  املفاوضات».واعترب  تستأنف  سوف  األخر، 
الكيان الصهيوني لم تشهد السالم»، الفتا إىل أن « لغة الدبلوماسية والحوار تشكل 
خطرا إلرسائيل، وأن الجميع يعرفون ماهيتها، وأصدقاء إيران يف املطقة ينتبهون 

إىل تهديدات هذا الكيان».

@…fl@äaÏ®a@“b‰˜né¸@ÊÎá»nèfl@ZÊaãÌg
ÜaáÃi@¿@ÚÌÜÏ»è€a

b„ÎäÏ◊@ëÎ7–€@Übõæa@Åb‘‹€a@Âfl@ÒáÌáu@pb‰zí@@fiÏñÎ
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bÓ‘Ìãœc@fib9Î@Û„Ü˛a@÷ãì‹€@HSVIÄ€a@Ô‡Ó‹”�a@ã∏˚æa@fib‡«c@Èybnnœa@fi˝Ç

ÍbÓæa@Úflå˛@fiÏ‹®a@Üb∞gÎ@ãzón€a@Úzœbÿæ@pbÓvÓma6éa@…öÎ@Û‹«@›‡»€a@á◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a

ëb‰€aÎ@Òbõ‘‹€@Ú‡Ëfl@Ú€béä@Ú€aá»‹€@Òb‰ßa@k‹°@ÊaáÌå@áË»m@ZÔfl˝€a

@\á«bè€a@áºc^@Ôöb‘€a@fibÓnÀa@Ú∫ãu@Â«@pbflÏ‹»∑@Ô€áÌ@Âæ@Ò7j◊@Òdœbÿfl@Üá±@ıbõ‘€a

ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@lbÉn„a@Úè‹u@·è®@ÔébÓé@’œaÏm@ÜÏuÎ@‚á«@Z!a@áj«

b–€c@UR@Ä€a@Û�ÉnÌ@ÔflÏÓ€a@µz‘‹æa@Üá«Î@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎÎ@pbibñhi@b«b–mäa@›vèÌ@÷aã»€a
ÒbœÎ@Ú€by@RWÎ@Úibñg@URXU@›Óvèm@á»i

Ô€b®a@ Ïjé˛a@ÚÌbË„@äbjÀ@á«bómÎ@äb�flc@ZıaÏ„˛a

@ÒäÎãö@Êaá◊˚Ì@ÔÿÌãfl˛a@7–è€aÎ@Ôuã«˛a
ÚÓibÁä�a@ãñb‰»€a@Ú‘y˝fl@äaã‡néa

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
وضع  عىل  العمل  االثنني،  امس 
سرتاتيجيات ملكافحة التصحر وإيجاد 
أن  إىل  أشار  بينما  املياه،  الحلول ألزمة 
املشاريع  مستوى  عىل  مشاكل  هناك 
املقامة يف منابع دجلة والفرات، وفيما 
مساهماتها  عن  فاو  منظمة  كشفت 
والتخفيف  املزارعني  لدعم  العراق  يف 
الرتكي  الزراعة  وزير  اعلن  الفقر،  من 
املزارعني  لتحفيز  مقرتحات   5 تقديم 

بدول منظمة الفاو.
أعمال  الكاظمي، خالل حضوره  وقال 
للرشق  الـ(36)  اإلقليمي  املؤتمر 
مع  بالتعاون  أفريقيا  وشمال  األدنى 
منظمة فاو، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
النجاح  العراق، متمنياً  ”أرّحب بكم يف 
لهذا املؤتمر يف تحقيق غاياته وأهدافه، 
وأن يكون منطلقاً للمزيد من التعاون 
والرشاكة يف مجاالت األغذية والزراعة، 
يف  (فاو)  منظمة  أهداف  يحقق  وبما 
خدمة املجتمعات“. مبيناً أنَّ ”املؤتمر، 
للسالم،  كعاصمة  بغداد  دور  يعزز 
للتعاون  وعاصمة  للقاء،  وعاصمة 

والرشاكة، بني دول املنطقة والعالم“.
عنوان  يحمل  ”املؤتمر  إنَّ  وأوضح 
والذي  التشغيل)،  ومعاودة  (التعايف 
يبحث يف تطوير نظم غذائية وزراعية 
التنمية  أهداف  تحقيق  عىل  قادرة 
عىل  العمل  من  والبد  املستدامة“، 
وسرتاتيجّيات  التحديات  تشخيص 
مرجّوة،  نتائج  إىل  للوصول  الحلول، 
املتاحة،  اإلمكانات  إىل  استناداً 
اإلنسانية  التجارب  من  واالستفادة 

الرائدة يف هذا املجال“.

يواجه  اليوم،  ”العالم،  أنَّ  وأضاف 
والتغرّي  والتصّحر  الجفاف  تحديات 
التحديات  من  النوع  وهذا  املناخي، 
غياب  بسبب  العراق،  يف  مضاعف 
التحديث يف منظومات الزراعة الحديثة 
بسبب  سابقة،  طويلة  لسنوات  والري 
الحروب العبثية، وبسبب الفساد وسوء 
اإلدارة“، مؤكداً ”العمل عىل تحويل هذه 
التحديات إىل فرص إبداع، وكذلك نعمل 
التصحر،  وضع سرتاتيجيات مكافحة 

وإيجاد الحلول ألزمة املياه“.
عىل  امللقاة  ”املسؤوليات  أنَّ  إىل  وأشار 
فاألزمة  كبرية،  الحالية  األجيال  عاتق 
وعلينا  استثناء،  بال  الجميع  تطال 
نرتّفع  وأن  جماعية،  بروح  العمل 
وحساباتنا  الضّيقة  مصالحنا  عن 
التعاون  بروح  ونتمّسك  الخاّصة، 
التكامل،  إىل  واالنطالق  والرشاكة 
شامل،  وغذائي  مائّي  أمن  لتحقيق 
نمط  تطوير  إىل  بالرضورة  سيقود 
االزدهار  وتحقيق  مجتمعاتنا،  حياة 

والتنمية املستدامة“.
يف  تعيش  اليوم  ”املنطقة  أّن  إىل  ولفت 
ظروف معّقدة، وتحديات كبرية، وهناك 
نهضة  يف  السياسية  للخالفات  تأثري 
كّل مقومات  تمتلك  التي  املنطقة  هذه 
يبدأ  ”الحّل  أنَّ  عىل  مشدداً  النهوض“، 
من تحييد مشاريع التنمية املستدامة، 
الغذائي  األمن  مستوى  عىل  خصوصاً 

واملائي للشعوب“.
فريق  بروح  نتحّىل  أن  ”يجب  وتابع 
األرض،  هذه  أبناء  ألننا  الواحد،  العمل 
والرشاكة  والتعاون  فيها،  وباقون 
مستقبل  لنؤّمن  الطبيعي  الخيار  هما 

أجيالنا القادمة“.

وذكر أن ”لغة الحوار والتفكري املشرتك 
تراعي  ال  التي  الذاتية  الحلول  وتجنب 
األساس  الحجر  هي  الجوار،  مصالح 
ملجتمع  يمكن  فال  والرشاكة،  للتعاون 
آخر،  مجتمع  حساب  عىل  ينمو  أن 
هذه  إىل  تقودنا  اإلنسانّية  والتجربة 
مشرياً  النتيجة“،  هذه  وإىل  الخالصة، 
اىل ”مساعي العراق يف تحقيق التكامل 

مع الجريان“.
عىل  مشاكل  لديه  ”العراق  أنَّ  وأكد 
منابع  يف  املقامة  املشاريع  مستوى 
مبدأ  اعتماد  ويجب  والفرات،  دجلة 
املصالح املشرتكة والحوار لحلّها بشكل 

أنَّ  موضحاً  الجميع“،  مصالح  يضمن 
منطقتنا،  يف  كثرية  مشرتكات  ”هناك 
وعلينا أن ُنحسن إدارتها، حتى نكرّس 
بالعمل  والرشاكة،  التعاون  مفهوم 

الحقيقي عىل األرض“.
واختتم ”أشكركم، وأرّحب بكم مجدداً 
وأشكر  بغدادكم،  هي  التي  بغداد  يف 
منظمة (فاو) عىل جهودها يف العراق، 

وتعاونها مع وزارة الزراعة“.
محمد  الزراعة،  وزير  عّد  ذلك،  اىل 
بالتعاون  دويل  مؤتمر  عقد  الخفاجي، 
بغداد  العاصمة  يف  املتحدة  األمم  مع 
لبحث التحديات التي تواجهها املنطقة 

واملياه،  الزراعة  مجال  يف  اإلقليمية 
”بالنرص الكبري“ للعراق.

أعمال  هامش  عىل  الخفاجي،  وقال 
للرشق   (36) اإلقليمي  املؤتمر 
مع  بالتعاون  أفريقيا  وشمال  األدنى 
األمم  يف  والزراعة  األغذية  منظمة 
حرضت  دولة   16” إن  (فاو):  املتحدة 
دولة  و17  املؤتمر،  يف  فعيل  بشكل 
دائرة  عرب  افرتاضياً  حضورها  كان 

تلفزيونية مغلقة“.
واشار اىل ان مشاركة ”دول من الرشق 
األدنى وشمال إفريقيا يف املؤتمر، ويعد 
هذا نرصاً كبرياً للعراق لجمع هذا العدد 

املؤتمر  أن  مبيناً  بغداد“،  العاصمة  يف 
القطاع  تواجه  التي  التحديات  ”ناقش 
األدنى  الرشق  مستوى  عىل  الزراعي 

وشمال أفريقيا ودول الجوار“.
رئيس  ”رعاية  ان  الخفاجي  واضاف 
زخماً  منحه  للمؤتمر  الوزراء  مجلس 

كبرياً“.
اإلقليمية  املديرة  كشفت  جهتها،  من 
لربنامج األغذية العاملي (الفاو) للرشق 
كورين  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
يف  املنظمة  مساهمات  عن  فاليرش، 
مع  العمل  إىل  أشارت  فيما  العراق، 
تخفيف  عىل  للمساعدة  الحكومة 

مستويات الفقر.
يف  كلمتها  خالل  فاليرش،  وقالت 
املؤتمر االقليمي للرشق االدنى تابعتها 
”الزوراء“: إن ”املنظمة أنشأت 550 كم 
من قنوات الري يف العراق وتم تنظيف 
مجرى األنهر ملسافة 750 كم وأنشأنا 

كذلك ألف مخيم للتدفئة“.
دعمنا  فقد  مرص  يف  ”أما  وأضافت 
ما  األرايض  من   %  (20) بـ  الزراعة 

ساهم بزيادة االنتاج بنسبة 35 %“.
والزراعة  األغذية  ”برنماج  أن  وأكدت 
املزارعني  انتاج  لزيادة  أسباباً  يوفر 
للمستقبل،  ونخطط  الغذاء  وتوفري 
وعلينا أن نرتقي بعملنا مع الحكومات 
عىل  للمساعدة  العراقية  بينها  ومن 

الخروج من الفقر“.
ناجحة  العراق  يف  ”تجربتنا  وتابعت 
توفري  يف  الحكومة  ملساعي  دعماً 
الغذاء لجميع السكان وندعم مساعدة 

املناطق الريفية“.
الزراعة  وزير  اقرتح  ذلك،  غضون  يف 
باكديمرييل،  بكر  الرتكي،  والغابات 

وزيادة  الفالحني  لتشجيع  أهداف   5
الدول املنضوية بمنظمة  انتاجيتهم يف 

األغذية والزراعة.
خالل  كلمته  يف  باكديمرييل،  وأوضح 
واألغذية  الزراعة  منظمة  مؤتمر  يف 
اإلقليمي للرشق األدنى وشمال افريقيا 
الذي يعقد يف بغداد تابعته ”الزوراء“:، 
الحوافز  اهداف ملضاعفة   5 أن ”هناك 
املشرتيات  تتضمن  للمزارعني، 
والتوريدات، والتدخل بتوفري املشرتيات 
املزارع  يتحمل  ال  كي  للمزارعني 
الخسارة، اضافة اىل مضاعفة القروض 

املدعومة للفالحني واملزارعني“.
أيضا،  األهداف  بني  ”من  أن  وأضاف   
تعني  والتي  التعاقدية،  الزراعة 
أهمية  مؤكدا  املزارعني“،  مع  التعاقد 
لدى  الثقة  لزيادة  النوع  هذا  ”تطبيق 

املزارعني“.
هو  الزراعي  ”التأمني  أن  إىل  وأشار 
مبينا  املزارعني“،  تحفيز  اهداف  احد 
أنه ”يعد من افضل االمثلة الناجحة يف 

العالم، وقد يكون االفضل يف اوربا“.
ينحرص  ال  الزراعي  ”التأمني  أن  وبنّي 
بضمان املردود فقط، بل يعمل الضمان 
عىل تسديد املبالغ للمزارعني يف حال لم 

يتمكنوا من بيع محصولهم“.
ولفت الوزير الرتكي إىل ”وجود منصة 
تركيا  يف  واملسوقني  املزارعني  تجمع 
لتخفيف الحمل عنهم، فضال عن وجود  

تطبيقات كثرية للثروة الحيوانية“. 
وزير  املؤتمر  دورة  رئيس  دعا  بدوره، 
الزراعة، محمد كريم الخفاجي، نظريه 
الرتكي اىل ”تقديم هذه األهداف بشكل 
تبنيها  اجل  من  املؤتمر  اىل  مكتوب 

والعمل عليها“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مجلس القضاء األعىل، امس االثنني، تقديم 
اىل  مكافأة كبرية لكل من يديل بمعلومات تؤدي 
القايض  الشهيد  اغتيال  جريمة  مرتكبي  كشف 
تعهد  وفيما  الساعدي)،  خصاف  فيصل  (احمد 
مرتكبي  عن  معلومة  أي  رسية  عىل  باملحافظة 
جريمة االغتيال، اكد نقيب الصحفيني العراقيني، 
الالمي،  مؤيد  العرب،  الصحفيني  اتحاد  رئيس 
فائق  القايض،  القضاء  مجلس  رئيس  تعهد  ان 
مهمة  رسالة  للعدالة  الجناة  بجلب  زيدان، 

للقضاة والناس.
تلقته  مقتضب  بيان  يف  القضاء  مجلس  وذكر 
”الزوراء“: أن ”مجلس القضاء األعىل قرر تقديم 
اىل  مكافأة كبرية لكل من يديل بمعلومات تؤدي 
القايض  الشهيد  اغتيال  جريمة  مرتكبي  كشف 

احمد فيصل خصاف الساعدي.
إىل ذلك، تعهد رئيس مجلس القضاء األعىل، فائق 
عن  معلومة  اي  رسية  عىل  باملحافظة  زيدان، 

فيصل  أحمد  القايض  اغتيال  جريمة  مرتكبي 
خصاف.

”القضاء  إن  صحفي:  مؤتمر  يف  زيدان،  وقال 
يديل  مخرب  أي  رسية  عىل  باملحافظة  يتعهد 
القايض  اغتيال  جريمة  مرتكبي  عن  بمعلومات 

أحمد فيصل خصاف“
وأكد ”أستمرار القضاء يف تأدية واجبه بمكافحة 
عن  الخارجة  للعصابات  والتصدي  الجريمة 

القانون“.
القايض  األعىل،  القضاء  مجلس  رئيس  واجتمع 
محافظة  قضاة  مع  االثنني،  امس  زيدان،  فائق 
ميسان، وذلك أثناء حضوره مجلس عزاء الشهيد 

القايض احمد فيصل خصاف الساعدي.
تلقته  األعىل  القضاء  ل مجلس  بيان  وذكر 
”الزوراء“: أنه ”عىل هامش حضور رئيس مجلس 
مجلس  زيدان،  فائق  القايض  االعىل،  القضاء 
خصاف،  فيصل  احمد  القايض  الشهيد  عزاء 
العام  االدعاء  واعضاء  القضاة  مع  اجتمع  فقد 

وشاركهم  ميسان،  استئناف  محكمة  رئاسة  يف 
الذي  الشهيد  بفقدان  واملواساة  الحزن  مشاعر 
كان رمزاَ للقايض الشجاع الكفء الحريص عىل 

تطبيق القانون بدون خوف او تردد“.
وأشار البيان إىل أن ”زيدان أكد، خالل االجتماع، 
عىل  ومحافظاً  قوياً  يبقى  سوف  القضاء  أن 
تطبيق القانون مهما كانت التحديات والظروف، 
القضاء  تثني  لن  الشهيد  استهداف  جريمة  وان 
عن مواصلة جهوده يف منع الجريمة بكل صورها 

ومحاسبة مرتكبيها بموجب القانون“.
ودعا زيدان، بحسب البيان، ”القائد العام للقوات 
الكفيلة  العاجلة  االجراءات  إلتخاذ  املسلحة 
وتعاون  ميسان  محافظة  يف  االمن  لتعزيز 
االجهزة االمنية املختصة مع القضاء يف القبض 
واملحاكمة،  للتحقيق  وتقديمهم  املجرمني  عىل 
االمنية  القيادات  اختيار  يف  االرساع  ورضورة 
وسيادة  املواطن  أمن  عىل  والحريصة  الشجاعة 

القانون“.

املستمر  االعىل  القضاء  مجلس  ”سعي  وأكد 
لتوفري كل سبل حماية القضاة وتعزيز أمنهم“.

العراقيني،  الصحفيني  نقيب  اكد  جهته،  من 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، أن 
القايض  األعىل،  القضاء  مجلس  رئيس  حضور 
فائق زيدان، مجلس عزاء الشهيد القايض احمد 
تعبري  هو  ميسان  محافظة  يف  الساعدي  فيصل 

عن وحدة القضاء العراقي وصالبته.
تابعتها  ”تويرت“  عىل  له  تغريدة  يف  الالمي  وقال 
القضاء  مجلس  رئيس  ”حضور  ان  ”الزوراء“: 
األعىل، القايض فائق زيدان، مجلس عزاء الشهيد 
محافظة  يف  الساعدي  فيصل  احمد  القايض 
العراقي  القضاء  وحدة  عن  تعبري  هو  ميسان 
وصالبته وعدم ترك أبنائه القضاة وعوائلهم دون 

رعاية ”.
مجلس  لرئيس  املهم  ”الترصيح  ان  واضاف: 
القضاء والتعهد بجلب الجناة للعدالة هو رسالة 

مهمة للقضاة والناس“.

بغداد/ الزوراء:

مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  أكد 

النواب، شاخوان عبدالله، امس اإلثنني، 

اآلن  حتى  سيايس  توافق  وجود  عدم 

لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس 

الجمهورية.

رئيس  لنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس 

مع  تحدث  ”عبدالله  أن  ”الزوراء“: 

النواب الحارضين يف الجلسة التداولية 

الرئاسة  هيئة  بحضور  عقدت  التي 

”مجلس  أن  مؤكداً  (أمس)“.  اليوم 

عدم  بالرغم  بعمله  مستمر  النواب 

اآلن لحسم  لحد  توافق سيايس  وجود 

رئيس  انتخاب  جلسة  موضوع 

الحكومة  وتشكيل  الجمهورية 

الجديدة“. 

إن  البيان:  بحسب  عبدالله،  وقال 

بأعماله  سيميض  النواب  ”مجلس 

دون  والترشيعية  الرقابية  ومهامه 

رئاسة  كهيئة  وندعو  تعطيل،  أي 

السياسية  الكتل  رؤساء  املجلس 

والقوى الوطنية لإلرساع بالتفاهمات 

والحوارات وامليض بالعملية السياسية 

استحقاقات  وضمن  وطنية  برؤية 

املرحلة“.

جلسة  امس،  النواب،  مجلس  وعقد 

تداولية بحضور 58 نائباً.

بغداد/ الزوراء:
امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني، 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
تسجيل  اكدت  فيما  العراق، 
5285 اصابة جديدة و27 حالة 

وفاة وشفاء 6881 حالة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
 ،24385 امس:  ليوم  املختربية 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
تم  انه  مبينة:   .17595472
جديدة  اصابة   5285 تسجيل 

 6881 وشفاء  وفاة  حالة  و27 
حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
 ،(95.6%)  2154262 الكيل: 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 
الحاالت  عدد  أما   ،2253484
يف   ،74679 العالج:  تحت  التي 
الراقدة  الحاالت  عدد  ان  حني 
وعدد   ،206 املركزة:  العناية  يف 
 .24543 الكيل:  الوفيات  حاالت 
امللقحني ليوم  اىل: ان عدد  الفتة 
عدد  ليصبح   ،52154 امس: 

امللقحني الكيل: 9423680.

بغداد/ الزوراء:
الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
يف  الطقس  حالة  االثنني،  امس 
البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت 
تساقط أمطار مع تصاعد غبار 

نهاية األسبوع الحايل.
تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
البالد،  ”طقس  أنَّ  ”الزوراء“: 
اليوم الثالثاء، سيكون صحواً اىل 
غائم جزئي مع ضباب صباحاً يف 

والشمالية،  الوسطى  املنطقتني 
غائم  اىل  صحواً  سيكون  بينما 
الجنوبية، وال  املنطقة  يف  جزئي 
بعموم  الحرارة  درجات  يف  تغري 

البالد“.
”الطقس  أن  البيان  وأضاف 
ليوم غد األربعاء سيكون غائماً 
الوسطى  املنطقتني  يف  جزئياً 
سيكون  فيما  والجنوبية، 
باملنطقة الشمالية غائماً جزئياً 

درجات  أما  غائماً،  واحياناً 
الحرارة فسرتتفع بضع درجات 

بعموم البالد“.
وتابع أن ”طقس يوم الخميس 
واحياناً  جزئياً  غائماً  سيكون 
غائماً يف املنطقة الوسطى، بينما 
الشمالية  باملنطقة  سيكون 
بتساقط  مصحوباً  غائماً 
امطار متوسطة الشدة وحدوث 
سيكون  فيما  رعدية،  عواصف 

غائماً  الجنوبية  املنطقة  طقس 
يف  الغبار  تصاعد  مع  جزئياً 
أماكن متعددة منها، أما درجات 
يف  قليالً  فستنخفض  الحرارة 
والشمالية،  الوسطى  األقسام 
يف حني سرتتفع قليالً يف القسم 

الجنوبي من البالد“.
يوم  ”طقس  أن  اىل  ولفت 
باملنطقة  املقبل  الجمعة 
جزئياً  غائماً  سيكون  الوسطى 

يكون  الرشقية  اقسامها  ويف 
مطر  زخات  تساقط  مع  غائماً 
سيكون  بينما  فيها،  رعدية 
غائماً  الشمالية  باملنطقة 
متوسطة  امطار  تساقط  مع 
احياناً،  رعدية  تكون  الشدة 
فيما سيكون الطقس باملنطقة 
الجنوبية صحواً اىل غائم جزئي، 
أما درجات الحرارة فستنخفض 

قليالً بعموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
اكد مستشار االمن القومي، قاسم االعرجي، و السفري األمريكي 
مالحقة  استمرار  رضورة  االثنني،  امس  تولر،  ماثيو  بغداد،  يف 
التحالف  أن  اىل  االمريكي  السفري  اشار  فيما  اإلرهابية،  العنارص 
الدويل لم يتمكن من القيام بعملياته بالحسكة لوال دعم القوات 

العراقية.
تلقته  القومي،  األمن  ملستشار  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
”الزوراء“: أن ”مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، استقبل 
بحث  حيث  تولر،  ماثيو  بغداد،  يف  األمريكي  السفري  بمكتبه، 
املنطقة  يف  واألمنية  السياسية  األوضاع  مستجدات  الجانبان 
ومواصلة الحرب عىل داعش اإلرهابي“، مبينا ان ”اللقاء اكد عىل 
تشديد  خالل  من  اإلرهابية،  العنارص  مالحقة  استمرار  رضورة 

الرضبات عىل أوكار داعش اإلرهابي“.
وأضاف البيان أن ”السفري األمريكي قدم إيجازا عن آخر تطورات 

األوضاع يف مخيم الهول وسجن الحسكة“. 
القيام  لم يتمكن من  الدويل  أن ”التحالف  السفري االمريكي  وأكد 
مشريا  العراق“،  يف  الرشكاء  دعم  لوال  الحسكة  يف  بعملياته 
التحالف  لكن  سوريا،  يف  املعلومات  رسية  من  ”بالرغم  أنه  إىل 
الخاصة  والقوات  املشرتكة  العمليات  قيادة  مع  وينسق  يتشارك 

العراقية“. 
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عطاءاتهم  لتقديم  الخربة  وذوي  املؤهلني  العطاءات  مقدمي  بدعوة  العامة)  دياىل  واملعادن/رشكة  الصناعة  (وزارة  يرس 

بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
الربيد  وعرب  العامة)  دياىل  (رشكة  االتصال  اضافية  معلومات  عىل  الحصول  يف  والراغبني  املؤهلني  العطاء  مقدمي  عىل   -١

االلكرتوني (www.dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
أ - الكلفة التخمينية للمناقصة هي (٦٧٢٨٦٦) دوالر امريكي (فقط ستمائة واثنان وسبعون الف وثمانمائة وستة وستون 

دوالر ال غريها) واصل CIP مخازن رشكة دياىل العامة.
ب - مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو (٢٠١٨٦) دوالر امريكي (فقط عرشون الف ومائة وستة وثمانون دوالر ال 

غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
د- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (٢٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائتان الف دينار عراقي ال غريها) غري قابل للرد إال 

يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
ج-عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج 

بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل أي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
هو - يكون املنشأ للفقرات (٨-١) من اوربا الغربية او ياباني او امريكي كما ذكر يف اصل الطلبية.

• مالحظة: تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من 
تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة.

• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً.
املركزي  البنك  الدوالر حسب نرشة  يعادل قيمة  العراقي) وبما  (بالدينار  الدفع  فيتم  (نقدا)  الدفع  • يف حال كانت طريقة 

العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة.   
• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء)       
٣- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس)، وان آخر 
موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٢/٣/١٣، وان العطاءات املتأخرة سوف 
العنوان اآلتي (مقر رشكتنا/  الراغبني بالحضور يف  ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
غرفة لجنة فتح العروض) يف الساعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/٣/١٤ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون 

اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
                                                                                                                          املهندس 
                                                                                                               عبد الستار مخلف عليوي
                                                                                                                املدير العام / وكالة

                                                                                                               ورئيس مجلس االدارة 
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شفشاون / متابعة الزوراء:

شـيع، ظهـر امـس اإلثنـني، جثمان 

الطفل املغربي (ريان) الذي أخرج ميتا 

من برئ علق فيها مدة خمسـة أيام يف 

مأساة تابعها العالم وهزت مشاعره، 

ووري جثمانـه الثرى بعـد أداء صالة 

الجنازة عليه والتي استغرقت لحظات 

يف مسقط رأسـه بقرية إغران شمال 

املغرب.

وودع املشـيعون الطفـل، الـذي يبلغ 

من العمر خمسـة أعـوام، بعد صالة 

الظهر يف سـاحة هيئت لهـذا الغرض 

منـذ صبـاح اإلثنني يف محيـط مقربة 

الزاويـة غـري بعيد عـن القريـة التي 

شـدت إليها أنظار العالم أليام أمال يف 

إخراج الطفل حيا.

وقبيل التشييع، صىل املشيعون صالة 

الظهـر، ثـم أدوا صـالة الجنـازة عىل 

جثمان الطفل الراحل.

وكان الجثمان وصل اإلثنني إىل مسقط 

رأسـه بعدمـا ُنقـل بمجـرد إخراجه 

مـن البرئ ليل السـبت إىل املستشـفى 

العسـكري بالرباط، وخضع هناك إىل 

”خـربة طبية لتحديد أسـباب الوفاة“ 

وهو ”إجراء روتيني“، بحسب ما أفاد 

اإلثنـني موقع العلم والعمق املغربيني، 

وسـلم بعد ذلك إىل عائلة الطفل قصد 

دفنـه، دون أن يصـدر بعـد أي بيـان 

رسمي حول نتائج الترشيح الطبي.

 فيما أغلقت السلطات، صباح اإلثنني، 

الطـرق املؤديـة إىل املقـربة الواقعـة 

وسـط غابة يف هذه املنطقـة الجبلية 

الفقـرية، تفاديـا لتوافد أعـداد هائلة 

من املشيعني.

بعدما حبسـت مأسـاة ريان األنفاس 

وسـط حالـة ترقـب قصـوى خـالل 

األيام التي اسـتغرقتها عملية معّقدة 

للوصول إليه، خلَّف انتشـاله ميتا ليل 

السـبت موجـة من الحـزن واألىس يف 

املغرب والعالم.

املغربيـة  اإلعـالم  وسـائل  وأشـادت 

بموجة التضامـن العارمة مع الطفل 

الـذي انتقـل ”مـن أعمـاق األرض إىل 

جنة السـماوات“.. لكنها نبهت أيضا 

إىل الخطـر الذي ال تزال تشـكله اآلبار 

غري املحروسـة يف عدة مناطق قروية، 

داعية السـلطات إىل إجـراءات عاجلة 

لتفادي مآيس مماثلة.

وصـدرت منـذ إعـالن النبـأ الحزيـن 

رسـائل تضامن ومواسـاة عـن قادة 

دول ومسؤولني رسميني يف عدة بلدان 

وبابـا الفاتيـكان، فضـال عـن سـيل 

من املنشـورات عىل مواقـع التواصل 

االجتماعي ملدونني ومشاهري رياضيني 

وفنانني من العالم العربي وخارجه.

يف  عميقـا  حزنـا  املأسـاة  وخلفـت 

مواقـع التواصل االجتماعـي بالجارة 

الجزائـر، بالرغم من قطعها العالقات 

الدبلوماسية مع املغرب. وأعرب مدرب 

املنتخب الجزائري لكـرة القدم جمال 

بلمايض اإلثنني عن ”ألـم عميق لكنه 

بالطبع لن يكون بحجم ألم والديه“.

ولّخـص موقـع القنـاة التلفزيونيـة 

املغربيـة األوىل الحـال معلّقـًا ”العالم 

يبكـي ريـان .. سـقطة طفـل ذّكرت 

املاليني باإلنسانية“. 

بهـذه  الكبـري  التأثـر  إىل  ويف مـؤرش 

املأسـاة، صدر إعالن وفاة الطفل عن 

الديـوان امللكي مسـاء السـبت. وقال 

الديوان يف بيان إن العاهل املغربي امللك 

محمد السـادس قدم تعازيـه لوالدي 

الطفل ريـان يف اتصـال هاتفي ”بعد 

الحادث املفجع الذي أودى بحياته“.

وحرص والداه يف ترصيحني مقتضبني 

لإلعـالم عـىل شـكر جميع مـن وقف 

بجانبهما، معزيني نفسـيهما ”الحمد 

لله، هـذا قدرنا“. فمنذ سـقوط ريان 

يف البـرئ ”لـم يقويا عـىل أكل أي يشء 

تحـت هـول الصدمـة“، بحسـب ما 

قال قريبهما هشـام أجعوك. وأضاف 

األحـد ”صمت رهيب عـّم القرية هذا 

إخراجـه بفارغ  انتظـرت  الصبـاح.. 

الصرب والكل كان يصيل ألجله“.

بدوره، قال جار العائلة منري أضبيب: 

”لم أقو عىل النوم طيلة خمسـة أيام، 

لدّي ابن بعمر ريان كلما رأيته أتذكره، 

وكلما حاولت إغماض عيني تداهمني 

صورتـه عالقـا يف البـرئ. أنـا حزيـن 

جدا“. 

خطـة  املغربيـة  السـلطات  ونفـذت 

مدروسـة لضمـان أفضـل الـرشوط 

األمنيـة لدفـن جثمـان الفقيـد ريان 

بجنازة تليق بالفقيد.

وكان جثمـان الطفـل ريـان وصـل 

إىل املستشـفى العسـكري يف الربـاط 

حيث يخضع للفحص لتحديد سـبب 

الوفاة.

يذكر أن الطفل البالغ 5 سنوات سقط 

عرضاً بعيد ظهر الثالثاء املايض يف هذه 

البرئ ذات القطر الضيق والتي يصعب 

النزول فيها، يف قرية بمنطقة باب برد 

قرب مدينة شفشاون (شمال).

ومنذ األربعاء أثارت مأساته اهتماما 

وتعاطفا عىل نطاق واسـع يف املغرب 

ويف العالم العربي وخارجه.

فيمـا ظلـت اآلمـال قائمـة إلخراجه 

مـرور  مـع  تضاءلـت  لكنهـا  حيـا 

الوقـت، حيث بـارشت فـرق اإلنقاذ، 

منذ األربعـاء، عملية معقدة للوصول 

إليه واجهتها عدة صعوبات، بحسـب 

مـا أوضحت السـلطات املحلية طيلة 

األيام املاضية.

كما ظـل والداه متمسـكني باألمل يف 

مالقاته حيا بحسـب ما نقلت عنهما 

وسائل إعالم محلية الجمعة.

وعرص السـبت تمكنت فرق اإلسعاف 

من دخول النفق الذي جرى تشـييده 

يف عملية معقدة عىل أمل إنقاذ الطفل 

مرفوقـة بفريق طبي، وظـل الرتقب 

سيد املوقف إىل أن أعلنت وفاته ليال.

ولم يكن ممكنا إىل حدود تلك اللحظة 

”أن نجـزم بـأي يشء حـول الحالـة 

الصحيـة“ للطفـل، وفـق مـا أوضح 

املسـؤول يف لجنة اإلنقاذ عبد الهادي 

الثمراني لوكالة فرانس برس، مشريا 

إىل أن الكامريا املثبتة فوق البرئ كانت 

”تظهره مسـتلقيا عىل جانبه ال نرى 

سوى ظهره“.

وعملت فرق اإلنقاذ عىل تزويده باملاء 

األيـام األخرية،  واألوكسـيجني خالل 

لكنها لـم تتأكد من أنه اسـتعملهما، 

حسب مراسيل وكالة فرانس برس.

وسـاد اعتقـاد الجمعة بـأن العملية 

اقرتبت من نهايتها. لكن العمل تباطأ 

اليـدوي  إىل الحفـر  املنقـذون  ولجـأ 

طـوال الليلة املاضية بسـبب مخاوف 

من انهيـار للرتبة وبعدمـا واجهتهم 

صخرة ”أخرتنا كثريا“ فجر السـبت، 

حسـب الثمراني الذي أشـار أيضا إىل 

املخاوف ”من انهيار البرئ“.

وتخلصـت فـرق الوقايـة املدنية من 

الصخرة بعد ثالث سـاعات مستعينة 

بـأدوات كهربائيـة صغـرية، لتفادي 

إحداث شـقوق قـد تـؤدي إىل انهيار 

حوايل البرئ.

تونس/ متابعة الزوراء:
قـال رئيـس املجلس األعـىل للقضـاء يف تونس، 
يوسـف بوزاخر، امس االثنني، إن قوات الرشطة 
أغلقـت أبـواب املجلـس ومنعـت املوظفـني من 
دخولـه، وذلـك بعد قـرار الرئيس قيس سـعيد، 

األحد، حله.
وأضاف رئيس املجلس األعىل للقضاء أن الرشطة 
أغلقـت املقـر بأقفال حديدية بعد قـرار الرئيس 
التونـيس قيـس سـعيد حـل املجلـس، بحسـب 

”رويرتز“.
ويف وقـت سـابق، قـال بوزاخر، إن قـوات األمن 
أحاطـت بمقر املجلـس، لحمايتـه. موضحا أن 
هـذه القوات جـاءت بناء عىل طلـب منه وليس 

لتطويقه.
وأوضح رئيس املجلس األعـىل للقضاء أنه طلب 
تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته تحسبا 
النطـالق تظاهرات وهو ما تم بالفعل، بحسـب 

وسائل إعالم محلية.

وذكر أنه بمجرد انتهاء التظاهرات غادرت بعض 
قوات األمـن وبقيت بعض العنـارص األمنية، إىل 

جانب أفراد األمن االعتيادي.

ويف وقت سـابق، أعلـن الرئيـس التونيس عزمه 
حل الهيئة القضائية الوطنية لالشتباه يف وقائع 
فسـاد وسـوء إدارة قضايا سياسـية حساسة، 

بحسب ما أفادت تقارير إعالمية محلية.
وجـاء قرار الرئيـس، قيس سـعيد، حل املجلس 
األعىل للقضاء بالتزامن الذكرى التاسعة الغتيال 
شـكري بلعيد الزعيم اليسـاري البارز وأحد أبرز 

منتقدي الحركة اإلخوانية.
وتسبب إعالن سعيد حل املجلس يف إثارة مخاوف 
بشأن سـيادة القانون يف تونس بعد أن استحوذ 

عىل كل السلطات تقريبا الصيف املايض.
ويصـف معارضـو سـعيد هـذه الخطـوة بأنها 
انقالب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل 

غري قانوني يقوض استقالل القضاء.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أطلقت الرشطة السـودانية قنابل الغاز املسـيل 
للدمـوع يف محاولـة لتفريـق آالف املحتجـني يف 
الخرطـوم، ضـد اإلجـراءات التي اتخذهـا قائد 
الجيـش عبد الفتاح الربهان منـذ أكثر من ثالثة 

أشهر.
وأفـاد صحفيون أن الرشطة أطلقت قنابل الغاز 
املسيل للدموع واملياه امللونة لتفريق املتظاهرين 
عىل بعد حوايل 500 مرت من قرص الرئاسة بوسط 

العاصمة، نقال عن فرانس برس.
وانطلقـت، امس االثنـني، يف العاصمة الخرطوم 
وعدد من الواليات، أوىل مسريات هذا الشهر، التي 
دعت إليها تنسـيقيات لجـان املقاومة وعدد من 
الكيانـات املهنية تحت شـعار مليونية 7 فرباير 

للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيني.
وقبيـل التظاهرات، أغلقت السـلطات جرس املك 

نمر الرابط بني مدينة بحري والخرطوم.
كما شـددت لجنـة األمـن بالخرطـوم عىل منع 
التجمعات وسط العاصمة. وقالت يف ترصيح إن 
حرية التعبري حق مكفول، مؤكدة أنها تعمل عىل 
حماية املواكب وتأمينها حتى تتمكن من إيصال 
رسـالتها.وطالبت اللجنـة املتظاهرين باالبتعاد 

عن املستشفيات واملؤسسات التعليمية.
واألسبوع املايض، قالت مساعدة وزير الخارجية 
األمريكـي للشـؤون اإلفريقيـة، مـويل فيـي، إن 
الواليـات املتحدة أوضحـت للقادة العسـكريني 

التخـاذ  مسـتعدة  واشـنطن  أن  السـودانيني 
إجـراءات إضافية ضد الجيش إذا اسـتمر العنف 

بحق املتظاهرين.
وأضافـت، يف كلمـة ألقتها أمام لجنـة العالقات 
الخارجيـة بمجلس الشـيوخ: ”نعكـف اآلن عىل 
مراجعـة مجموعة كاملة مـن األدوات التقليدية 
وغـري التقليديـة املتاحـة لنـا لتقليـص األموال 
املتاحـة للنظام العسـكري السـوداني عىل نحو 
أكرب وعزل الرشكات التي يسـيطر عليها الجيش 
وزيادة املخاطر املتعلقة بالسـمعة ألي شـخص 
يختـار االسـتمرار يف االنخراط يف نهـج ”العمل 
املعتـاد“ مع أجهزة األمن السـودانية ورشكاتها 

االقتصادية“.
وتابعت: ”لقد أوضحت علناً ورساً أن العنف الذي 
تمارسـه األجهزة األمنية يف مواجهة املتظاهرين 

السلميني منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي“.
وأوقفت اإلجـراءات التي اتخذهـا الجيش يف 25 
أكتوبـر املـايض ترتيبـات تقاسـم السـلطة بني 
العسكريني واملدنيني التي جرى التفاوض عليها 
يف 2019 بعـد اإلطاحـة بالرئيـس السـابق عمر 

البشري يف انتفاضة.
وُقتل مـا ال يقل عن 79 مدنيـاً وأصيب أكثر من 
2000 آخريـن يف تصـدي األمـن لالحتجاجـات. 
وقالت لجنة أطباء السـودان املركزية إن معظم 
هـؤالء القتىل سـقطوا جـراء اإلصابـة بطلقات 

نارية والتعرض لقنابل الغاز املسيل للدموع.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن االتحـاد األوروبي اسـتئناف 
الجولة الثامنة من املحادثات النووية 
يف فيينا، اليوم الثالثاء، بشأن إعادة 
إحيـاء االتفـاق النووي املـربم بني 
طهران وقوى عاملية يف 2015، فيما 
قال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانيـة، سـعيد خطيـب زادة، إن 
رفـع العقوبـات األمريكية هو خط 
طهران األحمر يف املحادثات النووية 
مع القـوى العامليـة الرامية إلحياء 

االتفاق النووي.
أن  إىل  بيـان،  يف  االتحـاد،  وأشـار 
الوفود املشـاركة ستواصل مناقشة 
احتماليـة عـودة الواليـات املتحدة 
إىل االتفـاق النـووي وكيفية ضمان 
التنفيذ الكامل والفعال لالتفاق من 

قبل جميع األطراف.
مـن جانبه، قـال املنسـق األوروبي 
بمحادثات فيينا، إنريكي مورا، عىل 
تويـرت: إن هنـاك حاجـة إىل ”روح 
التوافق“ للعـودة إىل االلتزام الكامل 
باالتفاق النووي، مشـددا أيضا عىل 
رضورة اختتام املفاوضات برسعة.

بـدوره، قـال مندوب روسـيا الدائم 
لـدى املنظمـات الدوليـة يف فيينـا، 
إن مفاوضات  أوليانـوف:  ميخائيل 
فيينا النووية التي ستستأنف اليوم 
”تبدو يف املرحلـة األخرية“. وأضاف 
أوليانـوف عـىل تويـرت: أن املرحلـة 

القادمة تتطلـب ”تصميما وجهودا 
حثيثة“ مـن جميع املشـاركني من 
أجـل االسـتعادة الكاملـة لالتفـاق 
النـووي بما يف ذلك رفـع العقوبات 

عن طهران.
املبعـوث  قـال  سـابق،  وقـت  ويف 
األمريكـي الخـاص إليـران، روبرت 
مايل، امس االثنني، إنه سيعود قريبا 
إىل العاصمة النمسـاوية فيينا لعقد 
الجولة التالية من املحادثات بشـأن 
العـودة إىل االتفاق النـووي اإليراني 

لعام 2015، مرصا عىل أن إحياءه ما 
زال ممكنا، فيما اشـرتطت طهران 
رفع العقوبـات األمريكية لتقدم أي 

محادثات يف فيينا.
وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
الخارجيـة اإليرانية سـعيد خطيب 
زادة، يف مؤتمـر صحفي االثنني: إن 
رفـع العقوبـات األمريكية هو خط 
طهران األحمر يف املحادثات النووية 
مع القـوى العامليـة الرامية إلحياء 
 .2015 يف  املـربم  النـووي  االتفـاق 

موضحا أن املحادثات التي تجري يف 
فيينا ستستأنف اليوم الثالثاء.

وقـال خطيـب زادة: ”مسـألة رفع 
العقوبات واستفادة إيران منها هي 

خط إيران األحمر يف املحادثات“.
وكانـت إدارة الرئيـس جـو بايـدن 
تحـاول إحيـاء االتفاق الـذي يرفع 
العقوبـات املفروضـة عـىل طهران 
مقابـل فـرض قيود عىل أنشـطتها 
الرئيـس  سـحب  حتـى  النوويـة 
السـابق دونالد ترمب واشنطن منه 

يف 2018.
وانتهكـت إيـران الحقـا العديد من 
القيـود النوويـة الـواردة يف االتفاق 

واستمرت يف تجاوزها.
وقال إن ”الرئيس بايدن ما زال يريد 
منا أن نتفـاوض يف فيينا“. وأضاف 
”سنعود األسـبوع املقبل.. هذا رمز 
أو عالمـة عىل إيماننا املسـتمر بأن 
الوضـع لـم ينتـه وأننـا بحاجة إىل 

إحيائه ألنه يف مصلحتنا“.
ويقول دبلوماسـيون ومحللون إنه 
كلما طالت فرتة بقـاء إيران خارج 
االتفـاق زادت الخـربة النووية التي 
تكتسـبها وتقليـص الوقت الذي قد 
تحتاجه لبنـاء قنبلة إذا قررت ذلك، 
وبالتـايل تقويـض الهـدف األصـيل 

لالتفاق.
وتنفي إيران سعيها لتطوير أسلحة 

نووية.
وأعـادت الواليـات املتحـدة، يـوم 
الجمعة، إعفاء إيران من العقوبات 
النـووي  بالتعـاون  يسـمح  ممـا 
الدويل معها يف مرشوعات مصممة 
اسـتخدام  الصعـب  مـن  لتجعـل 
املواقـع النووية اإليرانيـة لتطوير 
أسلحة، عىل الرغم من أن مسؤوال 
بـارزا بالخارجية األمريكية قال إن 
إعادة اإلعفاء ليسـت إشارة إىل أن 
واشـنطن عـىل وشـك التوصل إىل 

اتفاق.

@Û‹«˛a@ê‹1a@ã‘fl@’‹Ãm@Ú†ãì€a@NNê„Ïm
µ–√Ïæa@fiÏÇÜ@…‰∏Î@ıbõ‘‹€

@ÂÌãÁbƒnfl@Û‹«@åbÃ€a@’‹�m@ÚÓ„aÜÏè€a@Ú†ãì€a
‚Ï†ã©a@¿@Úébˆã€a@ãó”@lã”

È‹y@áÓ»é@êÓ”@êÓˆã€a@äaã”@á»i

@‚á‘n€@Ôébé˛a@b‰†ãÄÄí@ÏÁ@ÚÓÿÌãfl˛a@pbiÏ‘»€a@…œä@ZÊaãÌg
b‰ÓÓœ@¿@pbqÜb´@c

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس الـرويس، فالديمـري بوتـني، يف 
مسـتهل لقاء مع نظريه الفرنـيس، إيمانويل 
ماكرون، يف الكرملني، امس االثنني، أن لروسيا 
وفرنسا مباعث قلق مشرتكة يف مجال األمن.

وأعرب بوتني خالل اسـتقباله ماكرون مساء 
االثنني عن سـعادته برؤية نظـريه الفرنيس، 
مشـريا إىل أن هذا اللقاء هو األول بينهما منذ 
سنتني، وتابع: ”هناك العديد من القضايا التي 
ممكن ويجب مناقشتها يف الصيغة املبارشة، 
لكـن عىل الرغم مـن ذلـك إال أن اتصاالتنا لم 

تنقطع أبدا خالل هذه األعوام“.
ولفـت بوتني إىل أن حجم التبادل التجاري بني 
روسيا وفرنسا ارتفع عىل الرغم من الجائحة، 
حيث ازداد خالل األشهر الـ11 األخرية بنسبة 

تفوق 70%.
وأشـار إىل اسـتمرار العمل السيايس املشرتك 
عىل مستويات عدة إضافة إىل تطوير العالقات 

يف املجال اإلنساني.
وأردف: ”أود التشـديد عىل أنني أفهم أن لدينا 
مباعث قلق مشرتكة بشأن ما يحدث يف مجال 

األمن بأوروبا“.
وتابـع بوتني مخاطبـا ماكرون: ”بـودي أن 
أشـكرك عىل أن فرنسا تشـارك بأنشط شكل 
وعىل أسـاس ثابـت يف وضع قـرارات مبدئية 
يف هذا االتجـاه، وهذا أمر مسـتمر منذ بداية 

عالقاتنا يف العهد الحديث“.
وأشـار إىل أنه من الالفـت أن اللقاء يجري يف 
هذا اليوم بالـذات ألنه يصادف الذكرى الـ30 
لتوقيـع الوثيقـة التأسيسـية حـول إقامـة 

عالقات خاصة بني روسيا وفرنسا.
ورصح: ”كما قلت تشـارك فرنسـا بأنشـط 
لألمـن  املحوريـة  القضايـا  حـل  يف  شـكل 
األوروبـي، وهـذا ما قـام به سـلفاؤك، وهذا 
األمر يخـص بما يف ذلـك األزمة التي نشـبت 
بعد هجـوم جورجيا عىل أوسـيتيا الجنوبية 
ووضع اتفاقات مينسـك ومن ثم تنظيم عمل 
صيغـة النورمانـدي، وأنا أرى حجـم الجهود 
التي تبذلها القيادة الفرنسية الحايل والرئيس 
شـخصيا مـن أجـل إنهـاء األزمـة املتعلقـة 
بضمان األمن عىل أسـاس متسـاو يف أوروبا 
وكذلك حل األزمة الداخلية األوكرانية الجارية 

جنوب رشق البالد“.
بدوره قـال ماكرون خالل اللقـاء: ”القضية 
األوكرانيـة مهمة للغاية وسـنتناولها بجانب 

مواضيع أخرى“.
وأوضـح ماكـرون أنـه ”يجب عـىل الجميع 
التـرصف بمسـؤولية فيمـا يتعلـق باألمـن، 

والحوار يف هذا الشأن أمر رضوري“.
وقال ماكرون قبل اللقاء إنه ”متفائل بشـكل 
معقـول مـن املحادثـات املرتقبة مـع نظريه 

الرويس فالديمري بوتني يف موسكو اليوم“.

ونقلـت قنـاة ”بـي.إف.إم“ التلفزيونيـة عن 
ماكرون، قوله: ”أنا متفائل بشـكل معقول. 

لكنني ال أؤمن باملعجزات العفوية“.
وبحسـب الزعيـم الفرنيس، فـإن الهدف من 
زيارتـه لروسـيا هـو منـع تصعيـد وتدهور 

الوضع حول أوكرانيا.
ووصل الرئيـس الفرنيس، إيمانويل ماكرون، 
إىل موسـكو إلجـراء محادثـات مـع نظـريه 
الرويس، فالديمري بوتـني، معربا عن ”تفاؤله 
حيـال  معجـزات“  أي  توقـع  دون  املعتـدل 

اللقاء.
وقال ماكـرون عىل متـن الطائرة الرئاسـية 

الفرنسـية قبل الوصول إىل موسـكو، حسب 
قنـاة ”BFM“: ”أتوقـع اللقـاء مـع تفـاؤل 
معتدل، لكنني ال أصدق باملعجزات الفورية“.

ويقـوم ماكـرون بزيارة إىل موسـكو قبل أن 
يتوجـه إىل كييف اليـوم الثالثاء عـىل خلفية 
التوتـر حـول أوكرانيـا واالدعـاءات الغربية 

بشأن غزو روسيا محتمل لها.
وقـال املتحـدث باسـم الكرملـني، دميـرتي 
بيسـكوف إن التوتر يف أوروبا واألوضاع حول 
أوكرانيـا وملـف املقرتحـات الروسـية حول 
الضمانات األمنية ستكونان عىل رأس جدول 

املحادثات بني بوتني وماكرون.
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امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء:
اعلنـت خلية اإلعـالم األمني، امس 
االثنني، عـن نتائج عمليـة (االرادة 
الصلبـة) التي جرت بالتنسـيق ما 
بني القيادات العسكرية واالمنية يف 

املركز واإلقليم.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» 
نسـخة منه: انـه «بعـد االجتماعات 
والتفاهمات املشـرتكة بني القيادات 
العسكرية واالمنية يف املركز واإلقليم، 
املناطـق  يف  الثغـرات  سـد  وبهـدف 
الواقعـة عـىل الحـدود الفاصلة بني 
قطعات املقر املتقدم لقيادة العمليات 
املشـرتكة/ كركوك وقيـادة عمليات 
نينوى من جهة وقطعات البيشمركة 

من جهة أخرى».
القطعـات  «رشعـت  واضافـت 
املشـرتكة مـن القـوات االتحاديـة 
وقوات البيشـمركة، امـس اإلثنني، 
بعمليـة (االرادة الصلبـة) عىل عدة 
محاور شـملت العديـد من املناطق 
والجبال، ملطاردة عنارص عصابات 
داعش اإلرهابية واملطلوبني وتطهري 

األرايض من املخلفات الحربية». 

واشـارت الخلية اىل «اشـرتاك قوات 
املقـر املتقـدم يف كركـوك / الفرقة 
الثامنـة وقيـادة عمليـات نينوى / 
فرقة املشاة ١٤ وقوات البيشمركة 
/ املحور الخامس واملحور السادس، 
وبإسـناد مـن قبـل طـريان القوة 

الجويـة وطـريان الجيـش وطريان 
التحالف الدويل».

وتابعـت «العملية شـملت تفتيش 
(رسكـران،  منطقتـي  وتطهـري 
وبلكانـة) وقـد حققـت نتائجهـا 
املخطط لها ووصلـت اىل أهدافها»، 

عادة اياها «مـن العمليات النوعية 
وفق األسـلوب الجديد الـذي اتبعته 
قيادة العمليات املشرتكة باالشرتاك 
مع قوات البيشمركة، وتمكنت من 
الوصـول اىل مناطق لـم تصلها من 

قبل». 

وختمـت الخلية ان «القوات األمنية 
عـىل  عازمـة  صنوفهـا  بجميـع 
تحقيق أهدافها املرسومة وتجفيف 
منابع اإلرهـاب ومالحقة عنارصه 
املنهزمة وتعزيز األمن واالسـتقرار 

يف مختلف مناطق البالد».

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائرة إصالح األحداث يف وزارة العدل، 
امس االثنني، عن تكثيف برامجها اإلصالحية 
ضمن قانون الرعاية الالحقة ألكثر من ٤٠٠ 

حدث، من املحكومني بقضايا إرهابية.
وقال مديـر عام الدائرة كامـل أمني يف بيان 
اطلعت عليه «الزوراء» إنه ”تم تشكيل فريق 
عمل بالتنسـيق مع األمن القومي ومنظمة 
مـن االتحـاد األوروبـي لتكثيـف الربامـج 
اإلصالحيـة ضمـن قانون الرعايـة الالحقة 
ألكثر من ٤٠٠ حدث من املحكومني بقضايا 

إرهابية، املودعني يف الدوائر اإلصالحية ”.
وأضاف امـني، أن ”قانون الرعاية الالحقة 
هـو مـن أهـم القوانـني التـي تتضمنهـا 
الربامج اإلصالحية ألنـه يعمل عىل متابعة 
األحداث ملدة سـتة أشـهر قبـل انتهاء مدة 
محكوميتهم، ويتـم فيها نقلهم إىل قاعات 
أقل حراسـة، وزجهم يف دورات تساعدهم 
يف كسـب مهـارة تمكنهم مـن االندماج يف 

املجتمـع وضمـان حصولهم عـىل مصدر 
مايل وعدم عودتهم إىل الجريمة مرة أخرى، 
فضـال عـن قيـام الباحثـني االجتماعيني 
بالتواصـل مـع ذوي األحـداث وتوجيههم 

بكيفية التعامل معهم“ .
وأوضـح أن ”قانون الرعاية الالحقة يضمن 
أيضـا متابعة األحداث ملدة ثالثة أشـهر بعد 
خروجهم من دوائر اإلصالح والقيام بزيارات 
مسـتمرة لهم يف سـكنهم للتعرف أكثر عىل 
الواقع املعيـيش واالجتماعي لهـم“، منوها 
بأن ”املنظمة التابعة لالتحاد األوروبي توفر 
األدوات واملواد التـي يحتاجون إليها يف حال 
تعلمهم أية مهارة بغية عكس واقع إيجابي 

لنفسيتهم“ .
وتابـع امـني: ”كثفـت الربامـج اإلصالحية 
تزامنـا مـع قـرب خـروج نحـو ١٥٠ حدثا 
مودعـا يف دائرة إصالح األحـداث يف املوصل، 
جميعهـم كانوا محكومني بقضايا إرهابية، 
إىل جانـب ٢٥٠ حدثا تسـتمر الدائرة بتنفيذ 

مؤكـدا  لهـم“،  الالحقـة  الرعايـة  برامـج 
”رضورة أن يكـون هنـاك تركيـز كبري عىل 
تلـك الفئة، السـيما من قبـل املنظمات غري 
الحكومية إلعداد برامج ملتابعة األحداث بعد 

انتهاء مدة محكوميتهم“ .

وعـن أبـرز املعوقـات التـي تواجـه تنفيـذ 
الربامج اإلصالحية، أشـار أمـني إىل أن ”قلة 
عدد الباحثني االجتماعيني هو املعوق األكرب، 
إذ إن دور اإلصـالح يف الوقت الراهن بحاجة 

إىل أكثر من ٣٠ باحثا اجتماعيا“ . 
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 ميسان/الزوراء:
أفاد مصدر أمني، امس االثنني، بأن رشطة ميسـان بـدأت بعمليات فرض القانون 

ونزع السالح يف املحافظة.
وقـال املصـدر يف ترصيح صحفي، إن «قائد رشطة ميسـان برفقة امـر لواء القوة 

الخاصة اعلنوا بدء عمليات فرض القانون ونزع السالح يف املحافظة».
ووصـل وزيـر الداخلية عثمان الغانمي برفقة وفد أمنـي رفيع، اول أمس االحد، اىل 

ميسان للوقوف عىل االحداث االخرية يف املحافظة.
وشـهدت محافظة ميسـان خالل االيام املاضيـة حدوث نزاع عشـائري فضالً عن 

مقتل ضابط وقاض بهجمات مسلحة.

ذي قار/الزوراء:
كشـف مفتش اثار وتراث ذي قار عامر عبـد الرزاق، امس االثنني، عن وصول بعثة 

التنقيب الفرنسية للتنقيب يف مدينة الرسا األثرية بمحافظة ذي قار .
وقال عبد الرزاق يف بيان ورد «الزوراء»، إن «البعثة الفرنسية العاملة يف مدينة الرسا 

االثرية وصلت تلول السنكرة برئاسة الدكتورة «جيسيكا» وفريقها.
وأوضح، أن «وصول هذه البعثات سيسـهم يف زيادة االستكشافات اآلثارية يف هذه 

املواقع من مقتنيات وتسلسل الحقب الزمنية واالحداث».
وأشـار عبد الرزاق إىل ان العمل بدأ أمس  وبمشاركة الهيئة العامة لآلثار ومفتشية 

اثار ذي قار.
وتابع، ان «املفتشـية ستقدم كل املسـاعدة الفنية واللوجسـتية ألنجاح موسمهم 
التنقيبـي والذي سيسـتخدم به أحدث الوسـائل العلميـة بطرق الــ Gis واألقمار 
الصناعيـة والطـرق الجيوفيزيائية باألكتشـافات وتعد هذه الطـرق أحد عمليات 

الكشف والتنقيب».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االثنني عن تنفيـذ عمليَّتي ضبٍط يف ُمحافظة 
الديوانيَّة، ُمبّينًة ضبط حالتي رشـوٍة وأدوية ُمنتهية الصالحية يف دائرتي التسجيل 
ـة يف املحافظة. وذكرت الهيئـة يف بيان ورد «الـزوراء»، أن «دائرة  العقـاري والصحَّ
ذتا  التحقيقـات يف الهيئـة ويف معـرض حديثها عـن تفاصيـل العمليَّتني اللتـني ُنفِّ
رتني قضائيَّتني، أفادت أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة يف الديوانيَّة  بُموجب ُمذكَّ
ـفٍ يف ُمديريَّة التسـجيل العقاري يف املحافظـة، وفق أحكام  ـن من ضبط ُموظَّ تمكَّ
القرار (١٦٠ لسـنة ١٩٨٣)، ُمتلبِّساً بالجرم املشهود، اثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من 
ـن الفريق، بعد انتقاله  املُشـتكي». وأضافـت الدائرة إنَّه، «ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، تمكَّ
ة الديوانيَّة قسـم الصيدلة واملُسـتلزمات الطبيَّة من ضبط (١١,٥٧٢)  إىل دائرة صحَّ
رشيـط دواء منتهـي الصالحية تـمَّ التالعب يف تاريـخ انتهاء صالحيَّتهـا الحقيقي 
املثبت عىل األرشطة، إذ يشري تاريخ انتهاء النفاذ للشهر السابع لسنة ٢٠٢٢، الفتًة 
إىل أنـه، عند إزالته ظهر تاريخ النفاذ الحقيقـي املطبوع عىل أصل الغالف، تبنيَّ أنه 
ُيشرُي إىل الشهر السابع لسنة ٢٠٢٠» وتابعت، «تمَّ تنظيم محرضي ضبط أصوليني 
يف العمليَّتـني، وعرضهما رفقة املُتَّهم يف العمليَّـة األوىل، عىل قايض محكمة تحقيق 
ة بالنظر يف قضايا النزاهة؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّة املناسبة». الديوانيَّة املُختصَّ

بغداد/الزوراء:
أعلنـِت الهيئة العليا للحج والعمرة، امس اإلثنني، تفويج مايقارب ١٠٠ الف معتمر 

اىل اململكة العربية السعودية خالل موسم العمرة الجاري.
واكـدت الهيئة يف بيـان، ورد «الزوراء»، أنها «فوجت مايقـارب ١٠٠ الف معتمر اىل 
الديار املقدسـة عرب رشكة الخطوط العراقية والنواقـل الوطنية االخرى عن طريق 
املطـارات العراقيـة الخمسـة». واوضحت انهـا «نقلت ٥٠ الـف و١٤٩ معتمراً عن 
طريـق مطار بغـداد الدويل، و ١٧ الف و٧٩١ معتمراً من خـالل مطار اربيل، وكذلك 
١٨ الـف و٤١٦ معتمراً عن طريق مطار النجف االرشف، و ٧٤٣٠ معتمراً من خالل 

مطار البرصة، وايضا ٢٣٢٦ معتمراً بواسطة مطار السليمانية».
واشـارت الهيئة اىل «اسـتئناف رحالت العمرة عرب املنافذ الربية، حيث فوجت ٣٠٠ 
معتمر عن طريق منفذ طريبيل الحدودي الذي يمر باململكة االردنية الهاشمية ومن 

ثم اىل اململكة العربية السعودية».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخلية، امـس االثنني، القبض عىل ثالثة متهمـني اقدموا عىل قتل امرأة 

ورسقة مبلغ مايل قدره ٨٧ مليون عراقي من دارها.
وذكرت الوزارة يف بيان ورد «الزوراء»، ان «التحقيقات االولية كشـفت بأن احد املتهمني 
هـو حفيد املجني عليها، وقام باالشـرتاك مـع متهمني آخرين بارتـكاب جريمة القتل 

بدافع رسقة مبلغ مايل».
وتابعت، «دونت أقوالهم باالعرتاف ابتدائيا وقضائيا وقرر قايض التحقيق توقيفهم وفق 

أحكام املادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل».
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كركوك/الزوراء:
أفـادت رشطـة محافظـة كركـوك، امس 
االثنني، باعتقال خمسـة أشـخاص بتهمة 

قتل رجل ونجله.
وقالت الرشطة يف بيان ورد «الزوراء»، إنها 
«اتخذت االجراءات القانونية بحق املتهمني 
بحادث قتل مواطنـني اثنني (رجل ونجله) 
يف شـارع املطار قرب جـرس املعارض» اول 

أمس األحد.
وأضافت أن «قوه مشرتكة من املقر املتقدم  
لقيـادة العمليات املشـرتكة كركـوك وقوة 
الواجـب والفـوج التكتيكي التابـع ملكتب 
قائد رشطة كركوك ومركز رشطة تسعني، 
ألقـت القبـض عـىل (٥) متهمـني وضبط 

خمسة بنادق ومسدسني اثنني»
وأشـارت إىل أن «التحقيـق جـار لكشـف 

مالبسات الحادث».

 ميسان/الزوراء:
أطلقت منظمـة «برملان الطفـل العراقي» يف 
ميسـان، امس االثنني، مرشوع السائق املثايل 

لنرش ظاهرة حضارية يف شوارع املحافظة. 
وقـال رئيس املنظمة صاحـب املبادرة محمد 
رشـيد يف ترصيح صحفي إنه «سيتم تطبيق 
برنامـج السـائق املثـايل قريبـاً يف محافظـة 
العالقـات  وبالتنسـيق مـع قسـم  ميسـان 
واإلعـالم يف مديرية مـرور املحافظة»، مبيناً، 

أنَّ «السياقة هي ( فن و ذوق وأخالق )».
املـرشوع  هـذا  مـن  «الهـدف  أنَّ  وأضـاف، 
،إعـادة الفـن والـذوق واألخـالق يف التعامـل 
اب»، مشـرياً إىل، أنَّ «املرشوع يأتي  مع الـركَّ
عـن طريـق منظمة برملـان الطفـل العراقي 

للمجتمع املدني».
ولفت رشـيد اىل أن «املرشوع جـاء بالتعاون 
مع دائرة صحة ميسان ورشكة نفط ميسان 
ومديريـة املـرور ودائـرة الكهربـاء وبعـض 

الشخصيات املثقفة يف املحافظة».

ذي قار/الزوراء:
أقدم العرشات من املتظاهرين 
يف قضـاء كرمة بني سـعدي، 
قـار،  ذي  محافظـة  جنوبـي 
امس االثنني، عىل قطع الجرس 
مطالبـني  للقضـاء  الرئيـس 
حكومي  مستشـفى  بانشـاء 
تتناسب مع العدد السكاني يف 

املدينة.
وخرج العـرشات من مواطني 
سـعيد  بنـي  كرمـة  قضـاء 
عـىل  احتجاجـا  بتظاهـرات، 
قرار الحكومة املحلية القايض 
بانشاء اول مستشفى حكومي 

سعة ٢٠ رسيرا فقط، وهذا ال 
يتناسب مع الزخم السكاني يف 

املدينة.
و قضـاء كرمـة بنـي سـعيد 

الـذي يبلغ عدد سـكانه قرابة 
الــ ٨٠ الـف نسـمة جنوبـي 
محافظـة ذي قـار، ال توجـد 
حكومي،كما  مستشـفى  فيه 
ان، سـكان املدينـة يتوجهون 
الصحيـة  املسـتوصفات  اىل 
ملعالجة  الخاصـة  والعيـادات 

مرضاهم.
كمـا ان هناك مرشوع النشـاء 
مستشـفى بسـعة ٢٠ رسيـرا 
اىل  األهـايل  دفـع  ممـا  فقـط 
الخـروج بتظاهرات احتجاجية 
كون املستشفى، ال تتناسب مع 

الزخم السكاني يف املدينة.

بغداد/الزوراء:
أعلنـْت وزارة التخطيط، امس االثنني، ان نسـبة مسـاهمة النسـاء يف 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ما تزال ضئيلة جدا.
وذكر بيان للـوزارة تلقته «الزوراء» أن «وكيل الوزارة للشـؤون الفنية 
ماهر حماد جوهان أفتتح اعمال ورشـة العمل الخاصة بدعم وتطوير 
املؤسسـات الصغرى والصغرية واملتوسـطة، يف العراق، بناء عىل نتائج 
املسح الذي نفذه الجهاز املركزي لالحصاء بدعم من الوكالة االمريكية 
للتنميـة، وبرنامج االمم املتحدة االنمائي، الذي شـمل محافظات بغداد 
ونينوى والبرصة». وقال جوهان بحسـب البيـان ان «الوزارة ويف اطار 
سعيها لتطبيق اسرتاتيجية تطوير القطاع الخاص، تعمل عىل النهوض 
بهـذا القطاع واعطائـه الدور املطلوب واملسـاهمة الفاعلـة يف تحريك 
عجلة االقتصاد بجميع قطاعاتهط، مشـريا اىل ان «الجهود تنصب االن 
يف دعم املؤسسـات الصغرية والصغرى واملتوسـطة، والسـيما يف مجال 
التمويل، وتذليل الصعوبات التي تعرتض تطوير هذه املؤسسـات التي 

تشكل مرتكزا اقتصاديا مهما»
وتابع ان «نسـبة مساهمة النسـاء يف املؤسسـات الصغرية والصغرى 
واملتوسـطة، ماتزال ضئيلة جدا التزيد عن ٥٪ مقارنة بنسبة مساهمة 
الرجال، االمر الذي يسـتدعي، توجيه مسارات الدعم لرشيحة النساء يف 
هذا املجال»، داعيا «القطاع الخاص اىل االسـتفادة من مخرجات املسح 
والدخول بقوة يف تبني ودعم هذه املؤسسـات التي يمكن ان يكون لها 

دورا اكثر تأثريا يف االنشطة االقتصادية املختلفة».
واشـار اىل ان» اعمال ورشـة العمل الخاصة التي تسـتمر الربعة ايام، 
شـارك فيهـا رئيس الجهاز املركـزي لالحصاء غمار ديـب نائب رئيس 
الربنامـج االنمائـي لالمم املتحـدة، وممثلو عدد من املنظمـات الدولية 
يف العـراق، ورئيس اتحـاد املقاولني العراقيني ورئيـس رابطة املصارف 
الخاصـة العراقيـة، وممثلـو القطاع الخـاص من مختلـف الفعاليات 
االقتصاديـة، فضال عن عدد من املديرين العامـني يف وزارات التخطيط 
والتجـارة والعمل والشـؤون االجتماعيـة والبنك املركزي، ومستشـار 

رئيس الوزراء عالء الساعدي».

بغداد/ الزوراء:
يعد العمل التطوعي وحجم االنخراط 
فيـه رمـزا مـن رمـوز تقـدم األمـم 
وازدهارهـا، وبالتايل انخراط املفوض 
(احمد وادي) املنتسب يف قيادة رشطة 
واسـط يف اعمال التطوع واألنشـطة 
الخرييـة مـن خـالل عملـه يف قسـم 
الشـهداء والجرحى ومتابعة العوائل، 
فهـو منهـاج اجتماعي وانسـاني له 
كمـا يمثـل رمـز التكاتـف والتعاون 
بني أفـراد املجتمع، حيث ارتبط عمله 

ارتباطا وثيقا بكل معاني الخري، وذلك 
باعتباره ممارسـة إنسـانية إيجابية 
نافعـة كما لـه فوائد جم تعـود عليه 
وعىل املجتمع بالخري والعطاء وتؤدي 
إىل االسـتغالل االمثل للوقت وإمكانية 
الفـرد وهو عمل حر يقـوم به بكامل 
رغبته ويبـذل جهده بصفة اختيارية 
دون انتظـار عائـد مـادي، وغايته ال 
تقتـرص فقط عىل املسـاعدات املادية 
بل يتعـدى األمر إىل أبعد مـن ذلك من 

األمور االجتماعية.
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النارصية

اىل املتهم / أسعد كاظم منصور الزركاني
م/ تبليغ

قام املشـتكية (منال صادق كاظم) الدعـوى الجزائية املرقمة اعاله والتي 
تطلب فيها الشكوى ضد املتهم اعاله وفق املادة ٣٨٤ ق.ع وبالنظر ملجهولية 
محـل اقامتـك حسـب رشح القائم بالتبليغ لـذا تقرر تبليغـك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املحاكمة املوافق 
٢٠٢٢/٣/١٠ السـاعة التاسـعة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال من 

ينوب عنك قانوناً سوف تجري املحاكمة بحقك غيابياً ووفقاً للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت مصلحة الجمارك يف ايران أن 
العراق ما زال ثاني اكرب مسـتورد 
للسلع من ايران بعد الصني بمرور 
الشـهور العرشة االوىل مـن العام 
الجـاري (العـام االيراني بدا يف 21 

مارس/آذار 2021).
وأوضـح املتحدث باسـم الكمارك 
يف  لطيفـي  اللـه  روح  االيرانيـة 
”العـراق  أن  صحفـي:  ترصيـح 
اسـتورد سـلعا من ايـران بقيمة 
 14 بنمـو  دوالر  مليـار   7.295
باملئـة عىل أسـاس سـنوي ويعد 
ثاني مستورد للسلع االيرانية بعد 

الصني“.

وأشـار اىل أن ”صـادرات منتجات 
الثروة السمكية واملوايش واأللبان 
والغذائيـة  الزراعيـة  واملنتجـات 
للعـراق بلغت اكثر مـن مليونني و 
660 الف طـن بنحو 1.228 مليار 
دوالر والبقية شملت املعدات واملواد 

املعدنية واالنشائية وغريها“.
باملقابل، أكد لطيفي استرياد ايران 
سـلعا من العـراق بحجم اكثر من 
مليون و 994 الف طن من السـلع 
باكثر مـن 920 مليون دوالر بنمو 
باملئـة   2414 الكـم  ناحيـة  مـن 
ان  مبينـا  باملئـة“   793 والسـعر 
”العراق يعد تاسـع بلـد من حيث 

صادرات السلع اىل ايران“.
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 بغداد/ مصطفى فليح :
بحـث وزير الكهرباء املكلف، عادل كريم، 
خالل زيارته الرسيعة لدولة قطر مع وزير 
البـرتول والطاقة القطري، سـعد رشيدة 
الكعبـي، امكانيـة توريد الغـاز القطري 
للعراق ملعالجة وسد النقص الحاصل من 
الغاز إلدامة زخـم عمل محطات اإلنتاج. 
مـن جهته، اكد خبري اقتصادي ان مذكرة 
التفاهم للربط الكهربائي مع السـعودية 
ال قيمة له من الناحية االقتصادية او حل 
االزمة، مبينـا ان الهـدف الحقيقي الذي 

يقف خلفه سيايس.
وذكـر املكتـب اإلعالمي لوزيـر الكهرباء 
تلقـت  بيـان  يف  كريـم،  عـادل  املكلـف، 
”الزوراء“ نسـخة منـه: انه ”جرى خالل 
الزيـارة بحث كافة القضايا اللوجسـتية 
الالزمـة لتوريد الغـاز من خـالل املوانئ 
القطريـة ملوانـئ العـراق، حيـث ابـدى 
الجانـب القطـري اسـتعداده بعـد رشح 
مفصل قدمه وزير الكهرباء العراقي عن 
واقع عمل منظومة الطاقة الكهربائية يف 

العراق“. 
واضـاف ان“ هذا االمر يسـتلزم اجراءات 
رسيعـة وتعضيد الجهود من قبل وزارات 

النفـط والنقـل واملاليـة والجميـع مـع 
الكهربـاء إلنجـاز هذا املـرشوع الحيوي 

واملهم“.

مـن جهته، اكد الخبـري االقتصادي، نبيل 
العيل، امـس االثنني، ان مذكـرة التفاهم 
للربط الكهربائي مع السـعودية ال قيمة 

له من الناحية االقتصادية او حل االزمة، 
مبينـا ان الهـدف الحقيقـي الـذي يقف 

خلفه سيايس.
وقـال العـيل يف ترصيـح صحفـي: ان “ 
املذكـرة التـي وقعتها حكومـة ترصيف 
االعمال برئاسـة الكاظمي مع السعودية 
بالربـط الكهربائي لها اهداف سياسـية 
قبـل ان يكـون لهـا اهـداف اقتصاديـة 

ملعالجة ازمة الكهرباء “.
وأضـاف انـه ”كان االجـدر بالحكومـة 
الـرشكات  مـع  تتعاقـد  ان  العراقيـة 
املتخصصـة بإنشـاء محطـات الطاقـة 
الكهربائية أوال خاصة ان مذكرة التفاهم 
مـع السـعودية ملـدة عامني هـي كافية 
إلنشـاء محطـات توليديـة تسـد حاجة 

البالد للكهرباء“.
وحـذر العـيل مـن ان تلك ”املذكـرة تمثل 
هدرا لألموال، حيث ان ما سينفقه العراق 
مـن أمـوال نتيجـة حصوله عىل سـعات 
كهربائية يمكن توفريهـا لبناء محطات 

جديدة“.

بغداد/ الزوراء: 
كشـفت رشكـة نفـط ذي قـار عـن 
مسـتجدات ملـف اسـتثمار الغـاز يف 
والنارصيـة، وفيمـا  الغـراف  حقـيل 
حـددت موعد االعـالن التجـاري عن 
االسكتشـاف النفطي يف حقـل أريدو 
الـذي يقـع بـني محافظتـي ذي قار 
واملثنـى، اكدت انشـاء معمل ملعالجة 
الغاز بطاقة انتاجية 200 مليون قدم 

مكعب قيايس.
وقال مديـر عام الرشكة، عيل خضري، 
يف ترصيح صحفـي: إن ”رشكة نفط 
الجنـوب أبرمت عقداً مـع رشكة لوك 
اويل يف عام 2012 لالسكتشافات وتم 
االنتهـاء من فـرتة االستكشـافات يف 

حفر 9 آبار نفطية“.
وأضـاف أنـه ”خالل هـذا الشـهر او 
االعـالن  سـيتم  يليـه  الـذي  الشـهر 
التجـاري عـن االكتشـاف النفطي يف 
الرقعـة 10 وهـو حقل اريـدو الواقع 

بني محافظتي ذي قار واملثنى“.
وأشـار إىل أن ”هنـاك مفاوضات مع 
رشكـة شـفرون عىل االستكشـافات 
النفطية يف شـمال وجنـوب محافظة 

ذي قـار، لكن توقفت لحني تأسـيس 
الحكومة الجديـدة يف العراق“، مؤكداً 
أن ”عملية التفاوض مستمرة، فضال 
عن وجـود متطلبات أخرى لتوسـعة 

الرقعة العارشة من قبل املشغل، ألكثر 
من املساحة التي تم التعاقد عليها“. 

وفيما يخص اسـتثمار الغاز، أوضح، 
أنـه ”تـم التعاقـد مـع رشكـة بيكر 

اهيوز النشاء معمل ملعالجة الغاز من 
حقيل الغراف وحقل النارصية بطاقة 
200 مليـون قـدم مكعـب  انتاجيـة 

قيايس باليوم الواحد“.
وتابـع أن ”الرشكة بـدأت العمل عىل 
واقـع االرض يف حقـل النارصية لبناء 
املعمـل منذ ما يقـارب ثالثة اىل أربعة 
اشهر مضت، بعدما انتهت من عملية 
التصميـم“، مؤكداً أن ”املعدات اآلن يف 

طور عملية التصنيع“. 
وبني أن ”حقل الغراف مرتبط بمعمل 
حقـل النارصية، الذي مـازال يف طور 
االنشاء، حيث سيكون استثمار حقل 
الغـراف وحقـل النارصيـة يف معمـل 

واحد“.
ولفـت إىل أن ”الرشكـة لديهـا عقـد 
اسـتثمار للغـاز يف حقـل النارصيـة 
سـابقاً، وتم تمديد العقـد لعام آخر، 
وحاليا يف طور انتاج الغاز وكبسـه إىل 

االنبوب القطري“.
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بغداد/ الزوراء:
القائـم  قضـاء  قائممقـام  كشـف 
بمحافظـة االنبار، احمـد املحالوي، 
امـس اإلثنـني، عـن وجـود جهات 
سياسـية تعرقل عملية اعادة اعمار 
وتأهيل املصانع الحكومية املتوقفة 

عن العمل منذ اكثر من 18 عاما.
وقال املحـالوي يف ترصيح صحفي: 
إن ”جهـات سياسـية مازالت تقف 
بالضـد من مشـاريع اعـادة اعمار 
وتأهيل املصانع الحكومية املتوقفة 
عن العمل منذ الكثر من 18 عام عىل 
الرغم من رشكات استثمارية محلية 
واجنبية ابدت استعدادها لتشغيلها 
اال ان الجهـات املعنية اوقفت العمل 
بتلـك املصانع ألسـباب غري واضحة 

املعالم“.
واضاف ان“ حكومـة االنبار املحلية 
خاطبـت الجهـات املعنيـة باتخـاذ 

خطـوات رسيعة للمبـارشة بإعادة 
يف  املتوقفـة  الحكوميـة  املصانـع 
عمـوم مدن االنبـار كونها تسـاهم 
يف سد حاجة السـوق وتشغيل االف 
العاطلـني عـن العمـل اال ان حسـم 
املوضـوع ربما يسـتغرق وقت اكثر 
يف ظـل تدهـور الواقـع االقتصادي 
وارتفاع نسبة البطالة اىل مستويات 

مخيفة“.
وأوضح املحالوي، أن ”تشغيل معمل 
الفوسفات وسمنت القائم ومصانع 
اخرى سـوف يعضـد واردات الدولة 
ويحـد مـن ظاهـرة ارتفاع نسـبة 

العاطلني عن العمل ”.
املصانـع  معظـم  ان  اىل  يشـار 
الحكوميـة يف مـدن االنبـار مازالت 
متوقفـة عن العمل منذ اكثر من 18 
عام عىل الرغم من استقرار االوضاع 

االمنية خالل الفرتة الحالية“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك مـن الدوالر 
يف مزاده، امس االثنـني، لتصل 204 

ماليني دوالر.
وذكـرت مصـادر محليـة: أن البنك 
املركزي شهد اليوم خالل مزاده لبيع 
ورشاء الـدوالر االمريكـي انخفاضا 
بنسـبة بلغت %8.51 لتصل إىل 204 
دوالرا   943 و  الفـا  و493  ماليـني 
أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف 
اسـاس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، 
مقارنة بيوم امس االحد، التي بلغت 
املبيعات فيها 188 مليونا و251 الف 

و676 دوالرا أمريكيا.
واضافـت ان معظم مبيعـات البنك 
التي ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج 
عىل شكل حواالت واعتمادات والتي 
بلغت 147 مليونا و 573 الفا و943 
دوالرا، فيمـا ذهـب املبلـغ املتبقـي 
البالـغ 56 مليونـاً و 920 ألف دوالر 

بشكل نقدي.
وأشـارت إىل أن 27 مرصفـا قامـت 
بتلبيـة طلبـات تعزيـز االرصـدة يف 
الخارج، و21 مرصفا لتلبية الطلبات 
رشكات   206 اىل  إضافـة  النقديـة، 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
كشـف الخبري االقتصادي، منـار العبيدي، امس 
االثنني، عن ارتفاع نسـبة الكتلة النقدية املحلية 
خـارج نطاق املصـارف العراقيـة يف نهاية العام 

املايض.
وقال العبيدي، يف منشـور عىل الفيسبوك تابعته 
”الـزوراء“: إن ”النقـد املحـيل املوجـود خـارج 
النظـام املـرصيف ارتفع بمقـدار %50 منذ بداية 
2020 ليصـل اىل اكثـر مـن 70 ترليـون دينار يف 
نهايـة 2021 بعـد ان كان 47 ترليـون دينـار يف 

بداية عام 2020 ”.
وعـزا ذلك اىل ”ضعف الثقافـة املرصفية وضعف 
الثقـة بالنظـام املـرصيف الـذي ابعـد الكثري من 

التعامل مع البنوك املحلية“.
وأوضح الخبـري ان ”الودائع لدى البنوك العراقية 
ارتفعت بنسـبة %15 لتصل اىل 93 ترليون دينار 
بعـد ان كانت يف بدايـة 2020 81 ترليـون دينار 
عراقـي ”، مشـريا اىل أن ”نسـبة النقـد املوجود 
خـارج النظـام املرصيف اىل حجـم الودائـع تبلغ 
نسـبته بحـدود %75 وهي نسـبة مرتفعة جدا 

مقارنة بباقي الدول ”.
ولفـت اىل أن ”ودائـع القطاع الخاص تشـكل ما 
نسـبته %45 مـن مجمـوع الودائـع بينما تبلغ 
ودائـع املؤسسـات الحكوميـة ما نسـبته 27% 
اما ودائـع الحكومة املركزية لـدى البنوك فتبلغ 
نسـبتها %28 ، باملقابل تبلغ نسـبة مسـاهمة 
القطاع املـرصيف والتامني  بالناتج املحيل اقل من 

.“1.5%
ودعـا اىل ”اعتماد سياسـات مرصفية تعمل عىل 
زيـادة الثقـة بالقطاع املـرصيف وكذلـك اعتماد 
سياسات اكثر حزما يف التعامالت النقدية خارج 
النظـام املرصيف من شـأنه زيادة قيمـة الودائع 
وتقليل النقد املوجود خارج النظام املرصيف االمر 
الذي سـيؤدي اىل زيادة مساهمة قطاع املصارف 
بالناتج املحيل الذي من شـأنه ايجاد فرص عمل 
حقيقية يف بلد بلغ نسـبة البطالـة فيه اكثر من 

.” 30%
واعترب العبيـدي أن ”العراق من الدول منخفضة 
الكتلة املرصفية حيث يوجد مرصف لكل 32 الف 
شخص بينما املعدل العاملي هو 10 االف شخص 
لكل مرصف، ويحتاج العراق اىل افتتاح 3 اضعاف 
عدد البنوك وافرعها املوجود حاليا كما ان الكثري 
من البنوك املوجودة هي بنوك ضعيفة تعتمد عىل 

مزاد العمل يف استدامة عملها“. 

ميسان/ الزوراء:
أكـدت هيئة اسـتثمار ميسـان، امس 
االثنـني، املبارشة بالعمـل يف  مرشوع 
تربيـة الدجـاج وإنتـاج بيـض املائدة 
إنتـاج  ومعمـل  الدواجـن  ومفقـس 

االعالف يف قضـاء امليمونـة، مبينة أن 
بتغطيـة حاجـة  املـرشوع سيسـهم 

املحافظة وتشغيل األيدي العاملة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن 
”مرشوع تربيـة الدجاج وإنتاج بيض 

املائدة ومفقس الدواجن ومعمل إنتاج 
االعـالف يعـد خطـوة تنمويـة مهمة 
لتعـزز اإلنتـاج الوطنـي، الـذي يعود 
بالفائدة لسد وتغطية حاجة املحافظة 

من انتاج الدجاج وبيض املائدة“.

وأضاف أن ”املـرشوع يتضمن قاعات 
مفاقـس  وقاعـات  الدجـاج  لرتبيـة 
البيـض  النتـاج  وقاعـات  للدواجـن 
ومعمال النتاج العلف ومخازن مربدة“، 
مبينـاً أن ”نسـب اإلنجـاز يف املرشوع 

بلغت 18 %“.
وأشـار إىل أن ”املـرشوع تنفذه رشكة 
عراقية عـىل مسـاحة (100 دونم) يف 
قضاء امليمونة، حيث سيسهم بتشغيل 

االيدي العاملة من أبناء القضاء“.

بغداد/ الزوراء:
أحصت هيئة اسـتثمار واسط، امس االثنني، 
عـدد اإلجـازات املمنوحـة واملسـحوبة، فيما 
 (3) بــ  اسـتثمارية  فـررص  توفـر  أكـدت 

مجاالت.
وقـال رئيـس الهيئة عـيل تركي الشـمري يف 
ترصيح صحفي: إن ”هيئة اسـتثمار واسط 

منحـت 80 إجـازة منـذ تشـكيلها يف 2008“ 
مبينـا أن ”23 اجازة منها سـحبت ألسـباب 
مختلفة، منها انسحاب املستثمر من املرشوع 

أو التلكؤ يف عمل املشاريع“.
وأضاف الشمري أن ”االجازات منحت ملشاريع 
استثمارية تشمل الجانب الصحي والزراعي“، 
مؤكدا ”طرح مشـاريع اسـتثمارية يف موقع 

الهيئـة االلكرتونـي مـن ضمنهـا مشـاريع 
مستشفيات، باالضافة اىل مرشوعني سكنيني 

ومشاريع خدمية“.
وتابـع أن ”ثقافـة االسـتثمار حديثـة عـىل 
البـالد، وبعد 2014 بدء العمل بمنح اإلجازات 
االسـتثمارية، وبلغـت قيمة تنفيذهـا مليارا 
و250 مليـون دوالر“، الفتـا اىل أن ”املشـاكل 

البـالد عديـدة،  يف  االسـتثمار  تواجـه  التـي 
ومنها تخصيـص األرايض وتأخـر املوافقات 

الرسمية“.
وأشـار إىل أن ”مسـألة عقارات الدولة واحدة 
من املشـاكل التـي تعرقل عملية االسـتثمار، 
حيث إن املستثمر يواجه الكثري من التأخري يف 

ابرام العقد وتسليم االرض“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلـق مـؤرش االسـعار يف سـوق 
العراق لالوراق املالية، امس االثنني، 

منخفضا بنسبة (0.14%).
وجاءت مـؤرشات التداول لسـوق 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
امـس كما يـيل: بلغ عدد االسـهم 
 (1.209.851.310) املتداولـة 
أسـهم، بينما بلغت قيمة االسـهم 

(1.058.647.877) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف 
جلسة امس عىل (570.47) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.14) عـن 
اغالقه يف الجلسـة السابقة البالغ 

(571.27) نقطة.

وتـم تـداول اسـهم (27) رشكـة 
مـن اصـل (103) رشكـة مدرجة 
يف السـوق، واصبح عدد الرشكات 
املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق 
املاليـة لعـدم التزامهـا بتعليمات 

االفصاح املايل (20) رشكة.
وبلـغ عـدد االسـهم املشـرتاة من 
يف  العراقيـني  غـري  املسـتثمرين 
السـوق (64) مليون سهم بقيمة 
بلغـت (101) مليـون دينـار مـن 
خـالل تنفيـذ (24) صفقـة عـىل 

اسهم رشكة واحدة فقط.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة 
من املسـتثمرين غـري العراقيني يف 
السـوق (21) مليون سهم بقيمة 

بلغت (13) مليون دينار من خالل 
تنفيـذ (5) صفقـات عـىل اسـهم 

ثالث رشكات.
يذكـر ان سـوق العـراق لـألوراق 
املالية قد اسـتخدم انظمة التداول 
االلكرتونـي وااليـداع املركزي منذ 
عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 
وينظـم خمـس جلسـات تـداول 
اسـبوعيا من االحـد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة 
عراقيـة تمثل قطاعـات املصارف 
والزراعة  والصناعـة  واالتصـاالت 
املـايل  واالسـتثمار  والتـأمـني 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
كشـف البنك املركزي العراقي، امـس االثنني، عن نمو 
يف احتياطـي البالد من العملـة الصعبة ليبلغ اكثر من 

64 مليار دوالر.
وقال نائب محافظ البنك، احسان شمران، يف ترصيح 
صحفي: إن ”احتياطي العراق من العملة الصعبة التي 
تشمل العملة النقدية من الدوالر واليورو واالسرتليني 
وغريهـا مـن العمـالت االجنبيـة االخـرى، اضافة اىل 

احتياطي الذهب بلغت اكثر من 64 مليار دوالر“.
مبيناً أن ”هناك نمواً مستمراً يف هذه االحتياطيات من 

العملة الصعبة“.
وأضـاف شـمران أن ”حجـم احتياطـات العـراق من 
الذهب يبلغ 96 طناً“، موضحاً أن ”العراق بدأ بصعود 
التسلسـل عاملياً حيث بلغ املرتبـة 38 عاملياً بامتالكه 

ألكرب احتياطيات الذهب عاملياً“.
وأعلـن البنـك املركزي العراقـي، يف 19 كانـون الثاني 
املايض، تسـجيل نمو كبـري يف احتياطياته من العملة 
األجنبيـة يف العـام املـايض، وذلك بفضل اسـتثماراته 
املتنوعة وإدارتها وفق السياسـة النقدية القائمة عىل 

أفضل املمارسات الدولية بعيداً عن املخاطر.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ بشـكل طفيف يف األسواق 

املحلية، امس االثنني.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف أسـواق الجملـة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت، صباح اليوم، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 
21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي بلغ 372 الف دينار، و سـعر 
رشاء 368 الفاً، فيما سـجلت اسـعار البيع أمس االحد 370 الف دينار 

للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيـع املثقال الواحـد عيار 21 من الذهـب العراقي 
سجل استقراراً أيضاً عند 342 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 338  

ألفاً.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقي بـني 345 الفـاً و350 الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ متابعة الزوراء
أرجـأ االتحـاد العراقي لكـرة القدم تسـمية 
املدرب الجديـد للمنتخب الوطنـي إىل يوم غد 
األربعـاء، بانتظـار حسـم جميـع التفاصيل 
مـع املدرب املحيل الذي سـتتم االسـتعانة به 
يف املباراتني املتبقيتني أمام اإلمارات وسـوريا 
يف التصفيات اآلسـيوية املؤهلة ملونديال قطر 

. 2022
وقال محمد عماد، املنسق اإلعالمي للمنتخب 
العراقـي: ”اتحـاد الكرة أّجل تسـمية املدرب 
الجديد للمنتخـب العراقي إىل يوم غد األربعاء 
األحـد  عنـه  اإلعـالن  مقـررا  كان  أن  بعـد 

املايض“.
وأضـاف: ”األسـماء املطروحة بقـوة لقيادة 
أسـود الرافدين يف مباراتي اإلمارات وسـوريا 
املقبلتـني، أبرزهـا مـدرب نفط الوسـط عبد 
الغني شـهد، إضافة إىل أيوب أوديشـو مدرب 

الزوراء، واالسم الثالث هو رايض شنيشل“.
وحـول مـا تـردد مـن ترصيحات منسـوبة 
للمدرب السابق زيليكو بيرتوفيتش والتي قال 
فيهـا ”العراقيون سيشـاهدون كأس العالم 

عرب شاشـات التلفزيون فقط، وسـتتصلون 
بي بعد 20 سنة، وسـتقولون إنك عىل حق“، 
رد منسق املنتخب العراقي بالقول إنه لم يلتق 
مـع بيرتوفيتش منذ مغادرة لبنـان، متعجبا 
ممـا قاله املدرب السـابق الـذي بالتأكيد هو 
املسـؤول عـن ترصيحاتـه التي جـاءت بعد 

إقالته.
وأوضح عماد: ”خطة إعداد املنتخب العراقي 
ملباراتي اإلمارات وسوريا لم يتم الكشف عنها 
حتى اآلن، واألمر سيعود للمدرب الجديد الذي 
سيختار الوقت املناسـب إلطالق التحضريات 
وعدد املباريات الودية قبل التوجه إىل األردن يف 
منتصف مارس/ أذار املقبل ، حيث سـيكون 
ملعب عمـان الدويل األرض املفرتضة ألسـود 
الرافديـن يف حـال عـدم إقامـة املبـاراة أمام 

اإلمارات يف ملعب البرصة الدويل“.
ويحتـل املنتخـب العراقـي املركـز الــ 5 يف 
املجموعة األوىل برصيد 5 نقاط، ويحتاج للفوز 
عىل اإلمارات وسـوريا مع تعثر منافسـيه يف 
الجولتني املتبقيتني من التصفيات املونديالية 

لحجز بطاقة امللحق.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 كشـف مصـدر يف االتحاد العراقي لكرة القدم عـن أن، زيليكو برتفيتش، مدرب املنتخـب العراقي املُقال، 

رفض مغادرة العاصمة بغداد، إال برصف مستحقاته املالية.
وقـال املصدر إن «بيرتوفيتش يقيم اآلن يف إحدى فنادق بغداد، ويرفض العودة إىل بلده، إال يف حال حسـم 

مستحقاته املالية»، مبيناً أن «االتحاد سيتداول املوضوع مع املدرب لحسم مستحقاته التي بذمته».
وأشار إىل أن «االتحاد تعهد بتأمني مستحقات برتفيتش، يف أقرب فرصة، ليعود إىل بلده بأرسع وقت».

وكان االتحـاد العراقي لكرة القدم قد قرر إعفاء املدرب بيرتوفيتش من مهمة تدريب املنتخب بعد نتائجه 
السلبية التي خرج بها املنتخب العراقي يف املباريات السابقة للتصفيات املؤهلة لكأس العالم.
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بغداد/ متابعة الزوراء 
قدم نادي سامراء، امس االثنني، 
حـارس مرمـاه نـور صـربي، 
لوسـائل اإلعالم، ليصبح جاهزا 
لتمثيل الفريق يف النصف الثاني 

من الدوري العراقي املمتاز.
وأجرى نور صـربي مرانه األول 
امس وسـط حفـاوة كبرية من 
الجهاز التدريبي بقيادة سـامر 
سعيد، ومسـاعده حيدر كريم، 

استعدادا ملباراة نفط الوسط.
ويستعد سـامراء بقيادة مديره 
الفنـي سـامر سـعيد ملواجهـة 
نفط الوسـط، يوم غـد األربعاء 
ضمـن مباريات الجولـة الـ20 

من الدوري املمتاز.

الحـراس  مـن  صـربي  ويعـد 
املخرضمـني، وسـبق أن أعلـن 
اعتزالـه أكثـر من مـرة، ولكنه 
تراجـع عـن قـراره وتعاقد مع 
سـامراء صاحب الرتتيب األخري 

بـ4 نقاط.
وخاض صـربي أكثر مـن 100 
مباراة دولية، وشارك يف تحقيق 
العراق لقب بطولة آسيا للشباب 
عـام 2000، واملركـز الرابـع يف 

أوملبياد أثينا 2004.
وسـاهم نور صربي يف نيل لقب 
كأس آسيا 2007، كما لعب مع 
أنديـة ”الطلبة، الـزوراء، القوة 
الجوية، نفط الوسـط، النجف، 

نفط ميسان وامليناء“.

 بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف عيل وهيـب، عضو الجهـاز الفني للقوة الجوية، سـبب 
غيـاب املدرب حكيم شـاكر عن تدريب الصقـور، امس االثنني، 
اسـتعدادا ملواجهة القاسـم يوم غـد األربعـاء، بالجولة 20 من 

الدوري.
وقـال وهيب: ”ان عدم حضور شـاكر يف بداية املـران الرتباطه 
باجتمـاع مع اإلدارة“، نافيـا ما تردد حول وجـود خالفات بني 

املدرب واإلدارة.
وزاد: ”الـكل يرى أن القوة الجويـة فريق متميز، ولكن ال يعرف 
أحـد أن الفريق يعاني من نقـص يف عدد الالعبني، وبدأنا مرحلة 

اإلعداد بوجود 14 العبا فقط“.
وأضـاف وهيـب: ”فريقنا تـم تجهيزه يف األسـبوع الحايل فقط 
بسبب كثرة اإلصابات التي تعرض لها نجوم الفريق أمثال أحمد 

إبراهيم وميثم جبار وعالء عباس“.
وأتم: ”نحرتم القاسـم الذي يقدم مستويات متميزة ويلعب كرة 
هجومية مع املدرب جاسـب سـلطان، وسـنعمل عىل استغالل 
الفرص وتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع أصحاب الصدارة“.

@Ûflãfl@ëäby@‚á‘Ì@ıaãflbé@Üb„
‚˝«�a@›ˆbéÏ€@5ñ@äÏ„@È‘Ìãœ

@µi@pbœ˝Ç@áuÏm@¸@ZkÓÁÎ
ÒäaÜ�aÎ@ÚÌÏv‹€@?–€a@åbËßa

بغداد/ حسني عمار 
أكد املنسـق اإلعالمي ملنتخب الشباب، 
قحطـان املالكـي، أنَّ املعسـكر الـذي 
أُقيم مؤخراً يف تركيا قد يكون معسكر 

أكثـر ممـا هـو معسـكر  مباريـات، 
تدريبي، مبيناً أن هذه املباريات منحت 

العبينا املزيد من الخربة .
“ منتخـب الشـباب  وقـال املالكـي إنَّ

خاض معسـكراً خارجيـاً يف تركيا ملدة 
املهمـة  مباريـات  تخللتـه  يومـاً،   12
عديـدة“. مبينـاً أن ” املعسـكر ربما ال 
يكون تدريبياً باملعنى الواضح بقدر ما 
يكون معسـكر مباريات، بعد ان واجه 
منتخبـات كبـرية وفرقاً عىل مسـتوى 

عاٍل“.
وأضـاف املالكـي أن“ قـوة املباريـات 
رجعـت بالفائدة عىل الجميع، ومنحت 
املزيـد من الخربة لالعبني، باإلضافة إىل 
كشف األخطاء والعمل عىل تجاوزها“، 
الفتاً إىل أن ”املنتخب قدَّم مستوى جيداً 
وظهـر الكثري مـن الالعبني بمسـتوى 
عال، اكتشف من خاللها املدرب بعض 
االسماء التي سـريكز عليها يف املرحلة 
املقبلـة، باالضافـة اىل تسـجيل بعض 
املالحظـات املهمة واألخطـاء الفردية 

املتعلقة بتنظيم اللعب واالرتداد الرسيع 
والخطـط الهجومية“.وتابـع املالكـي 
الخامـس  املنتخـب سـيتجمع يف  أن“ 
عرش من الشـهر الحايل حسب املنهاج 
التدريبـي الـذي قدمه املـالك الفني اىل 
االتحاد العراقي لكرة القدم عن طريق 
مـرشف الفريـق وعضو اتحـاد القدم 
محمـد نـارص والـذي تضمـن إقامـة 

معسكر خارجي أو داخيل”.
 مشرياً اىل أن ” األنظار تتجه اآلن صوب 
البطولـة الرباعية التـي لقيت موافقة 
مبدئية القامتهـا يف محافظة البرصة، 
إذ من املؤمل مشاركة املنتخب الربتغايل 
للشـباب ومنتخـب كوريـا الجنوبيـة 
باإلضافة اىل منتخب مرص ، وجميعها  
منتخبات كبرية تمتلك العبني بامكانات 

عالية ومهارات متميزة“.

@@aáÀ@·éb‘€a@ÚœbÓö@¿@k‘‹€a@›flbyÎ@‚ÏÓ€a@Új‹�€a@—ÓñÏ€a@ÈuaÏÌ@Ú†ãì€a@äáónæa
Òãÿ€a@äÎÜ@Âfl@ÚÓ„br€a@Ú‹yãæa@÷˝�„a

بغداد/ متابعة الزوراء
تنطلق اليـوم الثالثاء مباريات الجولة 
الـ20 من الدوري املمتـاز، بعد توقف 
دام 22 يومـا، الرتبـاط املنتخب األول 
بخوض تصفيات كأس العالم، إضافة 
إىل إجازة توقف املنافسات بني مرحلتي 

الذهاب واإلياب.
وتقـام املباريات عىل مـدار ثالثة أيام، 
حيث تجري اليوم خمـس مواجهات، 
الطلبـة  بـني  بغـداد  ديربـي  أبرزهـا 
والرشطة، فيما يشهد يوم غد األربعاء 
قمة أربيـل وامليناء يف ملعب فرانسـو 
حريري، عىل أن ُتختتـم املباريات يوم 

الخميس بلقاء الصناعة والزوراء.
ويفتتح نـوروز وضيفه زاخو مرحلة 
اإليـاب، بلقـاء عـىل ملعب السـالم يف 

مدينة السليمانية.
وسـيحاول تالميـذ املـدرب ويل كريـم 
تحقيق االنتصار، والوصول إىل النقطة 
الــ20، ويف املقابل يـدرك عبد الوهاب 
أبـو الهيـل أهميـة املبـاراة لفريقـه 
زاخو، يف ظل السـعي للفوز واالقرتاب 
مـن القـوة الجوية، صاحـب الرتتيب 

الخامس.
ويسـتضيف ملعـب التاجـي مواجهة 
الكهربـاء مع أمانة بغداد، بينما يحتل 
الفريق الربتقايل الرتتيب الثاني عرش، 
لكسـب  ويرنـو  نقطـة،   21 برصيـد 
نقاط الفوز لتحسـني موقعـه، بينما 
يملـك أمانة بغداد 19 نقطـة، باملركز 

الخامس عرش.
وعـىل ملعـب ”الفيحـاء، يقـام لقاء 
أهـل الدار، نفط البـرصة، مع الضيف 
القـادم من بغداد ”الكـرخ“، يف مباراة 
متكافئة من حيث األدوات الفنية، لكن 
فرسـان البرصة يتفوقون يف الرتتيب، 

باحتاللهم للمركز الـ8.
أحمـد،  حسـن  املـدرب  تالميـذ  أمـا 
فسـيحاولون انتـزاع الفـوز الثمـني، 
والهروب من مراكـز الخطر، إذ يحتل 

الفريق حاليا الرتتيب الـ16.
وتحـت األضـواء الكاشـفة، سـُتلعب 
مبـاراة نفـط ميسـان مـع النفط، يف 

ملعب ميسان األوملبي.
ويرفـع الفريـق امليسـاني بعنـارصه 
املحرتفة الجديدة شعار الفوز، أمال يف 

الوصول إىل الرتتيب الثامن أو التاسع.
وعـىل الطرف اآلخـر، يأمـل النفط يف 
التقـدم عـىل الئحـة الرتتيـب، وكرس 
قاعـدة التعـادالت يف نتائجـه بمرحلة 
الذهاب، عندما تقاسم النقاط مع 11 

فريقا.
وسـيحتضن مباراة السـهرة ملعب 
يلتقـي  عندمـا  الـدويل،  الشـعب 
الطلبة مـع الرشطة يف ديربي بغداد 

املنتظر.
وسـتكون املواجهة مهمـة لألنيق، يف 
البحث عن الفوز وتقليص الفارق مع 
املتصـدر الرشطـة، بعدما اسـتقطب 
عددا من الالعبني املحليني واملحرتفني، 

وسـط تلقـي الفريق الدعـم املايل من 
اإلدارة، عرب تحفيـز عنارصه بمنحها 

مستحقات الدفعة الثانية.
أما الرشطة فقد اسـتعد بشـكل جيد 
لهـذه القمـة، عـرب خـوض معسـكر 
البرصة، وإجـراء أكثر مـن لقاء ودي 

مع الفرق البرصية.
وهـذا رغـم أنـه يعانـي مـن بعـض 
مؤخـرا  تفاقمـت  التـي  اإلشـكاالت، 
بـني املـدرب واإلدارة، بخصـوص آلية 
االسـتغناء عـن بعض املحرتفـني، إال 
أنه سيعتمد عىل قدرة هدافه السوري 
محمـود املواس عىل صنع الفارق، مع 

بقية األسماء الدولية.

األربعـاء  غـدا  املباريـات  وُتسـتأنف 
بإقامـة اربع مواجهـات، األوىل تجمع 
الديوانيـة مع ضيفه النجف، يف مباراة 
يحـاول فيها أبناء املدرب حمزة هادي 
القويـة، وتحقيق  العـروض  مواصلة 
االنتصار عىل صاحب الرتتيب السابع.

بينمـا يأمـل النجـف بقيـادة حيـدر 
اإلضافـات  اسـتغالل  يف  عبـودي، 
الجديـدة، لنيـل 3 نقـاط تقربـه من 

املربع الذهبي.
ويحل القوة الجوية ضيفا عىل القاسم، 
يف مباراة تقام عىل ملعب الكفل، وهي 
أوىل مباريات املدرب حكيم شـاكر مع 
الصقور، بعد اسـتالمه املهمة مؤخرا، 

فيما سـيبحث أهل الدار عـن مباغتة 
الضيوف بمفاجأة من العيار الثقيل.

ويتوجه صاحب الرتتيب الثالث، نفط 
الوسط، صوب مدينة سامراء ملواجهة 
أصحـاب األرض، يف مبـاراة إن تحقق 
فيها االنتصـار، فإن عندليـب الفرات 
سـيتقدم إىل الوصافـة، يف حـال تعثر 

منافسه الطلبة.
فرانسـو حريـري  وسـيكون ملعـب 
مرسحـا ألحداث مبـاراة القمـة، بني 
أربيـل واملينـاء، فيما سـتقام املباراة 
األخـرية يف هـذه الجولـة عـىل ملعب 
الصناعـة، بـني أهـل الـدار وضيفهم 

الزوراء، الخميس املقبل.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل ضياء حسـني، اعلـن نهاية 
رحلتـه مـع برنامـج (الحكـم الرابـع) والذي 
يبـث من عىل شاشـة قناة (العهـد)، وذلك من 
خالل املنشـور الذي كتبه عىل صفحته يف موقع 
التواصل االجتماعي (فيسـبوك) وألسـباب صحية 
تكمـن يف عـدم قدرته عـىل التواصل بشـكل يومـي، خالـص االمنيات 

بالتوفيق لزميلنا يف محطته املهنية املقبلة.
 *********************

العراقيـة  القنـاة  يف  الرياضيـة  النـرشة  مذيـع 
االخبارية الزميل عيل املوسـوي، اكد اكتسـاب 
(ابنتـه) حالة الشـفاء فايـروس كورونا الذي 
اصابهـا قبـل مـدة زمنيـة ليسـت بالقصرية، 

دعواتنا الصادقة البنة زميلنا بالشـفاء التام وان 
يمن عليها العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.

 ******************
عضـو الهيئة العامـة لالتحاد العراقـي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل احمـد الغـزايل ، احتفل بعيد 
ميـالده يـوم امـس االثنـني، خالـص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ حسام عبد الرضا 
امس   صباح  األعرجي،  هاشم  محمد  برئاسة  اليد  لكرة  العراقي  االتحاد  عقد 
العراقية   الوطنية  األوملبية  اللجنة  مبنى  داخل  االتحاد  مقر  يف  اجتماعا  االثنني، 
وذلك ملناقشة عدد من القضايا التي تهم اللعبة، ففي بداية االجتماع بارك أعضاء 
االتحاد للمنتخب الوطني لكرة اليد مالكا تدريبيا والعبني النتائج الرائعة والتي 
حققها يف البطولة اآلسيوية الـ 20 لكرة اليد والتي اختتمت االسبوع املايض يف 

مدينة الدمام السعودية.
الوطنية  للمنتخبات  الخارجية  املشاركات  مناقشة  االجتماع  خالل  تمت  كما 
الشهر  اليد  لكرة  الناشئني  دوري  اقامة  عىل  واملوافقة  املقبلة  االستحقاقات  يف 
لكرة  الشباب  دوري  اقامة  عىل  واملوافقة  فوق  فما   2004 مواليد  من  السادس 
اليد الشهر السابع من مواليد 2002 فما فوق وتشكيل لجنة مؤلفة ضمن نخبة 
وعبد  يارس  وصربي  رشيد  سعيد  ووليد  محسن  سعد  الدكتور  تضم  اليد  رواد 
السالم صربي وعبد الهادي إسماعيل، وذلك إلعداد قوائم بأسماء رواد كرة اليد 
15 وفتح باب االنتقاالت   – 2  - 2022 العراقية لتكريمهم من قبل االتحاد يوم 
الشتوية بني العبي االندية بعد انتهاء مباريات املرحلة األوىل وابتداء من -2022

20-2 ولغاية 2022 -  2 - 28 عىل رشط جلب كتاب استغناء من النادي الذي 
 6 الـ  األدوار  الثانية  املرحلة  مباريات  تكون  عىل  األوىل  املرحلة  يف  يمثله  كان 
 األوىل عىل شكل تجمع يف محافظة السليمانية وخالل الفرتة من 2022 - 3 - 4  

ولغاية 2022 - 3 – 11.

بغداد/ الزوراء
لكرِة  العراقّي  االتحاد  رئيُس  التقى 
االثنني،  امس  القدم، عدنان درجال، 
يف  الريايض  النارصّية  نادي  رابطَة 
العاّم  األمني  بحضور  االتحاد  مقر 

لالتحاِد محمد فرحان.
للمطالب  االتحاد   رئيس  واستمَع 
حيث  الرابطة،  أعضاُء  قدمها  التي 
ينتهج  الكرة  اتحاد  أن  لهم  أكَد 
بعدم  تتمثُل  واضحًة  سياسًة 
يف  العاملة  اللجاِن  عمل  يف  التدخِل 
الكاملة  الحريَة  ومنحهم  االتحاد، 
عن  الفوىض  إلبعاِد  القراراِت  التخاذ 
لديه  َمن  واالرتجالية.وأضاَف  العمل 

األندية   جميع  من  معينٌة  مظلوميٌة 
عدالٍة  بكل  معها  التعامُل  سيتم 
القرارات  احرتام  إلرساء  خطوٍة  يف 
والتعامل معها وفقاً لآللياِت املُتبعة 

لتطبيق القانون.
عدنان  االتحاد،  رئيس  واختتَم 
أبواب  إن  بالقول:  حديثه  درجال، 
رحٍب  بصدٍر  مفتوحٌة  االتحاد 
ومقرتحاِت  آراء  اىل  لالستماع 
بعمِل  االستقالليُة  وتبقى  الجميع، 
اللجان من أولوياِت االتحاد، ونحرتُم 
بما  اللجان  من  الصادرة  القراراَت 
يحافُظ عىل النظاِم ويزيد من أوارص 

التعاوِن بني األندية.
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الفنـي  املديـر  هرينانديـز  تشـايف  أعـرب 
لربشلونة، عن سـعادته باالنتصار بنتيجة 
(4 - 2) خـالل مواجهة أتلتيكـو مدريد، يف 
إطار منافسـات الجولة 23 مـن الليجا، يف 

معقل البلوجرانا ”كامب نو“.
وسـجل لربشـلونة ألبـا وجـايف وأراوخـو 
 ،(49  ،43  ،21  ،10) الدقائـق  يف  وألفيـس 
بينمـا سـجل ألتلتيكـو مدريـد كاراسـكو 

وسواريز يف الدقيقتني 8 و58.
وقـال تشـايف، خـالل ترصيحـات نقلتهـا 
صحيفة ”ماركا“ اإلسـبانية: ”إنه أكثر من 
انتصـار، حيـث كنـا بحاجة لـه كجماهري 
وجهاز فني والعبني، وقدمنا أداء جيًدا جًدا 
ولعبنا بكثافـة وتفوقنا عـىل الخصم، وقد 

يكون الفوز اليوم نقطة تحول“.
وأضاف: ”أود من الجماهري أن تدعم عثمان 
ديمبـيل، وهم دعمـوه بالفعـل ولكن حان 
الوقت ملساعدته، وأرجوهم أن يتوقفوا عن 

الصفري ضده“.
وتابـع: ”لقـد دافعنـا جيـدا حني سـيطر 
أتلتيكـو مدريد عـىل الكـرة، وتفوقنا اليوم 

عىل بطل الليجا“.
وأتـم: ”أدامـا تـراوري العب ناضـج جًدا، 
ويعـرف متى يجـب أن يواجـه ومتى يمر، 

وجسـديا هـو وحـش، وبالنسـبة يل هـو 
العب جناح وسيسـاعدنا كثريًا فهو صفقة 
رائعـة“. وبهـذا االنتصـار رفـع برشـلونة 
رصيده إىل 38 نقطة يف املركز الرابع بجدول 
ترتيب الليجـا، بينما تجمد رصيـد أتلتيكو 

مدريد عند 36 نقطة يف املركز الخامس.
دييجـو  األرجنتينـي  أعـرب  جهتـه،  مـن 
سـيميوني، املديـر الفني ألتلتيكـو مدريد، 
عن اسـتيائه مـن الخسـارة (4 - 2) خالل 
مواجهـة برشـلونة، ضمـن الجولة 23 من 

الليجا، يف معقل البلوجرانا ”كامب نو“.
وسـجل لربشـلونة ألبـا وجـايف وأراوخـو 
 ،(49  ،43  ،21  ،10) الدقائـق  يف  وألفيـس 
بينمـا سـجل ألتلتيكـو مدريـد كاراسـكو 

وسواريز يف الدقائق 8 و58.

وقال سـيميوني، خالل ترصيحـات نقلتها 
”جـواو  اإلسـبانية:  ”مـاركا“  صحيفـة 
فيليكـس؟ لدي آرائي الخاصة، وكانت لديه 
فـرص مهمـة يف الشـوط األول، وأدركـت 
أنـه منحنـا كل يشء حتـى دفعـت بكونيا 

وكوريا“.
وعن اسـتقبال األهـداف، أجـاب: ”لم نغري 
الكثـري من العبـي خـط الدفاع باسـتثناء 
تريبيـري، الذي رحل لألسـف، واليـوم لعب 
سافيتش وخيمينيز، واسـتقبلنا 4 أهداف، 

ويتوجب علينا العمل طوال األسبوع“.
وتابـع: ”الشـخصية ظهـرت بعـد الهدف 
الرابـع، وكان رد فعل فريقنـا أقوى وأكثر 
عدوانيـة، وهـو نفـس اليشء الـذي حدث 
ضد فالنسـيا، وأنا مسـؤول عـن توليد تلك 

الشخصية املتمردة لفرتة أطول“.
وأتـم: ”مسـتوى برشـلونة؟ لقـد سـجلوا 
4 أهـداف، 3 منهـا يف الشـوط األول، ولـو 
انترصنا بهـدف نظيف لكانوا سـيخربوننا 
كم نحن فريق جيـد، وهناك طرق مختلفة 

للفوز، واليوم سادت قوة برشلونة“.
بهذا االنتصار، رفع برشلونة رصيده إىل 38 
نقطة يف املركز الرابع بجدول ترتيب الليجا، 
بينما تجمد رصيد أتلتيكو عند 36 نقطة يف 

املركز الخامس.

قـاد األرجنتينـي ليونيـل ميـيس 
فريقـه باريـس سـان جريمـان 
للفوز عىل ليل حامل اللقب 5 - 1 
الثالثة  ضمن منافسـات املرحلة 
الفرنيس  الـدوري  والعرشين من 

لكرة القدم.
وحسـم سـان جريمـان موقعته 
يف الشـوط األول بتسجيله ثالثية 
برييـرا  دانيلـو  الربتغـايل  عـرب 
(10) وبريسـنل كيمبيبـي (32) 
واألرجنتيني ليونيل مييس (38)، 
فيمـا أضـاف هدفني يف الشـوط 
الثانـي عـرب برييرا نفسـه (51) 

وكيليان مبابي .(67) 
وسـجل للخـارس هـدف الرشف 
املدافـع الهولندي سـفن بوتمان 

 (28).
ورفع سان جريمان الذي لم يذق 
طعم الخسارة يف مبارياته الـ 14 
األخرية يف ”ليـغ1“ (9 انتصارات 
مقابل 5 تعادالت) يف املركز األّول 
إىل 56 نقطـة، متقدماً بفارق 13 

نقطة عن وصيفه مرسيليا.
وعـوض نـادي العاصمـة كبـوة 
فقدان لقب مسابقة كأس فرنسا 
لكرة القدم بخسـارته عىل أرضه 
أمام نيس بركالت الرتجيح 5 - 6 
اإلثنني املايض، وثأر من ليل الذي 
انتـزع منه اللقب املحيل املوسـم 
املـايض وفـاز عليه يف مسـابقة 

كأس األبطال.
جوسـالن  ليـل  مـدرب  ودفـع   

الجديد خالل  بالوافـد  غورفينيك 
املخـرضم  الشـتوية  االنتقـاالت 
عامـاً)   35) عرفـة  بـن  حاتـم 
أساسـياً أمـام فريقـه السـابق 
فيمـا   ،(70 الدقيقـة  يف  (خـرج 
غاب عن صفوف الفريق املهاجم 

الرتكي بوراك يلماز.
من ناحية نادي العاصمة، تعددت 
الغيابات مع الربازييل نيمار الذي 
عاود التماريـن قبل أيام واملدافع 
رامـوس،  سـريخيو  االسـباني 
والهولنـدي جورجينـو فينالدوم 
واإلسـباني أندر هرييرا واملهاجم 
إيـكاردي،  مـاورو  األرجنتينـي 
فيمـا زج مواطن األخـري املدرب 
ماوريسـيو بوكيتينـو بالثالثـي 
ميـيس وأنخـل دي ماريـا (خرج 
مصابـاً يف الدقيقـة 44 وحّل بدالً 

منـه األملانـي يوليان دراكسـلر) 
ومبابي.

افتتح  عىل ملعب ”بيار-موروا“، 
سان جريمان التسـجيل بعد 10 
دقائـق مـن صافـرة البدايـة إثر 
خطأ من حـارس ليـل الكرواتي 
إيفـو غربيتش الذي تدخل لقطع 
الربتغـايل  مـن  أرضيـة  تمريـرة 
نونو منديـش، إال أنه أفلت الكرة 
ليتابعها مواطـن األخري برييرا يف 

املرمى.
بعـد  األرض  أصحـاب  وعـادل 
مجهـود فردي رائع من بن عرفة 
الذي تالعب بدي ماريا ومرر كرة 
داخـل املنطقـة تابعهـا بوتمان 
ملسـها  اسـتعراضية،  بتسـديدة 
جانلويجـي  اإليطـايل  الحـارس 
دوناروما من دون أن يتمكن من 

صدها .(28) 
واسـتعاد نادي العاصمة تقدمه 
بعد ركلة ركنيـة من مييس مرت 
يف  فشـل  الـذي  الحـارس  فـوق 
التصدي  قبل أن يتدخل كيمبيبي 
للتسـجيل يف املرمى الخايل (32)، 
ثم أضاف بطل كوبا أمريكا الثالث 
مسـتفيداً من معمعـة يف الدفاع 
ليحصل عىل الكرة ويخرتق ويجد 
نفسـه أمام غربيتـش فـ ”نكز“ 
الكـرة يف الشـباك (38)، يف ثاني 
أهدافـه يف الــ ”ليـغ1“، ليعـود 
ويسـدد ركلـة حـرة رائعـة من 
20 مـرتاً اصطدمـت بالعارضة 
(45). اسـتهل سـان جريمان 
الشـوط الثاني ضاغطاً، فتألق 

ميـيس كمـرر ملبابـي يف الدقيقة 
50 ومسـدداً بعد دقيقـة صدها 
إىل  تعـود  أن  قبـل  الحـارس، 
برييـرا بعـد تمريرة مـن مواطن 
ليانـدرو  الصغـري  ”الربغـوث“ 
باريديـس خارج املنطقة فسـدد 
أرضيـة زاحفـة، مسـجالً هدفه 

الرابع يف الدوري هذا املوسم.
ودّون مبابـي اسـمه عـىل الئحة 
املسـجلني يف هدفه الحادي عرش 
هذا املوسم يف الدوري، بعد هجمة 
قادهـا ميـيس ومنـه إىل اإليطايل 
ماركـو فرياتـي واملهاجـم الدويل 
املنطقـة  الفرنـيس عنـد حافـة 
الذي سـدد كرة رائعـة يف الزاوية 

املعاكسة .(67) 

كشـف  تقريـر صحفـي كتالونـي، عـن آخـر 
التطـورات املتعلقـة بتجديـد عقد جـايف، العب 
وسـط برشلونة الشـاب، والذي ينتهي يف صيف 

2023، ويتضمـن رشطا جزائيا بقيمة 50 مليون 
يـورو. وبحسـب صحيفة ”سـبورت“، فـإن تجديد 

عقدي جايف ورونالد أراوخو، يمثل أولوية بالنسبة لربشلونة حالًيا.
وأضافت الصحيفة أن البارسا قدم عرًضا أولًيا لجايف (17 عاًما)، خالل يناير كانون الثاني 
املـايض، لكنه لم يلب طموحات الالعب، الذي يبتعد عـن رواتب باقي العبي الفريق األول، 

رغم أنه بات أحد أفراد القوام األسايس، وانضم للمنتخب األول رغم صغر سنه.
وأشارت إىل أن جايف، ليس يف عجلة من أمره بشأن التجديد، لكن برشلونة يرغب يف حسم 

هذا امللف مبكرًا، لقطع الطريق عىل أي ناٍد آخر يرغب يف ضمه.
وهذا عىل الرغم من أن الالعب، ال يفكر يف مغادرة كامب نو، لكنه يريد توقيع عقد طويل 

األمد وبراتب مرٍض، بحسب ”سبورت“.
وأوضحت الصحيفة أن مشـكلة جايف، هي نفسها مشـكلة أراوخو، حيث رأى الالعبان 
كيف تعاقد برشلونة مع العبني جدد برواتب كبرية، كما تم تجديد عقدي بيدري وأنسو 

فاتي بأرقام كبرية أيًضا، وبالتايل يعتقدان أنهما يستحقان التساوي مع كل هؤالء.
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أوقعـت قرعة الـدور ثمن النهائي مـن كأس إنجلـرتا، أندية 
الربيمريليج مانشسرت سيتي وتشليس وتوتنهام يف مواجهات 

سهلة.
وسيحل مانشسـرت سـيتي ضيًفا عىل بيرتبوره من املستوى 
الثاني ”تشامبيونشـيب“، فيما يسـافر تشـيليس وتوتنهام 
أيًضـا اىل لوتـون وميدلزبره، بعد أن أطاح األخري بمانشسـرت 

يونايتد بركالت الرتجيح.
وكان تشـليس أفلت من مفاجـأة أمام بليمـوث بعد فوزه يف 
التمديـد (2 - 1)، أمـا ليفربـول فتغلب عىل نوريتش سـيتي 

بنتيجة (3 - 1).
وسـتقام املباريات خالل األسـبوع الذي يبدأ يف 28 شـباط/

فرباير.
وجاءت القرعة كالتايل:
لوتون تاون – تشيليس.

كريستال باالس - ستوك سيتي.
بيرتبوره يونايتد - مانشسرت سيتي.

ليفربول - نوريتش سيتي.
ساوثمبتون - وست هام يونايتد.

ميدلزبره – توتنهام.
نوتينجهام فوريست أو ليسرت سيتي – هادرسفيلد.

إيفرتون - بورنموث أو بورهام وود.

ألحق باير ليفركوزن خسارة قاسية بمضيفه بوروسيا 
دورتمونـد وتغلـب عليـه 5 - 2 مسـدياً خدمة كبرية 
لبايرن ميونيخ املتصدر يف املرحلة الحادية والعرشين 

من الدوري األملاني لكرة القدم.
ويحلّـق بايرن يف الصدارة متقدماً بفارق 9 نقاط عن 
دورتمونـد (52 مقابل 43)، يف حـني عزز ليفركوزن 

رصيده يف املركز الثالث مع 38 نقطة.
دخـل دورتمونـد املبـاراة ويف نيته تقليـص الفارق 
عـن بايـرن الذي حقق فـوزاً صعباً عـىل اليبزيغ 3 
- 2 السـبت، لكنـه خاضها يف غيـاب هدافه هاالند 
وقطـب دفاعه ماتس هوملس فحل بدالً من األخري 
الفرنيس دان اكسيل زاغادو الذي قدم الهدف األول 
هدية لليفركوزن بعد سلسـلة من األخطاء عندما 
فشل يف السيطرة عىل إحدى الكرات فانتزعها منه 
التشيكي باتريك شيك وسدد باتجاه املرمى تصدى 
لها الحـارس غريغور كوبل وسـارع املدافع اآلخر 
مانويل أكانجي لتشـتيتها فتابعهـا بالخطأ داخل 

شباك فريقه .(10) 
وبالنريان الصديقـة أيضـاً أدرك دورتموند التعادل 
عندمـا انـربى يوليـان برانـدت لكرة حـرة مبارشة 
حـاول جرييمي فريبونغ إبعادها فحولها خطأ داخل 

شباك ليفركوزن (16).
لكن الشـاب الواعـد فلوريان فريتس رسعـان ما منح 
التقـدم لليفركـوزن مجـدداً بعـد هجمة مرتـدة رائعة 
شـاركها فيها جميع مهاجميه قبـل أن يودعها فريتس 

الشباك من مسافة قريبة .(20) 
ولم يكد دورتموند يستفيق من الصدمة حتى منيت شباكه 
بالهـدف الثالث بركلة حـرة مبارشة نفذهـا بإتقان روبرت 

أندريش .(28) 
وواصـل ليفركوزن أفضليته يف الشـوط الثانـي وأضاف له 
جوناثان تاه الرابع بتسـديدة عىل الطايـر (53) والفرنيس 
موىس ديابي الخامس (87)، قبـل أن يرد دورتموند بهدف 

بعد فوات األوان عرب ستيفن تيغيس .(89) 
ويف مباراة ثانية، أكرم فولفسـبورغ وفادة ضيفه غرويرت 
فـورث متذيـل الرتتيب بفـوزه عليـه 1-4.سـجل للفائز 
البلجيكي أسـرت فرانكس هدفني (7 و49) وماكسيميليان 
أرنولد (70) والبديل ماكسـيميليان فيليب (75)، وللخارس 

السويدي برانيمري خرغوتا (44 من ركلة جزاء).

أكد بايرن ميونيخ متصدر الدوري األملاني لكرة القدم أن 
حارس مرمـاه الدويل مانويل نوير سـيغيب عن املالعب 
يف االسـابيع املقبلة عقـب خضوعه لعمليـة جراحية يف 

ركبته.
ولم يحدد النادي البافاري مدة غياب الحارس البالغ 35 
عامـاً، ولكن من املتوقع أال يشـارك مع بايرن يف دور الـ 

16 أمام سـالزبورغ النمساوي يف مسابقة 
الشـهر   16 يف  أوروبـا  أبطـال  دوري 

الحايل.
قال املديـر الريـايض يف النادي 

صالـح  حسـن  البوسـني 
حميدجيتـش: ”الجميـع يف 

يأمـل  والفريـق  النـادي 
بتعـايف رسيـع ملانويل، 

ونحن عـىل ثقة من 
إىل  سـيعود  أنـه 

السابق  مستواه 
قريباً جداً“.

ه  ر و بـد و
نوير  بعث 

لة  برسـا

اطمئنان إىل جماهري بايرن يف منشور عىل ”إنستاغرام“ 
مـن رسيره يف املستشـفى، معلناً أن العمليـة الجراحية 
سـارت بشـكل جيد وأنه يمكـن أن يعـود إىل امللعب ”يف 

غضون أسبوعني“.
ويأتي خضوع نوير لجراحة غري متوقعة غداة مشاركته 
مـع بايرن يف الفوز عىل اليبزيغ 3 - 2، ليعادل 
الرقـم القيايس ألكرب عدد مـن االنتصارات 
يف الــ ”بوندسـليغا“ مـع 310 فـوزاً، 
واملسـجل باسـم أوليفر كان حارس 
بايرن السـابق والرئيـس التنفيذي 

الحايل للنادي.
وجـاءت االنتصارات الــ 77 األوىل 
بقميـص  لنويـر  مبـاراة   156 يف 
شالكه، قبل انتقاله لبايرن حيث 
حقق 233 فوزاً بـ 302 مباراة 

يف الدوري.

Úyaãß@È«ÏõÇ@k‘«@ãÌÏ„@ëäb®a@lbÓÀ b»ˆaä@bœáÁ@o‹vé@ZÏÓè‰Óéc

أعرب ماركو أسينسيو نجم ريال 
مدريـد، عن سـعادته باالنتصار 
بنتيجـة (1 - 0) خالل مواجهة 
منافسـات  إطـار  يف  غرناطـة، 
الجولة 23 مـن الليجا، يف معقل 

امللكي ”سانتياجو برنابيو“.
املباراة  وسجل أسينسـيو هدف 
الوحيـد للمرينجـي يف الدقيقـة 

.74

وقال أسينسيو، خالل ترصيحات 
”مونـدو  صحيفـة  نقلتهـا 
ديبورتيفـو“ اإلسـبانية: ”لقـد 
كان هديف رائعـا، خاصة وأنه يف 
ملعبنـا، وأهـم يشء كان الفوز 
الشـوط  ويف  الثـالث،  بالنقـاط 
الثانـي تحسـنا كثـرًيا، واتخذنا 

خطوة لألمام لتحقيق الفوز“.
وأضـاف: ”أحـاول دائمـا وضع 

الكـرة بشـكل جيـد، والتسـديد 
بقـوة، وإذا كان مـن املمكن أن 
يقـوم أي العب بـيشء ما لخداع 
الحارس حتى ال يتوقع التسديدة 
فهذا أمر جيـد، ولذلك كان هديف 
رائعـا، واحتفـايل به ألنـه قادنا 
لفوز مهم، وإنه أمر خاص حني 

أسجل يف الربنابيو“.
”أنشـيلوتي أرص عـىل  وتابـع: 
مشاركتي لوقت طويل يف املباراة، 
ويف كل مـرة تسـنح يل الفرصـة 
أسدد عىل املرمى، واليوم حاولت 
عدة مرات، وسـعيد بالثقة التي 
منحني إياها املدرب، فهي مهمة 

جًدا بالنسبة يل“.
وأتـم: ”نغادر بشـعور جيد، ويف 
الشـوط الثانـي ضغطنـا وكنـا 
أكثر عدوانيـة، وجاء الهدف بعد 
إرصار كبـري، ويف الليجـا يجـب 

استغالل انتكاسات اآلخرين“.

›Ó€@Û‹«@7j◊@åÏ–€@Êbfl7u@Êbé@êÌäbi@ÜÏ‘Ì@ÔèÓfl

@Ú„Ï‹íãi@Û‹«@Êb†6ìÌ@ÏÇÎaäcÎ@¿bu

No: 7658   Tue    8     Feb    2022العدد:   7658    الثالثاء    8    شباط    2022



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

µ‰‹»æa@pbËuÏm@…fl@bË‘œaÏm@Û‹«@—”Ïnm@ãì‰€a@paäaã”

bÓéÎäÎ@bÓ„bæc@µi@CÒÜäbi@ÚÓfl˝«g@lãyD@ıaÏuc
برلني/متابعة الزوراء: 

عاد مبنى يف وسط برلني الرشقية بمنطقة 
ألديرسـهوف، ليتحـّول إىل مركـز «رصاع 
إعالمي» بـني الغرب وروسـيا، تماماً كما 
كان الحـال أيـام «الحـرب البـاردة». هذا 
املبنى كان مقـراً للقناة الرسـمية التابعة 
(أي  الديمقراطيـة  أملانيـا  لـ«جمهوريـة 
الرشقية)» التي أسسها االتحاد السوفياتي 
بعد الحرب العاملية الثانية يف أملانيا، وظلت 
تبـث الدعايـة السـوفياتية حتى مـا بعد 
سـقوط جـدار برلني قبل ٣٣ سـنة، إىل أن 

توقفت عن  البث عام ١٩٩١.
اليوم، تحّول املبنـى إىل مقر قناة «آر تي - 
دي إي» - أي «روسيا اليوم - دي إي» - التي 
ُعرفت يف البداية بـ«رابتيل دويتش»، وهي 
قناة روسـية ناطقة باألملانية وممّولة من 
الدولة الروسية. بيد أن القناة التي بارشت 
البث كمحطة إخبارية عىل مدار اليوم، من 
مركزهـا يف برلني الرشقية خالل ديسـمرب 
(كانون األول) املايض، لم تصمد ألكثر من 
أشهر قليلة. ذلك أنه بعد أيام عىل بدء البث 
عىل قناة «يوتيوب»، أغلق «يوتيوب» القناة 
ألسـباب تتعلق بنـرش أخبـار كاذبة حول 
فريوس «كوفيد - ١٩». وتبعتها السلطات 
األملانيـة املتخّصصة بمنـح تراخيص بث، 
بإطالق إجراءات قانونية ضد القناة لوقف 
بثهـا عـرب القمـر الصناعي «يوتلسـات» 
وعـىل منصاتهـا األخرى. ثم يـوم األربعاء 
املايض، صدر القرار أخرياً بوقف بث القناة 
الروسـية الناطقـة باألملانيـة «لكونهـا ال 

تستويف رشوط البث من أملانيا».
القرار أثار غضباً كبرياً يف موسـكو، ودفع 
الكرملـني إىل الـرد بإغـالق مكتـب قنـاة 
«دويتشـه فيله» األملانية يف موسـكو، مع 
أن القنـاة األملانية ممّولة من أموال دافعي 
الرضائـب يف أملانيـا وليـس مـن الحكومة 
األملانية، كمـا الحال مع القناة الروسـية. 
ومـن ثـم، عـىل الرغـم مـن «الرصخـة» 
اإلعالمية والسياسـية العالية يف أملانيا ضد 
الـرد الـرويس «غري املتـوازن»، فإن مكتب 
القنـاة األملانيـة يف موسـكو أغلـق أبوابه، 
وعـاد املوظفون الذين هـم بمعظمهم من 

الروس، إىل   منازلهم.
وزارة الخارجيـة األملانيـة، التـي تقودها 

زعيمـة حزب «الخـرض» السـابقة أنالينا 
بريبوك، انتقدت قرار السـلطات الروسية، 
معتربة أن «ال أسـاس له، ويزيد من العبء 
عىل العالقات األملانية - الروسية». ورأت يف 
بيان لها، أن القرار «سـيقلص بشكل كبري 
عمل الصحافيني املستقلني يف روسيا، وهو 
أمر بالغ األهمية يف حقبة زمنية يسـودها 
التوتر السـيايس». وشـّدد بيان الخارجية 
األملانيـة عـىل «رفـض مقارنة (دويتشـه 
فيلـه) بقناة (روسـيا اليـوم - دي إي)»، 
مشدداً عىل أن القناة األملانية «تعمل كقناة 
مستقلة» ولديها الرتاخيص الالزمة للعمل 
من موسـكو، يف حني تبث القناة الروسية 
«مـن دون ترخيص، ولـم تتقدم للحصول 
عـىل ذلـك رغم أنـه رشط أسـايس للبث». 
وأيضـاً نفـت وزارة الخارجيـة أن يكـون 
للقرار أي ارتباط سـيايس، مشـرية إىل أن 
سلطات البث املخّولة هي التي اتخذت قرار 
حظر القناة الروسـية الناطقـة باألملانية، 

وأن الحكومة «ال تأثري لها» عىل القرار.
الجديـر بالذكـر، يطلـب القانـون األملاني 
التقدم للحصول عـىل رخصة بث للقنوات 
التـي تريد البث من داخل األرايض األملانية، 
كما أنه يحظر القنوات املرتبطة بحكومات 

الروسـية  القنـاة  ودول. وبالفعـل، فـإن 
لـم تتقدم للحصـول عىل طلب بـث كهذا، 
كان سـريفض أصالً لكـون تمويلها يأتي 
مبارشة من الدولة الروسـية. ولكن القناة 
املذكورة تزعـم أن الرخصـة التي حصلت 
عليها للبـث من رصبيـا، املعروفة بقربها 
من الكرملني، تسـمح لهـا بالبث يف أوروبا 

عىل القمر الصناعي «يوتلسات».
يف املقابـل، رفضت هيئة منـح الرتاخيص 
األملانية ذلك، متحججـة بأن املقر الرئييس 
للقنـاة يقـع يف العاصمـة األملانيـة برلني، 
وليس يف موسكو، ما يعني أن عليها التقدم 
للحصـول عىل طلب بث من برلني. وللعلم، 
حـاول القّيمـون عـىل املحطـة الروسـية 
الحصول عىل ترخيـص للبث يف أوروبا من 
لوكسـمبورغ يف صيف العـام املايض، لكن 
الدولة األوروبيـة الصغرية رفضت الطلب، 
وقالت رصاحًة إن منح هكذا ترخيص هو 
من اختصاص برلني؛ حيـث املقر الرئييس 

للمحطة.
مـن ناحية ثانيـة، رغم أن الجـدل دخل يف 
تفاصيـل القوانـني األملانيـة واألوروبيـة، 
ومدى قانونية منعها املحطة من البث، فإن 
البعد السـيايس ال شـك يلقـي بظالله عىل 

القضية. فاالستخبارات األملانية وصفت يف 
عـام ٢٠١٩ محتوى قناة «روسـيا اليوم - 
دي إي» بأنـه «أداة للربوباغاندا (الدعاية) 
الروسـية». ووفـق تقرير االسـتخبارات، 
فـإن هـدف املوقـع «التأثري عىل الشـعب 
األملاني بما يخدم روسـيا». وهنا نذكر، أن 
موقع القناة الروسية الناطق باألملانية بدأ 
النرش عـام ٢٠١٤، ثم تطّور ليبث محتوى 
فيديوهـات عـىل الصفحـة نفسـها وعىل 
«يوتيـوب»، إىل أن أصبـح قنـاة إخباريـة 

متواصلة البث يف نهاية العام املايض.
وتصف االستخبارات األملانية عمل قناة «آر 
تي دويتش» - كما كان اسـم املوقع آنذاك 
- بأنه «بالغ األهمية» بالنسـبة لروسيا يف 
عملها بالتأثري يف عـدة مواضيع. ومن بني 
هذه املواضيع تعدد االسـتخبارات األملانية 
«إحـداث رضر يف سـمعة الناتو وتصويره 
عىل أنه أداة مغتصبة للسلطة»، إضافة إىل 
تصوير روسـيا عىل أنها «مسـاملة» بينما 
الواليات املتحدة هي «املعتدية». وتضيف يف 
هذا السـياق أمثلة حول شبه جزيرة القرم 
التـي تحـاول القنـاة الروسـية تصويرها 
عىل أنهـا جزء من روسـيا وليسـت أرضاً 
مقتطعة من أوكرانيا. كذلك، يف السـنوات 

التي تلـت، تحدثت االسـتخبارات األملانية 
عن «مسـاعي» القناة الروسية «لتقليص 
الثقة باملؤسسـات الديمقراطية باإلضافة 
اىل ترويـج نظريـات املؤامـرة»، وكل هـذا 
كجـزء من حملـة منظمة تديرهـا الدولة 

الروسية.
وبالتوازي مع هذا األمر، نرشت مجلة «دير 
شبيغل» األملانية تقريراً مطوالً خالل العام 
املـايض عن القناة الروسـية وعملها داخل 
أملانيا ومدى ارتباطهـا بالكرملني. وادعت 
املجلة أن القناة توظف لديها وتسـتضيف 
من هم بشـكل أسايس من املنتمني للحزب 
الشـيوعي السـابق يف أملانيـا. وهو الحزب 
الـذي تحول اليـوم إىل حـزب «دي لينكه» 
فـإن  وباملناسـبة،  املتطـرف.  اليسـاري 
املنتمني لهذا الحزب من أعضاء وسياسيني 
يحملون عادة أفـكاراً إيجابية عن الرئيس 
الـرويس فالديمـري بوتـني، ويدافعون عن 

سياساته.
وأيضـاً، ذكـرت املجلة األملانيـة التي تتخذ 
من مدينة هامبورغ مقراً لها، يف تقريرها، 
أن سياسيني من اليمني املتطرف هم أيضاً 
مـن ضيوفهـا املفضلـني، مثل السـيايس 
بيـورغ هوكـي، املتهم بأنه مـن «النازيني 
الجدد»، وكان قد أثار جدالً كبرياً يف املايض 
املحرقـة  (أي  بالهولوكسـت  بتشـكيكه 
النازيـة). واتهمت املجلة القناة الروسـية 
بأنهـا «تـرّوج لألخبار الكاذبـة ونظريات 

املؤامرة وتقّوض الحقائق».
نسـبة  فـإن  شـبيغل»،  «ديـر  وبحسـب 
مشـاهدي القنـاة الروسـية ارتفعت منذ 
جائحـة «كوفيـد - ١٩»، خصوصـاً بـني 
املؤمنـني بـ«نظريات املؤامـرة» لرتويجها 
اعتـربت  كذلـك  النظريـات.  هـذه  مثـل 
املجلـة األملانيـة أن موقع القناة الروسـية 
الناطـق باألملانيـة «تحـّول إىل أهم مصدر 
أخبـار» بالنسـبة ملجموعـات أملانية تضم 
مشـككني بحقيقـة الجائحـة ويعـارض 
أفرادها إجـراءات الحكومة الحتواء نفيش 
الفـريوس. ولقد أفادت يف هـذا اإلطار بأن 
القناة تغطي التظاهرات الدورية املعارضة 
إلجراءات «كوفيـد - ١٩» يف أملانيا «بدرجة 
أكرب» من القنوات األملانية األخرى، مشرية 
كذلـك إىل أن وكالة أنباء «رابتيل» للخدمات 

بالدولـة  أيضـاً  املرتبطـة  التلفزيونيـة 
الروسـية، تبث بثاً حياً من التظاهرات.

«ديـر شـبيغل» نقلت أيضاً عـن مصدر يف 
االسـتخبارات األملانيـة الداخليـة قوله إن 
«روسـيا اليوم - دي إي» ووكالة «رابتيل» 
ورشكـة اإلنتاج «ريد فيـش» التابعة أيضاً 
الروسـية، «تشـّكل خطـراً عـىل  للدولـة 
الدولة  الديمقراطيـة»... ولقد اسـتنتجت 
بإمكانهـا اسـتخدام هـذه  أن  الروسـية 
املنصات لتحقيـق «تأثري ووصول»، وقوله 
رصاحًة إن املنصات تستخدم «يف مضاعفة 

الحمالت التضليلية».
ويف حـني مـا ال تجـد القنـاة صعوبـة يف 
استضافة السياسيني األقرب لوجهة نطر 
الكرملـني، كاملنتمـني للحزبـني املتطرفني 
اليسـاري «دي لينكـه» واليمينـي «البديل 
ألملانيـا»، فـإن مقاربتها للسياسـيني من 
األحـزاب الوسـطية أكثـر حـذراً. ومع أن 
القناة الروسية اسـتضافت سياسيني من 
مختلـف األحـزاب األملانيـة، كانت نسـبة 
هـؤالء أقل بكثري من ضيوفها من الحزبني 
املتطرفـني. ولقد نقلت «دير شـبيغل» عن 
متحدث باسـم الحـزب الديمقراطي الحر 
(الليربايل)، الذي يشـارك اليوم يف الحكومة 
االئتالفيـة، قولـه إن الحزب لـم يقرر بعد 
مـا إذا كان سـريّد عـىل طلبـات مقابالت 
يتلقاهـا من القنـاة، بل إن هناك خشـية 
من الظهور يف محطـة «ترّوج لدولة تحت 
شـعار الحيادية... وهذا أمر يشكل خطراً 

عىل جودة وصحة الخطاب السيايس».
أما حـزب االتحاد الديمقراطي املسـيحي، 
الـذي تنتمـي إليـه املستشـارة السـابقة 
أنجيـال مـريكل، فقـال متحـدث منـه إنه 
«يـرد عـىل كل طلبـات املقابـالت، لكنه ال 
يعترب القناة الروسـية محطـة إخبارية»، 
مضيفـاً يف ترصيحـات للمجلـة األملانيـة، 
أن هـدف املحطـة بوضوح هـو «التغطية 
مـن طرف واحد والتضليـل اإلعالمي». ويف 
حني نفى الحـزب الديمقراطي االجتماعي 
(االشـرتاكي) الحاكم أن يكـون ألعضائه 
أي تجاوب مع طلبـات املحطة، قال حزب 
«الخـرض» إنه يتعاطى مـع الطلبات التي 
يتلقاهـا مـن القنـاة الروسـية «بحـذر». 

(عن/صحيفة الرشق االوسـط)

@·ËÓ‹«@ıaán«¸a@ÂÌáÌ@ÚÓ–zó€a@pbÌãz‹€@Ô”aã»€a@áñã‡€a

بغداد/ الزوراء:
نظـم موظفـو شـبكة اإلعـالم 
العراقـي، امـس اإلثنـني، وقفة 
احتجاجية أمام مبنى أمانة بغداد 
للمطالبـة بحقوقهـم املسـلوبة 
يف إحالـة األرض املخصصة لهم 
إىل االسـتثمار، فيما ادان املرصد 
الصحفيـة  للحريـات  العراقـي 
االعتـداء عىل متظاهرو شـبكة 

االعالم العراقي.
ورفـع موظفـو شـبكة االعالم 
خـالل التظاهرة الفتـات تحمل 
الـوزراء  رئيـس  تدخـل  طلـب 
مصطفى الكاظمي واألمني العام 
ملجلـس الـوزراء حميـد الغـزي 
املرسـالت  أرض  ملـف  لحسـم 
الذي طال انتظاره رغم األحقية 
فيهـا إسـوة بباقـي املوظفـني 
يف الـوزارات، وبـني الجمـوع أن 
أرض املرسـالت هي الحلم الذي 
يتأملون فيه أبوية رئيس الوزراء 

بتحقيقه.
وطالـب املتظاهـرون أمني بغداد 
بإنصاف موظفي شـبكة اإلعالم 
حقوقهـم  ومنحهـم  العراقـي 
املسلوبة إسوة بأقرانهم والرتاجع 

عن قرار اإلحالة إىل االستثمار.
وأشـاروا إىل أن شـبكة اإلعـالم 
العراقـي التـي شـاركت الفئات 
طلباتهـم  ونقلـت  املحرومـة 
إىل الجهـات املختصة  ورفعتهـا 
وتمكنـت مـن تحقيقها وقدمت 
الشـهداء  مـن  التضحيـات 

والجرحى ولم تجد من يسـندها 
يف مرشوعها للحصول عىل قطعة 

أرض سكنية ملوظفيها.
 يف غضـون ذلـك اتهـم املرصـد 
الصحفيـة،  للحريـات  العراقـي 
الصحفيـني  لنقابـة  التابـع 
العراقيـني  امـس االثنـني، قوات 
وبطريقـة  باالعتـداء  حكوميـة 
«مهينـة» عـىل مئـات املوظفني 
العاملني يف شبكة اإلعالم العراقي 

اململوكة للدولة.
وأدان املرصـد يف بيـان ، بـ»أشـد 
العنيفـة  الطريقـة  العبـارات 
واملهينـة التي تعاملـت بها قوات 
مكافحـة الشـغب مـع صحفيي 
مـن  العراقـي  اإلعـالم  شـبكة 
ومقدمـي  ومذيعـني  صحفيـني 
برامج ومخرجني وفنيني وتقنيني 
وإداريني حيـث تعرضوا للرضب 
املـربح واإلهانة إثـر إحتجاجهم 
األرض  قطعـة  تحويـل  عـىل 
اىل  الشـبكة  املخصصـة ملوظفي 

اإلستثمار».
واضـاف، «قـد إحتـج عـدد من 
املوظفـني يف مبنـى الشـبكة، ثم 
تحولوا اىل سـاحة الخالني وسط 
العاصمة، وسبق أن تم تخصيص 
قطعـة األرض قبـل مايزيـد عىل 
يف  الشـبكة  ملوظفـي  العامـني 
منطقـة املرسـالت يف أبـو غريب 
غرب العاصمة بغداد اىل أن فوجئ 
املنتسـبون بقـرار تحويل األرض 
اىل رشكـة اسـتثمارية ماتسـبب 
بصدمة لدى العاملني يف الشـبكة 
الذيـن تظاهروا اليـوم وتعرضوا 
الـرضب واإلهانـة والتنكيـل  اىل 

والعدوانية املفرطة».
وطالـب املرصـد رئيس الـوزراء 
مصطفـى الكاظمـي بـ»التدخل 
األرايض  ملـف  وحسـم  العاجـل 
الذي تحول اىل مشـكلة تسـببت 
بإحتقـان وتململ لـدى العاملني 
يف الشبكة وتضييع للحقوق التي 

ضمنها القانون والدستور».

كربالء / نينا :
 أعلن فـرع نقابـة الصحفّيني العراقّيـني يف محافظة 
كربالء املقّدسـة عن إطالق مـرشوق صندوق التكافل 
اإلجتماعي ،ضمن مفردات برنامج عمل فرع النقابة يف 
املحافظة. وقال رئيس الفرع الزميل حسـني الشمري:  
«ان صندوق التكافل اإلجتماعي هو مرشوع إنسـاني 
لتقديم املعونة واملسـاعدة للصحفيني مّمن يتعرّضون 
لظـروف وحـاالت خاّصة تجعلهـم بحاجـة اىل مد يد 

العون ( مالياً ومعنوياً ) من قبل زمالئهم يف املهنة».

واضـاف : « ان املـرشوع يهـدف اىل زيـادة التماسـك 
وتقويـة أوارص الود واألخوة والزمالة بني أفراد األرسة 
الصحفية ودعم الروابط اإلجتماعية وتنمية الشـعور 
باآلخريـن وتحّمـل جـزء مـن املسـؤولية اإلنسـانية 
تجاههـم». واوضـح انه : «تّم طـرح ديباجة املرشوع 
عىل الزمالء لإلّطالع عليه بشـكل مبارش والتعرّف عىل 
آليـة عمله، وسـيعلن يف وقـت الحق عن موعـد للقاء 
التشـاوري الذي سـيعقد يف مقر الفرع مللء إسـتمارة 

اإلشرتاك بالصندوق ودفع اإلشرتاك األويل» .

@ÚÓubvnya@Ú–”Î@ÊÏ‡ƒ‰Ì@Ô”aã»€a@‚˝«�a@Úÿjí@Ï–√Ïfl
ÚiÏ‹èæa@·Ë”Ï‘¢@Új€b�‡‹€@ÜaáÃi@Ú„bflc@‚bflc

@÷˝�„a@Â‹»Ì@ı˝iãÿi@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@ ãœ
Ô«b‡nu¸a@›œbÿn€a@÷Îá‰ñ@ Îãìfl

القاهرة/متابعة الزوراء:
 أثـارت وسـائل إعـالم تابعـة لتنظيم 
عـىل  محسـوبة  ومنصـات  اإلخـوان 
املعارضـة جدالً واسـًعا مؤخرا بشـأن 
البنـوك  يف  املاليـة  السـيولة  أزمـات 
أشـار  البعـض  أن  حـد  إىل  املرصيـة، 
إىل وجـود عمليـات سـحب مـن أموال 
املودعـني، وهو مـا نفاه اتحـاد بنوك 

مرص دون أن تهدأ وترية الغضب.
وأدان اتحـاد بنوك مرص مـا يرتدد من 
شـائعات قـال إنها ”كاذبـة ومضللة“ 
تّدعـي أن القطـاع املـرصيف يعاني من 
مشـاكل سـيولة مـا يعـرّض أمـوال 
املودعني للخطـر، مضيفا أن ما يحدث 
مـن لغـط حـول هـذا األمـر ”تضليل 
مقصـود وموجـه ملحاربـة النجاحات 
االقتصادية واملكتسـبات التي حققتها 
عمليـة اإلصـالح يف القطـاع املـرصيف 
واالقتصـاد املرصي والتـي كانت محل 
إشـادات مؤسسـات التمويل والتقييم 

الدولية“.
ورغـم أن بيـان االتحاد أوضـح الكثري 
مـن الحقائـق باألرقام -مثـل تأكيده 
عـىل ارتفاع السـيولة املحليـة إىل نحو 
٩٠ يف املئـة من الناتـج املحيل اإلجمايل 
يف أكتوبر املـايض- رأى خرباء إعالم أن 
االعتماد عىل البيانات املوجهة إىل كافة 
وسـائل اإلعالم ال يحقـق الغرض منه 
مقارنة بالنقاشـات املنطقية املطلوبة 
لرشح األزمة، وأن االستغراق يف التأكيد 
عـىل نجاحات تحققـت ال يكفي لنفي 

وقائع مستجدة.
وقـال صحفـي متخصـص يف الشـأن 
االقتصادي -رشيطة عدم ذكر اسمه- 
إن ”التعامـل اإلعالمي مـع املعلومات 
املـرصيف يخضـع  بالجهـاز  املرتبطـة 
لعدة ضوابط وتتدخل جهات حكومية 
مختلفـة يف ظل االسـتهداف املسـتمر 
للقطـاع املرصيف منذ اتخاذ قرار تعويم 
الجنيـه يف نوفمـرب عـام ٢٠١٦، ومـن 
الصعـب مناقشـة ما يجـري تداوله يف 
منصات معارضة دون وجودمعلومات 

موّثقة من الجهات الرسمية“.
وأضاف ، أن ”غيـاب املعلومات وتأخر 
صـدور بيـان اتحاد بنوك مـرص أتاحا 
بينمـا  الشـائعات،  انتشـار  فرصـة 
هناك مشـكلة رئيسـية تتعلق بتحول 
صفحات االقتصـاد إىل مادة إعالنية يف 
ظل األزمـات االقتصادية التـي تعاني 
منهـا الصحـف ويصعب تقديـم رؤى 
نقدية تتناسـب مع توجهات املعلنني، 

وبـات الجميـع رهينـة ملا يصـدر عن 
الجهات الرسمية“.

وقـد وظفـت وسـائل إعـالم معارضة 
موافقـة البنـك املركـزي املـرصي عىل 
إصدار اإلطار العام لتعليمات ”السيولة 
الطارئة“، بهـدف رفع جاهزية البنوك 
للتعامـل مع أزمات السـيولة املحتملة 
والحفـاظ عـىل القطاع املـرصيف وثقة 
املتعاملـني، يف التأكيد عىل توقع حدوث 
أزمة مالية لدى البنوك قد تؤثر يف أموال    

املودعني.
وجرى التعامل مع حالة التكدس التي 
شهدتها بعض البنوك الحكومية خالل 
نهايـة ينايـر املـايض عىل أنهـا نتيجة 
مبارشة لألزمـة، ولم يصدر عن البنوك 
الحكوميـة مـا يوضح أسـباب الزحام 
الذي جاء يف توقيت يرتدد فيه الكثري من 
املواطنني عىل البنوك لرصف رواتبهم أو 
إجراء عمليـات تحويل وإيداع مرتبطة 

بتوفري سيولة مالية لديهم.
وحسـب إحصاءات الحكومة املرصية 
القطـاع  تسـتهدف  الشـائعات  فـإن 
االقتصـادي بنسـبة ٢٧٫١ يف املئـة من 
إجمـايل الشـائعات، وعـادة مـا تركز 
عىل أسعار السـلع والعمالت واألوضاع 
املال  االقتصاديـة والبورصة وأسـواق 
وأسعار األسـهم والتصدير إىل الخارج 
وكذلك االسـتثمار، وتعتـرب املعلومات 
الخاطئة محاولـة إلثارة البلبلة والرأي 

العام.
وقال مقرر لجنة الدفاع عن اسـتقالل 
الصحافـة (حقوقية) بشـري العدل إن 
الجانب الدعائـي يطغى عىل الصحافة 
لـدى  اقتنـاع  وهنـاك  املتخصصـة، 
القائمـني عليهـا بـأن عـدم الحصول 

عىل نسـبة ٧٠ يف املئة مـن قيمة املادة 
يشـكل  األجـر  مدفوعـة  التحريريـة 
خسـارة للصحيفـة، مـا يجعـل هناك 
أهداف رئيسـة تتمثـل يف الحصول عىل 
التمويل للحفاظ عىل اسـتمرار صدور 

الصحيفة بشكل منتظم.
الهيئـات  أدوار  ”تراجـع  أن   ، وأكـد 
اإلعالمية وعـدم تقديمهـا الدعم املايل 
الصحـف  إليـه  تحتـاج  الـذي  الـالزم 
الحكوميـة -يف ظـل أوضاعها الصعبة 
وتراجع نسـب التوزيع- مـن العوامل 
التي تجعل الهدف األسـايس للصحيفة 
أو املوقـع اإللكرتوني هو الحصول عىل 
إعالنـات من جانـب جهـات الصناعة 
واالستثمار واالقتصاد، وهي مؤسسات 
تملك قدرة عـىل تمويل حمالت إعالنية 

مدفوعة“.
ويشـري خـرباء اإلعـالم إىل أن تراجـع 
معدالت التوزيـع انعكس عىل العالقة 
املانحـة  االقتصاديـة  الجهـات  بـني 
لإلعالنات واملؤسسـات الصحفية، ما 
يؤكـد عـىل أن الصحافـة ذات النزعة 
الدعائية لـم يكن لها مـردود إيجابي 
عـىل مسـتوى الصحـف واملعلنني، ما 
يحمل انعكاسات سلبية عىل مستوى 
ألن  الصمـود،  عـىل  الصحـف  قـدرة 
الحمـالت اإلعالنيـة ترعاهـا جهـات 
حكوميـة تسـتهدف تحسـني أوضاع 

الصحف بشكل غري مبارش.
وذكـر بشـري العـدل أن غيـاب قـدرة 
وسـائل اإلعالم عـىل تقديـم صحافة 
جادة تجذب متلقي الرسالة اإلعالمية، 
وتجاهـل تسـليط الضوء عـىل أوجاع 
املواطنـني ومشـكالتهم -وهـم الذين 
من املفرتض أن تنطلق منهم الرسالة 

وصوالً إىل السـلطة- يسببان صعوبة 
يف إقنـاع املواطنـني بمصداقية اإلعالم 
وإن كان املحتـوى التحريري منطقيا 

ومهنيا.
اإلعـالم  وسـائل  تجاهـل  وتسـبب 
الرسـمية لشـائعات أزمات البنوك يف 
انتقـال النقـاش حولهـا إىل منصـات 
التواصـل ولجوء العديد مـن الباحثني 
والصحفيـني  االقتصـادي  الشـأن  يف 
املهتمـني بقطـاع املـال واألعمـال إىل 
تقديم تفسـريات معلوماتية منطقية 
ملا جاء يف تقرير ”غولدمان سـاكس“ 
األمـوال  رؤوس  اسـتثمار  (بنـك 
ويعمـل يف مجال الخدمـات املرصفية 

االستشارية).
وتعاملت وسـائل اإلعالم املرصية مع 
التقرير عىل أنـه يعرب عن قوة ونجاح 
تأكيـدات  وأبـرزت  املـرصيف  القطـاع 
املؤسسـة الدوليـة عىل اسـتمرار قوة 
وصمـود الجنيه املرصي أمـام الدوالر 
العـام  خـالل  الرئيسـية  والعمـالت 

الحايل.
ورأت منصـات تابعـة للمعارضـة أن 
التقريـر تضّمـن منغصـات حقيقية 
بتأكيده عىل أن األشهر الستة األخرية 
مـن العام املـايض شـهدت انخفاض 
اسـتثمارات األجانـب يف أدوات الديـن 
بالعملة املرصية مـن ٣٣ إىل ٢٥ مليار 
مـن  يزيـد  ذلـك  أن  واعتـربت  دوالر، 
عجز الحسـاب الجـاري ويضغط عىل 

الجنيه.
ولفت عضو مجلس نقابة الصحفيني 
االتجـاه  أن  إىل  السـابق عمـرو بـدر 
نحو تقديم صحافـة العالقات العامة 
-األقـرب إىل النـرشات التـي تصدرها 
الهيئات والـوزارات لتعريف الجمهور 
بإنجازاتها- جعـل املعلومات املتداولة 
بشـأن مسـتقبل االقتصاد يف وسـائل 
إعالم خارجية تحظى باهتمام واسـع 
من قبـل الجمهور إثر غيـاب النقاش 
محليـا. وأوضـح ، أن ”الثغـرة التـي 
تركتهـا أزمة غيـاب املعلومات أدت إىل 
انتشار الشائعات، بالرغم من أن تجربة 
الصحافة يف مرص تثبت إمكانية تقديم 
إعالم جاد وتحقيق مكاسب اقتصادية 
يف الوقـت ذاتـه، والدليل عـىل ذلك هو 
انجذاب رجال األعمال إىل سوق اإلعالم 
يف فرتة سـابقة، ما يربهـن عىل حجم 
االنتشار دون أن تكون هناك حاجة إىل 
تقديم صحافة دعائية أو االعتماد عىل 

أموال املعلنني“.
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مـا ازحـم الشـعراء بمحفل للشـعر 
كازدحامهـم يف مدينـة إمـام املتقني 
عليـه السـالم خـالل نهايـات القرن 
التاسع عرش إىل نهايات العقد الثامن 
من القرن العرشين، إذ جاوز عددهم 
وازدهـرت  بكثـري؛  شـاعر  املائتـي 
مطابع النجف يف تلـك الفرتة ازدهاًرا 
لم تشهده بقية مدن العراق باستثناء 
بغـداد، وطبعت فيها كتـب ودواوين 

كثرية لكتاب وشـعراء ورجال دين. 
والشـعراء يف مدينتنا أجيال كل جيل 
َسـاَبَق اآلخر يف جزالـة لغته، وجمال 
وطـول  صـوره،  وألـوان  إيقاعـه، 
قصائـده، وكثـرة مجازاتـه، وبراعة 
منشـديه، وهـم طبقات من شـاعر 
ليس يف شـعره إال الوزن والقافية إىل 
آخر تضـج قصيدته بألوان من فنون 
البالغـة التي تـأرس األلبـاب وتلهب 
املشـاعر، واختلـف مـا بـني قصيـد 
رومانـيس إىل آخر اجتماعـي تحتمه 

مناسبات املدينة، وهي كثرية.
 وهـم أجيال أيًضا، من جيل الشـاعر 
الفقيه محمد سعيد الحبوبي الذي عّد 
من شـعراء الفرتة املظلمة عىل الرغم 
من عذوبة شعره، وجمال موشحاته 
ورصانة لغته إىل جيل شعراء الرابطة 
األدبيـة كعـيل الرشقي والشـبيبيني 
واليعقوبي وغريهم كثر الذين اتسـم 
شـعرهم بـروح التجديد، سـرًيا عىل 
هدى شعراء املهجر وغريهم، ثم تالهم 
الجواهري شـاعر القرن الذي مازال 
بجميـل إيقاعـه وجزالتـه وفصاحة 
لغته وحسن سـبكه، وجمال إنشاده 

فريًدا بني شعراء الوطن العربي.
ثـم تالهـم جيل مثلـه الشـيوخ عيل 
الصغـري ومحمـد حسـني الصغـري، 
شـعراء  بحـق  وهـم  والفرطـويس 
املناسـبة يف زمانهـم، وغريهـم كثر، 
وكلهـم من شـعراء الرابطـة األدبية 
التـي كانـت لهـا مكانتهـا يف النجف 
آخـر  وأعقبهـم  وخارجـه،  األرشف 
مثله الربقعاوي وعبـد الزهراء عاتي 
واملحتـرص، وزهري زاهد، والحسـني 
بحـر العلوم وصالـح الظاملي وأحمد 
الوائيل ومصطفـى جمال الدين الذي 
مـازال تأثـريه بعـد إنشـاده قصيدة 
بغـداد يف سـتينيات القـرن املنرصف 
يشـنف اآلذان بعذوبة صوته، وجمال 

صوره، وحسن سـبكه وجزالة لغته، 
وغريهـم، وقـد مثلـت هـذه األجيال 
القصيدة العمودية بألوانها املختلفة، 
وغلبت عىل أكثرها املناسبة فأفقدت 
بعضها الحس الفنّي الرفيع. وشهدت 
املدينة أيًضا منتديات كثرية وأرس لها 
طابعها الشعري كأرسة األدب اليقظ 
التـي أسسـها وانتمـى إليهـا بعض 
الشـعراء الكبار الذين واكبوا حركات 

التجديد ولكن بمسميات مختلفة. 
ويف أواخـر النصـف األول مـن القرن 
العرشين ظهرت حركة الشـعر الحر 
إىل الوجـود، وتنـازع قصـب الريادة 
فيهـا بـدر شـاكر السـياب ونـازك 
املالئكـة والتحـق بهـم من بعـد عبد 
البياتـي، وغريهـم، وكلهم  الوهـاب 
العاليـة  املعلمـني  دار  يف  تخرجـوا 
ببغداد، وبدأ هـذا اللون يأخذ مكانته 
بني شعراء الوطن العربي ويف أوساط 
الدارسني واملثقفني، وكتبت عنه وعن 
رواده دراسـات رصينة داخل العراق 
القصيـدة  وخارجـه،  وبـدأ يزاحـم 
العمودية مزاحمة شديدة، ومن رحم 
هذه الحركة تخرج جيل من الشعراء 
يصعـب إحصاؤهـم، وقـد أثر شـعر 
الرواد تأثريًا كبري يف الحركة الشعرية 
داخل العراق وخارجه، وبرز شعراء يف 
البالد العربية لهم مكانتهم وسوقهم 
والسيما يف مرص كأحمد عبد املعطي 
حجـازي وأمـل دنقـل وصـالح عبد 
الصبـور ومحمـد إبراهيم أبو سـنة 
وغريهـم، وحقق نزار قبانـي يف بالد 
الشـام وغريها شهرة كبرية والسيما 
يف أوسـاط الشباب، وسار شعره عىل 
ألسـنتهم، وغريهم كثر. وراج سـوق 
هذا النـوع من القصيـد رواًجا كبريًا 
يف البالد العربية ويف أوسـاط شـعراء 

شباب النجف وبغداد خاصة.
والنجف األرشف ليسـت كغريها من 
املدن، إذ إنها تعشق الشعر وتتمثله يف 
مجالسها ونواديها، وتتغنَّى به جميع 
الطبقات املثقفة منها والشعبية، بل 
مازالـت مهرجاًنا جميًال للشـعر بني 
مدن البالد الناطقـة بالعربية إىل يوم 

الناس هذا.
ثـم بـدأت سـوق الشـعر والسـيما 
العمـودي منه التـي كانت يف عنفوان 
ازدهارها إىل أواخر السـتينات تكسد 
شـيًئا فشـيًئا يف األوسـاط الثقافية 
خاصـة، ولـم تعـد القصائـد الطوال 
التي كانت تنشد يف املناسبات العامة 
تجد مكانة بسبب حصار العرص وما 
أنتجه من مخرتعات أثرت تأثريًا كبريًا 

عىل أذواق الناس.
ومـا إن هّل القـرن الواحد والعرشين 
عامـة  الشـعر  سـوق  بـدأت  حتـى 
بالكساد عىل الرغم من كثرة املنظوم، 
النشـغال النـاس بجميـع طبقاتهم 
انشـغاًال عجيًبـا بتلـك املخرتعـات، 
ومـا عاد كثـر من شـباب الجامعات 
وغريهـم يهتمون بهـذا الفن الجميل 
لشـدة تأثـري إيقـاع العـرص عليهم، 
ولتفـيش األمية بينهم بسـبب تراجع 
التعليـم يف جامعاتهم، حتـى ما عاد 
لفنـون الثقافـة عامـة مكانة كبرية 

بينهم.
ولكن هـذا لم يمنع مـن بروز بعض 
الشعراء الكبار يف هذه املدينة خاصة، 
بـل مازال اتحـاد األدبـاء فيها يقاوم 

ويقـوم بـدوره يف تقديـم أصـوات ال 
تقل مكانة عن منزلة شعراء األجيال 
املاضية، فحققت شـهرة معقولة يف 
الوسـط الثقايف عىل الرغم مما أحاط 

بها من أمّية وحصار.
وال أتذكر متى اسـتمعت أول مرّة إىل 
الشاعر املوهوب وهاب رشيف، ولعل 
ذلـك كان قبـل عقـد ونّيـف يف إحدى 
مناسـبات اتحـاد األدبـاء التـي قـل 
حضوري فيها بسـبب أحكام العمر، 

وشديد اهتمامي 
بتاريخ الكوفة ورجاالتها من صحابة 
وتابعني خالل القـرن األول الهجري؛ 
ولكـن صـوت الرشيـف اآلرس بقـي 
إيقاعه ماثـًال يف ذاكرتي بني كثر من 
األصوات التي استمعت إليها، لجمال 
صوره، وحسن سبكه، وجزالة لغته، 
وكثرة كناياته، وجميل إنشـاده، وقد 
غلبـت الرمزية عىل بعـض قصائده، 
ولكنهـا لـم تفقـده روعتـه وتأثريه، 
وقـد عّربت له عـن إعجابي به يف غري 

مناسبة. 
وعىل الرغم من صغر سـّنه نسبة إىل 
الشـعراء الرواد والجيل الالحق منهم 
إذ ولد سـنة إحدى وستني من القرن 
املنـرصم فقد حقق حضـوًرا كبريًا يف 
مجـاالت عّدة وذلـك لتعـدد مواهبه، 
فهـو شـاعر وصحفي وقـاص، وقد 
انماز يف كل تلك الفنون. وأصدر خالل 
العقود األربعـة املاضية دواوين عّدة، 
وكان محـل اهتمام الكتـاب والنقاد 
واألكاديميني والدارسـني وإعجابهم، 

فكتبت عنه دراسـات وأبحاث، وفاز 
بجوائز عّدة.

ويـوم أهداني ديوانه الذي وسـمه بـ 
(طبًعـا أحبَك) أخذني أخذ مقتدر من 
قصيدتـه األوىل التـي سـمى الديوان 
باسـمها إىل آخـر قصيـدة فيـه عىل 
الرغم من ابتعادي عن سـماع الشعر 
أو قراءتـه إال مـن قصائـد مسـجلة 
إىل  وتعيدهـا  النفـس  إليهـا  تهفـو 
زمـن الصبـا والشـباب للجواهـري 
ومصطفى جمـال الدين ونزار قباني 
ومحمـود  شـاهني  الصبـور  وعبـد 
حجازي، وأمل دنقل، وغريهم بحسب 
صلتي القديمة ببعضهم أستمع إليها 
يف أوقات مختلفة للرتفيه عن النفس 
حني تضيق، وما أكثر ساعات الضيق 
يف بالدنـا التي شـاعت فيها أخالق لم 
نعرفهـا من قبل، وممـا يدمي القلب 
أن غالبيتنا شـارك فيما وصلت إليه، 
ومـا عـاد األمـل يراودنـا يف إصـالح 
خرابهـا الـذي تجـاوز املـدى حتـى 
أصبحت طبقتها السياسـية مرضب 
مثل ومحل تنّدر، وهو حديث شجون 
عـن جميـع مرافـق البـالد الثقافية 

واالجتماعية والصناعية والزراعية. 
  وقّر يف نفيس وأنا أقرأ ديوانه أنه من 
بني الشباب الذين حملوا هّم مدينتهم 
وخراب بالدهم بني جنباتهم، فأشابه 
ذلـك قبل أوان مشـيبه، والسـيما أن 
موهبتـه برزت منذ أكثـر من عقدين 
من القرن العرشين الشـديد اإلظالم، 
ويوم حـدث االقالب الكبري بسـقوط 
الصنـم تأمل خريًا كما تأمل غريه من 
أبنـاء البـالد املخلصني، بـل كّنا نأمل 
أن يصبـح العراق يف املقدمة بني مدن 
العالم وعواصمه، ولكنها كانت أحالم 
ذهبـت أدراج الريـاح، فركبـه اليأس 

والحزن كمـا ركبانـا، وانعكس ذلك 
عىل أغلب قصائده.

وطبعة ديوانه الثالثـة من إصدارات 
بيت الشـعر يف النجف األرشف سـنة 
2022م وهـو كبري يقـع يف أربعمائة 
وتسـع صفحات، وقصائـده نظمها 
و2020م،   1980 سـنة  بـني  مـا 
مجموعاتـه  يف  قبـل  مـن  ونرشهـا 
الشعرية السـابقة -كما ذكر- وهي 
كثـرية، ولكنهـا لـم تأخـذ مكانتها 
مـن الشـهرة املطلوبة لشـاعر كبري 
مثلـه، النـرصاف غالبيـة الناس عن 
الثقافة وفنونهـا، ولم تأخذ دواوينه 
حيزها بـني مطبوعات وزارة الثقافة 
التي ركنـت دائرة الشـؤون الثقافية 
فيها إىل سـبات عميق بعـد أن كانت 
الخمسـمائة  تتجـاوز  مطبوعاتهـا 
شـهريًّا يف ثمانينيات القرن املنرصم 
باإلضافـة إىل املجـالت الرصينة التي 

كانت تصدرها.
وقد احتوى الديوان عىل قصائد كثرية، 
كأنها يف مجملها أغنية حزينة للوطن 
وللذات املتعبة يف أسلوب شعري تغلب 
عليـه مسـحة األىس والحـزن واأللم 

والرمزية. 
والغموض من سـمات شـعر العرص 
عند جميع شـعراء البالد العربية من 
مرشقها إىل مغربها، ذلك بسبب تأثره 
بالشعر الفرنيس واإلنجليزي املرتجم، 
وباألحـداث السياسـية الجائرة التي 
مـرت بـه، والظلم الـذي شـاع، وقد 
شـارك ذلك يف تكميم أفواه الشـعراء 
فانحازوا إىل هذه الظاهرة هروًبا من 
سـطوة الحـكام وجورهـم، وتقليًدا 
للشـعر املرتجـم، ولـم يكـن وهـاب 

بمعزل عن هذه الظاهرة.
وقـد ال أكون مغالًيا إذا قلت: إن كثريًا 
من قصائـد ديون شـاعرنا تندرج يف 

إطار السهل الفصيح 
يف لغتهـا، ولكن يرافقهـا عمق ليس 
من السـهل سـرب غواره بسبب كثرة 
تشـوبها  التـي  وصـوره  كناياتـه، 
الرمزيـة يف أغلـب قصائـده. وعـىل 
الرغـم مـن أن قصائـد الديـوان من 
الشـعر العمودي إال أن الشـاعر أراد 
لهـا أن تأخـذ سـمة الشـعر الحر يف 

ترتيب أبياتها.
وال أدعـي أنـي قرأت جميـع قصائد 
ديوانه، ولكني أجزم أني قرأت شـيًئا 
كثـرًيا منهـا، ووقفـت وقفـة تأمل 

وإعجـاب مـع بعضهـا كــ (طبًعـا 
أحبـك، وتبـني أنهـم غرقـوا فماتوا، 
وعـىل قـّد عقـيل، وأي حلـم تبتغيه، 
وليـس باإلمـكان أال يراهـا، وأنا ما 
عـّيل، ونعم مازلـت أحيا، وشـفتاك 
أشهى، ووحدي أزخرف، وموالي خذ 
لحيتـي)، وغريها ليـس بقليل، وهذا 
الذي قـرأت عىل الرغم مـن عجالتي 
وانشـغال قلمي هو الـذي دفعني إىل 

اإلشادة بالديوان وصاحبه.
ورأيتنـي أتوجـه بدعـوة إىل نقادنـا 
لدراسـة هـذه الديـوان وغـريه مـن 
مجموعـات الشـاعر، إذ إنـي لسـت 
من نقاد الشـعر حتى تكون يل كلمة 
فيـه لبعـد اختصـايص عـن ميـدان 
النقد الحديـث، ولكني عىل يقني إني 
مـن متذوقي الشـعر الجميل قديمه 

وحديثه.
 ولقد أخـذت عىل أخـي الرشيف أنه 
لـم يذكر تاريًخـا لقصائـده تلك كي 
القصيدة  الدارسـون تطـور  يعـرف 
عنده يف مراحلها املختلفة، والسـيما 
أنـه نظمها يف حقبة افرتشـت قرابة 
أربعة عقود وتزيـد، كما أنه لم يذكر 
مناسبات نظمها؛ وأقرتح عليه أيًضا 
-إن شـاء- أن يضيف إىل ما ذكرت يف 
طبعة الديوان الرابعة مقدمات نثرية 
لقصائده تفتح كّوة لقارئه تسـاعده 
عىل مشـاركته فيما كان يصبو إليه 

بها. 
لقـد كانت نزهـة ما أحـوج النفس 
الصبـا  زمـن  إىل  أعادتنـي  إليهـا، 
زاد  الشـعر  كان  يـوم  والشـباب 
مجالسنا يف ستينيات القرن املنرصم 
بكليـة الرتبية – جامعة بغـداد التي 
أنجبت عرشات الشـعراء يف أطوارها 
املختلفة نتبارى به، ونحرض ندواته، 
ونتسـابق إليـه، وقد أخذنـي وهاب 
أخذ مقتـدر إىل ديوانه كي أبحر معه 
يف سـويعات سـاعدتني عىل الهروب 
مـن ضيق النفس مـن مآيس املايض 

والحارض الشديد العتمة.
أشـكرك أخي وهاب وأشـد عىل يدك 
وأدعو لك، وأتمنى عليك أن تفتح كوة 
من نور تسـتطيع الخروج فيها من 
العتمة التي حارصت بها نفسـك إىل 
فضاء جديد يعيدك ويعيدنا إىل أجواء 
السـحر والجمال والرومانسية لعلنا 
نسـتطيع الهروب من إسـار زماننا 

الرديء .
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ثقافية

مي أن أطرْي ـُ حل
للبعيد هنــــــــــــــــــــــــا ْك

حلمي أن أرى
جنة ً يف املدى

ليس فيها ســـــــــــــــــواْك
................
...............

ٍ حلمي أن أحط عىل ضفة 

عند نهر ٍ بعيـــــــــــــــــــــــــد ْ
مي أن أرفرَف ـُ حل

حول يد ٍ تتلمس حزني
تناغي مع الفجر نبضات قلبي

الوحيــــــــــــد ...

الوحيــــــــــــد ْ
.............
............

ـُمي حل

رغم طيب ِ مطامحه ِ

رغم طيبته ِ

ظل عني ............. بعيد ْ

بعيدا ً

بعيدا ً

بعيدا ً
بعيـــــــــــــــــــــــــــــــد ْ !!
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”دقوهـا يف ظهرها وعنقهـا، ولطموها 

عىل كتفها ورأسها، فراح كل يشء يرتنح 

أمـام عينيهـا، ويحوم يف إعصـار هائج 

مـن الصيـاح والعويل والصفـري. كانت 

ثمة أشـياء ثقيلة أصمت أذنيها، ومألت 

حلقومها، وأطبقت عـىل خناقها بعزم، 

فمـادت األرض تحت قدميهـا، وتراخت 

ركبتاها، وارتجف جسدها تحت لسعات 

األلم املحرقة وثقل، ثم ترنح عاجزا خائر 

القوى. ولكن عينيها لم تفقدا بريقهما، 

ال بـل التقتا بأعني كثـرية أخرى تلتهب 

جميعـا بتلك النار الرباقـة الجريئة التي 

أصبحت عزيزة جدا عىل قلبها“.

يلخـص هذا املشـهد املوغـل يف الوصف 

للروائـي  ”األم“  روايـة  روح  الواقعـي 

الرويس الكبري مكسيم غوركي (-1868

1936) وذلـك من خالل مآل شـخصية 

األم التي تحـدت كل الصعوبات وتغلبت 

عىل كل املخاوف وواجهت الجالدين بكل 

جرأة وقوة.

وقبل ذلك املشهد النهائي الدرامي، كانت 

لألم رصخة أخرى: ”صاحت األم بصوت 

مرتفع: أنا لست لّصة، لقد جرت البارحة 

محاكمـة بعـض املتهمني السياسـيني، 

وكان بينهم ابني فالسـوف. لقد ألقى يف 

املحاكمة خطابا.. إنني أحمله إىل الشعب 

حتى يقـرأوه ويفكروا يف الحقيقة …ثم 

لّوحت باملناشري يف القضاء ورمتها فوق 

رؤوس الحشـد حولها، هـل تعلمون ما 

هـي الحقيقة؟ الفقر، الجـوع، املرض، 

… نحن نموت مرهقني ونحن معفرون 

يف الوحـل، مخدوعـون بينمـا يمتـص 

حتـى  والفوائـد  الفـرح  كل  اآلخـرون 

التخمة. وأرسعت توزع املناشري للناس 

املحتشـدين، فأمسـك بهـا دركـي مـن 

ياقتها وهي تصيح: وحـدوا أيها الناس 

قواكم يف قوة واحدة عاتية!“.

تنتهـي الروايـة بتعـرض األم للسـجن، 

ورغـَم أنها كانـت تعلـم إىل جانب ابنها 

بأنهما لـن يفلتا من السـجن ويف نفس 

الوقـت يتحديـان ذلـك املصـري املحتوم 

ويف  للطغيـان  التصـدي  يف  ويسـتمران 

ركوب سفينة الثورة إىل نهاية.

وتربز الرواية يف فصولها الطويلة الواقع 

األليم يف ثورة العمـل ضد البورجوازيني 

من خالل مصري أم مكلومة قتل ابنها بيد 

الرشطـة. وقد تحولت هذه األم املناضلة 

إىل رمز للثورة ضد النظام السلطوي وإىل 

رمـز لألم الواقعية من خالل مشـاعرها 

املجروحـة وروحها املسـلوبة مع رحيل 

ابنها.

من خالل قصة األم تصور الرواية أجواء 

الثورة البلشـفية (أكتوبـر 1917) التي 

أطاحت بالنظام القيرصي وما يرمز له 

من سلطوية وقمع واستغالل أمام صوت 

العمـال عندما يتوحد صوتهـم يف كلمة 

واحدة ورسالة مشرتكة.

بطلة الرواية هي أم روسية يف األربعينيات 

من عمرها، تنحـدر من الطبقة الفقرية 

وتنخرط يف النضال مع الثوار وتكافح يف 

املقام األول من أجل ابنها لكنها يف نهاية 

املطـاف تجـد نفسـها تناضل مـن أجل 

باقي العمال والفقراء.

إضافـة إىل تلك الحملـة الرمزية والروح 

الواقعيـة، تعكـس الروايـة جانبـا من 

الحيـاة الشـخصية ملاكسـيم غوركـي 

الـذي يعترب مؤسـس املدرسـة الواقعية 

االشـرتاكية يف األدب. فقد نشـأ يف كنف 

أرسة فقـرية وأصبح يتيـم األب واألم يف 

سن مبكرة.

كان يعيش مع جدته ويف بداية مراهقته 

غادر البيت وأمىض سنوات طويلة شبه 

مرشد وهائما يف ربوع البالد الشاسـعة 

ويف تلك الفرتة اكتسـب تجربة واسعة يف 

الحياة من خالل احتكاكه بجميع أنماط 

البرش واسـتلهم يف قصصه ورواياته ما 

عاشـه مـن مواقـف ومـا اكتسـبه من 

تجارب واقعية.

كلمـة  أن  إىل  الصـدد  هـذا  يف  ويشـار 

غوركـي تعني باللغـة الروسـية ”املر“ 

يف إشـارة للتجـارب املرة والقاسـية ايل 

مـر بها الكاتب واختـار تلك الكلمة لقبا 

مسـتعاراً لكي يرمـز أيضا إىل مـا ذاقه 

الشعب الرويس من معاناة يف ظل الحكم 

القيرصي، وقد كثف الكتاب تلك املعاناة 

الفردية والجماعية يف جل كتابات وعىل 

رأسـها ”األم“ التي تعد من روائع األدب 

الرويس والعاملي.

kÌá€a@·ÓÁaãia@@
رمضـان تحول فجـأة من سـباك لكاتب 

سيناريو! هذا ما أخرب به زوجته املسكينة 

السـاذجة، وأخربت الزوجـة املغلوبة عىل 

أمرها أهلها بذلك التحول الخطري يف حياة 

رمضـان، والـذي بسـببه سـيتغري وضع 

العائلة املـادي واالجتماعي أيضا..ترسبت 

من رأسـه يف الفرتة األخرية أفـكارا كثرية 

أكثر من ترسب مياه  حنفياته ومواسريه يف 

الشقق ، التي يقوم فيها بأعمال السباكة 

.....  والتـي كثريا ما تذهـب مياه الرصف 

إيل داخل الشقق وأيضا تحت السجاجيد و 

داخل الشقق املجاورة  ،والتي من املفرتض 

أن تذهـب للخارج وطبعا هذا عيب صنعه 

......أغلق عىل نفسـه غرفـة لم يعد يعمل 

بعـد أن تـرك مهنتـه األساسـية  وجلس 

لكتابة سيناريوهات أفالم ستكرس السوق 

وتقلـب موازيـن صناعة السـينما  رأسـا 

عيل عقـب ،كما أخـرب زوجته بذلـك ،أتي 

أقـارب زوجته للبيـت ليقنعـوه  بالعدول 

عن تلك الفكرة املجنونـة وأن يعود لعمله 

يف مجال السـباكة  ويرتك مجال السـينما 

ألهله ودارسـيه  ،بعـد أن أخربتهم زوجته 

أنه يف السـنني األخرية ال يشـاهد إال أفالم 

السـبكي ويريد أن يسـمي الولـد الذي يف 

بطنها بعد وضـع الحمل“ محمد ”ليكون 

اسـمه“ محمد رمضان“ ،دخلـت زوجته 

لتخـربه أن أقاربها بالبيت ويريدون لقاءه 

ولكنـه رفـض بعد أن أخربهم عىل لسـان 

زوجته أنه لم يعد أمامه إال القليل وينتهي 

من وضع اللمسـات األخـرية عىل االنتهاء 

مـن كتابة سـيناريو فيلم :عبـده يصارع 

العصابة يف الخرابة !
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تعترب الغالية الكهربائية من األشياء 
األساسـية التي يصعب االسـتغناء 
عنهـا يف معظـم املنـازل، ويرجـع 
ذلك إىل كثرة وسـهولة استخدامها، 
باإلضافـة إىل توفريها للوقت. حذر 
الدكتور إسـالم الفاتـح، أخصائي 
أمـراض الباطنـة والـكيل، من غىل 
املـاء يف غاليـات امليـاه الكهربائية، 
ألن املعـادن أثناء الغليـان تتفاعل 
وتسـبب  البعـض،  بعضهـا  مـع 
تغريات يف تركيبها، وتراكم السموم 
املتواجدة يف األملونيوم باملاء، ويؤثر 
ذلـك عـىل وظيفـة الـكىل. وقـال 
إسـالم الفاتـح تنتج عن غـىل املاء 

تأثـريات  الكهربائيـة  الغاليـة  يف 
ضارة عىل وظائف الكبد، كما تؤثر 
أيضا يف الجهاز العصبي لإلنسـان، 
ويسـبب خمـول شـديد. وأضـاف 
الباطنة والكيل،  أمـراض  أخصائي 
أن الغالية الكهربائية املصنوعة من 
البالسـتيك، يعد من أسوأ األنواع، إذ 
يتسبب يف اإلصابة ببعض األمراض 
مثل والرسطان. واستخدام الغالية 
الكهربائية مع مرور الوقت يرتسب 
يف القاعـه رسـبات جرييـة ومـع 
اإلهمال يف التنظيف تصيب اإلنسان 
بالكثـري مـن األمـراض، ويسـبب 

الفشل الكلوي.

حّذرت دراسة أسرتالية من أن بعض أنواع #البكترييا تبدي مقاومة متزايدة 
يف املستشـفيات عىل #السوائل_املعّقمة، وهو ما يزيد من انتقال األمراض 
املعدية يف املؤسسـات الصحية. وساهمت السوائل املضادة للبكترييا التي 
تحتـوي عىل معّقمـات كحوليـة، يف مكافحة انتشـار بكترييـا ”املكّورة 
العنقودية الذهبية“ املقاومة للميتيسيلني عرب العالم. لكن معدي الدراسة 
الحديثة رصدوا انتشـار نـوع آخر من البكترييا املعويـة ”املكورة املعوية 
الربازيـة“ يف املستشـفيات، تنتقل بواسـطة أجهزة القسـطرة واألجهزة 
التنفسـية.وجاء يف الدراسة أن اإلصابة بهذا النوع من البكترييا ازداد رغم 
استخدام املعّقمات الكحولية. وأظهرت العينات املأخوذة من مستشفيني 
يف #ملبورن بعد العام 2009 أنها أكثر مقاومة للمعّقمات من تلك املأخوذة 
قبل عام 2004. وقال الباحث يف علوم األحياء الدقيقة تيم ستينري املرشف 
عىل الدراسـة يف بريد إلكرتوني: ”ال تشـري نتائجنا إىل انتهاء عهد السوائل 
املعّقمـة لليدين، لكنهـا تظهر أن االعتمـاد عىل هـذه املعّقمات حرصا ال 
يكفي“ ملنع انتشار هذا النوع من البكترييا. واشارت الدراسة أيضا إىل أن 
هذا النوع مسـؤول عن 10 % من العدوى التي تنتقل يف املستشـفيات يف 

العالم، وأحد أهم أسباب #التهابات_الدم يف أوروبا وأمريكا.

يمكن لأللوان أن تكون سـبباً يف إضفاء املزيد 
من السـعادة يف حياتنا العائلية وهي يف غاية 
االهميـة. لذلك، فكري قبـل ارتداء لون معني 

بمدى تأثريه عىل رشيك حياتك : 
األسـود: يعـّد مصممو األزياء اللون االسـود 
لوناً سـحرياً. فمن املحبـب أن ترتديه عندما 
تمضني مع زوجك أمسية هادئة، فهذا اللون 

يجعله يشعر أنك أكثر جماالً وتألقاً وروعة.
األحمر: ينشط اللون األحمر الدورة الدموية، 
ارتديه عندما تشعرين بانخفاض مستويات 
الطاقـة بداخلك ليزيدك حيوية وينعكس ذلك 
عىل زوجك فرياك اكثر شباباً ومليئة بالطاقة 

والحيوية.
األخـرض: احـريص عـىل أن ترتديـه عندمـا 
تشـعرين بالقلـق أو يف حـال تعكـر صفـاء 
العالقـات بينـك وبـني زوجك، فهـو يخفف 
مـن حدة التوتـر كما يخفف من اإلحسـاس 
األزرق  بالطبيعـة.  الرتباطـه  واإلرهـاق 
الداكن (الرتكواز): ينصـح بارتدائه من حني 
آلخر، فهو يسـاعد عىل مهـارة التواصل بني 
الزوجـني، كمـا أنه يحسـن الصحـة العامة 

بشكل مبارش.

األبيض: يشع صفاء ونقاء ويعكس مالمحك 
طيبـة  زوجـك  أمـام  ويظهـرك  الطفوليـة 

وبريئة.
الـوردي: لـون شـديد التأثـري عـىل الرجال، 

فهـو ينمي املشـاعر اإليجابية بني الرشيكني 
ويزيـد من اإلرتباط العاطفي، وهو لون مثري 
لإلنتباه. ينصح أن ترتديه املرأة عندما ترغب 

يف جذب انتباه زوجها.
األزرق: لـون االسـرتخاء ويخفـض درجـة 
حرارة الجسم درجتني. ننصح املرأة بإرتدائه 
لقضاء عطلة نهاية األسبوع يف مكان هادئ، 
والدرجـات الفاتحـة منه تشـعرك بأنِك جزء 
من السـماء والبحر مما يضفـي عليك حالة 

رومانسية تنعكس فيما بعد عىل زوجِك.
األصفـر: عندمـا تحتاجني للصفـاء الفكري 
ورؤية األشياء بواقعية ارتديه، فهو يساعدك 
عـىل ذلـك ألنه يخلص الجسـم من السـموم 

والشوائب.
البنفسـجي: جميـل وناعـم ارتديـه يف وقت 
العـرص الرتباطه بالهدوء، لكـن ابتعدي عنه 
إن لـم يكن مزاجـك مرتاحاً ألن كثـرة النظر 

إليه تحرك الكآبة والحزن.
الرمـادي: تجنبيـه إن كنِت تعانـني من فتور 
أو بـرود يف عالقتك مع زوجك، ألنه لون بارد، 
وللتغلب عىل ذلك عليك بارتداء األلوان النارية 

لتحريك مشاعره.
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أصبح نقـص املغنيسـيوم من املشـكالت 
الصحية الشائعة يف اآلونة االخرية.

فهو من املعادن املهمة جّدا للجسم. وتكمن 
أهميته يف التحكم بمسـتوى البوتاسـيوم 

والكالسيوم يف الجسم. 
فا رتفاع مستوى البوتاسيوم أو انخفاضه 
قد يسـبب املـوت. أمـا نقص الكالسـيوم 
فيؤدي إىل حدوث تشنجات وكسور وفقدان 

يف الكتلة العظمية.
ويواجه الشـخص الذي يعانـي من نقص 
يف املغنيسـيوم، بعض األعراض والشكاوى 
املزعجـة خاصـة إذا اسـتمرت عـىل املدى 

الطويل. 
ما أبرز االعراض؟

- تشنج العضالت:
تعترب تشـنجات العضـالت والرفة الغريبة 
فيها أحياًنا من أعراض نقص املغنيسيوم، 
وقـد يصـل االمـر إىل حـدوث نوبـات من 

التشنج.
- أمراض نفسية:

-الالمباالة: والتي تعرف نفسًيا بأنها خدر 
يف املشاعر.

النقـص الحاصـل يف  - االكتئـاب:  يزيـد 
املغنيسيوم من فرص اإلصابة به.

زالـت  مـا  البحـوث  كانـت  وإن  -األرق: 
يف بدايتهـا للجـزم بشـأن ارتبـاط نقـص 

املغنيسيوم به.
- الهذيان: يتسبب نقص املغنيسيوم الحاد 

بالهذيان أو حتى الدخول   يف غيبوبة.
- إرهاق وضعف عام يف العضالت

- ارتفاع يف ضغط الدم
وجـدت دراسـات أجراهـا باحثـون عـىل 
حيوانات أن نقص املغنيسـيوم قد يتسبب 
يف ارتفـاع ضغط الدم األمـر الذي قد يرفع 

من فرص اإلصابة بأمراض القلب.
- اإلصابة بالربو

يرجح الباحثون أن نقص املغنيسـيوم قد 
يتسـبب يف تراكم الكالسـيوم يف العضالت 
املمتـدة عـىل بطانـة املجـاري التنفسـية 
والرئتني، ما قد يتسبب بانقباض املجاري 
التنفسـية، وبالتايل صعوبـات يف التنفس. 
والجدير بالذكر أن مسـتويات املغنيسيوم 

عـادة ما تكـون منخفضة لـدى املصابني 
بالربو.

- اضطراب يف رضبات القلب
يعد هـذا أكثر أعراض نقص املغنيسـيوم 
خطـورة، إذ قـد يصـاب الشـخص بحال 
عـدم انتظام رضبـات القلـب والتي وإن 
كانت غري خطرية لدى البعض، إال أنها قد 
تتسبب يف العديد من املشاكل الصحية لدى 

البعض االخر.
متى تظهر األعراض؟

ال تظهر أعـراض نقص املغنيسـيوم عىل 
الشـخص إىل أن يصبح النقص لديه حاًدا، 
األمر الذي قد يؤدي إىل مضاعفات بعضها 

خطري.
عالج نقص املغنيسيوم

أفضل طريقـة للتعامل مـع نقص معدن 
املغنيسـيوم هو تناول املزيد من املنتجات 
التـي تحتـوي عـىل مـا يكفـي مـن هذا 

املعدن:
اللـوز، الفسـتق، الفشـار، بـذور الكتان، 
والخضـار  الشـوفان  البنـدق،  الكاجـو، 
نقـص  تعويـض  ويمكـن  الورقيـة. 
املغنيسـيوم بتناول األدويـة. ولكن يبقى 
النظام الغذائـي الصحيح املصدر الرئييس 
للحصول عـىل املغنيسـيوم والحفاظ عىل 

مستواه يف الجسم.

إن عصري القصب من املرشوبات 
الطبيعيـة املهمـة للصحة، فهو 
مـن  مجموعـة  عـىل  يحتـوي 
العنـارص الغذائية التـي تمثل يف 

مجموعها فوائد كبرية للجسم.
- يزيـد من كفـاءة عملية حرق 

الدهون ىف الجسم.
مـن  ويحمـى  املناعـة  -يقـوى 

اإلصابة بأمراض عديدة.
-يقـوى الشـعر ويجعلـه أكثـر 

صحة.
-يسـاعد ىف الوقايـة مـن بعض 
الثـدى  خاصـة  الرسطانـات 

والربوستاتا
- يجعـل اإلنسـان أكثر نشـاطا 

ويحارب الكسل والخمول.
- يعالـج االكتئـاب واإلحسـاس 

بالتوتر والقلق النفيس.
-يقوى األعصاب ويشعر اإلنسان 

بالهدوء والراحة النفسية.
- يسـاعد عىل تخليص الجسـم 

من السموم ويزيد إدرار البول.
- يريح القولون ويعالج اإلمساك 

ويطرد الغازات. 
- يقـى اإلنسـان مـن اإلصابـة 

بهشاشة العظام واألظافر.
-- يحافظ عىل مسـتوى السكر 

ىف الدم لدى مرىض السكرى.
- تحسـني وظائف بعض أجهزة 

الجسم خاصة الكىل والكبد.
- ينظـم عمـل األمعـاء ويعالج 

اإلمساك بشكل فعال.
- تنـاول كوب يومًيـا من عصري 

القصب يعمل عىل عالج التهابات 
الربوستات.

- مـن شـأن عصـري القصب أن 
يعالـج ويحسـن الضعـف، فهو 
يعـادل حبتـني مـن الڤياجرا يف 

حالة تناوله يومًيا. 

- تنـاول عصـري القصـب يومًيا 
يقلل من املغص الذي قد يشـعر 

به األفراد ألي أسباب. 
- يمنح الجسم النشاط والحيوية 

والقدرة عىل إنجاز األعمال. 
الكبـد  صحـة  عـىل  يحافـظ   -

ويحسن من أدائه الوظيفي. 
- يحتـوي عصـري القصـب عىل 
الكالسيوم لذا فهو يقوي العظام 
والعضالت ويحميها من اإلصابة 

بمرض هشاشة العظام. 
- يعالـج عصـري القصـب عنـد 
تناولـه يومًيا االلتهابات التي قد 

تصاب بها أجهزة الجسم. 
- يحمـي القلـب مـن اإلصابـة 
مـن  الرشايـني  و  باألمـراض 

االنسداد.
- يخلـص الـكىل مـن الحصوات 
 ، البـول  إدرار  عـىل  لقدرتـه 
وحمايتها من تكـون الحصوات 

بها ، يف حالة تناوله يومًيا.
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املكوّنات
قرنبيط مقطع- 1
بيض مخفوق- 1

بقسماط- كوب
دقيق- نصف كوب

ملح- رشة
فلفل ابيض- رشة
بودرة بصل- رشة

ثوم بودرة- رشة
زيت للقيل- بحسب الحاجة

طريقة العمل
متوسـط  وعـاء  يف  اخلطـي   -
الحجـم كل مـن الدقيـق، امللح، 
الفلفـل االبيض، بـودرة البصل 

والثوم.
- غمـيس القرنبيـط بـكل مـن 
البيض املخفـوق أوالً ثم بخليط 

الدقيق وبعدها بالبقسماط.
- حمـي زيت غزيـر يف قدر عىل 

النار ثم انزيل قطع القرنبيط.
- اتركـي القرنبيـط عـىل النار 
حتـى تتحمـر وتصبـح ذهبية 

اللون.

- ازيـيل القرنبيـط مـن الزيت، 
ضعيهـا عـىل محـارم ورقيـة 
ثـم  الزيـت  فائـض  لتتـرشب 

قدميها عىل سفرتك ساخنة.

يؤثـر الطقـس البارد بشـكل 
لذلـك مـن  البـرشة،  يف  كبـري 
الـرضوري جداً عـدم إهمالها 
والحـرص عـىل االعتنـاء بهـا 
من خـالل اتبـاع روتني جمايل 
مناسب، يحافظ عىل رطوبتها 

وتوهجها.
مـن هنـا سـنقّدم لكـن أيتها 
السـيدات 7 نصائـح لتطبيـق 
املكيـاج يف الشـتاء والحصول 

عىل برشة مرشقة.
البـرشة  عـىل  تبخلـن  ال   -
الرتطيـب  طبعـاً  بالرتطيـب: 
هو مـن الخطوات األساسـية 
للعنايـة بالبـرشة، ولكـن من 
التفكـري يف هـذه  املهـم جـداً 
الخطوة يف روتني املكياج ألنها 
أفضـل طريقـة للحصول عىل 
برشة ندية ومرشقة. احرصن 
عىل قضاء وقت إضايف يف تدليك 
املرطـب عـىل البـرشة لتعزيز 
توهجها الطبيعي، وال تنسـني 

الرقبة.
- اعرفـن متى يجب الرتطيب: 
مـن املعـروف أن الرتطيب هو 
أمر مهم جـداً، ولكن احرصن 
عـىل ترطيب البـرشة عندما ال 

تزال رطبـة بعد االسـتحمام، 
ويقـول الخـرباء إن هـذا هـو 
الوقـت األمثـل ملنـح البـرشة 

الرتطيب الذي تحتاج  إليه.
- ابتعـدن عن أي منتج مرّكب 
مـن البـودرة: يشـري الخـرباء 
اىل أن البـودرة تجعـل البـرشة 
باهتـة، ومن  تبـدو  الفاتحـة 
املفضل استخدام كريم مرطب 
يكون بدرجة واحدة أغمق من 

لون البرشة.
-اسـتبدلن الربايمـر الخـاص 
بكن: يويص الخرباء باستخدام 
برايمـر ميضء بـدالً من اللون 

غري الالمع التقليدي.
- اسـتخدمن كريـم األسـاس 

السائل والكريمي: األمر األسوأ 
يف الشـتاء هـو أن يـربز كريم 
املتقـرشة،  البـرشة  األسـاس 
لذلـك مـن املهـم جـداً تطبيق 
كريم أسـاس كريمي يتناسب 

مع البرشة.
- طّبقـن الهاياليـرت السـائل: 
طّبقـن  طبيعيـة،  إلطاللـة 
الهاياليرت السـائل باسـتخدام 

إسفنجة املكياج الرطبة.
- ال تتوقفن عن الرتطيب أبًدا: 
إذا الحتظتـن أن البـرشة بدأت 
تجف، وبـدأ املكيـاج بالتكتل، 
عـىل مـدار اليـوم، احتفظـن 
برذاذ الوجه قريًبا منكن لرش 

جرعة مرطبة من املاء.
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هي ظاهرة تنتاب بعض األطفال مع 
بداية خطواتهم الدراسية األوىل؛ فهو 
يخاف املدرسـة خوفاً شديداً لدرجة 
كراهيـة الذهـاب إليهـا والتمارض، 
وإن ذهـب نجده يكثر من التجول يف 
فناء املدرسـة هرباً مـن الجلوس يف 
الفصل، وإال انطوى عىل نفسـه.عن 
خوف األطفال من الذهاب للمدرسة 
وأسـبابه وطرق عالجـه نتطلع عىل 

التايل :
*أحد أسـباب هذا الخـوف يرجع إىل 
تعلق الطفـل بأمه وألعابـه وببيته، 
وقـد يكون السـبب كثـرة الخالفات 
وظهورهـا بـني األم واألب وسـيادة 

التوتر والقلق جو األرسة
*قـد يخـاف املعلـم أن يعاقبـه، أو 

بسـبب كراهيـة مـادة بعينهـا، أو 
الخوف مـن االختبار، وأحياناً يخاف 
الذهـاب  ويكـره  املدرسـة  الطفـل 
إليهـا تقليداً لبعـض أصدقائه الذين 

يخافون املدرسة فيتغيبون عنها.
* االختالف الكبري بني تعامل املدرسة 
مع الطفل وتعامل البيت، ومشاعره 
تتجـه لصالح البيت طبعـاً، إذن البد 
من وضع اليد عىل السـبب الحقيقي 
لخوفـه مـن املدرسـة وكراهيته لها 
بالحـوار والتشـجيع وبـث الثقة يف 

نفس الطفل
*االمتناع عن معاقبة الطفل أو سبه 
أو السخرية منه بسبب هذا الخوف، 
مع تشجيعه عىل الذهاب إىل املدرسة 
ببيان وتوضيح قيمتها وميزاتها، مع 

مكافأته عىل حديثه الطيب عنها
*عـىل الوالدين الذهاب إىل املدرسـة 
من وقـت آلخـر ومقابلـة اإلداريني 
واملعلمني والتعـرف عىل أحوال االبن 
الدراسـية والسـلوكية، ومن املحبب 
إخبار االبن عن ذكريات جميلة مرت 
بأحد الوالدين باملدرسـة، وحلمه أن 

يعود إليها من جديد.
والقسـوة  الـرضب  عـن  *البعـد 
الشـديدة إذا أرص االبـن عـىل خوفه 
وكرهه للمدرسة، باستخدام تجاهل 
أسـاليب تمارض االبن أحياناً، وعدم 
واسـتخدام  بالغيـاب  لـه  السـماح 

أسلوب الحرمان من الثواب.
*حاويل إيجاد صديق أو قريب يكون 
معه يف نفس املدرسة، ليشجعه رشط 

أن تحسني اختيار هذا الصديق، مع 
الحرص عىل عدم التهويل من شـأن 
املدرسـة وقيمتهـا يف حيـاة الفـرد 
لدرجة التخويف، ويف الوقت نفسـه 

عدم تهوين أمرها.
*مـن املفيـد أن يرافقـه أحـد عنـد 
ذهابه إىل املدرسة وعند عودته منها، 

خاصة يف أيامه األوىل.
*عىل اآلباء أال يحاولـوا جعل الفرق 
كبرياً بني أيام اإلجازة وأيام الدراسة؛ 
ويتم ذلـك بإيقاظه يف اإلجازة مبكراً 
لتنـاول اإلفطـار، وتقليـل سـاعات 
بالبدائـل  التليفزيـون  مشـاهدة 
األرسيـة،  كالنزهـات  املناسـبة 
والزيـارات العائليـة وإعـداد لعبـة 

مسابقات علمية.



ذات يـوم مـن األيـام ، يف عـام 
2004 مـن امليـالد ، كان هنـاك 
كان   ، الشـباب  مـن  ثالثـة 
يربطهـم ربـاط الصداقة ، وقد 
كانوا ، يف ذلك اليوم ، يشاهدون 
املباراة النهائية املنافسة ، لكرة 
القدم األمريكية، وحينها قامت 
مطربـة سـمراء البـرشة ، من 
أصل أمريكي ، يطلق عليها اسم 
“ جانيت جاكسـون “ ، وقامت 
بالغناء يف االسرتاحة املخصصة 

لنصف املباراة .
وقـد تعمـدت تلـك املطربـة “ 
جانيـت جاكسـون “ أن تثـري 
غـري  بأسـلوب   ، املشـاهدين 
مقبـول ، ممـا أثـار ذلك ضجة 
كبرية ، يف أرجاء الواليات املتحدة 
األمريكية جميعها ، وهنا اتجه 
أولئـك الشـباب الثالثـة ، بعـد 
حلول ذلك املوقف ، بالبحث عىل 
صفحات اإلنرتنت ، عن الفيديو 
الرئيس، الذي يقوم بتوضيح ما 

قامت به تلك املغنية .
إال أن أولئك الشباب الثالثة ، لم 
يتمكنـوا مـن إيجـاد أي يشء ، 
بخصـوص ذلك األمر ، الذي ذاع 
يف أرجاء البالد جميعها ، وقتها 
يفكـروا  أن   ، بالهـم  يف  خطـر 
جاهدين ، يف التوصل إىل إنشـاء 
موقـع متخصـص ، يف عـرض 
كافـة الفيديوهـات ، إيجابيـًة 

كانت ، أم سلبية .
حـدث  نفسـه،  العـام  ويف 
تسـونامي ، يف املحيط الهادي ، 
والذي قد تسبب حدوثه يف مقتل 
، حـوايل ربـع مليون شـخص ، 
وملا جاء أولئك الشباب الثالثة ، 
كي يبحثـوا عن فيديو ، يوضح 
تلك الحادثة ، لم يعثروا عىل أي 
يشء أيًضا ، عىل الرغم من أنها 

كانت كارثة كربى ، ال يستهان 
بأمرها .

ومـن ثـم عـادت تلـك الفكـرة 
يف  تلمـع  وبـدأت   ، السـابقة 
أذهانهم من جديد ، وبعد ميض 
، وكان  بضعـة شـهور قليلـة 
ذلك عىل وجـه التحديد ، يف يوم 
الثالـث والعرشيـن ( 23 ) مـن 
شـهر أبريل ، يف عام 2005 من 
امليـالد ، وقـد قـام جاويـد ، يف 
يوم من األيـام ، بزيارة حديقة 
الحيوانـات ، التـي تعرف بـ : ( 
سان دييغو ) املوجودة يف والية 

كاليفورنيا .
وهنـاك تم االلتقـاط من قبله ، 
لفيديو مدته قصرية شـيًئا ما ، 
عن الحيوانات ، وعىل الفور ، يف 
نفس اليوم ، قـام بتحميل ذلك 
الفيديـو ، عىل اإلنرتنـت ، ومن 
ثم تم وضع عنوان للفيديو من 
قبله ، تحت اسم “ أنا يف حديقة 
الحيوانات “ ، ومن تلك اللحظة 
األوىل  االنطالقـة  بـدأت  وقـد   ،

لليويتيـوب ، والتي قـد أحدثت 
تغيـرًيا ، واختالًفـا جذرًيا ، عىل 
مسـتوى العالم أجمع ، وظلت 
الفكرة تنترش ، وتتوسع ساعة 

، تلو األخرى .
قـام أولئـك األصدقـاء الثالثـة 
، الذيـن صممـوا عـىل تنفيـذ 
بنـاء،  بشـكل  أفكارهـم، 
بتأسيس موقع اليوتيوب، وهم 
موجـودون يف غرفـة، موجودة 
فوق مطعم ياباني، وقد أتاحوا 
بدورهـم كثـرًيا مـن الفرص ، 
لكافـة من يرغبـون يف تحميل 
عـىل   ، فيديوهـات  مقاطـع 

اإلنرتنت .
ومن ثم ، تم وضع برامج أخرى 
، تـم إعدادها الحًقـا ، والتي ال 
يقتـرص دورها عىل املشـاهدة 
، فحسـب ، وإنمـا إضافة لذلك 
، تم إضافة املشـاركة ، وكذلك 
مـىض  أن  وبعـد   ، التعليقـات 
عام واحد ، عىل ذلك التأسـيس 
البناء ملوقع اليوتيوب ، بلغ عدد 

تحميـالت الفيديو املختلفة 60 
ألف فيديو ، وقد وصلت النسبة 
املوقع  باملشاهدة عىل  الخاصة 

، إىل 100 مليون مرة .
ونتيجـة حتمية ، لهـذا النجاح 
الباهر ، وغري املسبوق من قبل 
، أرسعـت رشكـة “ جوجل “ ، 
حتى تشـرتي اليوتيوب ، وكان 
ذلـك يف عام 2006 مـن امليالد ، 
بمبلـغ مـايل ، يقدر بــ : مليار 
ونصـف مليـار دوالر أمريكي ، 
وبعـد أن مىض عام عـىل ذلك ، 
حققـت رشكة جوجـل نجاًحا 
ملحوًظا ، وغري مسبوق من قبل 
، بالنسـبة إىل موقـع اليوتيوب 
، وقـد بلغـت عـدد التحميالت 
حينها ، 100 ألف فيديو ، وذلك 

يف اليوم الواحد فقط .
أما عن نسـب املشـاهدة ، فقد 
بلغت حـوايل 800 مليون مرة ، 
ومن هنا احتل اليوتيوب بدوره 
املوقع الثالث ، الذي ييل جوجل 

، وفيس بوك.
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همسات دافئة
ــحرها أسرار  ــحرتني أعني كثيرة.. ألنّ في س كم س
ــا إعصار  ــا ألنّ في نظراته ــحرتني نظراته ــم س وك
ــي بريقها أنوار  ــحرتُ من بريق ملعانها ألن ف وكم س
ــحرت ُ من غموضها ألن في غموضها أخبار  وكم س
ــؤالها أخطار  ــألها ولكن في س ــم متنّيت أن اس وك
ــا ازدهار ــي رؤيته ــة ألنّ ف ــت رؤيتها ثاني ــم متنّي وك
ــا انتصار ــا ألنّ في متلّكه ــت أن امتلكه ــم متنّي  وك
 وكم أحببتها وعشقتها ألنّ في حبهاوعشقها إجبار
ــا إصـــــرار ره ــي تصوّ ــرار ألن ف ــا م رته ــم تصوّ  وك
 فدومي أيّتها األعني اجلميلــــــــــــــــــــــــــــة
ــحرك فأنا علـــــــــــــــــى انتظار  دومي على س

غزل عراقي
بطيف نسمه  حته  لو  اظل  بيك  أحلم 

ـــرة  الشجــــــ حتلم  ما  ابد  الطير  بغير 
للذيب  اثر  بي  ما  درب  بنص  عفتني 
ـــرة  خضــ بالكلب  سوالف  عفتك  وانه 
املاي  من  اترف  كون  علي  اليسولف 
ذكره ـــر  اثـــ تاركلي  الورد  بنص  انه 

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

مهنياً: يسـعى أحدهم لتوريطك يف صفقات مشبوهة 
أو رّبما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، ال تقلق! 

عاطفيـاً: تنقشـع بعـض الغيـوم الداكنة التي اسـتفزت 
املواقف ودفعت إىل الخالف وتكون األيام املقبلة واحة رجاء

صحيـاً: أحذرك مـن اإلفـراط يف االتكال عىل قوتـك وطاقتك 
وأنصحك أن تعرف قدرتك عىل االحتمال، فال تتجاوزها

مهنياً: أنت مدعـوإىل مراجعة وتدقيق يف كل عرض 
يتقّدم به أحدهـم، وإذا أردت النصيحة أّجل كل قرار 
كبري يف هذا امليدان. عاطفياً: باستطاعتك تحّمل التقلّبات 

وعدم التأثر بها رشط التحّيل بالروح املرحة والتسامح
صحيـاً: ال تـرتك هاجس العمل يسـيطر عليك حتـى يف أيام 

فراغك أو فرصك، بل استفد من ذلك للرتفيه عن نفسك

مهنياً: عليك أن تسـتمع إىل نصائـح اآلخرين، فهم 
أكثر خربة منك يف كيفية إدارة األمور للخروج بنتائج 
إيجابيـة. عاطفياً: يبدو االرتياح سـّيد املوقف يف العالقة 
بالرشيـك، وهذا جّيد قياسـاً بما كانت تمر بـه عالقتكما يف 
السابق.صحياً: يجب القيامبالتدابري لتدارك املخاطر التالية: 
جرح يف الرأس أو الوجه، طنني يف األذن واضطرابات برصية

مهنياً: عىل الرغم من حماستك واهتمامك الشديدين 
ُتفاجـأ بفتور االجواء حولك وبربودة الحماسـة لدى 
اآلخرين.عاطفيـًا: تجّنب بدء عالقـة أو القيامبخطوات 

جديدة عىل هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح
صحياً: قد تتعرّض اليوم الرتفاع يف ضغط الدم بسبب تناولك 

نوعاً من الطعام ممنوع عليك

مهنيـاً: قـد ترتاجـع الخطـوات ابتـداًء مـن اليوم 
وتعيـش بعض االنفعـاالت، وقـد تقّدم اسـتقالة أو 
تعّرب عن نفسـك كتابة. عاطفيـاً: تتصالح مع الحبيب، 
وتعلن هدنة تسـمح للطرفني بتقريب املسـافة والتوّدد، إنه 
يوم عسـل جديد لكما. صحياً: حاول أن تسـرتيح اذا شعرت 

بالتعب، ألنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقاً

مهنياً: يكون هذا اليوم مميزاً، ويحمل تغيريات عىل 
الصعيد املهني والشخيص

عاطفيـا: وعود وحـّب من النظـرة االوىل، فتنطلق واثًقا 
بنفسك، سعيداً باآلفاق الجديدة واللقاءات 

صحيـاً: ضعـف يف الحيويـة يحثك عـىل االهتمـام بالناحية 
البدنية أكثر فأكثر

مهنياً: يشـري هذا اليوم اىل فرتة جيدة تمألها الثقة 
واآلمال الجديدة والحيوّية والنشاط الكبري

عاطفيـاً: تميل اىل معاملـة الحبيب باسـتخفاف بعض 
األحيان وبعدائية أحياناً أخرى، وقد ترسـل إشـارات سـلبية 
حول شعورك تجاهه.صحياً: تكثر النقاشات الحاّدة التي قد 

تثري عصبيتك واستياءك

مهنيـاً: يجعلـك هـذا اليـوم تنكـب عـىل شـؤونك 
الشخصية واهتماماتك وعالقاتك الخاصة

عاطفياً: تتّرصف بانفعال شـديد لكنك لن تعرّض حياتك 
العاطفية للخطر أو إثارة الغرية

صحيـاً: تناقش بعـض املواضيع بطبـاع حـادة وتنّفر منك 
املحيطني بك وتضطرب صحياً

مهنياً: يتيح أمامك هـذا اليوم فرصة جديدة إليجاد 
الحلـول ويفتح ابوابـاً كانت مغلقـة او يزيل عقبات 
حالـت دون تقّدمك. عاطفيـاً: لن ينقصـك االهتمام وال 
الرعاية وال العطف، بل قد تعاني حاالت الغرية والتملّك بسبب 
االهتمام الشـديد بأمر الحبيب. صحياً: لن تشـهد اسـتقراراً 

صحياً بل مستويات مختلفة تراوح بني العلو والهبوط

مهنيـاً: تشـعر هـذا اليومبنوع مـن الضغط عليك 
يجعلك تسـتعد للدفاع عن نفسـك بشـأن رشاكة أو 
مـرشوع. عاطفياً: اطمـنئ لن يتخّىل عنـك الحبيب هذا 
اليـوم، لكن خّصص له وقتاً إضافّياً فهو يسـتّحق التضحية 
مـن أجله. صحيـاً: ال ترتك العـوارض تتفاقـم وإال أصبحت 

عاجزاً عن احتمالها، فاسترش طبيبك برسعة.

مهنياً: يوم أكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف 
مناسبة جّداً وتبارش جديداً يف حياتك

عاطفياً: تغرّي األسلوب وتطرح تحديات وقد تحقق زواجاً 
ثرّياً او تعرف ربحاً عرب بعض االرتباطات

صحياً: ضعف يف النشـاط والعافية يحثك عىل إبداء املزيد من 
االهتمام بالشأن الصحي

الحمل
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القوس

الجوزاء
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الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: يخّف الوهج ولكـن الحّظ ما يزال مسـتمراً، 
حاول أن تنظم شؤونك بهدوء، وناقش قضاياك املالية.
عاطفياً: انبهك إىل الحرص الشديد عىل حسن سري العالقة 
لتفـادي املواقـف املربكة، ولكـن هذا لن يمنع مـن أن األجواء 
تكـون ملّطفة بعـض الـيشء. صحياً: عـىل الرغم مـن تمتعك 
بقوة جسـدية إال أنك تبدي كسـًال واضحاً يف القيـام بالتمارين 

الرياضية

ÚÓóÉí@paäbjnÇa
حدد ما الذي تراه أوال لنكشف 

المزيد عن شخصيتك

مـاري  إسـكتلندا  ملكـة  إعـدام   -  1587
ستيوارت باملقصلة بعد 19 عاًما قضتها يف 
السجن بسبب اشرتاكها يف مخطط اغتيال 

امللكة إليزابيث األوىل.
1904 - بدايـة الحـرب الروسـية اليابانية 
وذلـك بعد رفض روسـيا الخطـة اليابانية 

لتقسيم منشوريا وكوريا.
1945 - الرئيس السـوري شـكري القوتيل 
يقوم بأول زيارة رسـمية للمملكة العربية 

السعودية.
أحـداث سـاقية سـيدي  وقـوع   –  1958
يوسـف عىل الحدود الجزائرية / التونسية 

كـرد فعل للدعم التونيس للثورة الجزائرية، 
وقد وقـع نتيجه لألحداث العديد من القتىل 

الجزائريني والتونسيني.
1963 - انقـالب عسـكري يف العراق يطيح 
بعبـد الكريم قاسـم ويـؤدي إىل تـويل عبد 

السالم عارف رئاسة الجمهورية.
1978 - أمري الكويت الشـيخ جابر األحمد 
الصباح يصدر مرسـوم بتعني الشيخ سعد 
العبـد الله السـالم الصباح رئيًسـا ملجلس 
الوزراء ويكلفه بتشـكيل الحكومة األوىل يف 

عهده.
1985 - إطـالق القمـر الصناعـي العربي 

عرب سات إىل السماء.
2004 - جمعية العاد االستيطانية تستويل 
بالقـوة عـىل 16 منـزًال يف قريـة سـلوان 
املحاذية للمسـجد األقىص يف حملة لتهويد 

محيط املسجد.
2006 - وزارة الرتبيـة والتعليم يف إرسائيل 
والوكالـة اليهوديـة يوزعان آالف النسـخ 
لخرائـط البلـدة القديمـة يف القـدس عـىل 
أطفـال يهود يف عرشات املدارس يف روسـيا 
حيـث وضعت فيها صورة ملجسـم الهيكل 
الثالـث مـكان قبـة الصخـرة يف املسـجد 

األقىص.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1مركبات بحرية o من أعضاء النبات التناسلية (جمع).

2وعد يحافظ عليه o واضح ومعلن.
o 3ما يكتـب من كافة املعلومات عن موضـوع أو حدث ما

من األطراف
4حيوان ضخم الحم يحب العسل o شقيقة o نصف بدري

5من مدن مرص o رست وهنئت.
6نصف ساحر o سال o من الشهور امليالدية.

7متشابهة o من الظهر فصاعدا o توضع عليه األشياء.
8الحكواتي (معكوسة).

9أدوية مضادة (معكوسة) o رسيع الغضب.
10فنانة مرصية راحلة ملعت كراقصة مع فريد األطرش

رأيس
1سندريال الشاشة ماتت يف ظروف غامضة يف لندن.

2مطرب وممثل سوري من أغنياته يا بنات املكال oللنفي
3الحيوان يميش يف األرض o مستغرقون يف سبات

4نصف أرسة o من آلت إليه الوصاية.
5سيدة الشاشة العربية.

6ثلثا تخت o مصباح
7نصف قميص o ثياب بالية.

8عدم قدرة عىل النوم o نصف عابر o ضمري متكلم.
9ممثـل ومخـرج مرسحـي وسـينمائي راحل تـرك الطب 

البيطري من أجل الفن o أخطأ
10ممثـل ومرسحي مرصي راحل عمل سـنوات مخرجا يف 

اإلذاعة الربيطانية

قصة اختراع اليوتيوب
Åb≠@Úó”
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=القيـرص الرويس بيرت االكرب أعدم عشـيق زوجتـه ثم أرغمها 

عىل االحتفاظ برأسه يف قارورة زجاجية يف غرفة نومها.
=القارة القطبيـة الجنوبية هي القارة الوحيـدة يف العالم التي 

ال توجـد بها أرض يابسـة، بل 
تتألف من طبقة جليدية. 

=صـوت صياح البـط ليس له 
صـدى، وال احد يعرف السـبب 

اىل اآلن.
يف  االنسـان  جسـم  =يبـدأ 
االنكمـاش - بدال مـن النمو - 

عند بلوغ سن األربعني. 
=يسـتمر فصـل الصيـف عىل 
كوكب اورانـوس ملدة 21 يوما 

وكذلك فصل الشتاء.
القدمـاء  املرصيـون  =كان 
الزعـرت يف  نبتـة  يسـتخدمون 

تحنيط الجثث. 
=ألكسـندر غراهـام بيل مخـرتع التليفـون لم يتصـل هاتفيا 

مطلقا بزوجته أو أمه وذلك ألنهما كانتا مصابتني بالصمم. 
=الجنني يف بطن أمه يمكن ان يصاب بالحازوقة (بوفهاق). 

1 - جمجمة
وتضـع  منفتـح  عقـل  ذو  أنـت 

الحرّية فوق كّل اعتبار.
ال يهّم إذا كان الحّل الوحيد أمامك 
هـو مـا تفّضله أن يكـون، فأنت 
ستشعر بالخيبة فقط ألّنه لم ُتتح 
لك فرصة االختيار. أنت قادر عىل 
أن ترتبط بصداقة مع أشـخاص 
مـن كاّفـة املسـتويات، ألنـّك ذو 
ومنطقّيـة،  عاقلـة  شـخصّية 
وتحّب رؤية األمور من منظارها 
الكبـري. تؤمن أّن حاجـزَي اللغة 
والثقافة ال يجب أن يعرقال نشوء 
أّي عالقة بـني إثنني، أّياً كان نوع 
هذه العالقة، عاطفّية، إجتماعّية 

أو حّتى يف نطاق العمل.
2 - ثالثة وجوه

تفّضـل العالقـات بـني األصدقاء 
عىل العالقات العاطفّية.

تفّضـل أحيانـاً أصدقـاءك عـىل 
ال  هـذا  ولكـْن  حياتـك،  رشيـك 
يعنـي بالرضورة أّنـك ال تهتّم به 
بتاتاً، ولكّنك بكّل بسـاطة تختار 
أصدقاءك لتفيض بأرسارك إليهم. 

أنـت ناجـح يف كّل مـا يختـّص 
املشـاركة بلقاءات مع الجماعة، 
خصوصـاً أّنـك تحـّب أن تكـون 
محّط أنظـار الجميـع، حّتى أّنه 
يمكـن أّن تنطبـق عليـك صّفـة 
-Social Bu  ”فراشـة املجتمع“

.terfly
3 - الطفل الرضيع

أنـت واثق مـن نفسـك وتفكريك 
دائماً لألمام.

تؤمـن بمقولة ”كّل مـا تفعله يف 
الحياة سـريتّد عليك الحقـًا“، لذا 
تحـاول دائماً أن تبـّث من حولك 
إيجابّية. وهـذه الطريقة  طاقـة 
الوحيدة التي ستخّولك بأن تعيش 
حياة سعيدة. تهتّم أيضاً بمظهرك 
الخارجي، ولكّنك لسـت مهووس 
بهـذا األمـر، كما أّنـك ال تتعاطى 
مـع األمـور بسـطحّية، ولكّنـك 
تحّب أن تتأّكد بأّن شكلك مقبول 
تجاه اآلخرين، وبأّنهم يحرتمونك 
ويتعاملـون معك بجّدية. إىل ذلك، 
أنـت أيضاً ملـّم بكّل مـا يختّص 

باملوضة وأهوائها.
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طرح  غرام»،  «دولة  بعنوان 
حسني  اإلماراتي  الفنان  سعادة 
املفوّض فوق  «السفري  الجسمي 
العادة» أغنية منفردة جديدة من 
دري  بن  سعيد  الشاعر  كلمات 
بالعود  مبارك  وألحان  الفالحي 
إبراهيم  توزيع  ومن  العامري، 
املكساج  بعمل  وقام  السويدي، 
واملاسرت م. جاسم محمد، حملت 
فيها  عاطفية،  غزلية  كلمات 

بأسلوب  الشوق  مشاعر  وصف 
جميل جداً.

غرام»  «دولة  أغنية  ُطرحت  وقد 
للفنان  الرسمية  القناة  عرب 
 YouTube يف  الجسمي  حسني 
اىل  األغنية،  كلمات  متضمنة 
جميع  عرب  عرضها  جانب 
املنصات اإللكرتونية املتخصصة، 
الخليجية  اإلذاعات  جميع  وعرب 

والعربية.

@¿@Ú‡Ëfl@Ú�´@C‚b«@›‘„D@Zbibé
CÚÓ◊äbπá€a@Úiãvn€aD@å@ÔmbÓy

@ÚÓ‰Àc@Åã�Ì@Ô‡èßa@µèy
C‚aãÀ@Ú€ÎÜD

اللبنانية،  النجمة  أعربت 
سعادتها  عن  سابا،  نيكول 
«نقل  مسلسل  يف  بالعمل 
دائًما  أنها  موضحة  عام»، 
الفنية  باملحطات  تعتز 
فيلم  مثل  حياتها،  يف  املهمة 

مع  الدنماركية»  «التجربة 
إمام، وكذلك هذا  الزعيم عادل 

املسلسل يعد من هذه املحطات، 
حتى  ذاكرتها  يف  ستستمر  التي 

نهاية مشوارها الفني.
أن  أترشف  «اآلن  نيكول:  وقالت 
العمل  الفني  مشواري  إىل  أضم 
محمود  الكبري  النجم  أمام 
أمام  العمل  أعترب  ألني  حميدة، 
م  نجو

تقيلة 
جة  حا

إىل  وتضيف  ومختلفة،  تانية 
منهم  أتعلم  ألني  الفنية  خربتي 
معهم  العمل  كان  لو  حتى 
نيكول  ووجهت  واحد،  بمشهد 
وكل  العمل،  لصناع  الشكر 
أسعدوها  الذين  املسلسل  نجوم 
بوجودها معهم عىل حد قولها.  

تتواجد  أخرى،  ناحية  من    
نيكول يف بريوت لتصوير أغنيتها 
مع  فيها  تتعاون  التي  الجديدة 
املخرج جاد شويري، وقالت عن 
هذه االغنية: «قررت الدخول يف 
عالم املهرجانات بأغنية جديدة 
وغري  يل  ومناسبة  بشكيل  لكن 
املعروفة  هويتي  عن  بعيدة 
وستكون مفاجأة لجمهوري».

وتابعت نيكول قائلة: «قررت أن 
أخوض تلك التجربة للذهاب إىل 
ينول  أن  وأتمنى  جديد  جمهور 
أخوض  الزم  وكان  إعجابهم، 
تلك التجربة للتقرب إىل رشيحة 

مختلفة من الجمهور».

دبي/ الزوراء :
الصاعدة  التونسية  واملطربة  الله،  عبد  سارة  املخرجة  انتهت 
النساء»، ويأتي هذا  «احنا  أغنية  الله، من تصوير  أحالم ضيف 
الحب  عن  وتعبري  العربي  العالم  يف  امرأة  لكل  كإهداء  التعاون 
واملرأة  أم،  فاملرأة  املتعددة،  أدوارها  تلعبه من  دور  كل  يف  للمرأة 

مدرسة واملرأة حياة.
العالم،  نساء  كل  تهم  األهمية،  يف  غاية  قضية  األغنية  تناقش 
امرأة  كل  داخل  تكمن  التي  الجبارة  النسائية  القوة  تناقش  إذ 
امرأة  فكل  لبعض،  بعضهن  النساء  مساندة  وأهمية  العالم،  يف 
عظيمة خلفها امرأة عظيمة أخرى، سواء كانت أمها أو أختها 

أو صديقتها أو أي امرأة يف حياتها.
نشأت الفكرة من أرض تونس الخرضاء، حيث نبعت من وحي 
قصة األمرية الفينيقية «عليسة» التي نقلت حضارة كاملة عىل 
سفينتها من مدينة «صور» بلبنان ورست عىل الشاطئ التونيس، 
ذكائها  بفضل  متوجة  ملكة  وأصبحت  قرطاج  مدينة  وأسست 
الغني،  اإلرث  التونسية عىل هذا  املرأة  وحكمتها.. وهكذا نشأت 
ونشأت كل فتاة تعرف تمام املعرفة قوتها الكامنة وقدرتها عىل 
الوصول إىل أحالمها وتحقيق طموحاتها. وإىل اآلن، تتمتع املرأة 
لجميع  امللهم  األمر  وهو  وحريتها  كاملة  بحقوقها  التونسية 

نساء العالم.

وتقول سارة وأحالم «من أرض عليسة جئنا وإىل العالم توجهنا.. 
كتابة تاريخ تفخر به الشعوب هدفنا، نتحد لنصنع معاً مستقبل 
أفضل، يظهر قوتنا وثقتنا وقدراتنا عىل التغيري.. نحن الّنساء يدا 
كل  نحّول  ونتعلّم كيف  الّضعف  نقوى عىل  الخوف،  نتحدّى  بيد 

تجربة فاشلة لنجاح».

قال املخرج، عثمان أبو لبن، إنه 
الفنانة  مع  التفاوض  تم 

دور  لتجسد  الزاهد  هنا 
أمام  النسائية  البطولة 
بطل  داود  أحمد  الفنان 
العمل يف فيلم «هيصة»، 

ولكن لم يتم التعاقد معها 
اآلن،  حتى  رسمي  بشكل 

سينطلق  التصوير  أن  موضًحا 
املقبل النشغال  الفطر  بعد موسم عيد 
فنية  أعمال  يف  الفيلم  أبطال  معظم 

أخرى، والعمل من تأليف محمد ناير.
اختيار  جاٍر  إنه  لبن:  أبو  عثمان  وقال 
بطولة  يف  يشاركون  الذين  األبطال 
الفنان  من  كل  انضمام  بعد  الفيلم، 
محمود حميدة والفنان محمد سالم 
والفنان  املرصي  أمري  والفنان 
حسن أبو الروس، وتدور أحداثه 
ميوزيكال  اجتماعي  إطار  يف 
يجسد  الذي  داود  أحمد  حول 
قدم  كرة  العب  شخصية 
العديد  ويواجه  فيجو،  اسمه 
حياته  يف  التحديات  من 

مع  أو  فريقه  مع  سواء 
أصدقائه.

هنا  أعمال  آخر  كانت 
«أنا  مسلسل  الزاهد 
مصطفى  تأليف  وهي» 
سامح  وإخراج  حمدي 
عبد العزيز، وبطولة أحمد 
أرشف  الزاهد،  هنا  حاتم، 
حسني،  مريهان  الباقي،  عبد 
عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن 
محمد  سلوى  البزاوي،  محمود  منصور، 
من  وعدد  الصاوي،  محمد  عادل،  ندا  عىل، 
صربي،  عبري  رأسهم  عىل  الرشف  ضيوف 

محمد أنور، كريم عفيفي وآخرين.
أما املخرج عثمان أبو لبن فيعرض له حالياً 
اياد  بطولة  «الكاهن»  فيلم  السينمات  يف 
نصار، غادة عادل، محمود حميدة، حسني 
فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، 
فيلم  تصوير  من  االنتهاء  عىل  قارب  كما 
«بضع ساعات يف يوم ما» املأخوذ عن رواية 
للكاتب محمد طادق، وبطولة هشام ماجد، 
هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، مايان 

السيد، محمد الرشنوبي، أسماء جالل.

لطرح  العرب  الغناء  نجوم  من  عدد  يستعد 
بالتزامن  الشهر،  الغنائية هذا  أعمالهم  أحدث 
شهر  منتصف  يف  الحب  يوم  احتفاالت  مع 
أصالة  الفنانة  رأسهم  وعىل  الجاري،  شباط 

ولطيفة ونوال الزغبي وغريهم.
وأعلنت الفنانة، نوال الزغبي، تجهيزها ألغنية 
ومن  بالك»،  عىل  باجي  «لسه  بعنوان  جديدة 
الشهر،  الحب هذا  يوم  أن تطرحها يف  املتوقع 
واألوىل  الجديدة  ألغنيتها  الجمهور  وشوقت 
امللحن  مع  لها  فيديو  ونرشت   ،٢٠٢٢ يف  لها 
عمرو مصطفى من كواليس تسجيل األغنية، 
عىل  عزفه  أثناء  معه  تغني  وهي  وظهرت 
عىل  الزغبي  نوال  وعلقت  لألغنية،  الجيتار 
مع  التحضريات  بتكون  «هيك  قائلة:  الفيديو 

عمرو مصطفى».
وبدأت الفنانة التونسية لطيفة منافسة أغاني 
يوم الحب رسيعاً، حيث أعلنت عن مفاجأتها 
والتي  «حلم»،  أغنية  يف  الجديدة  الغنائية 
صورتها عىل طريقة الفيديو كليب مع رشكة 
خالل  طرحها  عن  الرشكة  وأعلنت  روتانا، 
يومني، وكشفت عن مفاجأة يف األغنية ونرشت 
الرشكة مقطع من األغنية والكليب وأعلنت عن 
طرح الكليب خالل يومني عىل قناتها بيوتيوب، 

وهو من إخراج وليد ناصيف.

عن  أيضاً  أحالم  الفنانة  أعلنت  ذلك،  إىل 
الفرتة  لها  جديدة  أغنية  لطرح  استعدادها 
األخري  حفلها  خالل  عنها  وكشفت  الحالية، 
الكويتية،  نوال  الفنانة  مع  الرياض  موسم  يف 
أغنية  طرح  بصدد  إنها  للجمهور  وقالت 
منفردة خالل أيام، وهي من ألحان املوسيقار 
باالستمتاع  الجمهور  ووعدت  الصالح،  نارص 

باألغنية قريباً.
أغنيتها  عن  فكشفت  أصالة  الفنانة  أما 

والتي  تبغاني»،  «تقول  الجديدة  الخليجية 
تحتفل بها بيوم الحب، ونرشت أصالة مقطع 
وأعلنت  بانستقرام،  حسابها  عىل  األغنية  من 
 » وقالت:  حسن،  فائق  لزوجها  األغنية  إهداء 
الُحّب هدّية لكّل عاشق يهديها لحبيبه   بشهر 
عيوني  لنور  ألبي  لحبيبي  بهديها  كمان  وأنا 
بن  بدر  األمري  كلمات:  حسن..  فائق  ورفيقي 
محمد، ألحان: بندر محمد»، ومن املقرر طرح 

األغنية قريباً.

األخيرة
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تنبأ عالم الفريوسـات الرويس، أناتويل ألتشـتاين، بانخفاض اإلصابات 
بفريوس كورونا 

يف املستقبل القريب، مشريا يف الوقت ذاته إىل أن املرض لن يختفي.
وقال الباحث: ”ال يقترص األمر عىل وجود عدد غري قليل من األشخاص 
املحصنـني يف العالم، بل تـم إنتاج عدد كبري من اللقاحـات، وقد أصيب 
كثـري مـن الناس باملرض. نتيجـة لذلك فإن التوقعات بشـأن الفريوس 

سيئة، سوف ينخفض ولكنه لن يختفي“.
وأضاف: ”سيبقى الفريوس التاجي. سنواصل التحصني، لكن لن تكون 
هناك جائحة. ستكون هناك حياة طبيعية، لكن يبدو أنه سيتعني علينا 

التعامل مع هذا الفريوس لفرتة طويلة وباستمرار“.

االخـرتاع  بـراءات  مكتـب  منـح 
األمريكـي  التجاريـة  والعالمـات 
هذا األسبوع لرشكة Apple براءة 
اخـرتاع لفتحة سـقف السـيارة، 
الجزء األكثر أهمية يف هذه الرباءة 
هـي أنهـا تدعـم كل الشـائعات 
املتعلقـة بعمـل رشكـة آبـل عىل 

سيارتها الخاصة.
تتميـز فتحـة السـقف الحاصلة 
 Apple عـىل بـراءة اخـرتاع مـن
بزجـاج عتامة متغـري، مما يعني 
أنه سـيكون لـدى السـائق خيار 
ضبـط شـفافية فتحة السـقف. 
 ،  MotorTrend الحظـت  كمـا 
ُتظهـر بـراءة االخـرتاع أيًضـا أن 
فتحة السـقف تفتح بالتسلسـل 
مـع النوافذ الجانبيـة ، يف حني أن 
السـيارات الحاليـة ذات التقنيات 

املماثلة لها فتحة سقف ثابتة.
جانـب آخر من التجسـيدات التي 
تـم الكشـف عنها هـو السـيارة 
التي تشـتمل عىل نافذة ومنطقة 
عـىل  محـددة  متغـرية  شـفافة 
النافذة. يمكـن التحكم يف منطقة 
الشفافية املتغرية للسماح بدرجة 

الضوء املطلوبة من خالل النافذة. 
اللوحـة املتحركة قابلة  مجموعة 
للحركة بني الوضع املغلق والوضع 

املفتوح.
بعبارة أخرى، سـيتمكن سـائقو 
”Apple Car“ املشـاع من اختيار 
السـماح  يريـدون  إذا كانـوا  مـا 
بدخول ضوء الشـمس إىل السيارة 
دون الحاجة إىل فتح فتحة السقف 
أو فتحهـا بالكامـل للحصول عىل 
بعـض الهـواء النقـي. ليـس من 
الصعـب تخيـل تعديـالت فتحـة 
سـقف سـيارة آبل املتوفـرة عىل 

.Siri أو حتى من خالل CarPlay
تظهر التقاريـر األخرية أن رشكة 
آبل تواصـل تطوير واختبار نظام 
جديـد للمركبـات ذاتيـة القيادة، 
خطـط  أيًضـا  تناقـش  بينمـا 
التصنيع مع رشكات أخرى. ومع 
ذلك، حتى لو كانت كل الشـائعات 
صحيحة ، فإن إطالق سـيارة آبل 
ال يـزال عىل بعد 3 إىل 4 سـنوات ، 
خاصـة وأن الرشكة فقدت العديد 
من املهندسـني من فريق مرشوع 

السيارة.

أعلـن متصفح ”غوغـل كروم“ 
عىل اإلنرتنت عن تغيري شـعاره 

ألول مرة منذ 8 سنوات
كشـف مصمم ”غوغل كروم“، 
إلفني هو، عن نظـرة أولية عىل 
إعـادة تصميـم الشـعار، وذلك 
يف سلسـلة مـن التغريـدات عىل 
”تويـرت“، فضـال عـن األفـكار 
الكامنة وراء التغيريات الدقيقة 

للغاية.
أزالـت  الجديـد،  الشـعار  ويف 
”غوغل“ الظالل التي كانت جزءا 
من نسخة عام 2014، واختارت 
تصميمـا مسـطحا يتماىش مع 

منتجات الرشكة األخرى.
كمـا أن ”غوغـل“ غرّيت نسـب 
األلـوان  تفتيـح  أثنـاء  الرمـز 
منهـا،  يتكـون  التـي  الفرديـة 

لكـن التغيري األكثـر تأثريا الذي 
أدخلته الرشكة هو أنها أضافت 
األجـزاء  إىل  دقيقـة  تدرجـات 
الخرضاء والحمراء من الشعار.

رشكـة  إن  هـو  إلفـني  يقـول 
”غوغل“ وجدت أن ظالال معينة 
من هذين اللونني تنتج ”اهتزازا 
مزعجا لأللـوان“ عنـد وضعها 
بجانب بعضها البعض، وأكد أن 
التصميم الجديد ”يسهل وصول 

العني إليه بشكل أكرب“.
الشـعار  رؤيـة  املمكـن  ومـن 
الجديد لـ“غوغل كروم“ يف حال 
استخدام ”كروم كاناري“، وهو 
اإلصـدار املطـور من ”كـروم“، 
لكافـة  طرحـه  سـيتم  لكنـه 
األشـهر  خـالل  املسـتخدمني 

القليلة املقبلة.

قالـت رشكة ميتا املالكة لرشكة فيسـبوك إنها بصـدد إطالق أداة 
لألشـخاص الذيـن يسـتخدمون منصاتهـا االجتماعيـة للواقـع 
االفـرتايض للحفاظ عىل حدود املسـاحة الشـخصية، مع تصاعد 
يف  الجنـيس  والتحـرش  املسـتخدمني  سـالمة  بشـأن  املخـاوف 

ميتافريس.
وتجعل أداة الحدود الشـخصية الجديدة الخاصة بها املستخدمني 
يشـعرون وكأن لديهم ما يقرب من 1.2 مرت بني الصورة الرمزية 
-H  االفرتاضية الخاصة بهم واآلخرين عند الوصول إىل تطبيقات

.VR من خالل نظارة رأس Horizon Venues و rizon Worlds
وقالت الرشكة إن هذا اإلعداد االفرتايض الجديد يجعل من السـهل 
تجنب التفاعالت غري املرغـوب فيها. ويأتي التغيري يف الوقت الذي 
 Horizon أثار فيه مستخدمو منصات الواقع االفرتايض بما يف ذلك
Worlds إنـذارات حول التحرش االفرتايض والسـلوكيات املسـيئة 

األخرى.
وتمثل ميتافريس فكرة مسـتقبلية لشبكة من البيئات االفرتاضية 
يمكـن الوصـول إليها عـرب أجهـزة مختلفة، ويمكن مـن خاللها 

للمستخدمني العمل والتواصل االجتماعي واللعب.
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املجاز  مرسح  عىل  غنائًيا  حفالً  يارا،  النجمة،  تحيي 
الجاري  الشهر  فرباير   ١٢ يوم  اإلمارات  يف  بالشارقة 
تزامًنا من احتفاالت الفالنتني، ومن املقرر أن تقدم يارا 
باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل 

معها.
وطرحت يارا، األيام املاضية، أغنيتني من 

أول أغاني ألبومها الجديد «مليت» 
عرب قناتها الرسمية عىل يوتيوب 

البومها  من  أغنيات  و٦ 
الناس»، هي  الخليجي «غري 
«غري  بعنوان  األوىل  األغنية 
كلمات  من  وهي  الناس» 
شميم،  وألحان  آدم، 
أما  هاشم،  نور  وتوزيع 
بعنوان  الثانية  األغنية 
«ما ودعوني» من كلمات 
سعد  بن  الله  عبد  األمري 
وألحان  العزيز،  عبد  بن 
وتوزيع  برجي،  زياد 

عباس صباح.
واألغنية الثالثة بعنوان 
املكشوف»،  «عىل 
وهي من كلمات خالد 
وألحان  املريخي، 
زياد  وتوزيع  طالل، 
واألغنية  ناديم، 
بعنوان  الرابعة 
طاريك»  «يمرني 
كلمات  من  وهي 
سلطان بن سهيل 
الحان  السلطان، 
توزيع  أدهم، 

نور هاشم.
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وأيقظ  املشاعر  وحد  قد  البرئ  يف  سقط  الذي  ريان  الطفل  أن  أشهد 
االحاسيس وأطلق االلسن بالدعاء، كنا نتابع وترية انفاسه وهو داخل 
الجب وقلوبنا معه، ومع كل خطوة من خطوات محاولة انقاذه يرتفع 
الدعاء اىل رب العزة والجاللة بخروجه ساملا من املحنة التي فيها، وأن 

يبعث الفرح والرسور يف نفوس أهله ومحبيه.
(ريان)  املغربي  الطفل  بمأساة  املختلفة  االعالم  وسائل  اهتمت  لقد 
بالغ  باهتمام  الناس  تابع  خاللها  ومن  إنقاذه،  محاوالت  وتابعت 

فجيعته، وما حدث هو انتصار للطفولة الربيئة النقية الصادقة.
شعرنا  الحياة،  املغربي  ريان  فارق  عندما  موجعة  صدمتنا  كانت  لقد 
باملوت، رحمه  انتهت  انقاذه  وباأللم ألن محاولة  بالحزن عىل رحيله 

الله واسكنه فسيح جناته وألهم اهله وذويه الصرب والسلوان.
واملوت،  الحياة  بني  معلقا  العراقي  ريان  وبقي  املغربي  ريان  مات 
يهدر عمره يف  الذي ال يحمل غري طفولته وهو  العراقي  الطفل  ريان 
طفولته  تموت  أو  السيارات،  زجاج  يمسح  والساحات  التقاطعات 
القراءة  تعلم  من  محروما  ريان  بقي  واملعامل،  الصناعية  املناطق  يف 
االزبال وحاويات  بها رمقه من ركام  والكتابة، يبحث عن لقمة يسد 
القمامة، وهي مشاهد نراها كل يوم يف بلد عائم عىل بحرية من النفط 

وزاخر بكل الخريات.
العينني،  العراقي دامع  انتقل ريان املغربي اىل رحمة ربه، وبقي ريان 
الدفء  بنعمة  يتمتعون  اآلخرين  االطفال  يرى  وهو  الفؤاد  مكسور 
والشبع واالمان وهو يعاني من الجوع واملرض والذل دون ان يلتفت 
اليه أحد رغم إدراك الجميع ان الطفولة تعني الرباءة والنقاء والجمال، 
وهي غري قابلة للتجزئة وال للمحاصصة وال يمكن دخولها اىل البورصة 

السياسية.
مات ريان املغربي بعد سقوطه يف البرئ وبقي ريان العراق تضيق انفاسه 
يف آبار الفاقة والعوز، وكم (ريان) عراقي اختطفه املوت نتيجة موجات 
الربد يف املخيمات، وكم (ريان) اختطفته يد املنون بسبب املرض وسوء 

التغذية، وكم (ريان) فارق الحياة جرّاء االهمال.
من  إن  القول  من  فالبد  العراقي  ريان  عن  الحديث  بصدد  دمنا  وما 
اولويات السياسيني هو االهتمام بالطفل، وكل مرشوع ال يضع الطفل 
يف سلم اولوياته هو مرشوع فاشل ويلحق الرضر بالكبار قبل الصغار، 
الحرة  الحياة  يحقق  أن  يمكن  ال  له  قلبا  العراق  يضع  ال  منهج  وكل 
العراق فعليه جعل  للعراق ولشعب  الخري  يريد  الكريمة للشعب، ومن 

اطفال العراق يف مقدمة مسرية النهوض التي ينادون بها.
أن  يمكن  ال  الحياة  ان  تأكدوا  التنظري،  وجهابذة  السياسة  فقهاء  يا 
وال  واستقراره،  ومرحه  الطفل  جمال  عىل  بنيت  إذا  إال  جميلة  تكون 
الثأر واالنتقام إال من مدرسة  ندرك جمال العفو واالبتعاد عن حاالت 

الطفل.
إىل اللقاء...
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