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بغداد/ الزوراء:
طالبت وزارة الخارجية، امس السـبت، 
مـن العراقيـني املتواجديـن يف أوكرانيـا 
مغـادرة األرايض األوكرانية.وذكـر بيان 
للـوزارة تلقتـه ”الزوراء“: أنـه ”حرصاً 
مـن وزارة الخارجّية عىل أمِن وسـالمة 
أوكرانيـا  يف  العراقيـِة  الجاليـِة  أبنـاء 

ونتيجـًة للظـروف االسـتثنائّية هنـاك، 
تحـثُّ الـوزارة الجاليـة عـىل مغـادرة 
األرايض األوكرانّية وعدم سفر املواطنني 
إليهـا توخّيـاً للسـالمة“.ودعت الوزارة 
”موظفـي السـفارة العراقيـة يف كييف 
التمتع باإلجازِة السـنويِة بشـكٍل يكفل 

سالمة أفراد البعثة“.

بغداد/ الزوراء:
أكد مستشـار مـايل واقتصـادي لرئيس 
االتحاديـة  املاليـة  املوازنـة  أن  الـوزراء 
لعـام 2022 تتضمـن تسـديد القروض 
املرتتبـة عىل العراق. وفيمـا اعترب عضو 
يف مجلـس النواب مطالبـة بعض النواب 
املسـتقلني بإرسـال املوازنـة اىل الربملان 
ان  رجـح  بالدسـتور،  ”جهـل“  بأنـه 

موازنـة 2022 سـتكون لثمانية اشـهر 
فقط.وقال املستشـار املايل واالقتصادي 
لرئيـس الـوزراء، مظهر محمـد صالح، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”موازنة ٢٠٢٢ 
تتضمـن تسـديد القـروض املرتتبة عىل 
العراق، وهذا تحدده نسبة الدين الداخيل 

والخارجي ويسمى خدمة الدين“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة، امـس السـبت، 
املوقـف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسـجيل 
2014 اصابـة جديـدة و23 حالـة وفاة 
وشـفاء 4323 حالة.وذكـرت الوزارة يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات 
املختربيـة ليوم امـس: 16074، ليصبح 
 .17708484 عدد الفحوصـات الكليـة: 
مبينـة انـه تـم تسـجيل 2014 اصابـة 

جديـدة و23 حالـة وفاة وشـفاء 4323 
حالة.واضافـت: ان عدد حاالت الشـفاء 
الـكيل: 2182907 (%96.0)، بينما عدد 
حاالت االصابات الـكيل: 2273535، أما 
عـدد الحاالت التي تحت العالج: 65950، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركـزة: 229، وعـدد حـاالت الوفيـات 
الكيل: 24678. الفتة اىل: ان عدد امللقحني 
ليوم امس: 6393، ليصبح عدد امللقحني 

الكيل: 9544094.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة، امس السـبت، تحقيق 
نسـب إنجـاز متقدمـة يف مـرشوع السـلة 
الغذائيـة، فيما أكـدت إمكانيـة إضافة مواد 
جديـدة ضمـن السـلة.وقال املتحدث باسـم 
وزارة التجـارة، محمـد حنـون، يف ترصيـح 
الغذائيـة  السـلة  ”مـرشوع  إن  صحفـي: 
مسـتمر، وتم توزيـع الوجبـة األوىل من عام 
2022 وتحقيق نسب إنجاز متقدمة يف السلة 
حسـب قرار مجلس الـوزراء 160 الذي أتاح 
لوزارة التجـارة التعاقد مع الرشكات املحلية 

لغـرض توريد مواد السـلة، إضافـة إىل مادة 
الطحني عن طريق الرشكة العامة للحبوب“.

وأضاف حنون أن ”املرشوع حقق نجاحاً من 
خـالل مواجهة األزمـة االقتصادية الحاصلة 
يف العالـم“، مؤكداً أنه ”باإلمكان إضافة مواد 
جديدة للسلة مستقبالً“.ولفت إىل أن ”السلة 
الغذائية تسلم إىل املواطنني عن طريق الوكالء 
املوزعني“، مشرياً إىل ”وجود مشكالت تواجه 
الـوزارة بسـبب التخصيـص املـايل الخـاص 

بالسلة الغذائية وعدم إقرار موازنة 2022“.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعربـت جمعية القضاة التونسـيني عن 
رفضها قرار الرئيس، قيس سـعيد، حل 
مجلـس القضاء األعـىل رغـم امتالكها 
”تحفظـات“ عىل هذه الهيئة القضائية.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيني، 
أنس الحمادي، امس السبت: إن القضاة 
”يـد واحدة“ بوجـه ما وصفـه بـ“لغة 
التحريض“ الصادرة عن سـعيد، حسب 
تعبريه.وأضـاف الحمادي، يف ترصيحات 

بثها التلفزيون: أن رئيس املجلس األعىل 
إىل  تعـرض  بوزاخـر  يوسـف  للقضـاء 
”تهديـد إرهابـي“، وأن وزارة الداخليـة 
أبلغته بصفة رسمية اليوم حل املؤسسة، 
محمـًال السـلطة التنفيذيـة مسـؤولية 
حماية القضاة التونسيني.وتابع: ”لدينا 
الكثري من التحفظات عىل املجلس األعىل 
للقضاء، لكن لن نسمح بهدم البناء الذي 
نعتز به“، مشـدداً عـىل أن إلغاء املجلس 
التنفيذية. يعني ”الخضـوع“ للسـلطة 

وأكد رئيس جمعية القضاة: أن األمل ما 
زال يحدوهـم يف أن يرتاجـع الرئيس عن 
حل املجلـس األعىل للقضاء.وكان رئيس 
املجلس األعىل للقضاء يف تونس، يوسف 
بوزاخر، قد تقدم ”بقضية استعجالية“ 
ضد وزيـر الداخلية للمطالبة بتسـليمه 
مفاتيـح مقر املجلس املغلق، حسـب ما 
أكدتـه الخميـس إذاعـة ”موزاييك إف. 
إم“ التونسـية.جاء ذلك بعدما تم إغالق 
مقـر املجلس يـوم االثنني املـايض أمام 

العاملـني واألعضاء.وقال املجلس األعىل 
للقضـاء التونـيس، يف بيـان الخميـس: 
إنه يرفض ”املسـاس بالبناء الدستوري 
للسلطة القضائية“، قائالً إن املجلس تم 
استحداثه من قبل السـلطة التأسيسية 
األصلية كمؤسسـة دستورية بما يتعذر 
معه عن كل السـلطات الحالية املساس 
البيـان  يف  املجلـس  بوجوده.وأعلـن 
أنـه برتكيبتـه الحاليـة هو ”املؤسسـة 
الدسـتورية الرشعية“ الوحيـدة املمثلة 

للسلطة القضائية، محذراً من أن إحداث 
أي جسـم انتقـايل بديـل ال أثـر قانونيا 
له.وجـاء بيان املجلـس الخميس بعدما 
قـال الرئيـس التونيس، قيس سـعيد، يف 
اليوم نسـفه، إن املجلس األعىل للقضاء 
قـد ُحـل وسـيحل محلـه مجلـس آخر.

هذا واحتج عـرشات القضاة، الخميس، 
أمام محكمة تونسـية، رافعني شعارات 
تطالب باستقالل القضاء، وترفض قرار 

حل املجلس األعىل للقضاء.

عواصم/ متابعة الزوراء:
ذكرت وسائل إعالم غربية، امس السبت، 
بوتـن  فالديمـري  الـرويس  الرئيـس  أن 
حسـم أمره وقرر غزو أوكرانيا، مشـرية 
إىل أن الغـزو قـد يقـع بحلـول ٤ أيـام.
وأجرى الرئيسـني الرويس فالدمري بوتني 
واألمريكي جو بايدن اتصال هاتفي امس  
السبت، حول أزمة أوكرانيا، وفيما تقرع 
طبـول الحرب بسـبب األزمـة األوكرانية 
حيث تزيد التكهنات األمريكية واألوروبية 
بغزو رويس وشيك عىل كييف.وأكد البيت 
األبيـض أن الرئيس األمريكـي جو بايدن 
أنهى مكاملته الهاتفية مع نظريه الرويس 
فالديمري بوتني بشأن التصعيد الحايل حول 

أوكرانيا.ونقلت وكالة «أسوشـيتد برس» 
عن الرئاسة األمريكية تأكيدها أن املكاملة 

استغرقت ٦٢ دقيقة.وقال البيت االبيض 
ان الرئيـس االمريكي اوضـح لبايدن انه 

يف حـال قيام روسـيا بغـزو اوكرانيا فان 
واشـنطن وحلفائهـا ورشكائهـا سـرتد 
بحزم وتفرض عىل روسيا دفع ثمن رسيع 
وباهظ.كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن 
الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون اتفق 
مع الرئيس الرويس يف اتصال هاتفي عىل 
مواصلـة الحوار بشـأن أوكرانيا.وذكرت 
وكالة فرانس برس أن االتصال بني بوتني 
وماكرون حـول أوكرانيا امتد إىل سـاعة 
و٤٠ دقيقة.وقـال قـرص اإلليزيه يف بيان 
إن ماكـرون نقل لبوتني قلـق أوروبا من 
تداعيات التصعيـد يف أوكرانيا، وحثه عىل 
حوار جاد من أجل وقـف التصعيد.وذكر 
االليزيـه أن املحادثات تطرقت إىل رشوط 

أوروبـا،  يف  واالسـتقرار  األمـن  ضمـان 
وتطبيـق اتفاقيـة مينسـك يف أوكرانيـا، 
وهـي االتفاقية الخاصة بوقـف األعمال 
العسـكرية بـني االنفصاليـني والجيـش 
لتحقيـق  خارطـة  وتنفيـذ  األوكرانـي 
السالم.وذكرت وسائل إعالم غربية، امس 
السبت، أن الرئيس الرويس فالديمري بوتن 
حسـم أمره وقرر غزو أوكرانيا، مشـرية 
إىل أن الغـزو قد يقع بحلول ٤ أيام، وفيما 
قـال وزيـر الخارجيـة األمريكـي أنتوني 
بلينكن إن الغزو الرويس ألوكرانيا «يمكن 
أن يبدأ يف أي وقت»، بما يف ذلك خالل دورة 

األلعاب األوملبية الشتوية يف بكني.

الزوراء / يوسف سلمان :
تعقـد املحكمة االتحادية، اليوم االحد، جلسـتها 
االعتياديـة للمرافعــة يف الدعـاوى املقدمة ضد 
قبول ترشـيح هوشـيار زيبـاري ملنصب رئيس 
الجمهوريـة، بعـد ان قـررت، االسـبوع املايض، 

ايقاف اجراءات ترشيح هوشيار زيباري ملنصب 
رئاسـة الجمهوريـة بشـكل مؤقت.ويعود اصل 
الدعـاوى القضائيـة ضد ترشـح زيبـاري، التي 
قدمهـا ٥ نـواب، منهم النائبة عـن كتلة االتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني ديـالن غفـور، والنائـب 

عن قـوى اإلطـار التنسـيقي عـيل تركـي، كما 
قّدم القايض املتقاعد واملرشـح الرئايس حسـني 
الصـايف، الخميس، دعوى قضائية أخرى إلصدار 
قرار قضائي باستبعاد هوشيار زيباري .وتعليقا 
عىل ذلـك، اكد عضـو الفريق القانونـي لتحالف 

الفتـح، حامد املوسـوي، ان املحكمـة االتحادية 
هـي الفيصـل يف ضمان نزاهة وسـالمة املسـار 
القانونـي والدسـتوري آلليـة انتخـاب منصب 

رئيس الجمهورية .
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس 
السـبت، أن موازنـة عـام 2022 سـتكون 
انطالقة لثـورة عمرانيَّة شـاملة من خالل 
توجههـا إلعـادة العمـل بـآالف املشـاريع 
املتلكئـة، فيما أكدت أن االتفاقية العراقية- 
الصينيـة دخلـت حيـز التنفيـذ بمـرشوع 
تطويـر مطـار النارصيـة الـدويل ومـن ثم 
توقيـع 15 عقـداً إلنشـاء 1000 مدرسـة.

وقال املتحدث باسـم األمانة العامة ملجلس 
الـوزراء، حيدر مجيـد، يف ترصيح صحفي: 
إن ”املوازنة تحتاج إىل مناقشتها يف مجلس 
الـوزراء وتحتـاج إىل العديد من الجلسـات، 
ومـن ثم يتـم التصويـت عليهـا يف املجلس 
وتحال إىل مجلس النواب، وتحتاج إىل شـهر 
أو شهرين ملناقشتها بعد تشكيل الحكومة 

املقبلة“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
لم تكن مشاهد القوة العسكرية الضخمة التي شاركت 
يف اسـتقبال وتأمني وصول فتحي باشاغا إىل العاصمة 
طرابلس بعد تكليفه برئاسـة الحكومة، والتشـكيالت 
الـوزراء  لغريمـه رئيـس  املواليـة  األخـرى  املسـلحة 
عبدالحميـد الدبيبـة، التـي تحركـت لحمايـة املقرات 
الرسـمية للدولة، إشـارة إىل انقسـام معسـكر الغرب 
الليبي بني الرجلني، بل يعطي فكرة عّما ستحمله األيام 
القادمـة إىل ليبيا، وإىل أين سـينتهي هـذا الرصاع عىل 

السـلطة.والخميس املايض، كلّف الربملـان الليبي وزير 
الداخلية فتحي باشـاغا بتشكيل حكومة جديدة خالل 
15 يومـا تتوىل اإلعـداد النتخابات وتوحيد مؤسسـات 
الدولـة، وهي خطـوة مرفوضة مـن قبـل عبدالحميد 
الدبيبة الذي يتمسـك بمنصبه ويرفض تسليم السلطة 
قبل إجـراء االنتخابـات، لتجد ليبيا نفسـها من جديد 
أمام رئيسـني للحكومة، وهو وضع أثـار مخاوف من 

اندالع رصاع مسلّح يف البالد.
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الزوراء/ حسني فالح:
االقتصـادي،  الخبـري  كشـف 
لرئيـس  السـابق  املستشـار 
مجلس النـواب، الدكتور همام 
الشـماع، عن تحقيـق تريليون 
دينـار كفائض مـايل يف موازنة 
عام 2021 نتيجة ارتفاع اسعار 
النفط بمعدل 65 دوالرا للربميل، 
مرجحا تحقيـق ايرادات عالية 
يف موازنـة 2021 يف حال بقيت 
اسعار النفط فوق الـ 90 دوالرا 
للربميل، وفيمـا اكد ان موازنة 
2022 حـددت سـعر النفط بـ 
اىل  اشـار  للربميـل،  دوالرا   52
ان وزارة املاليـة لم تلتزم ببنود 

املوازنة املاضية.
حديـث  يف  الشـماع  وقـال 
لـ“الـزوراء“: ان الربملـان اآلن 
يطلـب  ان  حقـه  مـن  ليـس 
املوازنـة مـن الحكومـة، ألنـه 
املوازنـة  يسـتخدم  ان  أراد  إذا 
التي اعدتهـا الحكومة الحالية 
التي ستسـتبدل قريبـا فليس 
بإمكانـه ان يغـري منها شـيئا 
الن لديـه فقـط حـق املناقلـة 
والشطب. مبينا: انه بمعنى ان 
املوازنة التـي اعدتها الحكومة 
السياسـية  الحاليـة برؤيتهـا 

الحكومـة  عـىل  سـُتفرض 
الجديـدة وهذا يخالـف املنطق 
وال نسـتطيع ان نقول يخالف 
الدستور ألنه ال توجد نصوص 
دستورية بهذا الصدد.واضاف: 
ان رئيـس مجلس النواب طلب 
مـن الحكومة ارسـال موازنة 

2022 بشكل رسمي وسرتسل 
اىل الربملـان وسـتناقش، حيث 
طلب من االمـني العام ملجلس 
االمـني  يخاطـب  ان  النـواب 
العـام ملجلس الـوزراء لغرض 
ان  مؤكـدا:  املوازنـة.  ارسـال 
وسـتعرض  جاهـزة  املوازنـة 

عىل الربملان بعد انتخاب رئيس 
انـه  اىل:  الجمهورية.واشـار 
حسـب الترسيبات فإن سـعر 
النفـط يقـدر بــ 52 دوالرا يف 
موازنـة العام الحـايل. منوها: 
ان قانون املوازنة يحدد سـعرا 
وال تلتزم به وزارة املالية.وبني: 

انـه يف العـام املـايض السـعر 
االفـرتايض للنفـط يف املوازنـة 
كان 45 دوالرا إال انـه لم تلتزم 
به وزارة املالية حيث استحوذت 
الوزارة عـىل كل االيرادات التي 
جاءت نتيجة ارتفاع األسـعار. 
الفتا اىل: ان الفائض يف موازنة 

دينـار.  تريليـون  كان   2021
وتابع: انه بالرغم من الزيادات 
يف اسعار النفط إال انها لم تكن 
بهذا املستوى حيث معدل سعر 
دوالرا   65 النفـط كان حـوايل 
خـالل سـنة. مبينـا: ان هـذه 
السـنة إذا كان سـعر النفـط 
90 دوالرا فمـا فـوق سـيكون 
جـدا  كبـريا  املـايل  الفائـض 
باملوازنـة اذا افرتضنـا موازنة 
2022 مقاربة ملوازنة 2021 من 
واالبواب.وشدد  النفقات  حيث 
عـىل رضورة ان تلتـزم وزارة 
املالية بما يأتي يف بنود املوازنة 
وتطبقهـا لكـي تتـم معرفـة 
واإلنفاقـات  االيـرادات  حجـم 
سـابق،  وقـت  والفائـض.ويف 
أصـدر رئيس مجلـس النواب، 
توجيهـا  الحلبـويس،  محمـد 
بشـأن املوازنة االتحادية للعام 
الدائرة اإلعالمية  2022.وقالت 
للمجلـس يف بيـان لهـا تلقته 
”الـزوراء“: إنَّ ”رئيس مجلس 
ه  النواب، محمد الحلبويس، وجَّ
األمانـة العامة ملجلـس النواب 
العامـة  األمانـة  بمخاطبـة 
ملجلس الوزراء إلرسال املوازنة 

االتحادية للعام 2022“.

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
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بغداد/ الزوراء:
للكنيسة  املقدس  السنهادويس  املجمع  أعلن 
مار  البطريرك  قداسة  وفاة  القديمة،  الرشقية 
الرشقية  الكنيسة  بطريرك  جاثليق،  الثاني  أدى 
القديمة يف العراق والعالم.وذكر املجمع، يف بيان 
مار  البطريرك  «قداسة  أن  «الزوراء»:  تلقته 
الرشقية  الكنيسة  بطريرك  جاثليق  الثاني  أدى 
ناهز  عمر  عن  تويف  والعالم،  العراق  يف  القديمة 
منذ  بقداسته  ألّم  مرض  إثر  والسبعني  الرابعة 
البطريركي  الكريس  اعتىل  أن كان قد  فرتة، بعد 

للكنيسة ملدة خمسني عاما».

@ÚÓ”ãì€a@ÚèÓ‰ÿ€a@⁄ãÌã�i@ÒbœÎ
%b»€aÎ@÷aã»€a@¿@Ú∫á‘€a

@ÒäÜbÃfl@ÍbÌb«ä@Âfl@k‹�Ì@÷aã»€a
ÚÓ„aã◊Î˛a@Ôöaä˛a

@Â‡õnm@2022@Ú„åaÏfl@Zá‡´@ãËƒfl
÷aã»€a@Û‹«@Újm6æa@üÎã‘€a@áÌáèm

@pbibñhi@a7j◊@böb–Øa@›vèÌ@÷aã»€a
H24678I@Ä€@›óm@pbÓœÏ€aÎ@b„ÎäÏ◊

@ÜaÏfl@Úœbög@ÚÓ„bÿflg@á◊˚m@Òäbvn€a
ÚÓˆaâÃ€a@Ú‹è€a@Â‡ö@ÒáÌáu

@ÚÓ‰Óó€a@M@ÚÓ”aã»€a@ÚÓ”b–m¸a@ZıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
âÓ–‰n€a@çÓy@o‹ÇÜ

@ÂÌc@∂gÎ@NNbÓjÓ€@¿@Ú�‹è€a@Û‹«@ aãó€a@ÜávnÌ@›Á
_ aãó€a@aâÁ@ÔËn‰Óé

ÂÌá‹j€a@µi@⁄6ìæa@ÊÎb»n€a@÷bœe@|nœ@ÚÓ‡Ác@Ô„b‰j‹€a@Í7ƒ‰€@á◊˚Ì@›‘‰€a@ãÌåÎ

ÚÓ‹0a@÷aÏé¸a@¿@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæaÎ@paÎaãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éa@táya@ãì‰m@CıaäÎç€aD5@ô

2@ô

 @p¸bÓnÀ¸a@pbÓ‹‡«@Â«@fiÎ˚èæbi@Úyb†�a
ÊbèÓfl@¿@—�©aÎ

@ÊbèÓfl@¿@Ú‰n–€a@ÜcÎ@∂g@Ï«áÌ@Ôfl˝€a
Ú‡ÿy@›ÿiÎ@b»Ìãé

ميسان/مصطفى فليح:
أعلنـت خليـة اإلعـالم األمنـي، امس 
السـبت، القبـض عـىل املسـؤول عن 
يف  والخطـف  االغتيـاالت  عمليـات 
محافظـة ميسـان.وذكرت الخليـة يف 
بيـان ورد لــ «الـزوراء»: أن «قيـادة 
عمليات ميسـان، ومـن خالل قوة من 
لـواء القوات الخاصـة االول يف الجيش 
العراقـي وبمعلومات ومتابعة مديرية 
اسـتخبارات ومكافحة ارهاب ميسان 

التابعـة لوكالـة االسـتخبارات، ألقت 
القبـض عـىل املجـرم (حسـن طـراد 
غليم) املسـؤول عن تنفيـذ العديد من 
عمليات االغتيـاالت والخطف وارهاب 
أن  ميسـان».وأضافت  يف  املواطنـني 
«املجـرم مطلوب اىل القضـاء العراقي 
وفق املاده ٤ ارهاب».واشارت الخلية 
اىل أن «عملية إلقاء القبض عىل املجرم 
تمـت مـن خـالل مداهمـة نوعيـة يف 

ناحية املرشح».

بغداد / نينا :
 دعا نقيـب الصحفيـني العراقيني، مؤيد 
الالمـي، اىل وأد الفتنـة يف ميسـان رسيعا 
وبـكل حكمـة. وقـال الالمـي يف تغريدة 
عىل تويرت: «ميسـان مدينـة االبداع واملاء 
والنخيـل.. يـراد لهـا ان تحـرق ويقتـل 
ابناؤهـا «.واضاف:» البعـض ال يريد لها 
اإلعمار والسـالم، رغم ثرواتهـا الكبرية، 
إال ان أبناءها لم ينالوا ما يسـتحقوا.. فال 
تشـعلوا الفتنة.. وعىل العقالء جميعا وأد 
الفتنـة رسيعا وبكل حكمـة.. حفظ الله 

العـراق.. و»إنما املؤمنون اخوة فأصلحوا 
بني اخويكم».

ıbõ‘€a@ê‹™@›y@áÓ»é@êÓ”@êÓˆã€a@äaã”@ùœãm@µÓè„Ïn€a@Òbõ‘€a@ÚÓ»ª
ÚÌâÓ–‰n€a@Ú�‹è‹€@\ Ïõ©a^@?»Ì@ê‹1a@ıbÃ€g@Êc@pá◊c

بغداد/ الزوراء:
الدرايس ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣. للعام  للدورة (٤٥)  التقديم  باب  القضائي فتح  املعهد  أعلن 
وذكر بيان للمركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل تلقته «الزوراء»: أنه «بناًء عىل ما 
اىل  التقديم  الجلسة االوىل لعام ٢٠٢٢ تقرر فتح باب  القضائي يف  املعهد  جاء بجلسة 
املعهد القضائي للدورة (٤٥) للعام الدرايس ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ من تاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢ 
موقع  اىل  الدخول  خالل  من  سيكون  «التقديم  أن  .واضاف:   ٢٠٢٢/  ٣/  ١٥ ولغاية 
مجلس القضاء األعىل ملىلء استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة املعهد القضائي 
القضائي  املعهد  قانون  من  السابعة  املادة  يف  عليها  املنصوص  التقديم  رشوط  وفق 
رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦»، مؤكدا انه»عىل املتقدمني مراجعة املعهد خالل فرتة التقديم 
املشار اليها إلكمال إجراءات تقديمه ودفع الرسم القانوني وبخالف ذلك يسقط حقه 

يف التقديم واالعرتاض».

@·Ìá‘n€a@lbi@|nœ@Â‹»Ì@Ôˆbõ‘€a@áË»æa
@H45I@ÒäÎá‹€

@ÂÌã‡n»æa@›‘„@¿@Ôiã»€a@ÙÏnèæa@Û‹«@¸Îa@÷aã»€a

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m
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@@@3ô@ÙãÇc@›Óñb–m



á‹j€a@‚Ï‡»i@ÚÓ‹j‘nèfl@…Ìäbìfl@Üaá«�@Ú�Ç@Â«@o–ì◊

ÜaáÃi@∂g@ÈmäbÌå@Òá‰uc@Â«@—ì◊@ÈÓº

âÓ–‰n€a@çÓy@o‹ÇÜ@ÚÓ‰Óó€a@M@ÚÓ”aã»€a@ÚÓ”b–m¸a@ZıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc

5€aÎ@Ïßa@µ€b1a@¿@ÚÓ«bœá€a@Èmaäá”@çÌç»n€@¡�≤@÷aã»€a

@äbÓíÏÁ@|Óíãm@ÙÎb«Ü@¿@Ú»œaã‡‹€@‚ÏÓ€a@…‡n§@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
@ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆã€@äbjÌå

ÂÌá‹j€a@µi@⁄6ìæa@ÊÎb»n€a@÷bœe@|nœ@ÚÓ‡Ác@Ô„b‰j‹€a@Í7ƒ‰€@á◊˚Ì@›‘‰€a@ãÌåÎ

@áËìÌ@á”@›j‘æa@—Óó€a@ZıbiãËÿ€a@ãÌåÎ
ÜÏ”Ï€a@ãœÏm@¬ãí@Ú”b�‹€@b‰è•

@ÚÌáÓË‡n€a@pb„bznfl¸a@÷˝�„a
RPRR@MRPRQ@Ôéaäá€a@‚b»‹€

@ıb‰vé@lÎãÁ@Ô–‰m@ÜaáÃi@Ú†ãí
ÒáyÏ€a@Ú†ãí@ç◊ãfl

@Üaá«c@fiÏ‡ì€@�b†ãí@Ü�á•@›‡»€a
ÚÓ«b‡nu¸a@Ú„b«�bi@ÚÓœbög

@&ÎÜ@—€c@RP@Å˝ónéa@äã‘m@ÜäaÏæa
äbj„˛a@¿@ÚÓ«aäç€a@Ôöaä˛a@Âfl

بغداد/ الزوراء:

أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، 

امس السبت، أن موازنة عام 2022 

عمرانيَّة  لثورة  انطالقة  ستكون 

إلعادة  توجهها  خالل  من  شاملة 

املتلكئة،  املشاريع  بآالف  العمل 

العراقية-  االتفاقية  أن  أكدت  فيما 

الصينية دخلت حيز التنفيذ بمرشوع 

الدويل ومن  النارصية  تطوير مطار 

 1000 إلنشاء  عقداً   15 توقيع  ثم 

مدرسة.

العامة  األمانة  باسم  املتحدث  وقال 

يف  مجيد،  حيدر  الوزراء،  ملجلس 

”املوازنة  إن  صحفي:  ترصيح 

مجلس  يف  مناقشتها  إىل  تحتاج 

من  العديد  إىل  وتحتاج  الوزراء 

التصويت  يتم  ثم  ومن  الجلسات، 

مجلس  إىل  وتحال  املجلس  يف  عليها 

النواب، وتحتاج إىل شهر أو شهرين 

الحكومة  تشكيل  بعد  ملناقشتها 

املقبلة“.

وتوجه  رؤية  ”بحسب  أنه  وأضاف 

األمانة العامة لرئاسة الوزراء وبعد 

الربنامج  بوضع  تكليفها  تم  أن 

الوزاري للحكومة املقبلة فإنَّ املتميز 

يف املوازنة املقبلة هو التوجه الكبري 

املحافظات  يف  املشاريع  إلنجاز 

وإعادة العمل باآلالف من املشاريع 

سنوات   10 منذ  واملتلكئة  املتوقفة 

وسيكون  جديدة،  ملشاريع  واإلعداد 

لثورة  جديدة  انطالقة   2022 عام 

عمرانية يف كل املحافظات“.

واوضح مجيد أن ”االتفاقية الصينية 

وقد  التنفيذ،  حيز  دخلت  العراقية 

الجانب  مع  العقد  توقيع  بدأنا 

مطار  تطوير  بمرشوع  الصيني 

 15 ثم توقيع  الدويل ومن  النارصية 

1000 مدرسة، ورؤية  عقداً إلنشاء 

التنفيذية  واإلدارة  الحكومة  وتوجه 

أن  العامة  األمانة  يف  للمرشوع 

املقبل  العام  يف  العقود  عدد  يرتفع 

إىل 3 آالف مدرسة لحني الوصول إىل 

7 آالف، ونحن بحاجة إىل الكثري من 

األبنية املدرسية بعد أن تلكأ مرشوع 

الوزارة رقم واحد منذ 10 سنوات“.

األمانة  كشفت  متصل،  جانب  من 

وضع  عن  الوزراء  ملجلس  العامة 

مستقبلية  مشاريع  إلعداد  خطة 

بعموم العراق، فيما حذرت الرشكات 

القائمة  إىل  إحالتها  من  املتلكئة 

السوداء.

وقال املتحدث باسم األمانة العامة، 

تجربة  ”بعد  إنه  مجيد:  حيدر 

محافظة ذي قار ومتابعة مشاريعها 

املشاريع  إىل  وحاجتها  املتلكئة 

كان  التجربة،  هذه  ونجاح  الجديدة 

هناك توجيه حكومي من قبل رئيس 

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

باالهتمام ببقية املحافظات ومتابعة 

املشاريع املتلكئة املتوقفة فيها“.

وأكمل: ”كما كان هناك توجيه من 

األمني العام ملجلس الوزراء يتضمن 

تحذير الرشكات املتلكئة، إذ صدرت 

للرشكات  حكومية  توجيهات 

بعملها  تبارش  أن  أما  بأنها  املتلكئة 

واملتعلقات  اإلجراءات  حل  بعد 

السوداء  للقائمة  احالتها  أو  كافة 

عملها  بمزاولة  لها  السماح  وعدم 

أن  مؤكداً  العراق“،  يف  مرشوع  بأي 

إيجابياً  تجاوباً  القت  ”التوجيهات 

من املحافظات مع الرشكات“.

ولفت إىل أن ”التوجه الحكومي خالل 

تعمل  والذي   ،2022 الحايل  العام 

عليه األمانة العامة ملجلس الوزراء، 

مبيناً  الوزاري“،  الربنامج  دعم  هو 

مرحلة  ستكون  املقبلة  ”املرحلة  أن 

انطالق املشاريع يف كل املحافظات، 

وستأخذ األمانة عىل عاتقها دعمها 

دورية  ميدانية  بجوالت  والقيام 

للمحافظات“.

خاصاً  جدوالً  ”هناك  أن  وأكد، 

امليدانية  والجوالت  باملشاريع 

بثالث  املبارشة  وتمت  للمحافظات، 

املحافظات  وستكون  محافظات 

األخرى تباعاً يف كل اسبوع إضافة إىل 

عقد اجتماعني أو ثالثة داخل األمانة 

ملناقشة  الوزراء  ملجلس  العامة 

”وجود  عن  كاشفاً  مشاريعها“، 

خطة إلعداد مشاريع مستقبلية لها 

وحاجتها  أهميتها  بحسب  أولوية 

وتماسها مع املواطن“.

بغداد/ الزوراء:

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، 

العراق  أن  السبت،  امس  رسول،  يحيى  اللواء 

املجالني  يف  الدفاعية  قدراته  لتعزيز  يخطط 

الجوي والربي، فيما اعلن القاء القبض عىل 6 

مطلوبني للقضاء يف محافظة البرصة.

”العراق  إن  صحفي:  ترصيح  يف  رسول  وقال 

رشاء  أجل  من  دول  عدة  عىل  للتحرك  يسعى 

رشاء  عن  فضالً  ومسرية،  مقاتلة  طائرات 

أنظمة  عدة  عىل  والحصول  واملدافع  الدبابات 

اىل  وفود  ارسال  ”سيتم  أنه  اىل  الفتاً  دفاعية“، 

من  باكستان،  اىل  وكذلك  عدة،  أوروبية  دول 

أجل رشاء أنواع من األسلحة التي ُتؤّمن قدرات 

العراق جواً وبرا“.

وأضاف أن ”العراق منفتح عىل جميع الدول يف 

خطط  وهناك  العسكرية،  قدراته  تعزيز  إطار 

لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من 

أجل رفع قدرات الجيش العراقي“، الفتاً اىل أن 

ودبابات  مسرية  طائرات  رشاء  يعتزم  ”العراق 

متطورة ما يعزز من املنظومة الدفاعية لجميع 

قطعات القوات املسلحة“.

ويف سياق اخر، اعلن الناطق باسم القائد العام 

القاء  رسول  يحيى  اللواء  املسلحة  للقوات 

محافظة  يف  للقضاء  مطلوبني   6 عىل  القبض 

البرصة.

وقال رسول يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان قيادة 

عمليات البرصة متمثلة بـ ( اللواء ٣٦ اآليل ولواء 

مغاوير القيادة وأفواج طوارئ رشطة البرصة) 

وباسناد طريان الجيش ، نفذت عمليات تفتيش 

واسعة ضمن مناطق أهوار الدبوني والخيسات 

حيث  الزبري،  قضاء  وأحياء  ومناطق  والدير 

تمكن االبطال من إلقاء القبض عىل 6 مطلوبني، 

ضبط 16 بندقية ومسدس.

الزوراء / يوسف سلمان :
تعقد املحكمة االتحادية، اليوم االحد، جلستها 
ضد  املقدمة  الدعاوى  يف  للمرافعـة  االعتيادية 
رئيس  ملنصب  زيباري  هوشيار  ترشيح  قبول 
املايض،  االسبوع  قررت،  ان  بعد  الجمهورية، 
ايقاف اجراءات ترشيح هوشيار زيباري ملنصب 

رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت.
ترشح  ضد  القضائية  الدعاوى  اصل  ويعود 
زيباري، التي قدمها 5 نواب، منهم النائبة عن 
كتلة االتحاد الوطني الكردستاني ديالن غفور، 
والنائب عن قوى اإلطار التنسيقي عيل تركي، 
الرئايس  واملرشح  املتقاعد  القايض  قّدم  كما 
حسني الصايف، الخميس، دعوى قضائية أخرى 
إلصدار قرار قضائي باستبعاد هوشيار زيباري 

.
القانوني  الفريق  عضو  اكد  ذلك،  عىل  وتعليقا 
املحكمة  ان  املوسوي،  حامد  الفتح،  لتحالف 
االتحادية هي الفيصل يف ضمان نزاهة وسالمة 
انتخاب  آللية  والدستوري  القانوني  املسار 

منصب رئيس الجمهورية .
الدستور   ” ان  الزوراء“:  لـ“  املوسوي  وقال 

ان  الجمهورية  رئيس  عىل  يشرتط  العراقي 
واالستقامة“،  والسلوك  السمعة  حسن  يكون 
للقضاء  سيبقى  الفصل  ”القول  ان  اىل  مشريا 

الدستوري ”. 
الرشوط  يلبي  ال  زيباري  ”ترشيح  ان  واضاف 
الجمهورية،  رئيس  منصب  لتويل  الدستورية 
واالستقامة،  السمعة  حسن  يكون  ان  ومنها 
القضائية،  الدعاوى  اصل  يف  ذلك  تثبيت  وتم 
من  الثقة  بسحب  الربملان  قرار  عن  فضال 
للمالية  وزيرا  كان  حينما   2016 عام  زيباري 

لوجود مخالفات فساد مايل واداري“.
واوضح ان ”هناك قضية تحقيقية اخرى التزال 
بسبب  العام،  املال  بهدر  تتعلق  القضاء  بعهدة 
قيام زيباري باستغالل سلطته من خالل رصف 

مبالغ طائلة عىل عقار ال يعود اىل الدولة“.
ارسلت،  النواب  ملجلس  العامة  االمانة  وكانت 
القانونية  الدفوعات  املايض،  االسبوع  منتصف 
بالدعاوى  والخاصة  االتحادية،  املحكمة  اىل 
املقدمة ضد اجراءات ترشيح هوشيار زيباري 
ملنصب رئيس الجمهورية، فيما قدم نواب كتل 
املحكمة  لدى  جديدا  دستوريا  طعنا  مختلفة 

االتحادية ضد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب 
رئيس  ملنصب  الرتشح  باب  فتح  املتضمن 

الجمهورية.
كتل  نواب  من  عدد  قدم  ان  بعد  ذلك  يأتي 
مختلفة، االسبوع قبل املايض، طعنا اىل املحكمة 

زيباري  هوشيار  ترشيح  قبول  ضد  االتحادية 
عدم  بسبب  وذلك  الجمهورية،  رئيس  ملنصب 
توفر الرشوط املنصوص عليها ضمن املادة 68 
والسمعة  النزاهة  منها  خاصة  الدستور،  من 

الحسنة واالستقامة .

بغداد/ الزوراء:
حسني  نارص  النقل،  وزير  أكد 
الشبيل، خالل لقائه نظريه اللبناني، 
عيل حميه، امس السبت، أهمية فتح 
آفاق التعاون املشرتك بني البلدين يف 
فيما كشف حميه  املجاالت،  جميع 

عن أجندة زيارته إىل بغداد.
وذكرت وزارة النقل، يف بيان تلقته 
”الزوراء“: أن ”وزير النقل العراقي 
الكابتن نارص حسني بندر الشبيل، 
اللبناني عيل حميه  استقبل نظريه 
العامة،  واالشغال  النقل  وزير 
بحضور السفري اللبناني لدى العراق 
والوكيل اإلداري لوزارة النقل حازم 
من  جملة  لبحث  الحفاظي،  رايض 
بمجال  املتعلقة  املهمة  القضايا 

النقل الجوي والبحري والربي“.
اللقاء،  خالل  النقل،  وزير  وشدد 

عىل ”أهمية فتح آفاق من التعاون 
املشرتك وتبادل الخربات بني البلدين 
والذي يسهم بدوره يف تطوير العمل 

املشرتك وخدمة الصالح العام“.
النقل  وزير  أعرب  جانبه،  من 
اللقاء  بهذا  ”سعادته  عن  اللبناني 

مؤكداً  باملثمر“،  وصفه  الذي 
التفاهمات  من  اىل جملة  ”التوصل 
مجاالت  لجميع  العمل  تطوير  يف 

النقل العام“.
يف غضون ذلك، كشف وزير األشغال 
العامة والنقل اللبناني، عيل حمية، 
العاصمة  إىل  زيارته  أجندة  عن 
سيتم  ملفات   3 حدد  فيما  بغداد، 

بحثها مع املسؤولني العراقيني. 
وقال حمية، يف ترصيح رسمي: إنه 
العراقيني  املسؤولني  مع  ”سيبحث 
االرايض  عرب  الرتانزيت  حركة 
يف  لبنان  إدراج  ودعم  العراقية 
مع  سيما  وال  الرتانزيت  خطوط 
املنافذ  انطالقاً من  الكويت وايران، 
السورية   - العراقية  الحدودية 
إىل  االردنية   - العراقية  والحدود 

منطقة الخليج“.

ستتناول  ”املباحثات  أن  وأضاف 
التي  اللبنانية  الشاحنات  دخول 
األرايض  النهائي  مقصدها  يكون 
العراقية اىل داخل املدن واملحافظات 
عملية  تبقى  ال  بحيث  العراقية 
تفريغ الحمولة أو شحن املقطورة 
الحدود  عند  التبادل  ساحات  يف 
العراقية - السورية، مما يؤثر عىل 
تنشيط حركة التجارة املرجوة بني 

البلدين“.
أيضاً  ”سيناقش  أنه  إىل  ولفت 
عىل  اتفاقيات  إعداد  إمكانية 
والبحري  الجوي  النقل  مستوى 
تفعيل  إىل  باإلضافة  البلدين،  بني 
مشرياً  البلدين“،  بني  الربي  النقل 
أيضاً  ستتناول  ”املباحثات  أن  إىل 
اعمار  إعادة  يف  العراق  مساهمة 

مرفأ بريوت“.

بغداد/ الزوراء:
عادل  وكالة،  الكهرباء  وزير  أوضح 
كريم، امس السبت، تفاصيل مرشوع 
تحويل النفايات إىل طاقة كهربائية، 
فيما رهن تحسن وضع الطاقة خالل 
وتقليل  الوقود  بتوفر  املقبل  الصيف 

املواطنني االستهالك غري املربر.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  كريم،  وقال 
طاقة  إىل  النفايات  تحويل  ”مرشوع 
وزارة  مع  بالتعاون  يتم  كهربائية 
عىل  ويعتمد  واإلسكان،  اإلعمار 
مواقع  يف  جمعها  وكيفية  املخلفات 
وتحويلها اىل نفايات، إذ يقسم بعضها 
يف  منها  لالستفادة  واآلخر  للحرق 
مجاالت أخرى، وهذا باألساس سيتم 

بحسب العقد مع وزارة اإلعمار“.
من  تولد  التي  ”الطاقة  أن  وأضاف 
جداً  قليلة  بل  كبرية  ليست  النفايات 
توفر  كونها  املرشوع،  تم  لو  فيما 
بالغاز  مقارنة  جداً  قليلة  حرارة 
بالدرجة  العملية  لكن  والنفط، 

تلك  من  التخلص  إىل  تهدف  األساس 
إىل  مشرياً  واملخلفات“،  النفايات 
البيئة  وزارتي  تخص  ”العملية  أن 
واإلعمار وأمانة بغداد ودوائر البلديات 
املحلية للتخلص من النفايات بشكل 

أصويل وصحي“.
املحليني  ”املستثمرين  أن  إىل  ولفت 
للمرشوع“،  يتقدموا  لم  اآلن  حتى 
عىل  يعتمد  ”املرشوع  أن  موضحاً 
ويجب  واحد،  بمكان  النفايات  جمع 
أن تكون كميات هائلة منها ويقوم 
عىل  للعمل  محطة  ببناء  املستثمر 
جمع النفايات وحرقها وتوليد الطاقة 

منها للتخلص من املخلفات“.
فصل  خالل  الطاقة  تجهيز  وحول 
الكهرباء:  وزير  قال  املقبل،  الصيف 
إن ”الوزارة تتوقع أن يكون التجهيز 
جيد،  بشكل  الوقود  توفر  حال  جيداً 
كون الوزارة تعتمد عىل توفري الوقود 
غري  لالستهالك  املواطنني  وتقليل 

املربر للطاقة من اإلنارة وغريها“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس السبت، 
”التمهيدية“  االمتحانات  انطالق 
الدراسة  عىل  املتقدمني  للطلبة 
محافظات  مختلف  من  الخارجية 

البالد .
يف  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  الرتبية  وزارة 
االمتحانات  املتقدمني عىل  ”الطلبة 
املنتهية  الثالث  للمراحل  الخارجية 
االعدادية)   ، املتوسطة  (االبتدائية، 
أدوا االمتحانات امس السبت ضمن 

بغداد  يف  للرتبية  العامة  املديريات 
واملحافظات“.

أنهت  ”الوزارة  أن  البيان  وأضاف 
االستعدادات  جميع  مبكر  وقت  يف 
الفنية واللوجستية الالزمة إلنجاح 
عن  فضالً  االمتحانية،  العملية 
اتخاذ اإلجراءات الوقائية والصحية 
الالزمة للحفاظ عىل سالمة الطلبة 

املمتحنني“.
 داعيًة رؤوساء املراكز االمتحانية اىل 
”توفري املناخ الهادئ واآلمن للطالب 

خالل فرتة أداء االمتحانات“.

بغداد/الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة بغداد توضيحا 
مركز  سجن  داخل  حدث  ما  بشأن 

رشطة الوحدة.
تلقت  بيان  يف  القيادة  وقالت 
”نرشت  انه  منه:  نسخة  ”الزوراء“ 
عدد من مواقع التواصل االجتماعي 
هروب  عملية  إحباط  مفاده  خربا 
رشطة  مركز  من  لسجناء  كبرية 
ان  القيادة  تود  وبصدده  الوحدة، 

تطلع الرأي العام عىل حقيقة االمر، 
إذ أن ما حدث هو مشاجرة بني (٦) 
سجناء  هروب  وليس  السجناء  من 
فورا  السجن  حرس  تدخل  حيث 
لفض الشجار، وتمت السيطرة عىل 

الوضع واالمور طبيعية جدا“.
بغداد  رشطة  ”قائد  ان  واضافت 
مركز  داخل  متواجد  شخصيا 
طبيعي  والوضع  املذكور  الرشطة 

جدا“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس السبت، أن زيادة التخصيصات 
املالية يف املوازنة االتحادية لعام 2022 هي التي تحدد مدى إمكانية شمول 

أعداد إضافية من األرس املستحقة باإلعانة االجتماعية.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  العقابي،  نجم  العمل،  وزارة  إعالم  مدير  وقال 
قبل  من  عليها  التصويت  وتم  جيدة،  موازنة   2021 عام  يف  أعدت  ”الوزارة 
الحكومة، لكن بعد وصولها إىل الربملان تم استقطاع مبالغ كبرية من قبل 
ضمن  إضافية  أعداد  بشمول  التوسع  دون  حال  الذي  األمر  املالية،  اللجنة 

الحماية االجتماعية“.
وأضاف ان ” الوزارة تأمل خالل العام الحايل 2022 وضع تخصيصات مالية 

مناسبة من أجل زيادة وشمول األرس املستحقة باإلعانة االجتماعية“.
ويف وقت سابق من العام املايض، أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل 
الركابي، أن تخفيض حصة الوزارة يف املوازنة من قبل الربملان السابق أبعد 
شمول 500 ألف أرسة متعففة براتب اإلعانة االجتماعية، مبيناً أن الوزارة 

لم تتمكن من تنفيذ خطتها بسبب هذا التخفيض.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير املوارد املائية، مهدي رشيد الحمداني، امس السبت، خطة الستصالح 

نحو 20 الف دونم من األرايض الزراعية يف محافظة األنبار غربي العراق.
أجراها  تفقدية  جولة  خالل  للصحفيني،  به  أدىل  ترصيح  يف  الحمداني،  وقال 
ps3 ضمن مرشوع  الثانية  الضخ  األعمال يف محطة  الوزير لإلطالع عىل سري 
استصالح أرايض األنبار، تابعته ”الزوراء“: إن هذه املحطة ستسهم باستصالح 
20 الف دونم من األرايض ضمن جزيرة الخالدية يف قضاء الحبانية. مبيناً: أن 

املحطة تتكون من ثالث مضخات ويبلغ الترصيف الكيل 2,68 م3 / ثا .
وأضاف: أن الوزارة تويل اهتماماً كبرياً باملشاريع االروائية التي تعتمد استخدام 
القنوات  عىل  التجاوزات  من  والحد  الضائعات  لتقليل  الحديثة  الري  طرق 

االروائية.
السبت،  امس  افتتح،  قد  الحمداني،  رشيد  مهدي  املائية،  املوارد  وزير  وكان 

البناية الجديدة ملديرية املوارد املائية يف محافظة االنبار.
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الكونغو/ متابعة الزوراء:

يأمل الكثري من سكان مناطق جمهورية 

الكونغو الديمقراطية أن يؤدي التنسيق 

بني قوات بالدهـم والجيش األوغندي إىل 

القضـاء عىل تنظيـم داعـش اإلرهابي، 

وسـط مخاوف من عدم حـدوث ذلك يف 

القريـب العاجـل، وفقا لتقريـر نرشته 

صحيفة ”الغارديان“ الربيطانية.

ففـي األشـهر الثالثة املاضيـة، قصفت 

”القـوات  جماعـة  األوغنديـة  القـوات 

الديمقراطية املتحالفة“ املوالية لداعش 

يف املنطقـة الحدوديـة مـع جمهوريـة 

أجـربت  وقـد  الديمقراطيـة،  الكونغـو 

الهجمـات التي وقعت يف سلسـلة جبال 

روينـزوري املمتـدة عـرب كال البلديـن، 

العديـد مـن الكونغوليـني عـىل مغادرة 

منازلهـم واالنتقـال إىل املـدن بحًثـا عن 

مأوى.

وكان دبلومـايس كبري يف األمـم املتحدة 

لوكالـة  املـايض  نوفمـرب  يف  ذكـر  قـد 

رويـرتز إن ”رئيس جمهوريـة الكونغو 

فيليكس تشيسـيكيدي، أبلغ بعثة األمم 

املتحـدة لحفـظ السـالم أنـه وافق عىل 

تعاون عسـكري مع أوغندا ضد القوات 

الديمقراطيـة املتحالفـة“، يف محاولـة 

الجتثاث املتمردين. 

وزادت الهجمات التي وقعت يف العاصمة 

األوغنديـة، كمبـاال، العـام املـايض من 

الجاريـة  الخطـط  إىل  امللحـة  الحاجـة 

بالفعل للعمليات املشرتكة لدعم القوات 

الكونغولية التي تعاني نقصا يف الكفاءة 

والتمويل.

وتشـري التقارير إىل احتمال مشاركة ما 

بـني 1500 و 5 آالف جنـدي أوغنـدي يف 

الحمالت العسكرية للقضاء عىل مقاتيل 

داعـش الذي يقدر عددهـم بنحو 1500 

عنرص، والذي كانـوا قبل مبايعة تنظيم 

معارضـة  مجموعـات  عبـارة  الدولـة 

القـرن  تسـعينات  أواخـر  يف  تشـكلت 

املايض ملحاربة قـوات الرئيس األوغندي 

األوتوقراطي، يوري موسـيفيني، وتقع 

معسـكراتهم يف غابـات كثيفـة حيـث 

ينفـذون غـارات وحشـية عـىل القرى، 

ويختطفون النساء واألطفال.

مسـتعار)  (اسـم  كاسـانجا  وسـارة 

إحدى القرويات التي اقتحمت ميليشـيا 

القـوات الديمقراطيـة املتحالفة قريتها 

كالينجاثـي الواقعة شـمال مدينة بيني 

بالكونغو الديمقراطية يف ديسمرب 2019، 

حيـث أجرب النـاس عىل االسـتلقاء عىل 

األرض بينمـا كان املتمردون يفتشـون 

املنازل بحثاً عن الطعام واألواني والنقود 

واملالبس.

قـال  ”عندمـا  كاسـانجا  وتوضـح 

اإلرهابيون أنهم سيأخذونني أنا وأختي 

الصغرى وأخي رشعت والدتي يف البكاء، 

ولكنهم طلبوا منها أن تلتزم الصمت وأن 

أطفالها سـوف يعودون بعـد أن ينقلوا 

حمولة املرسوقات إىل معسكرهم“.

وتتابع: ”ولكن تبني بعد ذلك كذبهم، فقد 

أخـذت املجموعة املكونة مسـلحا ثالثة 

أوالد وفتاتـني، حيـث أمضينا شـهرين 

ونحن نسري باتجاه املعسكر“. 

وتزيد ”بعد أن وصلنا هناك جرى فصلنا 

حسـب الجنـس، وأجربونا عـىل اعتناق 

اإلسـالم والصـالة وتعلم اللغـة العربية 

وطلبـوا مـن النسـاء تغطية أنفسـهن 

يجـربون  ”كانـوا  مردفـة:  بالكامـل“، 

األرسى عىل القتـل والعنف من ويرفض 

يهددون بإنهاء حياته“.

يأخـذون  كانـوا  املقاتلـني  إىل  ونوهـت 

النسـاء والفتيـات زوجـات ومحظيات 

لهـم ملنعهن مـن الهرب بعـد أن ”خوفا 

من وصمة العار“، مضيفـة: ”كادوا أن 

يجـدوا يل زوجـا قبل هروبـي بقليل من 

معسكرهم والعودة إىل والدتي“.

وكانت كاسـانجا قد تمكنت من الهرب 

”جـرى  موضحـة:   ،2020 العـام  يف 

إرسـالنا للبحث عن الطعام بالقرب من 

أويشا، وعندها قررت السيدة التي كنت 

برفقتها الهروب وطلبت مني مرافقتها، 

مردفـة: ”خفت من تركي أخوتي ورائي 

ويف نفـس الوقت كنت أخـىش العودة إىل 

املعسكر“.

وتختم قائلـة: ”لقد سـمعت أن أخوتي 

بخـري، لكننـي قلقة عليهـم، ويف الوقت 

عينه أعيـش يف خوف دائـم ألنه يف حال 

عثر عـيل املتمردون مرة أخرى فسـوف 

يقتلونني“.

مع وجـود عرشات الجماعات املسـلحة 

املتداخلـة العاملـة يف مقاطعتي شـمال 

كيفو وإيتـوري، يصعـب الحصول عىل 

أرقام دقيقـة، لكن ُيعتقد أن داعش قتل 

ما ال يقل عن 2238 شـخًصا واختطفت 

896 شـخًصا منـذ أبريـل 2017، وفًقا 

ملوقـع Kivu Security Tracker، الـذي 

يراقب العنف يف املنطقة

وشـهدت أويتشـا، مثلهـا مثـل العديد 

من البلـدات يف مقاطعتي شـمال كيفو 

األشـخاص  آلالف  تدفًقـا  وإيتـوري، 

النازحني بسـبب العنف، ويف هذا الصدد 

تقول ديزيريـه كيلونجو، إحدى قيادات 

العمليـة  منـذ  إنـه  املحـيل،  املجتمـع 

املشرتكة بني الكونغو وأوغندا، تضاعف 

عـدد النازحني يف أويشـا ثـالث مرات إىل 

21300، مما شـكل ضغًطا عىل السكان 

املحليني.

الصحيفـة  إىل  حديثهـا  يف  وزادت 

أو  عائلتـني  اآلن  الربيطانيـة: ”سـتجد 

ثالث عائالت إضافية تقيم مع األصدقاء 

أو األقـارب يف منـزل صغـري مؤلف من 

غرفتني فقط“.

ويف القـرى املجـاورة، تنـام العائالت يف 

املـدارس، حيث يتـم طهـي الوجبات يف 

املالعـب، فيما يشـعر املعلمـون باألىس 

لسـوء النظافـة يف دورات امليـاه يف تلـك 

املدارس.

لالجئـني  النرويجـي  املجلـس  ويقـول 

(NRC) إن 1166200 شـخص نزحـوا 

هربا الجماعات املسلحة حول أويتشا. 

ومـن املتوقع أن يؤدي انتشـار الجيوش 

والجماعات املسلحة إىل تصعيد الرصاع، 

مما يـؤدي إىل مزيد من النزوح واملعاناة 

للمدنيـني، ممـا يهـدد تلـك املجتمعات 

باالنهيـار الوشـيك، كمـا تقـول مديرة 

جمعية DRC الخريية، كيتلني برادي.

ويف مخيـم كيليكييل، حلقـت الكثري من 

النسـاء شـعورهن حداًدا عىل أطفالهن 

القتـىل، فيما يقول ديفيد جالموك، وهو 

رجل مسن نزح مدينة ماتيبا، إن القوات 

الديمقراطيـة املتحالفـة قتلـت يف مايو 

املايض جميع أطفاله السـتة باسـتثناء 

طفـل واحد، فيمـا خرست ابنتـه، التي 

كانت تقـف بجانبه، أطفالها الخمسـة 

وزوجها الذين قضوا يف نفس الهجوم.

وقـال جالمـوك أنـه اختبأ مـن عنارص 

داعش، ولكنه شـاهدهم وهم يقطعون 

رأس صديقـه بعد أن جثموا عىل صدره، 

فيما تحـدث آخرون عن إقدام املتمردين 

عـىل تقطيع النـاس إىل أشـالء بطريقة 

وحشية.

وقال أحدهم إنه رأى نسـاء يقتلن نساء 

وأطفـال يذبحون أطفال بوحشـية قبل 

رسقة الطعام واملمتلكات يف قريته.

الكونغـو  جمهوريـة  رئيـس  وكان 

الديمقراطيـة، فيليكـس تشيسـكيدي، 

عن ”حالـة حصار“ يف مناطـق إيتوري 

وشـمال كيفـو يف مايـو 2021، حيـث 

حلت السلطات العسكرية محل نظرائها 

املدنيني، وجرى منح أفراد األمن سلطات 

إضافية ولكن أعمال العنف والقتل بقيت 

مستمرة.

وتدعم بعثة حفظ السـالم التابعة لألمم 

املتحدة ”مونوسـكو“ التي يبلغ قوامها 

15 ألف جندي قوات جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، وعـىل الرغم من فعاليتها 

يف اسـتهداف جماعة متمـردة أخرى يف 

العام 2013، بيـد أنها واجهت انتقادات 

بشـأن سـجلها يف حمايـة املدنيـني من 

داعش مع حصولها تمويل سـنوي يزيد 

عن مليار دوالر.

وقد شهد أغسـطس املايض احتجاجات 

رشق  يف  لـ“مونوسـكو“  مناهضـة 

الديمقراطيـة،  الكونغـو  جمهوريـة 

وهنـا توضـح، نيليكـي فـان دي وال، 

من مجموعـة األزمـات الدوليـة: ”تبدأ 

القـوات املسـلحة لجمهوريـة الكونغو 

الديمقراطيـة عملياتهـا، فتنتقم خاليا 

داعش مـن املدنيـني، فينقلب السـكان 

الغاضبـون عىل مونوسـكو لفشـلها يف 

حمايتهم“.

وتمثـل العمليـة املشـرتكة بـني القوات 

املسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية 

وأوغندا تحديات ملونوسـكو، التي لديها 

تفويض فقط لدعم القوات الكونغولية، 

كما تقول، رئيسـة مكتـب قوات حفظ 

السـالم يف مدينة بيني، سيسـيليا بيازا، 

التـي أوضحت أن التنسـيق هـو مفتاح 

”لفهـم ما يجري، خاصـة عندما يكون 

لديك قوى مختلفة يف نفس املرسح“.

وتؤكـد بيـازا أن قـوات حفـظ السـالم 

تسـتمع إىل االنتقادات وتنرش ”قوى رد 

الفعل الرسيـع“ التي تكـون ”متحركة 

وقوية وتستطيع التعامل مع ميليشيات 

القوات الديمقراطيـة املتحالفة، ولكنها 

تعرتف بمخاوفهـا من أن الهجمات عىل 

معاقل داعش  تدفـع املتمردين للذهاب 

إىل أماكن أخرى من البالد.

وال:  دي  فـان  توضـح،  جابنهـا،  مـن 

أن  مـن  أيًضـا  مخـاوف  هنـاك  أن 

القـوات املسـلحة لجمهوريـة الكونغو 

الديمقراطية تستفيد من عقد صفقات 

مع العصابـات اإلجرامية، موضحة“إن 

الحكوميـة يتقاضـون  القـوات  جنـود 

رواتـب متدنيـة وأحياناً يكونون أسـوأ 

تجهيزاً من الجماعات املتمردة“.

وقد أدى فشـل دولة جمهورية الكونغو 

الديمقراطيـة يف حمايـة املجتمعـات يف 

بينـي إىل تعزيـز ميليشـيات الدفاع عن 

النفـس، املعروفة باسـم ”مـاي ماي“، 

ويرشح باتريك مويندا (اسم مستعار)، 

البالـغ مـن العمـر 20 عاًمـا، كيف يتم 

اسـتدراج ”الوطنيـني“ الشـباب إىل تلك 

امليليشيات.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
لم تكن مشاهد القوة العسكرية الضخمة 
التي شاركت يف اسـتقبال وتأمني وصول 
فتحي باشـاغا إىل العاصمة طرابلس بعد 
تكليفه برئاسـة الحكومة، والتشـكيالت 
املسـلحة األخرى املواليـة لغريمه رئيس 
الـوزراء عبدالحميد الدبيبة، التي تحركت 
لحماية املقرات الرسـمية للدولة، إشـارة 
إىل انقسـام معسـكر الغـرب الليبـي بني 
الرجلـني، بل يعطي فكرة عّما سـتحمله 
األيام القادمة إىل ليبيا، وإىل أين سـينتهي 

هذا الرصاع عىل السلطة.
والخميـس املـايض، كلّف الربملـان الليبي 
وزيـر الداخلية فتحي باشـاغا بتشـكيل 
حكومـة جديـدة خـالل 15 يومـا تتـوىل 
اإلعـداد النتخابـات وتوحيـد مؤسسـات 
الدولـة، وهـي خطوة مرفوضـة من قبل 
عبدالحميد الدبيبة الذي يتمسك بمنصبه 
ويرفـض تسـليم السـلطة قبـل إجـراء 
االنتخابات، لتجد ليبيا نفسـها من جديد 
أمام رئيسـني للحكومـة، وهو وضع أثار 
مخاوف من اندالع رصاع مسلّح يف البالد.

مـن جهته، قـال رئيس الحكومـة الليبي 
املكلف، فتحي باشـاغا، عقب وصوله إىل 
مطار معيتيقة: ”نمد أيدينا للجميع بدون 
اسـتثناء“، معربا عن شكره لعبد الحميد 
الدبيبـة وحكومتـه عىل تحمـل املهمة يف 

مراحل صعبة.
وأكـد باشـاغا أنـه ال يمكـن لحكومـة 
السـلطة  التعـاون مـع  دون  تنجـح  أن 
الترشيعية، وأن الحكومة الليبية القادمة 

ستكون حكومة للجميع.
باملقابل، قـال رئيس الـوزراء الليبي عبد 
الحميـد الدبيبـة يف مقابلة مـع تلفزيون 
”ليبيا األحرار“، إن اختيار مجلس النواب 
لحكومـة جديـدة هـي محاولـة أخـرى 

لدخول طرابلس بالقوة.
وأكـد الدبيبة أنه مـا زال رافضا ملحاوالت 
جر الليبيني إىل حرب جديدة، مشريا أيضا 

إىل أنـه يتـم التباحـث يف خارطـة طريق، 
وسـيتم اإلعـالن عـن مبادرة مـن جانب 
الحكومة لحل األزمة السياسية يف البالد، 
وأن محور مبادرته سيكون وضع قانون 

انتخابات ملجلس النواب.
وبهـدف إنجاح مبادرته، قـال الدبيبة إنه 

مستعد لالنسحاب من الرتشح للرئاسة.
وتبـدو املخاوف من اندالع رصاع مسـّلح 
يف البـالد منطقيـة ولها مـا يربّرها، كون 
هذين الرجلني -باشـاغا والدبيبة- اللذين 
يتنافسـان عىل السلطة ويتصارعان عىل 
رئاسـة الحكومـة منذ انتخابـات ملتقى 
الحـوار السـيايس التـي فاز بهـا الدبيبة 
عىل حسـاب باشـاغا، يحتمي كل منهما 
بتحالفات عسكرية وسياسية قوّية، كما 
يمتلـكان نفوذا ورصيدا شـعبيا واسـعا 
يف منطقة الغـرب الليبـي، خاصة مدينة 
مرصاتة التـي ينتميان إليهـا، إضافة إىل 

الثروة واملال.
ويف هذا السـياق، توقع املحلل السـيايس 
الليبي، محمد الرعيش، أن يوقظ الرصاع 
الحكومـي الحـايل بني باشـاغا والدبيبة، 
العسـكريني  التياريـن  بـني  الخالفـات 
الليبـي،  الغـرب  املتنافسـني يف منطقـة 
والـذي يصطف كل واحد منهما وراء أحد 
الطرفـني، مضيفـا أن األوضـاع يف بالده 
تتجـه إىل سـيناريوهني اثنـني، إّما اندالع 
مواجهة مسـلّحة بني القـوات بمرصاتة 
وطرابلس، أو تسـلم وتسليم السلطة بني 
الرجلني بشـكل سلمي، مشـريا إىل وجود 
مشـاورات يف هذا السـياق بـني املكونات 
والعسـكرية  والسياسـية  االجتماعيـة 

بمدينة مرصاتة.
ويف ظـّل االنقسـام الداخـيل حـول تغيري 
ترصيـح  يف  الرعيـش  قـال  الحكومـة، 
لـ“العربية.نت“: إن املوقف الدويل بشـأن 
هذه الخطوة سيكون حاسما يف الساعات 
القادمة، وسـيحمل العديد من املتغرّيات، 

كما سريجح كّفة أحد الطرفني.

لندن/ واشنطن/ الزوراء:
غربيـة،  إعـالم  وسـائل  ذكـرت 
امس السـبت، أن الرئيـس الرويس 
فالديمـري بوتن حسـم أمـره وقرر 
غزو أوكرانيا، مشـرية إىل أن الغزو 
قـد يقع بحلول 4 أيـام، وفيما قال 
وزيـر الخارجية األمريكـي، أنتوني 
بلينكن، إن الغزو الرويس ألوكرانيا 
”يمكـن أن يبدأ يف أي وقت“، بما يف 
ذلك خـالل دورة األلعـاب األوملبية 
الشـتوية يف بكني، بـدأت عدة دول 
مـن  والطلـب  سـفاراتها  اخـالء 
رعاياها مغادرة اوكرانيا، تحسـبا 

الي هجوم .
وجاء تقريرا ”دييل ميل“ الربيطانية 
و“دير شـبيغل“ األملانيـة بعد ليلة 
طلبت فيهـا الحكومـة الربيطانية 
مـن اآلالف مـن رعاياهـا مغادرة 
أوكرانيـا فورا، وسـط مخاوف من 

غزو رويس وشيك.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول يف 
االستخبارات األمريكية قوله إن أمر 

الغزو قد يصدر خالل أيام.
الربيطانيـة  الخارجيـة  وحّدثـت 
الربيطانيني  للمواطنـني  نصائحها 
املوجوديـن يف أوكرانيـا، قائلـة إنه 
اآلن عـرب  املغـادرة  يجـب عليهـم 
وسـائل النقـل التجاريـة، وسـط 
يجـدون  بـأن  متزايـدة  مخـاوف 
نفسـهم يف قلـب القتـال الـذي قد 
يندلـع فجـأة، بما يف ذلـك القصف 

الجوي املميت للعاصمة كييف.
وجاء تحديث اإلجراءات الربيطانية 
بعد 24 سـاعة من إصدار الواليات 

املتحدة أمرا مماثال لرعاياها.
وأبلغ االتحاد األوروبي املوظفني غري 
الدبلوماسية  األساسيني من بعثته 
يف كييف برضورة املغادرة، لكنه لم 

يذهب إىل حد اإلجالء الكامل.
وأتت هذه التطورات بعد معلومات 
اسـتخبارية أمريكيـة خلصـت إىل 
أن روسـيا ستشـن هجومـا عـىل 
أوكرانيـا، األربعـاء املقبـل، املوافق 

الـ16 من فرباير.
وكان البنتاغـون أعلـن أن رئيـيس 
الجنـرال، مارك  األمريكـي  األركان 
الجنرال،  الـرويس  ميـيل، ونظـريه 
تحادثـا  غرياسـيموف،  فالـريي 

هاتفياً الجمعة.
وقال املتحدث باسـم هيئة األركان 
األمريكيـة الكولونيل، ديـف باتلر، 
إن رئيـيس األركان ”ناقشـا العديد 

من القضايا األمنية املثرية للقلق“، 
مشـرياً إىل أّنه جرياً عـىل عادتهما، 
اتفقا عىل عـدم نرش فحوى ما دار 

بينهما.
وكشـفت مصادر أمريكية مطلعة 
عن أن الواليـات املتحدة وحلفاءها 
اسـتخباراتية  معلومـات  لديهـم 
جديدة تشـري إىل أن روسـيا يمكن 
أوكرانيـا  عـىل  هجومـاً  تشـن  أن 
األوملبيـة،  األلعـاب  نهايـة  قبـل 
 CNN “حسـب شـبكة ”يس إن إن

األمريكية.
املعلومـات  عـن  الكشـف  ويأتـي 
االسـتخباراتية الجديـدة يف الوقت 
الـذي كثـف فيـه مسـؤولو اإلدارة 
بشـكل كبري من تحذيراتهم العامة 
املتعلقـة بأوكرانيـا خـالل الــ 24 

ساعة املاضية.
وقـال وزيـر الخارجيـة األمريكـي 
أنتونـي بلينكن: إن الغـزو الرويس 
أي  يف  يبـدأ  أن  ”يمكـن  ألوكرانيـا 
وقـت“، بمـا يف ذلـك خـالل دورة 
يف  الشـتوية  األوملبيـة  األلعـاب 
بكـني، وال تـزال الواليـات املتحدة 
”تـرى عالمات مقلقـة للغاية عىل 
تصعيـد رويس، بمـا يف ذلك وصول 
قـوات جديـدة إىل منطقـة الحدود 

األوكرانية“.
ومن بـني األهـداف الروسـية هي 
العاصمـة كييف، كمـا قالت ثالثة 
مصـادر مطلعـة عـىل املخابـرات 

.CNN الجديدة لشبكة
وقالـت وكالـة املخابـرات املركزية 
األمريكيـة ”يس آي إيـه“ وغريهـا 
إنهـا  االسـتخبارات  أجهـزة  مـن 
حصلت عىل خطط مفّصلة، تشمل 
املسـارات التي ستسـلكها القوات 

الروسـية خالل العملية العسكرية 
املفرتضة.

وبعد ذلـك، رصح مستشـار األمن 
القومي األمريكي، جيك سـوليفان، 
إنه يتوقع أن يغـزو بوتني أوكرانيا 
يف أي لحظة، مما يسـتدعي إخراج 
املواطنـني األمريكيـني فـورا، ذلـك 
أن واشـنطن لـن تعـود إلنقـاذ أي 

شخص.
وقـال إن ذلـك يجب أن يتـم خالل 
-24 48 سـاعة، ألن الخطر مرتفع 

بما فيه الكفاية.
أمريكيـة  إعـالم  وذكـرت وسـائل 
أن الحـرب الروسـية عـىل أوكرانيا 
سـتبدأ بيومني من القصف الجوي 
الهائل ويرافقها حـرب إلكرتونية، 
مثـل الغزو الربي مع هدف محتمل 

لتغيري النظام يف أوكرانيا.
وممـا زاد مـن خطـورة املوقـف، 
تحذيـر رئيس بلدية كييـف، فيتايل 
مـن  املدينـة  سـكان  كليتشـكو، 

احتمال هجوم رويس وشيك.
وأصدر كليتشـكو، الليلـة املاضية 
عـىل وسـائط التواصـل، متحدثـا 
االتصـاالت  لتأمـني  اسـتعدادات 
يف حـال تعطـل اإلنرتنـت وشـبكة 

الهواتف، وتخزين الوقود.
بينما تخيل دول مختلفة سفاراتها 
يف أوكرانيا، تتواىل الدعوات من دول 
أخرى، ملواطنيها، ملغادرة البالد عىل 
الفـور، وسـط طبول الحـرب التي 
تقـرع هنـاك، والحديث عـن غزو 
رويس وشيك، ”قد يحدث يف غضون 
اليومـني  خـالل  وربمـا  أسـبوع، 
البيـت  إعـالن  حسـب  املقبلـني“، 

األبيض األخري أمس الجمعة.
يف  األمريكيـة  السـفارة  وقالـت 

أوكرانيـا، اليوم السـبت، إن وزارة 
الخارجيـة أمـرت موظفيهـا غـري 
األساسيني بمغادرة أوكرانيا وسط 

تصاعد التوتر مع روسيا.
وذكرت السـفارة عىل تويرت: ”عىل 
الرغـم مـن خفض عـدد املوظفني 
الفريق  سـيواصل  الدبلوماسـيني، 
وزمالؤنـا  األسـايس  الدبلومـايس 
الخارجيـة  ووزارة  األوكرانيـون 
واملوظفـون األمريكيـون يف أنحـاء 
العالم الجهود الدبلوماسية وجهود 
املساعدة الدؤوبة لدعم أمن أوكرانيا 

وديمقراطيتها ورخائها“.
بدورهـا، بـارشت روسـيا بخفض 
وجودهـا الدبلومـايس يف أوكرانيا، 
مؤكـدة أنها تخىش ”اسـتفزازات“ 
من جانب السـلطات األوكرانية أو 

”بلد آخر“.
وقالـت الناطقـة باسـم الخارجية 
الروسية، ماريا زاخاروفا، يف بيان: 
”خوفـاً مـن اسـتفزازات محتملة 
مـن نظـام كييـف أو دول أخـرى، 
قررنـا بالفعـل ترشـيد الطواقم يف 
بعثات روسية يف أوكرانيا“.وتابعت 
حسـب ”فرانـس بـرس“: ”نظـراً 
لنفوذ واشـنطن ولنـدن الكبري عىل 
كييف، نعترب أن زمالءنا األمريكيني 
ببعـض  علـم  والربيطانيـني عـىل 
التحركات التـي ُيَعّد لها يف أوكرانيا 
التي من شأنها تعقيد الوضع كثرياً 

يف مجال األمن“.
يف سـياق متصل، قال وزير القوات 
املسلحة الربيطاني، جيمس هيبي، 
لقناة سـكاي نيوز اإلخبارية اليوم 
الذيـن  الربيطانيـني  املواطنـني  إن 
يختارون البقـاء يف أوكرانيا عليهم 
أال يتوقعـوا أي إجالء عسـكري إذا 

اندلع رصاع مع روسيا.
وأضاف حسـب ”رويرتز“: ”ينبغي 
مغـادرة  الربيطانيـني  للمواطنـني 
أوكرانيـا عـىل الفـور بأي وسـيلة 
ممكنـة، وعليهم أال يتوقعوا، مثلما 
حـدث يف الصيـف يف أفغانسـتان، 
أن يكـون هناك احتمـال ألي إجالء 

عسكري“.
وذكـر هيبـي أنه لم ُيتََّخـذ أي قرار 
بعـد بشـأن الوجـود الدبلومـايس 

الربيطاني يف أوكرانيا.
كذلك دعت كل من أملانيا ونيوزيلندا 
والعـراق  والكويـت  وأسـرتاليا 
والجزائر وكندا والدنمارك والنرويج 
وهولندا وإيطاليا وهولندا وليتوانيا 
والسـعودية مواطنيهـا يف أوكرانيا 
إىل مغـادرة البالد بأرسع ما يمكن، 
حفاظاً عىل سـالمتهم، فيما أعلنت 
إرسائيل سحب دبلوماسييها منها، 
يف حني حضت تركيا مواطنيها عىل 

عدم السفر إىل رشق أوكرانيا.
مـن  األوروبـي  االتحـاد  وطلـب 
موظفيـه الدبلوماسـيني مغـادرة 
لهـم  الذيـن  باسـتثناء  أوكرانيـا، 

أولوية قصوى.
وبـدأت السـلطات الجزائرية كذلك 
باتخـاذ االحتياطات الالزمة إلجالء 
الجزائريـني  والرعايـا  الطـالب 
املقيمـني يف أوكرانيا، يف حال وقوع 
يف  الحـرب  وانـدالع  رويس  غـزو 
الجزائرية  السفارة  املنطقة.ودعت 
بأوكرانيـا، يف بيـان لهـا، الرعايـا 
الجزائريـني املوجوديـن يف األرايض 
األوكرانية، إىل رضورة التواصل مع 
مصالح السـفارة، ”بهـدف تحيني 
املعلومـات الخاصة بهـم وبأماكن 
إقامتهم وأرقـام هواتفهم من أجل 
االتصال بهم عند الرضورة“.وأعلنت 
أوكرانيـا  يف  الجزائريـة  السـفارة 
وضع خط هاتفي أخرض ومجاني 
تحت تـرصف الرعايـا الجزائريني، 
لتسهيل التواصل مع السفارة، عىل 
خلفية األوضاع الراهنة يف أوكرانيا، 
وتجنبـاً ألي طـارئ. ويـدرس عدد 
مهـم مـن الطلبـة الجزائريـني يف 
الجامعـات األوكرانيـة، التي باتت 
األخـرية  السـنوات  يف  تسـتقطب 
كان  حيـث  الجزائريـني،  الطـالب 
عدد منهم قد بادر بنرش نداءات إىل 
السـلطات الجزائرية الجالئهم قبل 

اندالع الحرب وتعّقد األوضاع.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

اعلـن امني بغداد، املعمار عالء معن، اسـتمرار 

اقامة العروض الفنية والثقافية يف زقاق املتنبي 

ليالً إلعادة الحياة ملناطق بغداد الرتاثية.

وقالـت االمانـة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء» ان 

«امـني بغـداد املعمـار عـالء معـن اطلـع عىل 

الفعاليات والعـروض الفنيـة واملرسحية التي 

نظمتها امانة بغداد يف زقاق املتنبي مساء امس 

بمشاركة عدد من الشباب املبدعني».

واضافـت ان «امـني بغـداد اكـد اهميـة اقامة 

العـروض الفنيـة والثقافيـة يف زقـاق املتنبـي 

لتشـجيع اصحاب املحال والفعاليات الثقافية 

واالدبيـة عىل االسـتمرار بفتح ابوابهم مسـاًء 

بعـد نجاح احيـاء الزقاق بحلة جديـدة جعلته 

قبلة سياحية مهمة وسط العاصمة بغداد «.

واشـارت االمانـة اىل ان « امـني بغـداد شـارك 

مرتـادي زقاق املتنبي مشـاهدة العرض الفني 

االيمائي املرسحـي الحر بعنوان (مفوض عبد) 

سيناريو واخراج وتمثيل الفنان الشاب (حسني 

مالتـوس) الـذي عـرض بثالثة مواعيد مسـاء 

الخميس والذي حظي باقبال جماهريي «.

واكـد امـني بغـداد ان «االقبال الكبـري من قبل 

العوائل العراقية عىل زيارة زقاق املتنبي وحتى 

سـاعات متأخـرة مـن الليل مـا هـو إال احياء 

لذاكرة الرتاث البغدادي وامسـيات الفن واالدب 

االصيل وعودة الحياة لقلب بغداد بعد ان عانت 

من االهمال لسنوات طوال «.

بابل/الزوراء:
أفـاد مصـدر أمنـي، امـس السـبت، 
يف  زوجهـا  يـد  عـىل  إمـرأة  بمقتـل 

محافظة بابل.
وقـال املصدر إن «شـخصا أقدم عىل 
قتل زوجته وبعدها قام بإطالق النار 
عـىل نفسـه وفـارق الحياة فـورا يف 

منطقة رسيديب ضمـن ناحية النيل 
شمال الحلة».

وتعـد هذه الجريمة هـي الثانية من 
نوعها خـالل امس، وذلـك بعد أقدام 
شـخص عىل قتـل عائلـة مكونة من 

خمسة أشخاص يف بابل.
وقـال مصـدر امنـي إن «شـابا أقدم 

عـىل قتل عائلـة مكونة من خمسـة 
أشـخاص يف قضـاء املسـيب شـمال 

محافظة بابل بسبب خالف عائيل».
وأضاف أن «الشاب قام بإطالق النار 
عـىل نفسـة لكنه لـم يفـارق الحياة 
ونقل اىل مستشفى الحلة الجمهوري 

لتلقي العالج».

يذكر أن هـذه الفاجعة لم تكن االوىل 
يف بابل، فقد شهدت املحافظة فاجعة 
مشـابهة لم يمض عىل حدوثها شهر 
واحد، عندما أقـدم أب عىل قتل إبنته 
وأمهـا وجدتها قبل أن ينتحر وسـط 

مدينة الحلة.
ولـم تحتضـن بابـل وحدهـا فواجع 

االبادات والقتـل، فبغداد هي األخرى 
شـهدت تزايـدا ملحوظـا يف معدالت 
االغتيـال والجريمـة املنظمـة، ولعل 
كان اخرها بل أبرزها ارتكاب شخص 
مجـزرة مروعة بحـق عائلته يف قرية 
الذهـب األبيـض بمنطقة أبـو غريب 

بمحافظة بغداد.

ميسان/الزوراء:
أعلنـت مديريـة بيئة ميسـان، امس السـبت، القيام 
بمعالجات بيئية ملواد كمياوية خطرة بحقل الحلفاية 

النفطي يف ميسان.
وقال مدير إعالم بيئة ميسان عامر البياتي يف ترصيح 
صحفـي: إن «الفريـق الفرعـي وتنفيـذاً لتوجيهات 
مديـر عام دائرة حماية وتحسـني البيئـة يف املنطقة 
الجنوبيـة الدكتور وليد املوسـوي واألمر اإلداري رقم 
(١٥٤٤) املتضمن تشكيل فريق مشرتك ملتابعة وجرد 
واحصاء املخلفات الكيمياوية يف املواقع النفطية نفذ 
زيـارة ميدانيـة لحقـل الحلفاية النفطـي يف مخازن 

رشكة أنتل أويل الصينية».
وأضاف أن «الفريق برئاسة مدير مديرية بيئة ميسان 

الدكتور باسـم محمـد حبني وعضويـة ممثيل األمن 
الوطني ورشطة حماية البيئة ورشكة نفط ميسـان 
وممثـل رشكـة توزيع املنتوجـات النفطيـة وممثيل 
شـعبة الكيمياويـات يف بيئة ميسـان عقـد لقاء مع 
منسـق الرشكة واطلع عىل إجراءات الرشكة املتخذة 
يف عمليـات خزن املواد الكيمياويـة وجمع املعلومات 
الوافيـة واملهمـة عـن املـواد الكيمياويـة واملخلفات 

املخزونة يف مخازن الرشكة». 
بـدوره، قـال مديـر املديريـة الدكتور باسـم محمد 
حبني: إن «هذا اللقـاء كان مثمراً حيث خرج الفريق 
بعدة معطيات مهمة لرفد الفريق الفرعي باملعلومات 
الوافيـة واملطلوبة»، مشـرياً اىل أن «الجوالت امليدانية 
مسـتمرة ومتواصلـة لفريق الفرعي وأنه سـيواصل 

العمـل اإلداري وامليدانـي يف ملـف حـرص واحصـاء 
ومعالجـة واتالف جميع املواد الخطـرة والكيمياوية 
ووفق قانون حماية وتحسني البيئة رقم (٢٧) لسنة 
٢٠٠٩ والتعليمـات واملتطلبات البيئية املعمول بها يف 

وزارة البيئة».
وتابـع أن «الفريـق الفرعـي تجول يف مخـازن املواد 
الكيمياويـة لرشكة (أنتل أويـل) حيث الحظ الفريق 
وجود العديد من املخالفات البيئية داخل هذه املخازن 
والتي هي يف األسـاس عبارة عن مسـقفات حديدية 
ذات أرضيـة مبلطـة وجـدت فيها كميات مـن املواد 
الكيمياوية منتهية الصالحية وتالفة لسوء تخزينها 
وتأثرها بالظروف الجويـة ،وهي عبارة عن (باودر) 
بكميات كبرية ترتاوح ما بني (١٥٠- ٢٠٠ ) طن داخل 
أكياس مع وجود حاويات بالسـتيكية كبرية وكثرية 
فضـًال عن براميـل محتوية عىل املـواد الكيمياوية»، 
الفتـًا اىل أن «هذه املـواد لم يتم اسـتخدامها وأخرى 
فارغـة ملـواد الكيمياويـة تـم تجميعهـا داخل هذه 
املخازن ولم يتم معالجتها أو تخلص منها رغم مرور 
فـرتات طويلة تجاوزت العامني عىل وجود هذه املواد 
والحاويات والرباميل يف هذه املخازن حيث تم توجيه 
رشكـة نفط ميسـان ورشكـة (أنتل أويـل) الصينية 
العاملـة يف الحقل برضورة معالجـة هذه املخالفات 
املرصـودة من قبل الفريـق الفرعي لضمان سـالمة 
املواقع النفطية من هذه املواد التي تشكل خطراً عىل 

اإلنسان وبيئته» .

دياىل/الزوراء:

أعلنت السـلطات األمنية يف دياىل، امس السبت، 

منع إطالق وتحليق الطائرات املسـرية لتصوير 

املناسـبات االجتماعيـة مـن دون اسـتحصال 

املوافقات األمنية، كإجراء وقائي ملواجهة هذه 

املخاطر.

وقـال مصـدر يف رشطة ديـاىل: ان «السـلطات 

االمنيـة يف ديـاىل اصدرت قـرارا ووفقـا لثوابت 

مسبقة بمنع  اطالق طائرات التصوير (الدرون) 

ملنع اسـتغالل هـذه الطائـرات يف قضايا ترض 

املشهد االمني العام يف دياىل».

وبـني انه «تـم وضـع آليـة محـددة لتحليقها 

لتصويـر فعاليـات اجتماعية او حتى لوسـائل 

االعالم، تسـتلزم تقديم طلبات مسـبقة لقيادة 

عمليات ديـاىل والرشطة واملحافظـة للحصول 

عىل موافقات رسـمية مع تحديـد املواقع املراد 

تصويرها».

واكـد املصـدر «عدم السـماح ألي شـخص او 

جهـة بإطـالق اي طائـرة إال بعد أخـذ موافقة 

قيادة العمليات والرشطة واملحافظة والوكاالت 

األمنيـة وبخـالف ذلـك يتم اتخـاذ اإلجـراءات 

القانونية».

واشـار اىل ان «هذا االجـراء وقائـي امني، وان 

اي مخالفـة للضوابـط سـتعرض مـن يقـوم 

بها للمسـاءلة القانونية ولـدى القوات االمنية 

صالحية اسـقاط الطائرة فورا باعتبارها هدفاً 

معادياً ألنه لم يأخذ أي موافقة اصولية من قبل 

الجهات ذات العالقة»

وكان قائد رشطة بابل اللواء خالد الشمري، قد 

عقد اول أمس الجمعة، اجتماعا أمنيا تخصصيا 

لبحث تعزيز إجراءات معالجة الطائرات املسرية 

«الدرون» واتخاذ القرارات الالزمة بصددها.

وقال اعالم رشطـة بابل يف بيان: إنه «صدر عن 

االجتمـاع عدد مـن التوجيهات، منها تشـكيل 

لجان أمنية مشـرتكة للعمل عىل متابعة حيازة 

أو امتـالك أو اسـتخدام الطائرات املسـرية من 

األشـخاص او املحال التجارية خالفاً للضوابط 

واتخـاذ االجـراءات القانونية بحـق املخالفني، 

كذلك اسـتخدام أجهزة التشويش بمعالجة تلك 

الطائـرات وتخصيص قوات أمنيـة مدربة عىل 

مستوى عاٍل ملعالجة الهدف».

كما دعـا املجتمعون املواطنني اىل «عدم التداول 

بالطائرات املسـرية، وترك الترصفـات الفردية 

من قبل بعض املواطنني برمي العيارات النارية 

تجاه تلك الطائرات عند مشـاهدتها وسـتكون 

هناك إجراءات قانونيـة رادعة بحق املخالفني، 

كذلـك التعـاون مـع األجهـزة االمنيـة باالبالغ 

الفوري عند مشـاهدة تحليق أي طائرة مسرّية 

حفاظاً عىل أمن واستقرار املحافظة».

جـاء ذلـك بعـد أن تداولـت مواقـع التواصـل 

االجتماعي مقاطع فيديوية ومنشـورات تفيد 

برصـد طائـرة مسـرية حلقـت فـوق منطقة 

سـجن الحلة املركزي وفتح النار عليها من قبل 

مواطنني يف محاولة السقاطها.

وأول أمـس أيضاً نفـت وزارة الدفاعـة تحليق 

طائـرات مسـرية يف سـماء محافظـة كربالء، 

مشـرية إىل القاء القبض عىل مطلقي العيارات 

الناريـة الذيـن أدعـوا أنهـم تصـدوا للطائرات 

املزعومة.

وقالت وزارة الدفاع يف بيـان: إن قيادة عمليات 

كربـالء، وقيادة رشطتها تؤكـدان «بعدم وجود 

أية طائرات مسرّية، وقد قامت األجهزة األمنية 

بنرش مفارزهـا من أجل تعزيـز األمن وحماية 

املواطنـني، والقبـض عىل الذين قامـوا بإطالق 

العيـارات الناريـة وإثـارة الهلـع والخوف بني 

املواطنني».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات العامة، امس السبت، تحقيق مراحل 
عمـل متقدمة من تنفيذ مرشوع ماء الدجيل يف محافظة صالح الدين، بنسـبة 

إنجاز تجاوزت ٦٠٪.
وذكر املركز اإلعالمي يف الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: أن «الطاقة التصميمية 
للمرشوع تبلغ ٤٠٠٠ م٣/السـاعة، وسُيسـهم يف سـد احتياجات أهايل منطقة 
الدجيـل والقرى املجـاورة لها من املاء الصالح للـرشب»، موضحاً أن «املرشوع 
يتكون من أربعة أحواض ترسـيب وحوض الغسـيل العكـيس والخزان األريض، 
وأبنية الدفع الواطئ والعـايل الفالتر والكيمياويات والطاقة واإلدارة، إضافة اىل 
دور املهندسـني واملشـغلني، وشـبكة الخطوط الناقلة للماء الصايف من محطة 

الضخ إىل مواقع الخزانات العالية بطول (٥٣) كم».

نينوى/الزوراء:
نفـذت قوة مشـرتكة مـن اللوائـني ٣٣، 
و٢١ يف قيـادة عمليـات نينـوى للحشـد 
الشـعبي، امـس السـبت، عمليـة أمنية 
لتأمني وتفتيش قرى وتلول جنوب غرب 

املوصل.
وذكر بيان إلعالم الحشـد ورد «الزوراء»: 
أن «القوة املشـرتكة من قيـادة عمليات 

نينوى للحشد الشعبي، انطلقت بالواجب 
لتنفيـذ عمليـة تفتيـش وتأمـني القرى 
والتالل الواقعة بني حي العبور وصوالً إىل 

قرية العذبة جنوب غرب املوصل».
وأوضح البيان أن «العملية تهدف تجفيف 
مصـادر اإلرهـاب من خـالل البحث عن 
املطلوبني قضائيا وردم االنفاق والكهوف 

واملضافات».

بغداد/الزوراء:
كشف محافظ بغداد، محمد جابر العطا، امس السبت، عن الخطط التطويرية واملشاريع 

خالل عام ٢٠٢٢، مؤكداً انطالق تطوير مداخل العاصمة خالل األسبوع املقبل.
وقـال العطـا يف ترصيح صحفـي: إن «املحافظة بـدأت بوضع خطة لعـام ٢٠٢٢ منها 
الطرق ومشـاريع املاء، وإضافة عدد كبري من األبنيـة يف األقضية والنواحي، منها أبنية 

البطاقة املوحدة واملحكمة يف األطراف»
وأضـاف أن «هنالك عدداً كبرياً من املشـاريع قمنا بإحالتها نهايـة العام املايض تخص 
شـبكة طرق واسـعة جـداً، حيث بارشنا اكسـاء عدد مـن الطرق يف أقضيـة أبو غريب 
واملحمودية والتاجي والحسينية، إضافة إىل وجود عمل ضخم يف قضاء الزوراء واملعامل 

وحي املنتظر لتعبيد الشوارع وغريها من األعمال التطويرية». 
وأشـار العطا إىل أنه «خالل األسـبوع املقبل سـتنطلق خطة لتأهيل مداخل بغداد وهي 

سبعة مداخل». مؤكداً «وجود أعمال واسعة سرتى النور قريباً».
وأوضـح أن «املحافظـة لديها خطة لبناء عدد كبري من املـدارس، ومجمعات املاء ،وهي 
اآلن يف طـور املوافقات من قبل وزارتي التخطيط واملاليـة لبناء مجمع مدينة النهروان 
لكون فيه شـح ماء كبرية»، مبيناً أن «هناك مجمعات ماء ممدودة وتمت املبارشة فيها 

بعدد من مناطق بغداد وأطرافها».
ولفت إىل أن «محافظة بغداد استوردت عدداً كبرياً من املحوالت الكهربائية ووزعتها عىل 
عدد من املناطق لتحسني الشبكة يف كل بغداد ما يقارب ٤٥٠ محولة بحسب عقد ٢٠١٩ 

واآلن هناك عقد آخر بحدود ٤٢٠ محولة».
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نينوى/الزوراء:

دعـا النائـب عـن محافظـة نينـوى نايف 

الشـمري، امـس السـبت، رئيـس الـوزراء 

اىل  الصحـة  ووزارة  الكاظمـي  مصطفـى 

التدخـل العاجـل والفـوري إلنقـاذ مئـات 

الحـاالت من مرىض الرسطـان يف املحافظة 

بسـبب إيقـاف جهـاز االشـعاع املوجود يف 

جامعة املوصل دون معرفة االسباب.

وقال الشمري يف ترصيح صحفي: إن «هناك 

املئـات مـن الحـاالت املرضيـة مـن مرىض 

الرسطان يف محافظـة نينوى يضطرون اىل 

السفر ملحافظات اخرى من اجل العالج من 

هذا املرض اللعني ناهيك عن املبالغ الطائلة 

التـي ينفقونها واملشـقات يف السـفر رغم 

شدة مرضهم وهوان أجسادم».

واضاف ان «هناك مشقة يف السفر والتنقل 

بني املحافظات مايجعل هذا االمر مرهق جدا 

عىل املرىض»، الفتا إىل ان «األمر املسـتغرب 

هـو وجود جهاز إشـعاع موجود يف جامعة 

املوصل وجاهز للعمـل وال احد يعلم ملاذا ال 

يتم اسـتخدامه ألغراض عالج تلك الحاالت 

بدل تكبدهم عناء السفر».

واكد ان عىل «رئيس الـوزراء وزارة الصحة 

متابعـة  نينـوى  يف  املحليـة  والحكومـة 

املوضوع ومعرفة أسـباب عدم اسـتخدامه 

وملصلحة من يتم إيقاف تشـغيل الجهاز»، 

مشـددا عىل انه «سـيتم متابعة هـذا امللف 

مـن قبلنا داخل قبة الربملان بالتنسـيق مع 

الجهـات ذات العالقـة بغيـة الوقـوف عىل 

الحقائق كاملة وانهـاء حالة الفوىض التي 

يدفع ثمنها املرىض والفقراء».

بغداد/الزوراء:

أعلنت خلية اإلعالم األمنـي نتائج عملية فرض األمن يف 

محافظة ميسان.

وذكـرت الخليـة يف بيـان تلقته «الـزوراء» أنـه «تنفيذاً 

لتوجيهـات القائـد العـام للقـوات املسـلحة، واملراجع 

العسـكرية، وبإرشاف قيادة العمليات املشرتكة، تواصل 

القطعات األمنية يف قيادة عمليات ميسـان، فرض األمن 

يف مركز مدينة العمارة واألقضية والنواحي.» 

وأضافـت أنـه «يف اليـوم الثانـي للعملية، نفـذت فرقة 

القـوات الخاصة والقطعات األمنية املسـاندة العمليات 

دهـم وتفتيـش يف قضـاء املجر الكبـري جنوبـي مدينة 

العمارة، أسفر عن إلقاء القبض عىل (٨) من املطلوبني، 

وضبـط كميات مـن األسـلحة واألعتدة املسـتخدمة يف 

عمليات تعكري السلم األهيل.»

وأشـارت اىل إن «الخطـة األمنية الخاصـة بتعزيز األمن 

واالسـتقرار يف محافظة ميسان ستستمر لغاية تحقيق 

أهدافها وخلـق بيئة آمنة للمواطنـني فيها»، مؤكدة أن 

«العمليـات النوعيـة لرجـال قواتنـا األمنيـة يف مختلف 

مناطـق املحافظة القـت رضا وتعـاون املواطنني الذين 

أشـادوا بالجهود الكبرية التي تبذلهـا القطعات األمنية 

بعدمـا بدأت األوضـاع األمنيـة تشـهد اسـتقراراً أمنياً 

ملحوظاً.»

وأوضحـت إن «العمليـة األمنيـة تفـرض تعاونـاً بـني 

املواطنـني والقـوات األمنيـة السـاعية إىل تعزيـز األمن 

وفرضه، تكريسـاً ملنطق الدولة ومؤسسـاتها»، مشددة 

عىل «االلتزام بالسياقات القانونية ورفع الغطاء عن كل 

املطلوبـني؛ وأخذ العلم بأن املجرمني سيحاسـبون وفق 

املـادة ٤ إرهاب، فالقانون فوق الجميع، والسـلم األهيل 

خطٌّ أحمر»

أربيل/الزوراء:
أعلنـت مديريـة الدفاع املدنـي يف محافظة 
أربيل، امس السبت، العثور عىل جثة طفل 

غرق بسيول أربيل قبل حوايل شهرين.
وقال املتحدث باسم املديرية الرائد رسكوت 
كارش يف تسجيل فيديوي نرشته الصفحة 
الرسـمية للدفـاع املدني: إن «فـرق الدفاع 

املدني عثـرت عىل جثة الطفـل (دانر نبز) 
صاحب العرشة أشـهر الذي غرق بسـيول 

وفيضانات أربيل األخرية».
وأضـاف كارش أن «أحـد املواطنـني مـن 
ناحية (شـمامك) أبلغ فـرق الدفاع املدني 
أنه عثر عىل جثة طفل، فسارعت الفرق اىل 
انتشال الجثة التي كانت تبحث عنها لنحو 

أكثر من شهر».
وأوضـح أنـه «بالعثـور عىل جثـة الطفل 
(دانـر) لم يبق أي غريق من الغرقى الـ ١٢ 

الذين توفوا بسبب الفيضانات».
وشـهدت محافظـة أربيـل خـالل الفـرتة 
األخـرية فيضانـات غمـرت الشـوارع بعد 
هطـول كميـات كبـرية مـن األمطـار مـا 
تتسـبب بغرق عـدد مـن املناطـق باملياه 

ووفاة ١٢ شخصاً.
وُفقد الطفل « دانر نبز» قبل قرابة شهرين 
من اآلن عندما اجتاحت الفيضانات مناطق 
يف أطراف أربيل وتسببت بوفاة ١٢ شخصا 

غرقا بينهم الطفل «نبز».

البرصة/الزوراء:
 اعلنت قيـادة عمليات البرصة، امس السـبت، انطالق 
عمليات تفتيش واسعة بمناطق متفرقة يف املحافظة.

وذكـر بيان للقيادة تلقته «الزوراء» أن «القوات األمنية 
وبإسـناد طـريان الجيش، رشعـت بعمليـات تفتيش 
واسـعة شـملت مناطـق (الخيسـات والديـر واهـوار 
الدبونـي) ضمـن القاطع الشـمايل ملحافظـة البرصة 
وكذلك أحياء ومناطق قضاء الزبري للبحث عن املطلوبني 

ومصادرة السالح غري املرخص».
واضـاف البيـان أن «القـوات األمنيـة تمكنـت خـالل 
الواجب من مصادرة أسـلحة خفيفة وأخرى متوسطة 

باإلضافة إىل كميات من األعتدة املتنوعة».
من جانبه، أكـد قائد العمليات عىل «اسـتمرار حمالت 
املطلوبـني  ومطـاردة  والنهاريـة  الليليـة  التفتيـش 
والخارجـني عىل القانـون والعمل عىل عدم اسـتخدام 
وانتشـار السـالح ضمن قاطـع املسـؤولية»، الفتا اىل 
أن «القـوات األمنية مـن خالل الدوريات والسـيطرات 
املفاجئـة تمكنـت مـن إلقـاء القبـض عـىل عـدد من 
املطلوبـني وفـق مذكـرات قضائيـة تمـت إحالتهم إىل 

الجهات املختصة».
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بغداد/ الزوراء:
االقتصـادي،  الخبـري  حـذر 
احسـان الكناني، مـن حدوث 
املواطـن  لـدى  جديـدة  ازمـة 
وخصوصـا أصحاب سـيارات 
األجـرة بسـبب تحـول بعض 
محطـات الوقود اىل املحسـن، 
وإلغـاء البنزيـن املمتـاز املباع 

بسعر 450 دينارا للرت الواحد.
ترصيـح  يف  الكنانـي  وقـال 
عـن  ”االبتعـاد  ان  صحفـي: 
 450 بسـعر  املمتـاز  البنزيـن 

دينارا للرت، والتحول نحو الوقود 
املحسن بسـعر 650 دينارا للرت، 
سـريفع أسـعار معظم وسائط 
معانـاة  مـن  وسـيزيد  النقـل، 

املواطن“.
املحطـات  ”بعـض  ان  وأضـاف 
ألغت نظام العمل بالوقود املمتاز 
وتحولت نحو املحسن، وهذا من 
شـأنه االرضار بعامة الشـعب، 

خصوصا ان الكثري من املركبات 
ال تحتـاج اىل هـذه النوعيـة من 

البنزين“.
وبنّي ان ”الحكومـة وعىل الرغم 
تكاليـف  بعـض  تحملهـا  مـن 
املدعـوم  البيـع  جـراء  الوقـود 
وبسعر اقل مما تستورده، لكنها 
يف الوقت ذاته تعوض الخسـارة 
مـن عائـدات النفـط، خصوصا 
ان سـعر الربميل تجاوز الضعف 

بالنسـبة للمبلـغ املخصـص يف 
املوازنة“.

ولفت اىل ان ”حل مشكلة تسعرية 
الوقـود اما من خـالل تخفيض 
السـعر لــ 500 دينار بالنسـبة 
للمحسـن بـدال مـن 650 دينارا 
وإلغاء املمتاز، او إلغاء االسترياد 
وتطوير املصـايف لتغطية حاجة 
البلد مـن الوقود دون الحاجة اىل 

استرياده“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة الزراعـة، امـس السـبت، نجـاح الخطـة 
الشـتائية، فيما أشـارت إىل وجود مؤرشات إيجابية عند 
موسـم الحصاد الالحق. وقال مستشـار وزارة الزراعة، 
مهدي القييس، يف ترصيح صحفي: إن ”الخطة الشتائية 
نجحـت بالرغـم مـن انخفاضها لــ 50 % عـن الخطة 
السـابقة للعـام املـايض“، مبيناً أنـه ”ال يمكـن اعطاء 
تصـور عن الخطة الصيفية القادمة ألنه ما زلنا يف فصل 
الشـتاء، وسـتعلن الخطة بعـد االجتماع بـوزارة املوارد 
املائيـة التي تقـر بحسـب اإليـرادات املائيـة املتوفرة“. 
وأضـاف أن ”كميات األمطار املتسـاقطة تفيد الزراعات 
الديميـة يف محافظـات نينـوى وصـالح الديـن واألنبار 
وكركـوك وجزء من ديـاىل، إذ إن هذه املناطـق بالتحديد 
تعتمـد عىل األمطار أو الديـم“، الفتاً إىل أن ”هنالك بوادر 

خري عند موسم الحصاد، وتوجد مؤرشات إيجابية تبرش 
بخـري“. وكانت وزارتـا الزراعة واملوارد املائيـة قد أقرتا 
العام املايض الخطة الشـتوية الزراعيـة يف عموم البالد.

وقال املتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: إن ”اللجنـة الدائمة املشـرتكة بـني وزارتي 
الزراعـة واملـوارد املائية اجتمعت يف مقـر وزارة الزراعة 
وبرئاسـة وزيرها محمد الخفاجـي ووزير املوارد املائية 
مهـدي رشـيد الحمداني وبحضور كافـة أعضاء اللجنة 
ومن الوزارتني، إضافة اىل حضور مستشار لجنة الزراعة 
واملياه واألهوار النيابية من أجل مناقشة الخطة الزراعية 
املقرتحة من قبل وزارة الزراعة للموسـم الزراعي 2021 
- 2022 وللمسـاحات املروية (أنهاراً ومشاريع وإرواء) 
وحسـب املؤرشات املقرتحة من قبل مديريات الزراعة يف 

املحافظات عدا إقليم كردستان“.

بغداد/ الزوراء:
السـبت،  امـس  التجـارة،  وزارة  أعلنـْت 
تحقيق نسـب إنجـاز متقدمة يف مرشوع 
السلة الغذائية، فيما أكدت إمكانية إضافة 

مواد جديدة ضمن السلة.
وقال املتحدث باسم وزارة التجارة، محمد 
حنون، يف ترصيـح صحفي: إن ”مرشوع 
السلة الغذائية مستمر، وتم توزيع الوجبة 
األوىل من عام 2022 وتحقيق نسب إنجاز 
متقدمـة يف السـلة حسـب قـرار مجلس 
الـوزراء 160 الذي أتـاح لـوزارة التجارة 
التعاقد مع الرشكات املحلية لغرض توريد 
مواد السـلة إضافة إىل مـادة الطحني عن 

طريق الرشكة العامة للحبوب“.
وأضـاف حنون أن ”املرشوع حقق نجاحاً 
مـن خـالل مواجهـة األزمـة االقتصادية 
الحاصلة يف العالم“، مؤكداً أنه ”باإلمكان 

إضافة مواد جديدة للسلة مستقبالً“.
ولفـت إىل أن ”السـلة الغذائيـة تسـلم إىل 
املواطنني عـن طريق الـوكالء املوزعني“، 

مشرياً إىل ”وجود مشكالت تواجه الوزارة 
بسـبب التخصيص املايل الخاص بالسـلة 

الغذائية وعدم إقرار موازنة 2022“.
وأوضح حنون أن ”الوزارة تحتاج شهرياً 
اىل أكثر من 250 مليون دوالر حتى تغطي 
حاجة 40 مليون نسمة“، مؤكداً ”الحاجة 

إىل قرارات اسـتثنائية وزيادة تخصيصات 
الوزارة يف ما يتعلق بالسلة الغذائية“.

مـن جانـب اخـر، أعلنـت وزارة التجارة 
توقيع عقود اسـتثمارية لتأهيل األسواق 
املركزية بمحافظات عدة، فيما أعربت عن 
رغبتها بدخـول رشكات أجنبية لتحويلها 

إىل موالت حديثة.
وقال املتحدث باسم وزارة التجارة، محمد 
العامـة لألسـواق  إن ”الرشكـة  حنـون: 
املركزية تؤدي نشـاطاً كبرياً جداً، ولديها 
مشـاريع أسـواق مركزيـة منهـا سـوق 
املنصور املركزي والذي حقق نسب إنجاز 
كبرية جداً، إضافة إىل توقيع مجلس إدارة 
الرشكـة عقـوداً اسـتثمارية لألسـواق يف 
محافظات متعددة“.وتابع أن ”ما تعانيه 
األسـواق املركزية حالياً هـو العقود التي 
وقعت لسنوات سابقة مع رشكات إماراتية 
حيث لم تضع هذه الرشكات حجرة واحدة 
يف املـرشوع، وبالتايل اضطـرت الوزارة إىل 
إلغاء عقود 5 مشـاريع أسواق يف بغداد“.
وأشار إىل أن ”هناك عقوداً استثمارية مع 
رشكات رصينة وهنـاك إعالنات موجودة 
بإمـكان أي مسـتثمر عراقـي االتصـال 
بـإدارة الرشكـة“، مبديـاً رغبـة الـوزارة 
بـ“وجود رشكات اجنبية لكي تتحول تلك 

األسواق اىل موالت حديثة“.

بغداد/ الزوراء:
أكد مستشـار مايل واقتصادي لرئيس 
الـوزراء أن املوازنـة املاليـة االتحادية 
لعام 2022 تتضمن تسـديد القروض 
املرتتبة عىل العراق. وفيما اعترب عضو 
يف مجلس النواب مطالبة بعض النواب 
املستقلني بإرسـال املوازنة اىل الربملان 
بأنـه ”جهـل“ بالدسـتور، رجـح ان 
موازنة 2022 سـتكون لثمانية اشهر 

فقط.
وقـال املستشـار املـايل واالقتصـادي 
لرئيس الـوزراء، مظهر محمد صالح، 
يف ترصيح صحفي: إن ”موازنة ٢٠٢٢ 
املرتتبـة  القـروض  تسـديد  تتضمـن 
عىل العراق، وهذا يحدده نسـبة الدين 
الداخـيل والخارجـي ويسـمى خدمة 

الدين“.

واضـاف: ”عـادة هذه املبالغ تحسـب 
وتدرج يف املوازنة ويتم تحديد مبالغها، 
مـن  تعتـرب  الخارجيـة  الديـون  وان 

النفقـات املهمـة وهي جـزء مهم من 
تقييم جدار االئتمانية للعراق“.

وبـنّي انه ”يحدد قـدرة البالد عىل دفع 

الديـون لذلـك هذا االمر يتمتـع بإدارة 
عاليـة“، الفتـا اىل ان ”العراق يحرص 
عـىل تسـديد القـروض، ولـه اولويـة 
بالدفـع احرتامـا للمركز املـايل للعراق 

حيث يعطيه صدقية“.
من جانب متصل، اعترب عضو مجلس 
النواب، جمـال كوجر، امس السـبت، 
املسـتقلني  النـواب  بعـض  مطالبـة 
بأنـه  الربملـان  اىل  املوازنـة  بإرسـال 
”جهل“ بالدستور، مرجحا ان موازنة 

2022 ستكون لثمانية اشهر فقط.
وقـال كوجـر يف ترصيـح صحفي: ان 
“ مطالبـة بعـض النـواب املسـتقلني 
امـر  الربملـان  اىل  املوازنـة  بإرسـال 
مسـتغرب وجهـل بالدسـتور“. مبينا 
الكاظمـي  لحكومـة  يجـوز  “ال  انـه 
بكونها حكومة ترصيف اعمال ارسال 

املوازنة“.
وأضاف ان ”ارسال املوازنة يجب ان يتم 
عن طريـق حكومة كاملـة الصالحية 

وفق ما نص عليه الدستور“. 
موضحـا ان “ الربملـان لغايـة اآلن لم 
يستكمل تشكيل اللجان ومنها اللجنة 

املالية “ .
وأشـار كوجـر اىل ان ”موازنـة عـام 
2022 سـتنظم ملدة ثمانية اشهر كما 
حصـل يف موازنـة عـام 2021 إال انها 
سـتعد موازنة عام كامل لكون قانون 
اإلدارة املاليـة ال يتضمـن فيه أي نص 

بشأن انجاز املوازنة ألشهر محددة“.
مبينـا أنـه ”سـيتم تخصيـص أموال 
التـي  السـابقة  القـروض  لتسـديد 
اقرتضتها الحكومـة داخليا وخارجيا 

التي يتوجب دفعها سنويا“.

بغداد/ الزوراء:
حـدد محافـظ البنك املركـزي، مصطفـى غالب 
مخيـف، هدف زيارته إىل النجف األرشف، مشـريا 
اىل ان صنـدوق املبـادرات املجتمعيـة ”تمكـني“ 

سينفذ عدداً من املشاريع العمرانية.
وذكر بيـان للبنك املركـزي تلقته ”الـزوراء“: أن 
”مخيـف أكـد أن صنـدوق املبـادرات املجتمعية 

”تمكني“ سـينفذ عدداً من املشاريع العمرانية يف 
املدينة القديمة بمحافظة النجف األرشف“.

وأضـاف البيـان أن ”مخيـف بـدأ عـىل رأس وفد 
يضم رابطة املصارف الخاصـة العراقية والدائرة 
الهندسـية يف صندوق تمكني، جولته يف محافظة 
النجـف األرشف، وكان يف اسـتقباله محافظهـا 
ماجد الوائيل، ملناقشـة املشاريع املقرتح تنفيذها 

يف املدينة القديمة“. ونقل البيان عن مخيف قوله: 
”زياراتنـا إىل النجـف األرشف، تهـدف إىل إعـادة 
تأهيل بعض الشـوارع املهمـة يف املدينة القديمة 
عـىل غرار شـارع املتنبي الـذي أعيـد تأهيله من 
صندوق املبـادرة“. مشـرياً إىل إن ”هذا الصندوق 
يهـدف لوضع بصماته يف جميـع املحافظات من 
الجنـوب إىل الشـمال ولـم يسـتثن أيـة مدينة“، 

مؤكـداً أن ”أهميـة وخصوصيـة مدينـة النجف 
األرشف ستتجسـد يف دورنـا الواضـح واملميز يف 
األيام املقبلة، عالوة عىل التوجه الحكومي إلعمار 
وتطوير املدينة“. وتابع البيان أنه ”تم تسليم ألف 
َرحلة ضمن وجبة أوىل إىل مديرية تربية محافظة 
النجـف، لتوزيعها عـىل مـدارس املحافظة دعماً 

للمسرية التعليمية“.

÷aã»€a@Û‹«@Újm6æa@üÎã‘€a@áÌáèm@Â‡õnm@2022@Ú„åaÏfl@Zá‡´@ãËƒfl
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@Åbiäc@’Ó‘•@Â‹»m@ÚÓ∞Îã‰€a@DNO
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس السبت، استمرار عمليات السحب وااليداع يف 

فروع املرصف ببغداد واملحافظات. 
واوضـح املكتـب االعالمي للمرصف يف بيـان تلقته «الـزوراء»: أن «فروع 
املرصف مسـتمرة يف استقبال الزبائن الذين يقومون بإيداع اموالهم وفتح 

حسابات التوفري لغرض الحصول عىل الفوائد الربحية لهم».
وأشـار البيان اىل انه «تم تحديد سـعر الفوائد والودائـع الثابتة، وبإمكان 

املواطنني مراجعة فروع املرصف لالطالع عليها». 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن عيل رضا مقديس، املتحدث باسـم مصلحـة الجمارك اإليرانية، امس 
السبت، تسجيل التبادل التجاري مع دول الجوار ٨١٫٣٩٨ مليون طن بقيمة 
٤٠٫٩٣٢ مليـار دوالر يف الشـهور العرشة االوىل من السـنة املالية الجارية 
فرتة ٢١ مارس/آذار ٢٠٢١ حتى يناير/كانون الثاني ٢٠٢٢، مشريا إىل أن 

العراق تصدر قائمة البلدان املجاورة يف استرياد السلع اإليرانية.
ونقـل موقـع مصلحة الجمـارك االيرانية عـن مقديس قولـه: إن التجارة 
الخارجيـة مـع دول الجـوار نمت سـعريا ٤٠ باملئة وكّميـا ١٧ باملئة عن 

الفرتة املناظرة السابقة.
وأشار اىل أن التجارة مع الدول الجوار الـ ١٥ استحوذت عىل ٦١ باملئة من 
وزن و ٥١ باملئة من سـعر اجمايل تجارة ايران مع دول العالم يف الشـهور 

الـ ١٠ االوىل، البالغة ١٣٣٫٦٣٦ مليون طن بـ ٨٠٫٢٣٦ مليار دوالر.
وأضـاف مقـديس: أن الصـادرات االيرانيـة لـدول الجوار بلغـت ٦١٫٦٩٩ 
مليون طن بقيمة ٢٠٫٥٩٥ مليـار دوالر من اصل اجمايل الصادرات البالغ 

١٠٠٫٤٢٥ مليون طن بـ ٣٨٫٧٦٣ مليار دوالر.
وحـول صـادرات السـلع االيرانية يف الفـرتة املذكـورة لدول الجـوار، أكد 
مقـديس: أن العراق تصـدر القائمة بـ ٧٫٢٩٥ مليـارات دوالر تلته كل من 
تركيـا ٤٫٥٣ مليارات واالمـارات ٣٫٨ مليارات وافغانسـتان ١٫٥٣٩ مليار 

وباكستان ١٫٠١٨ مليار دوالر.
واضـاف: وعمان ٥٦٤ مليون دوالر وروسـيا ٤٨٦ مليونا وأذربيجان ٤٣٨ 
مليونا وتركمانستان ٢٦٧ مليونا وأرمينيا ٢٥٨ مليونا وكازاخستان ١٥٠ 
مليونـا والكويت ١٢٥ مليونا وقطـر ١١٧ مليونا والبحرين ٧ ماليني دوالر 

والسعودية ٤١ الف دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، امس 

السبت، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس ١٤٧٩٥٠ دينـارا عراقيا مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 
األسـعار ليـوم الخميس املايض ١٤٧٩٢٥ دينارا عراقيـا مقابل ١٠٠ دوالر 

أمريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باالٔسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن بورصة الدوالر ال 

تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت رشكـة DNO النرويجيـة انها حققـت إيرادات قياسـية يف عام 
٢٠٢١، فيمـا توقعت عن ضخ أكثر مـن ٤ آالف برميل من النفط يوميا 

من حقل بعشيقة يف اقليم كردستان.
وقالت الرشكة يف بيان لها اطلعت عليه «الزوراء»: ان «الرشكة سـجلت 
إيرادات قياسـية يف عام ٢٠٢١ بلغ مليار دوالر بزيادة قدرها ٦٣ يف املئة 
عن العام السـابق، عىل خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز وأداء اإلنتاج 

القوي».
مـن جهته؛ قال الرئيـس التنفيذي لرشكـة «DNO» بيجان موسـافار 
رحماني: إننا «ملتزمون كما كنا دائما بالتنقيب وإنتاج البرتول والغاز 
بطريقة جذابة تجاريا ولكنها أيضا مسـؤولة اجتماعيا وبيئيا»، مبينا 

ان «هذا هو نموذج عملنا، وهذا هو الحمض النووي لرشكة دنو».
واضاف ان «الرشكة تكثف أنشطتها الحفرية يف كردستان للحفاظ عىل 
إجمـايل إنتاج رخصة طاووق عند حـوايل ١٠٥٫٠٠٠ برميل يوميا خالل 
العـام الحايل، كمـا تخطط الرشكة إلنفاق تشـغييل بقيمة ٨٠٠ مليون 
دوالر أمريكي». واشـار اىل انـه «يتوقع ضخ أكثر مـن ٤٠٠٠ برميل يف 
اليـوم من ترخيص حقل بعشـيقة، كمـا تقوم الرشكـة بإعادة دخول 
برئين استكشـافيتني وحفر ثالثة آبار جديدة يف حقل بعشـيقة يف عام 

.«٢٠٢٢

@ôÏó£@|öÏÌ@ÂÌáœaã€a
 aáÌ�aÎ@kzè€a@pbÓ‹‡«

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éa
السعراملادة

  2,500 دينار زيت الطعام ( 1 لرت )

  10000 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,000-1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

1750-2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

 2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

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

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

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

 3750 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

6000 – 6500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,000 – 6,500 دينارطبقة البيض  العراقي

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

4000دينارتمر برحي750 دينارالطماطة

750-1250 دينارالربتقال2500 ديناراللوبيا

2000-2500 دينارالخوخ750 دينارالبطاطا

750-1250 دينارالتفاح1250-1500 دينارالخيار

750-1000 دينارالليمون1500دينارالفلفل

1250-1500 ديناراللنكي1500 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج750 دينارالبصل

1500 ديناراملوز1500 دينارالجزر

1500 ديناررمان3000 دينارفاصوليا

1000 ديناررقي750 دينارلهانة

1250 ديناربطيخ1000 دينارقرنابيط

2500 دينارالعنب1250 دينارشجر

1500 ديناركريب فوت750 دينارخس

1500 دينارالكيوي750 دينارشلغم

1500 دينارالسندي750 دينارشونذر

1500 دينارالو2000 دينارباقالء

@fiÏzn€a@kjèi@ÒáÌáu@Úflåc@Âfl@paãÌâ•
¡‘œ@\Âè0a^@ÜÏ”Ï€a@ÏÆ

@paãí˚flÎ@ÚÓˆbnì€a@Ú�©a@Åb≠@ZÚ«aäç€a
’y˝€a@Übó®a@·éÏæ@ÚÓib∞g



بغداد/ الزوراء
أنهى العُب فريق الرشطة، محمد قاسـم، 
رحلتـه العالجّيـة يف العاصمـِة القطريـة 
الدوحـة بمستشـفى سـبيتار، وسـيعوُد 
بعـد  بغـداد  العاصمـِة  اىل  األحـد  اليـوم 

اكتسابه الشفاء التام. 
وقـاَل العب فريـق الرشطة نعـم، أكملُت 

رحلتـي العالجّيـة، وأنا يف أتـم الجاهزّية، 
واليوم سأعود اىل العراق ومن ثم االلتحاق 
بصفوِف الفريق، ال سيما أن الجهاز الطبي 
املُرشف عىل رحلة عالجي أعطاني الضوَء 

األخرض بدخول الوحداِت التدريبّية.
وأضاَف قاسـم ما يتطلـُب مني يف الوقِت 
الحـايل هـو فقـط الرتكيـز عـىل الجانِب 

البدنـي بعـد غيـاِب مـا يقـارب ثالثـني 
يومـاً عـن الفريـق والوحـدات التدريبّية 

الجماعية.
واختتَم، محمد قاسـم، حديثه بالقول إن 
شاء الله بعد مباراِة الكهرباء سأدخُل مع 
الفريق ُبغية االستعداد األمثل إىل الجوالت 

املقبلة.

بغداد/ متابعة الزوراء
 تغلب فريق نادي الكهرباء عىل نادي نفط 
الشـمال بفارق سـلة واحـدة (نقطتني) 

وبنتيجة (85-83).
تمكن نفط الشـمال من التفـوق بالفرتة 
االوىل عىل ضيفه الكهربـاء بنتيجة (-21

18)، كمـا نجح ايضا نادي نفط الشـمال 
من انهاء الفرتة الثانيـة لصالحه بنتيجة 
(37-45).إال ان الضيوف عادوا اىل املباراة 
ونجحوا من خطف الفـرتة الثالثة بفارق 
نصـف سـلة وبنتيجـة (65-66) ونجح 
نـادي الكهربـاء من الحفـاظ عىل تقدمه 

خالل الفرتة الرابعة لينهي اللقاء لصالحه 
بنتيجة (85-83).

وحصـل العب نـادي الكهربـاء مصطفى 
شـهاب عىل لقـب افضل العـب يف املباراة 
بعد ان اسـتطاع من تسـجيل 24 نقطة و 

13 ريباوند و4 اسيست.

بغداد/ متابعة الزوراء
نفـت إدارة نـادي القـوة الجويـة األنبـاء التي أشـارت إىل تدهور 
العالقة مع العبها الدويل أحمد إبراهيم، الذي طالب بدفع جزء من 
مسـتحقاته املالية التي تصل إىل 100 مليون دينار عراقي، مقابل 

العودة إىل تدريبات الفريق.
وقال عـالء محمد، مديـر الدائـرة اإلعالمية لنادي القـوة الجوية 
”ننفـي ما تم تداوله يف بعض وسـائل اإلعـالم بخصوص مطالبة 
الالعب أحمد إبراهيم بجزء من مسـتحقاته املالية، مقابل العودة 
إىل التدريبات، ونسـتغرب ما تقوم به بعـض الصفحات والقنوات 

التي تحاول اإلساءة للنادي“.

وأضاف: ”الالعب أحمد إبراهيم عاود تدريباته مع الفريق ، وجاهز 
للمشاركة يف املباراة املقبلة أمام سامراء، وغاب عن اللقاء السابق 

أمام القاسم بداعي اإليقاف لرتاكم البطاقات الصفراء“.
وأوضـح: ”إدارة النـادي تحـرص ملنـح الالعبني والجهـاز الفني 
مسـتحقاتهم املاليـة وفق مواعيدهـا املتفق عليهـا وال توجد أي 

مشكلة بهذا الخصوص“.
وختـم محمد: ”املهاجم عـالء عباس واملدافع ميثـم جبار التحقا 
أيضا بمران الفريق بعد شـفائهما من فريوس كورونا، ومسـألة 
اشـرتاكهما يف املبـاراة املقبلة عائـد للجهاز الفنـي بقيادة املدرب 

حكيم شاكر“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 أكد االتحاد العراقي لكرة القدم أن يونس محمود قد استقال رسمياً من رئاسة رابطة الالعبني 

الدوليني القدامى، وال يشغل أي منصب آخر غري مهمته باتحاد الكرة.
وقال عضو اتحاد الكرة، رحيم لفتة، تعقيبا ملا رصح به عضو الهيئة العامة رشار حيدر بوقت 
سـابق، إن األخري متوهم يف ترصيحه وإن «يونس محمود سـبق أن استقال رسمياً من منصبه 
رئيساً للرابطة بعد فوزه بمنصب النائب الثاني».وكان رئيس نادي الكرخ، رشار حيدر، وعضو 
الهيئة العامة لالتحاد، تحدث لوسـائل إعالمية أن يونس محمود مازال مزدوج املنصب كرئيس 

رابطة الالعبني الدوليني القدامى الذي يمتلك صوت بالهيئة العامة.

ãºcÎ@ã–ñc

Ú†ãì€a@…fl@pbjÌäán€a@ÜÎb»ÌÎ@ã�”@¿@Èu˝«@Ú‹yä@ÔË‰Ì@·éb”@á‡´
‚bn€a@ıb–ì€a@Èibèn◊a@á»i
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بغداد/ متابعة الزوراء
تعاقدت إدارة نادي نفط ميسان، 
مع املـدرب أحمد خلـف، لقيادة 
الجولـة  فريقهـا، اعتبـاًرا مـن 

املقبلة بالدوري املمتاز.
وقدمت إدارة النادي، مسـاء اول 
الجديد،  املـدرب  الجمعـة،  امس 
بدالً من أسـعد عبد الرزاق، الذي 
غادر أسـوار الفريق قبل مباراة 
الجولـة املاضيـة والتـي جمعت 
نفـط ميسـان بالضيـف النفط 
بالتعـادل  وانتهـت  البغـدادي، 

.(1-1)
وسـبق للمـدرب أحمـد خلف أن 
قاد فريق القـوة الجوية يف بداية 
الحايل، ليقدم استقالته  املوسـم 
بعـد انقضـاء عـدة جـوالت من 

مرحلة الذهاب.
وعمل خلف يف املواسـم السابقة 
مع أندية الطلبـة، وأمانة بغداد، 
التدريبي  الجهـاز  وتواجـد مـع 
كمسـاعد  الوطنـي  للمنتخـب 
للمدرب السـلوفيني سرتيشـكو 

كاتانيتش.

@läáfl@‚á‘m@ÊbèÓfl@¡–„@Üb„@ÒäaÜg
—‹Ç@áºc@áÌáßa@Òãÿ€a@’Ìãœ

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلنت إدارة نادي الطلبة الريايض أنها سـلمت املدرب 
السوري، أنس مخلوف، الدفعة األوىل من مستحقاته 

املالية، عقب إتمام التعاقد معه.
وقال الطلبة، يف بيان مقتضب: ”الهيئة اإلدارية لنادي 
الطلبة تسـلم املدرب أنس مخلـوف، الدفعة األوىل من 

مستحقاته املالية“.

ولم تكشـف اإلدارة عن قيمـة العقد بني الطرفني، إال 
ان مكتبهـا اإلعالمـي نرش صورا لتوقيـع العقد، بني 

رئيس النادي عيل حميد واملدرب مخلوف.
وبـارش املـدرب السـوري أنـس مخلـوف، اول امس 
الجمعة، مهمته التدريبيـة الجديدة مع فريق الطلبة 
العراقـي؛ اسـتعداًدا ملنافسـات الجولـة الــ21 مـن 

الدوري املمتاز.

وقاد مخلوف، املران األول للفريق، الذي أقيم يف ملعب 
الربج التابع لكلية الرتبية الرياضية بالعاصمة بغداد؛ 

تحضريًا ملواجهة النجف، يوم غد اإلثنني.
وقبل إجراء املران، اجتمع املدرب مخلوف مع معاونيه 
يف الجهـاز التدريبي، الذي يضم حيدر محمد، ومهدي 

كاظم، ومدرب حراس املرمى حسني كامل.
كان املـدرب السـوري أنـس مخلوف، حـرض املباراة 

الودية التي جمعت الطلبة مع الجنسية والتي انتهت 
بالتعادل (1-1)، وأبدى عدد من املالحظات حول أداء 

الالعبني.
ومـن املنتظر أن يتوجه اليوم األحد، وفد فريق الطلبة 

إىل مدينة النجف استعدادا ملواجهة أصحاب األرض.
يذكـر أن الطلبـة يحتـل الرتتيـب الرابـع يف الدوري، 

برصيد 37 نقطة.

bÌäÏéÎ@paäbfl�a@=Én‰fl@åÎb§@¿@Êb‡Ëèné@áËí@?Ã€a@áj«@Úiã§Î@Ò5Ç@ZÊÏón¨
înÓœÎ6i@Ô‘n‹Ì@áÌáßa@läáæa

بغداد/ امري الداغستاني 
الَتَقى مدرُب املنتخب الوطنّي، عبد الغني 
شهد، املُدرَب السـاِبق للمنتخب، زيليكو 
برتوفيتـش، اىل جاِنـِب املُدرِب املُسـاِعد، 
ادري بوغـرس، وداَر بينهم حـواٌر ودّي، 
إىل جانِب الَحديِث عن األموِر الفنّية التي 
تخصُّ املنتخَب الوطني وِمشواره املقبل.

وقّدَم املدرُب السـاِبق للُمنتخب الوطني، 
برتوفيتـش، الَتهِنئـَة لشـهد، متمنياً له 
املُوفقيـة والنجـاح يف مهمتـه الجديدِة، 
وإنـه جاهٌز إلبـداِء الَتعـاوِن يف أي وقٍت 

كان. 
ويف الوقِت نفسـه، قّدَم ُمـدرب املنتخب، 
عبـد الغنـي شـهد، الشـكَر والِعرّفـان 
تعاونـه  عـىل  برتوفيتـش  للمـدرب 
واسـتعدادِه لَتقديِم أي مساعدٍة ممكنٍة 

لتحقيق النتائج اإليجابية.
وتحدثـا، بشـكٍل مفصٍل، عـن الجواِنب 
الفنّية التـي تخّص املنتخـَب الوطنّي يف 

املرحلة املقبلة. 
املسـاعد،  للُمـدرب  كمـا وضـَع شـهد 
ادري بوغـرس، آليَة عمٍل معينة حسـب 
احتياجاتـه بما يخـص التحليـَل الفنّي 
للمنافسـني الذين سـيواجهون منتخبنا 
الوطنـّي يف التصفيـاِت املؤهلـِة لـكأس 

العالم يف قطر ٢٠٢٢.
ُيذكـُر أن املنتخـب الوطنـي سـيخوض 
غماَر آخر مباراتني يف التصفياِت املُؤهلِة 
ملونديال قطـر يف (٣/٢٤ و ٣/٢٩) أمام 

كل من اإلمارات وسوريا عىل التوايل.
واكـد عدد مـن املدربني صعوبـة املهمة 
التـي تنتظـر املـدرب الجديـد للمنتخب 
الوطني عبـد الغني شـهد عندما يواجه 
منتخبي االمارات وسـوريا خالل شـهر 
اذار املقبل اال ان شهد وزمالءه يف الجهاز 
الفنـي قـادرون تماما عىل تجـاوز تلك 
الصعوبات واملنافسة بقوة عىل البطاقة 
الثالثـة للمجموعـة واملؤهلـة لخـوض 
ملحـق املونديـال مع املنتخـب الخامس 

من قارة امريكا الجنوبية.
محطتنـا االوىل كانـت مع مـدرب فريق 
النفط باسـم قاسـم، الذي اكـد أن ”أي 

مـدرب عراقي لـو كان قد تسـلم املهمة 
قبـل املـدرب الهولندي أدفـوكات وحتى 
بعـد اسـتقالته لـكان قـد حقـق نتائج 
أفضـل وكان التأهل أسـهل ولـم تتعقد 
األمـور لهذا الحـد“، مسـتدركا بالقول: 
”اتحفظ عىل طريقة تسـمية عبد الغني 
شـهد التي حددت بمباراتني فقط وكان 
املفـروض ان نعطيـه الثقـة واملسـاحة 
وتهيئة لـه األجواء لفـرتة معقولة ال أن 

تختزل دعوته ملباراتني“.
وتابع قاسم: ”كان يجب عىل االتحاد أن 
يتخذوا القرار من الخطوة األوىل باالتجاه 
الصحيـح، لكني واثق من قدرات شـهد، 
وأتمنـى لـه التوفيـق بمهمتـه املقبلة، 
السـيما أنـه قـادر عـىل تخطـي املهمة 

الصعبة والنجاح بقيادة املنتخب“.
من جانبه، قال املدرب املساعد للمنتخب 
االوملبـي عبـاس عبيـد إن ”عبـد الغني 
شهد مدرب جيد وسيتغلب عىل العقبات 
أنـه سـيواجه  تواجهـه السـيما  التـي 
عقبـة توظيـف الالعبني حسـب رؤيته 

الجديدة“.
وأضـاف عبيد أن ”لشـهد اسـرتاتيجية 
تختلف عن املدربني السـابقني يف اختيار 
سـيمثلون  الذيـن  الالعبـني  وتوظيـف 
املنتخـب للقائي اإلمارات وسـوريا التي 
مـن املؤمـل أن يوفق بهـا، السـيما أنه 
يعرف خفايا وإمكانيات العبي منتخبنا 
ويعلـم مسـتوياتهم جيدا كونـه متابع 

للدوري ويعرف قدرات كل الالعبني“.
محطتنا االخـرية كانت مع املحلل الفني 
املدرب حسـام فـوزي، الـذي اوضح أن 
”خطـوة تعيني شـهد متأخـرة، لكن ال 
بـأس بها السـيما أن الحظـوظ مازالت 
قائمة لخطـف البطاقة الثالثـة“، مبيناً 
أن ”الضغـط سـيكون أقـل يف املباراتني 
املقبلتني عىل املنتخب بعد ما دخل اليأس 
لقلـوب الجمهور إثـر النتائج السـلبية 
املباريـات  يف  باملنتخـب  لحقـت  التـي 
السـابقة تحت إرشاف املدربني أدفوكات 

وبيرتوفيتش“.
ولفـت فـوزي إىل أن ”املنتخـب يمكنـه 

بقيادة شـهد تحقيق نتائـج طيبة أمام 
اإلمـارات وسـوريا وباإلمـكان تحقيـق 
الفـوز والحصول عـىل البطاقـة الثالثة 
رغم الصعوبة“، مردفاً بالقول: ”كان من 
املفرتض عىل االتحاد اتخاذ هذه الخطوة 
ليتسـنى للمـدرب عبـد الغنـي  مبكـراً 

التعامل مع الوضع بشكل مريح“.
وكان االتحـاد العراقـي لكـرة القدم، قد 
سـمى، عبد الغني شهد، مدرباً للمنتخِب 
الوطنـي، يسـاعده حيدر نجـم، ورزاق 
فرحان، وأحمد جاسـم، مدربـاً لحراس 
املرمى، واملدرب املسـاعد الهولندي آدري 
بوغرس ومدرب اللياقة البدنية اإلسباني 

غونزالو.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
مقدم الربامج يف القناة العراقية الرياضية الزميل 
عهد فالح، اعلن انتصاره عىل فايروس كورونا 
الذي اصابه قبل مدة ليسـت بالقصرية، وثمن 
زميلنا تواصل املؤسسات الصحفية واالعالمية 
والرياضيـة مـن اجـل االطمئنان عـىل صحته، 
خالص االمنيات له بالشـفاء التام وان يلبسـه رب 

العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.

 *********************
االوملبيـة  اللجنـة  يف  االعالمـي  املكتـب  عضـو 
الوطنية العراقيـة الزميل يارس جمال ، احتفل 
بعيد ميـالده قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

طهران/إعالم اللجنة األوملبية
وصل رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية، رعد حمودي، اىل العاصمة 
االيرانية طهران، مساء امس السبت 
يضم  عراقي  أوملبي  وفد  يرافقه 
عرش  وإثني  واملايل  العام  األمينني 

رئيس إتحاد ريايض مركزي.
له  املرافق  والوفد  حمودي  وحظي 
يتقدمه  رفيع  رسمي  باستقبال 
االيرانية  األوملبية  اللجنة  رئيس 
أمريي  صالحي  رضا  سيد  الدكتور 
سفري  عبداملحسن  نصري  والدكتور 
االسالمية  الجمهورية  لدى  العراق 
السفارة  أركان  من  وعدد  االيرانية 
العراقية بطهران باالضافة لعضوي 
االيرانية  لألوملبية  التنفيذي  املكتب 
إفتخاري  وعبدي  رحيمي  رضا 
االوملبية  يف  الدولية  العالقات  ومدير 
ومدير  فتاحيان  فريد  االيرانية 
عبدالهي  محمود  العامة  العالقات 
املنتخبات  مراقبة  مركز  ومدير 

بيمان فخري.
العراقية  األوملبية  الزيارة  وتأتي 
الريايض  التعاون  مذكرة  لوضع 

املشرتك املربمة بني البلدين بموضع 
اللقاءات  خالل  من  الجاد  التنفيذ 
رؤساء  سيقيمها  التي  الثنائية 
واالطالع  نظرائهم  مع  االتحادات 
و  واملالعب  االعداد  برامج  أبرز  عىل 
سواها مما يمكن ان يفيد الالعبني 

واملنتخبات الوطنية العراقية.
العراقي  األوملبي  الوفد  ويضم 
عضو  البهاديل  ابراهيم  الدكتور 
اتحاد  رئيس  التنفيذي  املكتب 
رؤوف  هريدة  والدكتور  التايكواندو 
عضو املكتب التنفيذي رئيس اتحاد 
الطاولة ورئيس اتحاد ألعاب القوى 
وشعالن  فيصل  طالب  الدكتور 
املصارعة  اتحاد  رئيس  عبدالكاظم 
املبارزة  اتحاد  رئيس  حسن  وزياد 
وعادل عيدان رئيس اتحاد الكاراتيه 
الرشاع  اتحاد  رئيس  عيل  وتحسني 
رفع  اتحاد  رئيس  مزعل  ومحمد 
اتحاد  رئيس  البلداوي  االثقال وعيل 
رئيس  صالح  وماجد  البيسبول 
املوسوي  وسمري  الكانوي  اتحاد 
رئيس اتحاد الجودو والدكتور مهند 

عبد الستار عضو اتحاد السلة.

…Óœä@Ô8ä@fibj‘nébi@Ôƒy
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جاءت نتيجة نجمة التزلـج الفني عىل الجليد 
الروسـية كاميال فالييفا التي توجت بامليدالية 
هـذا  الشـتوي  بيجـني  أوملبيـاد  يف  الذهبيـة 
األسـبوع، إيجابية إثر تناولهـا دواء محظوراً 
للقلب بحسب ما ذكرت وسائل إعالم روسية.

ومن شـأن النتيجة اإليجابية أن تكلف روسيا 
امليدالية الذهبية، وتهّدد مشاركة فالييفا (15 

عاما) يف منافسات الفردي.
ويشـارك رياضيو روسـيا تحت اسـم اللجنة 
األوملبية الروسـية، بسـبب فضيحة التنشـط 
املمنهج يف البالد منذ أوملبياد سـوتيش الشتوي 

عام 2014.
وخضعـت فالييفـا لفحـص املنشـطات كما 
ذكرت شـبكة ”أر بي يس“ الروسـية، مشرية 
إىل أن املـادة املحظورة هـي تريمتازيدين التي 
توصف عـادة ملعالجة الـدوار والتهاب الحلق 

بحسب ما أعلنت صحيفة ”كومرسانت“.
وأضافـت الصحيفة بأن املـادة محظورة من 
قبل الوكالة العاملية للمنشـطات ألنها تساهم 
يف تدفق الدم وتسـاعد عىل التحمل، مشرية إىل 
أن العينـة هي السـبب يف عدم إجراء مراسـم 

التتويج.
وأشار املتحدث الرسمي باسم اللجنة االوملبية 
الدوليـة مـارك أدامس بـأن ”قضيـة قانونية 
عاجلة“ هي قيد الدرس يف ما يتعلق بمراسـم 
توزيع امليداليات وبالتايل ال يسـتطيع التعليق 
عىل هـذه القضيـة يف الوقـت الحايل، مشـريا 

إىل أن املزاعم بشـأن التنشـط ال تزال يف إطار 
”الشائعات“ حتى اآلن.

ولدى سـؤاله عن الفرتة الزمنية التي يتعنّي 
عـىل الرياضيـني انتظارهـا قبـل تقلدهـم 
ميدالياتهـم قـال أدامـس: ”األمـر يتعلـق 
باإلجـراء القضائـي وأعتقـد بـان الجميـع 
يعملون من أجل الوصـول اىل نتيجة بأرسع 

وقت ممكن“.
وأضاف: ”ندرك تماما بأن الرياضيني الذين 
سيشـاركون يف املراسم يريدون الوصول اىل 

نهاية جيدة

أبـدى املـدرب األملانـي لليفربول اإلنكليـزي يورغن 
كلـوب إعجابـه بما شـاهده حتـى اآلن مـن الوافد 
الجديد الكولومبي لويس دياس، مشـيداً بما اعتربه 
إحـدى أفضـل البدايات التـي اختربها يف مسـريته 

التدريبية.
ونجـح ليفربول خـالل فـرتة االنتقاالت الشـتوية 
الشـهر املايض يف التعاقـد مع ابن الــ25 عاماً من 
بورتو الربتغايل مقابـل 37.5 مليون جنيه، متفوقاً 
يف السـباق من أجـل خدمات الالعب عىل منافسـه 

اللندني توتنهام.
وتـرك املهاجـم الكولومبي أثره رسيعاً مـع ”الحمر“ 
خالل مشـاركتيه األوليني، حيث دخل كبديل يف مباراة 
الـكأس ضـد كارديـف (3 - 1)، ثـم لعب أساسـياً يف 
الفوز عىل ليسرت سـيتي (2 -صفر) الخميس املايض 

يف الدوري املمتاز.
وبحكـم خربته، يـدرك كلوب أن أي العـب بحاجة اىل 
الوقـت للتأقلم مع فريق جديـد، فكيف الحال إذا كان 
هـذا الفريـق يلعـب يف بطولـة مختلفة عـن الدوري 
الربتغـايل وبحـدة تنافسـية ال مثيل لهـا يف الدوريات 

األخرى.
لكـن األملانـي أُعِجـَب بما شـاهده حتـى اآلن، قائالً: 
”كانت مباراته األوىل وحسـب (كأسايس ضد ليسرت)، 
لكنها كانت إحدى أفضل املباريات التي أشاهدها من 

العب جديد بكل صدق، ألنه بدا عىل سجيته تماماً“.

وتابـع: ”لكنها كانـت مباراتـه األوىل فقط ويبقى 
علينا أن نكتشـف كيف سـيتأقلم مع العمل املكثف 
وكل هـذه األمور الخاصة بالدوري املمتاز. لسـنا يف 

عجلة من أمرنا“.
وأشار اىل أن ”الليلة املاضية شكلت فرصة جيدة لكي 

نبدأ به ألن سـاديو (السـنغايل مانيـه) ليس هنا ومو 
(املرصي محمد صالح) عـاد للتو من بطولة إفريقية 
تنافسـية جـداً. ونعـم، لقـد أدى (كان عىل مسـتوى 

املسؤولية)“.
مـع عودة سـانيه مـن كأس األمـم اإلفريقية التي 

أحـرز لقبها مع بالده بالفـوز يف النهائي عىل زميله 
صـالح ومنتخب مرص، يواجه دياس مهمة شـاقة 

لالحتفاظ بمركزه يف التشكيلة.
وكشـف املدرب األملاني أن صالح متوفر ليبدأ مباراة 
الدوري اليوم األحد ضد برينيل أساسياً، وذلك بعدما 
دخل كبديل يف لقاء الخميس ضد ليسرت يف مشاركته 

األوىل منذ خسـارته نهائي كأس األمم اإلفريقية.
وقـال كلـوب: ”سـيكون سـاديو متوفراً. سيشـارك 
صباحـاً (الجمعـة) بالتماريـن، التماريـن الكاملـة. 

سنتخذ القرار بعد ذلك حول ما يشعر به“.
وتابع: ”من الناحية النفسـية سـيكون بمعنويات 
مرتفعة جداً، لكن من الناحية البدنية سيكون علينا 
أن نرى كيف كان وضعه يف األيام القليلة املاضية“.

ويحتل ليفربول املركز الثاني يف الدوري املمتاز بفارق 
تسـع نقـاط خلف مانشسـرت سـيتي حامـل اللقب 
واملتصـدر، لكـن مـع مبـاراة مؤجلة يف جعبـة فريق 
كلـوب الذي يصـارع أيضاً عىل جبهـات دوري أبطال 

أوروبا والكأس وكأس الرابطة املحليتني.
وبعد أن يحل األحد ضيفاً عىل برينيل، يسافر ليفربول 
اىل ميالنـو ملواجهة إنرت األربعـاء يف ذهاب ثمن نهائي 
دوري األبطـال عـىل أن يسـتضيفه إيابـاً يف الثامـن 
مـن آذار/مارس بعـد أن يخوض قبلهـا نهائي كأس 
الرابطة ضد تشـيليس يف 27 الشـهر الحـايل، ثم الدور 
الخامس ملسـابقة الكأس يف الثاني من الشـهر املقبل 

ضد نوريتش.

الشـاب،  النجـم  عقـد  يمتـد 
فينيسـيوس جونيـور، مـع ريـال 
مدريـد حتـى صيـف 2024، وقـد 
أصبح عنًرصا ال غنى عنه يف كتيبة 
املريينجـي، بعدما سـجل 15 هدًفا 
حتى اآلن هذا املوسـم، وهو نفس 
العدد الذي أحرزه يف املواسم الثالثة 

األوىل مع الفريق.
وإدراًكا من النـادي لحالة التوهج 
التـي يمـر بهـا الجنـاح الربازييل، 
سارع يف بدء املفاوضات مع وكيله، 
فيديريكو بينا، لتمديد عقده لفرتة 

طويلة.
صحيفـة  وبحسـب  ذلـك،  ومـع 
”سـبورت“ الكتالونية، فقد أوقف 
فينيسـيوس مفاوضـات التجديد، 
بعدمـا علـم باألرقـام املعروضـة 

عىل الفرنيس كيليـان مبابي، نجم 
باريـس سـان جريمان، مـن أجل 

التعاقد معه خالل الصيف املقبل.
وأشـارت الصحيفـة إىل أن مبابـي 

سيحصل، يف حال انضمامه للفريق 
امللكـي، عىل راتـب سـنوي صاٍف 
قـدره 30 مليون يـورو، باإلضافة 
ملكافأة توقيع ترتاوح بني 60 و80 

مليون يورو، نظـري انتقاله مجاًنا 
عقب نهاية عقده.

يف املقابل، ُيعد فينيسيوس أحد أقل 
الالعبني أجرًا يف ريال مدريد حالًيا، 
حيـث يتقـاىض 3.2 مليـون يورو 

فقط يف املوسم الواحد.
مسـتعد  النـادي  أن  وصحيـح 
ملضاعفة هذا الرقم 3 مرات، ليصل 
إىل 10 ماليـني يورو، لكـن الجناح 
الربازيـيل يـرى أنه أحد قـادة ريال 
مدريـد اآلن، وبالتـايل يجـب عـىل 

النادي وضعه بالقرب من مبابي.
وأبـرزت ”سـبورت“ أن الفوارق يف 
األرقام كبرية للغايـة، وأنه يف حال 
لم يتم حسـم هذا األمر قبل نهاية 
املوسم الجاري، فمن املمكن تجميد 

ملف التجديد لفينيسيوس.

منـح كيليان مبابي فريقه باريس سـان جريمان 
فـوزاً متأخـراً عـىل ضيفـه ريـن 0-1 يف املرحلة 
الرابعـة والعرشين من مسـابقة الدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
وسـّجل مبابي هدف املواجهـة الوحيد يف الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع 3+90 لينهي سـوء 

الحظ الذي الزم فريقه طوال الوقت األصيل.
وتعّذب باريس سان جريمان يف تحقيق الفوز رغم 
مشاركة األرجنتيني ليونيل مييس وكيليان مبابي 
واإليطـايل فرياتي واملغربي أرشف حكيمي وسـط 

استمرار غياب الربازييل نيمار بسبب اإلصابة.
وكان ريـن الفريق الوحيد الـذي تمكن من التغلب 
عىل باريس سان جريمان هذا املوسم يف الدوري 2 

- 0 يف الثالث من ترشين األول/أكتوبر الفائت.
وعزز باريس سـان جريمان صدارته بـ59 نقطة 
وبفارق 16 نقطة عن مرسيليا الثاني مؤقتاً لكنها 
أتـت قبل مواجهـة ريال مدريد اإلسـباني بأيام يف 

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتوقف رصيد رين عند 37 نقطة يف املركز الخامس 

مؤقتاً.
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بدا جولني لوبيتيجي مدرب إشبيلية سعيدا بالفوز عىل إلتيش 
يف الليجا بثنائية نظيفة، يف مباراة جميلة نجح خاللها فريقه 
يف ”حصد 3 نقاط مسـتحقة“، معرتفـا بـ“غياب التوفيق يف 
الشـوط األول“. وقال لوبيتيجي عقب مبـاراة الليلة املاضية: 
”ضغطنا عليهم بشـدة يف البداية، لكـن دون أن نخلق الكثري 
من الفرص“.وأضاف: ”واصلنا عىل نفس النسـق يف الشـوط 
الثاني وجاءت األهداف“، متوجها بالشـكر لالعبني وعناقهم 
لـه، عقب الهدف األول بعد ”أسـبوع عصيب للغاية“ بسـبب 
وفاة شـقيق زوجته. كما كشـف املـدرب عـن ابتهاجه بهذا 
الفـوز، نظرا ألنه يأتي بعـد 3 تعادالت متتاليـة، موضحا أن 
إشـبيلية ”كان بوسـعه الفـوز بهـذه اللقـاءات الثالثة، لكن 
هـذه هي طبيعة كرة القدم. واألهم هو جمع نقاط“. بفوزه، 
أضاف إشـبيلية 3 نقاط إىل رصيده الذي بات 50 نقطة يعزز 
بها موقعه يف وصافة الليجـا، مقلصا الفارق بينه وبني ريال 
مدريـد املتصـدر إىل 3 نقـاط فقـط، رغم أن األخـري لم يلعب 
بعد مباراته يف الجولة الـ24 من املسـابقة، وحل ضيفا أمس 

السبت عىل فياريال.

أعلن العداء األمريكي جاستن غاتلني البطل 
األوملبي السـابق اعتزاله املنافسات بعد 
مسـرية حافلة فـاز خاللهـا بميدالية 
ذهبية أوملبيـة والعديد مـن األلقاب 
العامليـة وتـم إيقافه مرتني بسـبب 

املنشطات.
وتبخـرت آمـال غاتلـني يف التأهل 
أللعاب طوكيو العام املايض بعدما 
عضـالت  يف  إصابتـه  تفاقمـت 
الفخذ الخلفية خالل التصفيات 
األمريكيـة وأعلـن اعتزالـه عرب 

وسائل التواصل االجتماعي.
وقـال غاتلـني الـذي يحتفـل 
”خـالل   40 ميـالده  بعيـد 
والهبـوط  الصعـود  فـرتات 
واالنتصارات والكبوات التي 
شهدتها مسريتي لم أتوقف 
الرياضة.  عن عشقي لهذه 
وتعلمـت  وفرحـت  بكيـت 
دروسـاً خالل مسـريتي لن 

أنساها ما حييت“.
وفاز غاتلني بذهبية سـباق 
100 مرت يف ألعاب أثينا 2004 
وبعدها بعام فاز بسباقي 100 
و200 مـرت يف بطولـة العالـم يف 

هلسنكي.
كما فاز بذهبيـة 100 مرت يف بطولة 
العالـم 2017 وذهبية سـباق التتابع 
أربعـة يف 100 مـرت بعدهـا بعامـني يف 

الدوحة.

كشف البوسـني إيدين دجيكو، مهاجم إنرت ميالن، عن دوره 
يف تطويـر املرصي محمد صالح، نجـم ليفربول، خالل الفرتة 

القصرية التي أمضاها الثنائي مًعا يف نادي روما.
صاحـب الـ35 عاًما، انضـم إىل روما أثنـاء تواجد صالح مع 
الفريق، ليتشـاركان سـويا هجوم الفريق يف موسم 2015 - 

2016، قبل رحيل الدويل املرصي إىل الريدز.
وخالل مقابلة أجراها معه ميكا ريتشـاردز، العب مانشسرت 
سـيتي األسـبق، عرب صحيفة ”ديـيل ميل“، تحـدث املهاجم 
املخرضم عـن املواجهة املرتقبة بني اإلنـرت وليفربول يف ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال دجيكو: ”ليفربول هو املرشح للتأهل، ونحن نعلم ذلك، 
لكـن ال يمكننـا قول ذلك بنسـبة 100 %، ألننـا نمتلك فريًقا 

رائًعا أيًضا، ولهذا أتوقع الكثري من األهداف يف املباراتني“.
وأضـاف: ”كالنا فريقان يتسـمان باللعـب الهجومي، فنحن 
لسـنا ذوي نزعة دفاعية مثل باقي الفـرق اإليطالية، لكن يف 

مباراة بهذا الحجم يجب أن ندافع جيًدا“.
وعلق ريتشاردز عىل كلمات زميله السابق يف السيتي، بقوله: 

”خاصة عندما تواجه فريقا لديه محمد صالح“.
ورد مهاجم اإلنرت: ”سأتحدث معه هو وأليسون قبل املباراة، 

وال تنىس جيمس (ميلنر) أيًضا“.
واسـتطرد مازًحا: ”أعتقد أنه بإمكاني القول أنني أسـهمت 
بطريقـة ما يف وصـول مو (صالح) ملا هو عليـه اليوم؛ حيث 

حظينا مًعا بوقت رائع يف روما“.
وأشـار دجيكو، إىل تفضيـل صالح اللعب يف املسـاحات ومن 
ثـم الدخول يف عمـق امللعب، مضيفا: ”لقـد صنعت له الكثري 
مـن األهداف، وأنا سـعيد جـًدا بما وصل إليه، فهو شـخص 
رائـع ويسـتحق كل يشء حققـه، ونفس األمـر ينطبق عىل 

أليسون“.

تحـدث اإلسـباني ديفيـد دي خيـا، حـارس مانشسـرت 
يونايتد، عن أسـباب تراجع مسـتوى فريقـه بالنظر إىل 
الثنائي مانشسرت سيتي وليفربول، وابتعاده عن منصات 

التتويج منذ 5 سنوات.
وقـال دي خيا، بحسـب مـا نقلت صحيفـة ”دييل ميل“ 
الربيطانية: ”أعتقد أن هناك من ألقى علينا لعنة أو شيئا 

ما، يف الحقيقة ال أعرف ماذا يحدث لنا“.
وأضـاف: ”دائًمـا مـا يسـألني املشـجعون عمـا يحدث 
للفريـق، وال أجـد إجابة سـوى ال أعـرف، كان يجب أن 
ننافـس عىل املزيد من األلقـاب الكربى، وال أعرف ملاذا ال 
يحقق هذا الفريق النجاحات“. وعن تألقه هذا املوسـم، 

علـق: ”ال أعرف مـا إذا كان ذلك جيـًدا، الفرق تخلق 
أمامنا العديد من الفرص، لكني أتواجد هنا ملحاولة 

منع األهداف ومساعدة الفريق“.
وتابـع: ”رانجنيـك يرغب أن نلعـب بقوة ونضغط 

دائًما، وأن تكون لنا األفضلية“.
وتطرق إىل عودة كريستيانو رونالدو، قائًال: ”مجرد 

رؤيته تمنحك الرغبة إلظهار أنك يف مستواه“.
وواصـل: ”يعمل بقـوة ويطلب الكثري من نفسـه، 

يبدو أهدأ من السابق لكنه يبقى آلة، هذا جيد لباقي 
الالعبـني ملعرفـة أهمية االعتنـاء بالنفـس للبقاء يف 

القمة لسنوات عديدة“.
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باريس/متابعة الزوراء:
بعـد مرور عامـني عىل بداية تفـيش جائحة 
كوفيـد-١٩، ال تـزال املؤسسـات اإلخباريـة 
باختـالف أحجامها تواجه تحديـات كبرية، 
بمـا فيهـا مصادر اإليـرادات غري املسـتقرة 
وتغـريُّ سـلوكيات الُقراء والقمـع الحكومي 
الصـارخ. ومـع اسـتمرار تفـيش الجائحة، 
بدأت آثار اإلغاثة الطارئة وجهود االستدامة 
طويلـة املدى – سـواء كانـت ناجحة أم ال – 
يف الظهـور بصناعة الصحافة عىل مسـتوى 

العالم.
ويف تقريـر جديـد نرشتـه مؤسسـة كونراد 
أديناور األملانية بعنـوان «إنقاذ الصحافة ٢: 
اسـرتاتيجيات عاملية ونظرة عـىل الصحافة 
االسـتقصائية»، ُنلقـي نظـرة متعمقة عىل 
التدخـالت التي أحرزت تقدًمـا واالحتياجات 

أو العقبات التي ال تزال قائمة.
 يعتمد التقرير يف محتواه عىل دراسة أجريت 
عام ٢٠٢١ لتحليل الدفعة األوىل من التدخالت 
التـي دعمـت الصحافة، بـدًءا مـن األعمال 
الخريية ونماذج األعمال الجديدة، وصوًال إىل 
الرضائب عىل منصـات التكنولوجيا والدعم 

العام.
إليكم بعض النصائح والتعليقات التي قّدمها 
رواد الصناعـة الذين أجريت املقابالت معهم 

من أجل هذا التقرير:
يف فرباير/شـباط عام ٢٠٢١، أقرت أسرتاليا 
«قانون املساومة لوسائل اإلعالم اإلخبارية»، 
والذي يلـزم رشكات التكنولوجيا – وخاصة 
ميتا، الرشكة املالكة ملوقع فيسـبوك، وكذلك 
جوجل – بالدفع للمؤسسات اإلعالمية مقابل 
املحتوى اإلخباري املنشور عرب منصاتها. وقد 
ظلت االتفاقيات الرسـمية رسية، إال أّن رود 
سـيمز، رئيس اللجنة األسـرتالية للمنافسة 
واملستهلكني، رصح بأّن املؤسسات اإلعالمية 
يف أسـرتاليا تلقت ما ال يقـل عن ٢٠٠ مليون 

دوالر أسرتايل.
ومـن جهتـه، أّكـد ريتشـارد دينيـس، كبري 

االقتصاديـني لدى معهـد أسـرتاليا البحثي، 
أّن القانـون الجديـد نجـح عـىل الرغـم من 
ضغط عمالقّي التكنولوجيا والتلويح بإنهاء 
أنشطتهما يف البالد. وقال دينيس إّن «جوجل 
وفيسـبوك لم يخرجا من أسرتاليا كما هددا. 
بـل تم دفـع الكثري من األمـوال واإلعالن عن 

الكثري من الوظائف الصحفية».
لكـّن القانـون لم يُعـد بالفائدة عـىل جميع 
وفًقـا  بالتسـاوي،  اإلخباريـة  املؤسسـات 
لدينيـس، الـذي أوضـح أن «القانـون ليس 
بـه يشء من املسـاواة، فقد اضطـر كل من 
فيسـبوك وجوجـل إىل التفـاوض، وحصلت 
كربى املؤسسـات عىل مبالغ أكرب مما تلقته 

املؤسسات الصغرية».
ويعكـس هـذا التفـاوت التوتـر القائـم بني 
املؤسسات الُكربى والراسخة وبني املنظمات 
األصغـر واألكثـر تخصًصا. فعـىل الرغم من 
ازدياد تمويالت الصحافة يف السنوات األخرية، 
إال أّن الـرشكات الكبـرية والتقليدية غالًبا ما 
تكون أكرب املسـتفيدين من هذه الربامج أو 
السياسـات الجديدة. وهكـذا يتمثل التحدي 
الرئيـيس لتصميم سياسـات عامـة وفعالة 
يف معالجـة االحتياجـات واسـعة النطاق – 
واملتنافسـة أحياًنـا – لجميـع املؤسسـات 

الُكربى واملحلية الُصغرى.
أما خارج أسرتاليا، فقد أجرب تهديد اإلجراءات 
القانونية الجديدة ُكًال من فيسـبوك وجوجل 
عىل تخصيص املزيد من التمويالت للصحافة 
يف الدول السـاعية لتبني مثـل هذه القوانني. 
ففي فرنسا عىل سـبيل املثال، وافقت رشكة 
جوجـل عىل دفـع أكثر من ٧٦ مليـون دوالر 
أمريكـي لـ١٢١ مؤسسـة إخبارية فرنسـية 
عـىل مدى ثـالث سـنوات، إضافـًة إىل غرامة 
بقيمـة ٥٩٣ مليـون دوالر أمريكـي عن عدم 
التفـاوض بُحسـن نية مع نـارشي األخبار. 
أمـا يف كنـدا، فقـد أعلنـت رشكـة ميتـا عن 
اسـتثمار مدته ثالث سنوات بقيمة ٨ مليون 
دوالر كندي لدعـم الصحافة يف البالد، إضافًة 
إىل عقـد رشاكة مع ١٨ مؤسسـة إخبارية يف 
مبادرة «للمساهمة يف االستدامة طويلة األمد 

للصحافة يف كندا».
وعىل الرغم من اعرتافهم بأّن هذه املدفوعات 
مـن رشكتّي ميتا وجوجل أفضل من ال يشء، 
أّكد الخرباء أّن فـرض الرضائب عىل رشكات 
التكنولوجيـا قد يكون حًال أكثـر فعالية من 
قانون أسرتاليا املعيب. وأضافوا أّن الرضائب 
اإلضافيـة عىل هذه الرشكات واإلعالنات عرب 
اإلنرتنـت – مـع تخصيـص بعـض اإليرادات 

لدعـم الصحافة ذات الجودة العالية والتوجه 
املدنـي – يمكـن أن تضمـن قـدًرا أكـرب من 
هـذه  عـىل  املسـتقل  واإلرشاف  الشـفافية 
األموال. وأوضح دينيس أّنه «كان من األفضل 
أن ُتفـرض الرضائب عىل جوجل وفيسـبوك، 
ولكن حكومة املحافظني لن تفرض الرضائب 
عليهمـا»، مضيًفا أّنها «كانـت فرصة فريدة 

للضغط عىل املستوى العاملي».
وبدًال من الرضائب الحكوميـة، اقرتح أندرو 
جاسبان من موقع ‘ذا كونفريسيشن’ أن يتم 
عقـد «اتفاق طوعـي مع جوجل وفيسـبوك 
إليداع ‘رسـوم’ يف حسـاب مسـتقل» يمكنه 
معالجـة إخفاقـات السـوق، مثـل تغطيـة 
األخبار الريفيـة أو اإلقليمية وأخبار املحاكم 
والرشطـة والحكومـات املحليـة والتقاريـر 
املتخصصـة حـول موضوعـات مثـل العلوم 

والصحة والبيئة.
يف فرنسـا، أقـرت الحكومـة إعفـاًء رضيبًيا 
 ٢٠٢٠ يوليو/تمـوز  يف  اسـتثنائي  بشـكل 
للمشرتكني الُجدد، وذلك لدعم صناعة اإلعالم 
املتداعيـة بإيرادات إضافيـة. ولكن القرار لم 
يدخـل حيز التنفيذ إال يف مايو/أيار من العام 
التـايل، أي بعد مرور ١٠ أشـهر عىل إصداره. 
وقد أُضيـف هذا القرار إىل مجموعة واسـعة 
مـن التدابري الطارئـة والجهـود االقتصادية 
الشـاملة وخطـة التعايف، فيمـا بلغت قيمته 

٤٨٣ مليون يورو.
ويف حـني سـاهمت هذه التدابـري يف الحفاظ 
عىل صناعـة األخبـار املتعثـرة، دعـا تقرير 
ملجلس الشيوخ الفرنيس إىل تغيري فلسفي يف 
الصناعـة للتكيف مع عـادات الُقراء املتغرية 
وتقليل االعتماد املسـتمر عـىل التمويل العام 
باعتبـاره خطـرًا عـىل اسـتقاللية وسـائل 
اإلعـالم. فقبل تطبيـق خطة التعـايف، كانت 
املسـاعدات العامة تشـكل أكثر من ٢٠٪ من 
إيرادات القطاع، بزيادة سـت نقاط عىل مدى 
العقد املايض. وكما أكد التقرير، فهناك حاجة 
إىل تطوير القطاع بشكل كبري حتى ال تصبح 

املسـاعدات العامة لصناعة األخبـار مصدًرا 
حيوًيا للدخل بما يخفي قضايا هيكلية أعمق 
وتتعلق برتاجع التوزيع والرتكيز املفرط عىل 

األخبار املطبوعة بدًال من األخبار الرقمية.
أما يف إندونيسـيا، فقد ذكـر الصحفي ماثيو 
ريسـيو-كروز يف تقريره أّن الحكومة أعلنت 
عـن إطالق حوافز للصحافـة يف يوليو/تموز 
٢٠٢٠، مع إعفـاءات رضيبية ودعم مبارش. 
وقـد أعفـت هـذه السياسـات مؤسسـات 
األخبار املطبوعة من رضيبة القيمة املُضافة 
وعلقت رسوم الكهرباء للمؤسسات اإلعالمية 
وخفضـت رضائب الـرشكات بنسـبة ٥٠٪، 
إضافـًة إىل إلغـاء رضيبة الدخـل للموظفني 
الذين يتقاضون رواتب سـنوية تصل إىل ٢٠٠ 
مليـون روبيـة، أو مـا يعـادل ١٤٠٠٠ دوالر 
أمريكي. وعـالوة عىل ذلك، دعمـت الحكومة 
مؤسسات األخبار بمدفوعات مبارشة، وذلك 
برشط نرش عدد معني شهرًيا من املوضوعات 
املتعلقـة بجائحة كوفيـد-١٩، مثـل التباعد 

االجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامات.
وقد أثارت هذه السياسات الكثري من الجدل. 
ففـي حـني نسـب البعـض الفضـل إليها يف 
إنقاذ صناعـة الصحافة يف عـرص الجائحة، 
اعرتض آخرون عىل التأثري الحكومي املبارش 
عـىل املوضوعات التي تتـم تغطيتها. ويف هذا 
الصـدد، اعتـرب م. توفيـق الرحمـن، رئيـس 
تحريـر صحفيـة ‘ذا جاكارتا بوسـت’، وهي 
أكرب صحيفة يومية صادرة باللغة اإلنجليزية 
يف إندونيسيا، أّن ضخ األموال مقابل املحتوى 
كان مفيًدا ملؤسسات األخبار. وأضاف أّن هذا 
األمر «ساعدنا يف تجاوز الجائحة من الناحية 

التنظيمية».
ومن ناحيـة أخرى، اعترب عبد املنان، الرئيس 
السـابق لتحالـف الصحفيني املسـتقلني، أّن 
الدعـم الحكومـي «ضار» بصناعـة األخبار، 
قائـًال إّن «الحكومـة واإلعـالم همـا كيانان 
مختلفان ولهمـا أدوار مختلفة. لذا من املهم 

للغاية أن يكون هناك فصل واضح بينهما».

قـد تكـون التمويـالت اإلضافيـة رضورية، 
ولكنها ليسـت كافية للحفاظ عىل الصحافة 
املسـتقلة ذات الجـودة العالية. فأهـم أبعاد 
ازدهار املنظومـة اإلعالمية هو احرتام حرية 
التعبري. وحسـب تقرير أعـده مؤخرًا منتدى 
املعلومـات والديمقراطيـة، فـإّن «مـن دون 
احرتام الحقوق األساسـية وحرية اإلعالم، ال 
يمكـن ألي تمويـل مهما بلغـت قيمته أو أي 
تركيـز عىل املسـتقبل أن يضمن اسـتقاللية 

الصحافة بشكل حقيقي».
هناك حاجة إىل االستثمارات الكبرية لتوسيع 
نطاق أي عمل؛ واألمر ينطبق عىل الصحافة. 
فالربامـج الفّعالـة واملدعومة مـن الجمهور 
ليسـت سـهلة، لـذا يجـب أن يكـون هنـاك 
اعرتاف عام بالحاجة إىل الصحافة باعتبارها 
منفعة عامة. وعىل سـبيل املثـال يف الواليات 
املتحـدة، جمعـت واليـة نيوجـرييس بعـض 
الجامعات واملؤسسات العامة إلنشاء «اتحاد 
املعلومـات املدنية» – وهـو األول من نوعه يف 
البالد، وذلك من أجل تخصيص التمويل العام 
ملعالجة الفـراغ اإلخباري واملعلومات املضللة 
يف الوالية. وبعد تقديم منح بقيمة ٥٠٠,٠٠٠ 
دوالر أمريكي يف عام ٢٠٢١، سـيقدم االتحاد 

املزيد من التمويالت يف عام ٢٠٢٢.
واعتربت أنجليكا داس، املديرة املشاركة لدى 
صندوق الديمقراطيـة، أّن بناء الثقة وتزويد 
الُقراء باملعلومات التـي يحتاجونها حًقا أمٌر 
بالغ األهمية. وقالـت إّنه «ليس هناك أداة أو 
عملية معينـة إلنقاذ الصحافـة أو تغيريها، 
ولكن هناك حاجة إىل تغيري النص والبدء من 
الصفر»، وتساءلت: «هل تكتسب الثقة؟ هل 
تقدم املحتوى الشامل؟ هل تقدم موضوعات 
ذات صلة وثيقة بالثقافة؟ هل تلّبي االحتياج 
األسـايس للمعلومات؟». وأضافـت داس أنك 
«إن لم تكن عىل اسـتعداد لتلبية االحتياجات 
األساسية للحياة اليومية، فلن تتمكن من بناء 
قاعدة جمهور لألخبار أو تحقيق اإليرادات». 

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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بغداد/ نينا:
 بحثت دائرة شـؤون االلغام مع نقابتي الصحفيني والفنانني تنويع األساليب واألنماط 

التوعوية بمخاطر األلغام وغريها من املقذوفات الحربية األخرى.
وقال مدير عام دائرة شؤون األلغام ظافر محمود خلف، ان مدير قسم التوعية واالعالم 
بالدائرة التقى نقيب الصحفيني مؤيد الالمي ونقيب الفنانني جبار جودي وبحث معهما 
أمكانية تسـليط الضـوء األعالمي واألبداعي عـىل ملف األلغام ومخاطـره وأثاره ذات 

التبعات الوخيمة عىل حياة األهايل والسكان يف جميع املناطق واملجتمعات املتأثرة».

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
حـاول املحامي محمد املسـعودي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفـي املغربي عمر الرايض املتابع 
بتهمـة ارتكاب جنايتي هتك العـرض بالعنف واالغتصاب، واالشـتباه يف ارتكابه جنحتي تلقي 
أموال من جهات أجنبية بغاية املس بسالمة الدولة الداخلية، خالل مرافعته، هدم أسس أسباب 
املتابعة عن طريق الدفوع الشكلية. ودفع املحامي املسعودي، خالل مرافعته بمحكمة االستئناف 
بالـدار البيضاء، بأن مسـطرة البحث التمهيـدي املعتمدة يف امللف، من التقـاط املكاملات، وأيضا 
أمـام الضابطـة القضائية، ”سـادتها مجموعة مـن الخروقات، حيث لم يتـم احرتام النصوص 
القانونيـة“. ولفت دفاع الصحفي الـرايض إىل أن ”األصل هو عدم التنصـت عىل املكاملات، ألنها 
تدخـل يف الحياة الفردية لألشـخاص“، مضيفا أنه ”تم تحرير مسـطرة التنصت بناء عىل طلب 
مـن الفرقـة الوطنيـة إىل الوكيل العام بالرباط سـنة ٢٠١٧، علما أن التنصت يتـم إن كان األمر 
يتعلـق بجريمة وليس بشـبهة أو اتهام، ويف هذه النازلة ليسـت هناك جريمـة، ولذلك فالطلب 
بنـي عىل باطل، وبالتـايل تم خرق املقتضيـات القانونية“. وأوضح املحامي املسـعودي أن قرار 
الوكيـل العام والرئيس األول ملحكمة االسـتئناف بالربـاط يف هذا الصدد، ”يعـد باطال بدوره“، 
ملتمسـا من رئيس الهيئة الترصيح ببطالن مسـطرة التنصت عىل عمر الرايض، وبالتايل بطالن 
جميع املحارض املنجزة من طرف الفرقة الوطنية عن هذه العملية. وشـدد املحامي نفسـه عىل 
أن هيئة الدفاع خالل مرحلة تقديم املتهم الرايض، ”وضعت أمام قايض التحقيق شـهادة طبية 
تظهر أن الضغط والتشهري الذي تعرض له أنهكه ويلزمه وقت للراحة قبل تقديمه، ولذلك نعترب 
مسـطرة التقديم باطلة لكونها لم تحرتم الوضع الصحي ملوكلنا“. كما اعترب عضو هيئة الدفاع 
عن الرايض يف مرافعته املطولة أن ”اعتماد قرار اإلحالة عىل وثائق دون عرضها عىل دفاع املتهم، 
يجعـل منه قـرارا باطال وجب استبعاده“.واسـتغرب الدفاع كون قـايض التحقيق الذي كان يف 
عطلة قضائية، اعتمد عىل شـهادة مواطن يقطـن بالواليات املتحدة األمريكية، تحدث عن كونه 
عاين تبان الرايض، ملتمسـا اسـتبعاد هذه الشـهادة من امللف. وبخصوص االتصاالت التي يتم 
الحديث عن كونها تفيد بتخابر الرايض مع جهات أجنبية، تسـاءل املحامي مخاطبا الهيئة التي 
تنظر يف امللف: ”هل وجود اتصاالت مع السفارة أو القنصلية يعترب جرما؟ هل القانون الجنائي 

يجرم عملية اتصال أي مواطن بمواطن أو مسؤول أجنبي؟“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
املتحدة  أعلنـت مفوضيـة األمـم 
أُفـرج  أنـه  الالجئـني،  لشـؤون 
عـن صحفيـني أجنبيـني يعمالن 
يف  مهمـة  إطـار  يف  لحسـابها 
أفغانسـتان بعد أن كانـا أوقفا يف 

كابل.
وقالـت املفوضيـة يف بيـان مـن 
جنيـف «يمكننـا التأكيـد أنـه تم 
يف كابـل اإلفـراج عـن الصحفيني 
اللذين يؤديان مهمة مع مفوضية 
الالجئني وعـن األفغـان العاملني 

معهما».
وعربت عـن «ارتياحهـا» لإلفراج 
مـدة  تحـدد  أن  دون  عنهمـا، 

احتجازهما.
وأضافت املفوضية «نحن ممتنون 
لـكل من أعرب عـن قلقه وعرض 
املسـاعدة. نبقى ملتزمـني حيال 

الشعب األفغاني».
مـن جهتـه قـال املتحدث باسـم 
اللـه  ذبيـح  طالبـان،  حكومـة 
مجاهد إن املسألة وجدت طريقها 

إىل الحل.
األجنبيني  «املواطنـني  أن  وأوضح 
اللذيـن عرفـا عن نفسـيهما عىل 
أنهما ينتميـان إىل منظمة دولية، 
احتجزا لعـدم حيازتهما بطاقات 
الوثائـق  أو  تراخيـص  أو  هويـة 

الالزمة».
وأضاف مجاهد عـىل تويرت «كانا 
اتصـال  وعـىل  جيـدة  حالـة  يف 
بعائلتيهما. وبعـد التعرف إليهما 

أطلق رساحهما».
اعتقـال الصحفيـني بعـد  وأتـى 
نحـو سـتة أشـهر عىل سـيطرة 
حركـة طالبـان عـىل السـلطة يف 
البالد توازيا مع انسـحاب القوات 

األمريكية.
وكانـت املفوضيـة األممية كتبت 
يف وقت سـابق عـىل تويرت «أوقف 
صحفيـان يف مهمة مع املفوضية 
يعمـالن  أفغانيـان  ومواطنـان 

معهما، يف كابل».
وأضافـت «نبذل كل ما يف وسـعنا 
لحل هذه املشـكلة بالتنسيق مع 
جهات أخرى»، لكنها لم تكشـف 
تفاصيل إضافية «نظرا إىل طبيعة 

الوضع».
وواحد من الصحفيني هو املراسل 
السـابق يف «بـي بـي يس» أنـدرو 
يف  الحـرب  غطـى  الـذي  نـورث 
أفغانسـتان قبل عقدين ويسافر 

بانتظام إىل هذا البلد.

وكتبـت زوجتـه ناتاليـا أنتيالفـا 
عـىل تويـرت «كان أنـدرو يف كابل 
يعمـل لحسـاب مفوضيـة األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني ويحاول 

مساعدة سكان أفغانستان».
وقالـت قبل إعـالن اإلفـراج عنه 
«نحـن قلقـون جدا عىل سـالمته 
وندعو أي شـخص لديه تأثري، إىل 
املساعدة يف ضمان اإلفراج عنه».

وأتـى االعتقـال يف وقـت وضـع 
املجتمـع الـدويل احـرتام حقـوق 
اإلنسان، وال سـيما حقوق املرأة، 
رشطا مسـبقا الستئناف محتمل 
التـي مثلت  الدولية  للمسـاعدات 
املئـة مـن ميزانيـة  نحـو ٧٥ يف 

أفغانستان.
فمـن دون هذا التمويـل، ويف ظل 
تجميد أصول أفغانيـة يف الخارج 
بقيمة ٩٫٥ مليار دوالرات، غرقت 
البـالد يف أزمـة إنسـانية عميقة. 
وصار أكثر مـن نصف ٣٨ مليون 

أفغانـي مهدديـن باملجاعة، وفق 
األمم املتحدة.

كمـا أتـى االعتقـال غـداة زيارة 
فقـد  لكابـول.  بريطانـي  وفـد 
التقـى رئيـس بعثـة بريطانيا يف 
املقيم  أفغانستان هوغو شـورتر 
حاليـا يف قطـر، الخميـس، وزير 
الشـؤون الخارجيـة أمـري خـان 

متقي.
وكان االجتمـاع فرصـة ملناقشـة 
األزمة اإلنسـانية وقضية حقوق 
طالبـان،  قـادة  مـع  اإلنسـان 
بحسـب شـورتر. ولم تعرتف أي 
دولة رسـميا حتـى اآلن بحكومة 

طالبان.
من جهتهم، يعتقـد قادة طالبان 
بعـد  رشعيـة  اكتسـبوا  أنهـم 
املشـاركة يف نقاشـات مع العديد 
يف  الغربيـني  الدبلوماسـيني  مـن 

النرويج يف يناير. 
كمـا التقـى وفـد طالبـان هـذا 
األسبوع دبلوماسيني سويرسيني 
يف  إنسـانية  منظمـات  وممثـيل 

جنيف.
يف ترصيـح لوكالـة فرانس برس، 
اعتربت «لجنة حماية الصحفيني» 
أن اعتقـال الصحفيـني األجنبيني 
مثل «انعكاسـا مؤسـفا لالنحدار 
العام يف حرية الصحافة والهجمات 
املتزايـدة عـىل الصحفيـني يف ظل 

نظام طالبان».
ومنذ عودتهم إىل السـلطة، فرقت 
طالبان معظم تظاهرات املعارضة، 

واعتقلوا بعـض األصوات املنتقدة 
لنظامهم ورضبوا واعتقلوا العديد 

من الصحفيني.
أبـرز  هـي  املحليـة  الصحافـة 
املترضرين من هـذا القمع، فمنذ 
أغسـطس اسـتجوبت أو اعتقلت 
أكثر  املخابرات  الرشطة وأجهـزة 
مـن ٥٠ إعالميـا أفغانيـا، وفـق 
تقرير نرشته منظمة «مراسـلون 

بال حدود» يف مطلع فرباير.
الحكومية،  املنظمة غري  وبحسب 
استمرت تلك االعتقاالت املصحوبة 
بأعمال عنف، من بضع سـاعات 

إىل نحو أسبوع.
لطاملـا كانـت أفغانسـتان واحدا 
مـن أخطـر البلـدان يف العالم عىل 
الصحفيـني، إذ لقـي العديـد من 
العاملني يف مجـال اإلعالم، بينهم 
اغتيـاالت  يف  مرصعهـم  نسـاء، 
مسـتهدفة نسـبت إىل طالبـان يف 
األشـهر التـي سـبقت هجومهم 
الخاطـف السـتعادة السـلطة يف 
البـالد. كمـا اختفـت منـذ بداية 
العام أربع ناشـطات نسـويات يف 
كابل بعد مشاركتهن يف تظاهرات 
ضد النظام، مـا أثار قلق املجتمع 
الـدويل. وتنفي طالبـان أي تورط 
لهـا يف اختفائهـن وتقـول إنهـا 

فتحت تحقيقا.
كمـا أفـرج عـن صحفيـني مـن 
تلفزيون «أريانـا تي يف» األفغاني 
مطلـع فربايـر بعـد يومـني عىل 

اعتقالهما يف العاصمة األفغانية.

عمان/متابعة الزوراء:
أعلـن مجلـس نقابـة الصحافيني 
األردنيـني ، عـن تبني خطـة عمل 
يف  ”املتناميـة“  األزمـة  ملعالجـة 

صحيفة الرأي.
وصحفيـون  موظفـون  ويواصـل 
لليـوم  اعتصامهـم  ”الـرأي“،  يف 
السـادس عىل التـوايل أمـام مبنى 
للمطالبـة بحقوقهـم  الصحيفـة، 
املتمثلة بـرصف رواتبهم املتأخرة، 
وإيجـاد حل لألزمة املالية التي تمر 
بها الصحيفـة والرتاجع عن فصل 

العاملني.
املطالـب  أن  الصحفيـون  ويعـّد 
لكـن  ظاهرهـا حقوقـي ومـادي 
باطنها سـيايس، مؤكدين الفشـل 
الذريـع للقائمـني عـىل إدارة ملف 

اإلعالم.
وتمـر الصحـف الورقيـة يف األردن 
بأزمة مرّكبة بسـبب تعثرها املايل، 
وخطها التحريري، وذلك العتمادها 
عـىل اإلعـالن الحكومي والرسـمي 

كإيرادات أساسية.
وقـال مجلـس نقابـة الصحفيـني 
األردنيـني يف بيان، ”إن خطة العمل 
اتصـاالت  سلسـلة  مـع  متزامنـة 
السعايدة  الصحفيني راكان  لنقيب 
مع مسـؤولني، بهـدف العودة عن 

قرارات فصل سـتة من الصحفيني 
والعاملني“، بعد املطالبة بحقوقهم 

املادية.
وذكر السـعايدة أن ستة صحفيني 
الـرأي،  صحيفـة  مـن  ُفصلـوا 
نقابـة  يف  أعضـاء  منهـم  أربعـة 
الصحفيـني ”عىل خلفيـة احتجاج 
مـن قبلهم عـىل واقعهـم املعييش 
والوظيفـي“، ونقابـة الصحفيـني 
حاليـا يف مواجهـة أزمـة كـربى يف 
صحيفـة الرأي وبحاجـة إىل عقالء 
وحكمـة، والنقابـة تتدخل بشـكل 
مبـارش ورئيـيس يف معالجـة هذه 

اإلشكالية.
واتخذ مجلس النقابة، يف اجتماعني 
متتابعني، عقدهما يف مبنى النقابة 
الرئيـس ومبنـى صحيفـة الـرأي، 
سلسلة قرارات وخطوات، لـ“إعادة 

األمور إىل نصابها“.
وقرر مجلس النقابة، كخطوة أوىل، 
”التبني الكامل“ ملطالب الصحفيني 
والعاملـني يف صحيفة الـرأي، التي 
بمـا  املـايض،  األربعـاء  تسـلمها 
ومجلـس  رئيـس  ”إقالـة  يشـمل 
إدارة الصحيفـة ومديرهـا العام“، 
و“عودة املفصولني غري املرشوطة، 
وإزالـة كافـة التبعـات القانونيـة 
والعقوبـة“،  الفصـل  لقـرارات 

و“تحصيل الحقـوق املالية املرتتبة 
و“تطبيـق  الصحيفـة“،  ذمـة  يف 
بنـد الزيادات السـنوية للصحفيني 
واملوظفني“، و“تثبيت العاملني عىل 
بند املكافأة“، وغريها من املطالب، 

و“وضع جدول زمني لتنفيذها“.
وقـرر مجلـس النقابـة يف خطوته 
الثانيـة، مواصلة عقـد اجتماعاته 
”داخـل مبنـى صحيفـة الـرأي“، 
و“التواجـد فيـه“، إىل حـني عودة 

املفصولني.
تاليـة، قـرر مجلـس  ويف خطـوة 
النقابة ”توجيه دعـوة إىل األطراف 
الرسمية املعنية، لبحث أزمة الرأي 
يف نقابـة الصحفيني، ووضع خطة 
تنفيذيـة إلنقاذها“، داعيا األطراف 
كافة إىل ”تحمل مسؤولياتها تجاه 

املؤسسات الوطنية“.
ورأى املجلس أن اسـتجابة الزمالء 
الصحفيـني والعاملني يف الصحيفة 
امليدانية،  إجراءاتهـم  بعدم تصعيد 
انعـكاس لحالـة وعـي متقدمـة، 
مؤسسـتهم،  بمصالـح  وتمسـك 
وموافقـة عـىل توجهـات النقابـة 
وجهودهـا املبذولـة، مـع مواصلة 
اعتصامهم، ومجلس النقابة، داخل 

الصحيفة.
ووضعت نقابة الصحفيني نفسـها 

بمجلسـها وهيئتها العامة ”بحالة 
انعقـاد دائمة“، إىل حـني حل أزمة 
الصحيفة، واعتبارها ”مقدمة لحل 

أزمات الصحافة الوطنية“.
وكان رئيـس الـوزراء األردني برش 
الخصاونة قال خالل جلسة مجلس 
النواب ملناقشـة مرشوعي قانوني 
الحكومـة  ”إن   ، العامـة  املوازنـة 
ستعمل عىل محاولة حل املشكالت 
الخاصة بالصحـف املطبوعة، عىل 
الرغـم مـن أنها أصبحـت رشكات 

خاصة وليست ملك الدولة“.
وأوضح أن األزمة التي تعاني منها 
صحيفتـا الـرأي والدسـتور، هـي 
بسـبب الكثري مـن القـرارات التي 

كان لهـا انعكاس سـلبي وهي من 
قبل إدارات هذه الصحف يف مرحلة 
مـا، ويف إطـار اجتهاد اسـتثماري 
لم يكن موفقا فانعكس سـلبا عىل 

األداء املايل.
وبني الخصاونة أن الحكومة شملت 
اسـتدامة  بربنامـج  الصحيفتـني 
والثالثاء، تم تسييل الرواتب املتأخرة 
جـراء تمديد شـمولهما يف برنامج 
الحكومـة  أن  مضيفـا  اسـتدامة، 
لـن تألو جهـدا يف تقديـم كل أوجه 
الدعـم املمكنة للصحـف املطبوعة 
و“الدسـتور“،  ”الـرأي“  وبخاصة 
يف حـدود القانون وضمـن إمكانية 

املوازنة العامة للدولة.
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قـد يكـون العنـوان غريـب يف اول 
وهلـة، اال ان قصائد الديوان  تتخذ 
مـن نفسـها منحـى آخـر وبعـدا 
يعرب مسـافات الشـعر والقصيدة 
والتوجـه او بطبيعة اخـرى  اعىل 
من ذلك سواءاً  القريض  او الحر او 
التفعيلة، الحريـزي يف هذا الكتاب 
قد وضع عصارة افـكاره من اجل 
ان تكون مقاطع قصائده موجهة 
اىل العنـوان الذي وضعه يف اسـفل 
كل نـص وبصورة مبـارشة  قافزا 
فوق الواقع متحررا  من كل القيود 
كمـا عودنـا يف كتاباتـه ودواوينه 
السـابقة، نعم هو صاحب تجربة 
كبـرية يف هـذا الكـم الهائـل مـن 
الدواويـن   والقصـص والروايـات 
بل تعّدت حتى حـدود النقد االدبي 
وغريهـا الكثري مـن نتاجات االدب 
ربَّ  منهـا،  واحـد  الديـوان  وهـذا 

سائل يسـأل ملاذا(نصوص عراقكو) 
هل هـو اجحاف بحـق النص ام هو 
غري ذلـك، بتقدير الجميـع  والقارئ 
واملتابـع لكل قصائـده ودواوينه انه 
غري ذلك، الن مسـرية العارف باالدب 
والشـعر والثقافة العامة  تتولد لديه 
قـدرة اضافيـة  لوضـع ُبعـداً   آخر 
للنـص بحداثويـة وزمكانيـة كبرية 
اليحّدهـا حـد او يعيقهـا عائق  من 
اجل ابقاء الفكرة التي يسيطر عليها 
متوثبة دائما وابـدا لكتابة القصيدة 
الشـعرية كما يريدها هـو ومايحبه 
القـاريء ايضا، فلو اخذنـا مقاطع 
مـن قصائـده لراينـا ان (التعبريية) 
تمـسُّ الواقـع الذي يعيشـه ويكتبه  
ويتمناه، مع اتقانه الكبري لصولجان 
الشـعر  والحفاظ عىل جمالية اللغة 
والوزن والبالغـة، وكل مايتعلق بها 
من وضع النقاط والفوارز وعالمات 
والتعبـري  واالسـتفهام  التعجـب 
وغريهـا، عراقكو ليس مجـاز  بحد 
ذاته بـل حقيقة نعيشـها يف حيا تنا 
اليومية وهذا النوع من الشعر يشبه 
اىل حـد كبري بالهايكو املوجود  يف كل 
دول العالـم تقريبا.وهو خاص بهذه 
البيئة التي ولد فيها الشـاعر وعاش 
بكنفهـا، فعلينا ان نقـول ان العراق 
بحاجـة اىل هذه النصـوص الخاصة 
بـه والقريبـة اىل واقعـه وطبيعتـه، 
والدليل عىل ما شملت هذه املجموعة 
الشـعرية من عناويـن  منها، االمام 

عيل عليه  السـالم، الحسـني الشهيد 
عليه السالم

 الحالج، افالطون، الجاحدين، الورد، 
البـدوّي، االم، الفنـان، ابـن املقفع، 
طاغـور،  املطـر،  الحكيـم،  املـوت، 
املسـّميات  مـن  وغريهـا  الدجـال 
االخرى، وقـد ذكرنـا ان كل عناوين 
النصوص تقع اسـفل النـص. لنقرأ 

بعض منها
ففي مقطع يتسـم بالسمو والرفعة 
والكربيـاء انفـرد  شـاعرنا بالبنـاء 
اللغـوي والخاتمـة الحزينـة عندما 
واالرهاصـات  االحاسـيس  تظهـر 
الداخلية  بـكل عنفوانها ملا فيها من 

جالل وقدسية  اذ يقول، 
#ألّنه

سُيُد الحُكماِء،
نصرُي الُفقراء،

َمْن وّزَع العطاء
بالّسواِء،

قتلوُه
األمام عّيل (ع) 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ويف مقطع آخر   يقول،

#ألّنُه
قّدَم الّروَح واملاَل والعياَل،

ألنه اليعرُف الُخنوَع
والخضوَع،

مهما لَطمُتُم الّصدوَر،
اٌق، ألّنُكًم ُرسّ

َبريٌء ِمْن نفاِقِكُم،

االمام الحسني
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،
بالحـزن  آخريتمثـل  مقطـع  ويف 
والشجن،لذلك االنسان الثائر املتمرد 

عىل الواقع املؤلم بقوله
#ألّنُه

شاعٌر،
َحمَل هموَم االنساِن،

قاَوَم القبَح حتّى
الرّمِق االخري

فقتلوُه

لوركا
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،
دائمـا يف حالـة  الشـاعر  نا   ويشـدُّ
يضـع   عندمـا  املذهلـة   نصوصـه 
العنـوان يف خاتمة املقطع كما ذكرنا 

سابقاً  لنقرأ معا
# ألّنُه

اليعرُف
أحمَر الّشفاِه،

، تَصّوَرها حّباِت ُرّماٍنٍ
يف لَحَظِة عناٍق قَضَم ِشفاَه

عروِسِه،

الَبدوّي
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ويف باب العشق يقول  الحريزي
#ألنُه
ُمدمُنُ

العشق والَغراِم،
كائَنًة َمْن تكوني

اليرتّدد أْن يقوَل لِك؛
أحبُِّك،

نزار قباني ّ
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

وهاهو يكتـب عن املناضلـني الذين 
يحملـون الهـم  واملعانـاة مـن اجل   

الجميع
#ألنُه

عاشٌق
للحّريِة والّسالِم،

لْم يأنْس حتًى أطواَق
الوروِد،

فقلَّدْته الشمُس وساَم الخلود،

جيفارا
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

اسـتاذنا الحريزي يعرب حدود املكان 
وجمالية اللحظة الشـعرية من اجل 
الذائقة الفكرية للمتلقي، وهو قادر 
عـىل فـن الولـوج اىل حـروف اللغة 
العربيـة وكل االرهاصات التي تؤمن 
لـه الكتابـة االدبية وبأّي شـكٍل من 
اشـكالها وعناوينهـا، اذن الحريزي 
مسرية حافلة بالعطاءالذي الينضب، 
ناهيك عـن تواجده الدائـم يف ثقافة 
النجف االرشف والعراق عموما، ولو 
سـمح لنا الوقت ألطلنا الوقوف عىل 
هذه املكانة الشعرية الكبرية له وهو 

يرفدنا بكل جديد
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قبـل الولـوج يف عوالـِم وأحـداث رَِّواَيـة ”املَلُْعـون 
املقدَّس“ قصد َسـربْ أغوارها، البد من اإلشارة إىل أنَّ 
كاتبهـا الِرواِئّي الُلْبنانّي األديـب محمد إقبال حرب، 
ُيَعدُّ من بني األدباء العرب الذين أثروا املشـهد الثقايفّ 
بالجريِء من املوضوعاِت التي من شـأنها املُساهمة 
يف تدعيـِم املفـرتض من الوشـائِج الحميمـة ما بني 
الكاتب واملُتلقّي، وذلك بفضل ما قدم ِمن منجٍز أدبّي 
رصني يعرب عن انحياِز صاحبه ملبادٍئ سـامَية تقوم 
عىل قناعٍة راسـخة بوجوِب صالح الذات اإلنسانيَّة، 
وسـموها إىل مراتِب الفضيلة يف ظـِل ما تعرضت له 
املنظومة القيميَّة العربيَّة يف لجِة مخرجات الَعْولَمة 
من هزاٍت  معبأة بالصدع، وموشحة باألوهام. ولعلَّ 
أوَل ما يستفز املُتلقي عند محاولته االطالع عىل هذه 
الروايـِة التي صـدرت حديًثا بــ (176) صفحة من 
القطِع املتوسـط عن داِر النهضة العربيَّة يف بريوت، 
هـو داللـة الُعنوان بوصفـه عتبـة الرَِّواَيـة، والذي 
أبدع الكاتب يف صياغته بأسـلوٍب من شـأنِه إحداث 
اِستجابة لدى املُتلقي، تمهيًدا لجعله يشارك بحماٍس 
يف رحلـِة خطابه الـذي ارتكز عىل إثـارِة املخفيِّ من 
القضايا بعيـوِن كاتب راصد، بذل جهـًدا مضنًيا  يف 
محاولِة إيجاد أجوبة ملا يحمل يف قلبِه من تسـاؤالٍت 
كبـرية. وهو األمر الذي حّفز خياله البتكاِر ُمسـمًى 
ُمسـتحدًثا يقوم عىل الربِط ما بني عنارص متضادة، 
نة تقوم عىل  فكان أْن خرجت تسـمية لغويَّـة ُمهجِّ
اعتمـاِد عالقٍة تشـاركيَّة ملفردتـنِي متناقضتني من 
ناحيِة املعني، وهما: ”املَلُْعون“، و ”املقدَّس“، فجاء 
بثنائيٍة تفتقر ظاهرًا إىل االنسـجاِم، إذ ال يوجد أدنى 
سـبيل لالرتباط، أو التالحم بينهما، فمن املعلوِم أنَّ 
لـكلِّ منهما داللتـه الواضحة، فال عجـب إن ُقلنا إنَّ 
كاتـَب الرَِّواَية ترك الـرؤى مفتوحة ملخيلـِة املُتلقي 
مليلِء ذهنـه بما يظن قبل الدخـول إىل املتِن الرسدي 

يف هذه الرَِّواَية. 
 وأنـا أنهـي قـراءة الرَِّواَيـة موضوع بحثنـا، وجدت 
أنَّ الِرواِئـي محمـد إقبال حـرب كان جريًئا يف تناول 
ثيمـات مواضيعها وصياغِة أحداثها، باإلضافِة إىل ما 
اِنطوت عليه الرَِّواَية من مقاصٍد اجتماعيَّة وإنسانيَّة 
وثقافيَّة ونفسيَّة، والتي تعكس يف واقِعها املوضوعّي 
تأمًال عميًقـا لكاتِبها يف الذاِت اإلنسـانية، األمر الذي 

حفزُه عىل محاولِة الغوص عميًقا يف مشـاهِد الحياة 
اليوميَّة املؤثـرة يف رشاينِي املُجتمع؛ بغية طرق املتاح 
مـن األبـواِب املُغلقة التي قـدر لها أن ال تكـون يوًما 
مفتوحـة عـىل مرصاعيهـا بسـبِب تمسـك صانعي 
أحداثهـا بعدِم إبراز مشـاهدها الحقيقيَّـة إىل العلن، 
والحـرص عـىل جعلِها مؤصـدة عىل الـدوام؛ بالنظِر 
الرتباِطها عـىل نحِو وثيق بما هو مخفـي من إيقاِع 
حركة املُجتمع املعِرب يف الكثري من تفاصيلِه عن مثالِب 
الَنْفـس التـي يجهد أصحابهـا عىل طمـِس معاملها؛ 
العتباراٍت تتعلق بما هو سـائد من التقاليِد واألعراف 
والقوانـني، فجاءت أحـداث الرَِّواَية عـىل نحٍو مطرد 
متسق تعبريًا عن إدراِك الكاتب لبعِض ما يدور يف قاِع 
املُجتمع اإلنسـانّي من الدوافـِع والعواطف والنزوات 
التي ساهمت يف نشوِء العديد من السلوكياِت السلبيَّة 
املزعزعة السـتقراِر الحياة البرشيَّة، والتي أفضت إىل 
تصدٍّع كبري يف جـدراِن املنظومِة القيميَّة التي كفلتها 
جميع األديان السـماويَّة، ودعمتهـا - يف تجلياٍت ما 
اِهـر والباِطن - جملة من القوانني الوضعيَّة،  بني الظَّ
فـكان أْن عمَد إىل اصطحـاِب القارئ يف رحلـٍة أدبيَّة 
شـيقة لسـِرب أغوار تحديات الذات اإلنسانيَّة املتمثلة 
بالغـدِر، الخيانـة، هدر الكرامـة اإلنسـانيَّة وغريها 

من ألـواِن الظلـم، حّتى أصبحـت تلك الـذوات ُحبىل 
باِزدواجيٍة يف العدوانيَِّة واِدعاء التسـامح، فضًال عما 
تعرضـت لُه عموم املنظومـة القيميَّة من تقويٍض يف 
النمو بفعِل ما أصابها من اضطراٍب مشوب بمظاهِر 

التخلخل والتشظي. 
   ما شـدني يف هـذه الرَِّواَيِة أيًضا، هو حداثة بناءها 
الرسدّي الـذي تميز بتكثيِف الحـوار، والحرص عىل 
إحـداِث الدهشـة يف أسـلوِب صياغـة الخطـاب، إذ 
يمكـن القـول إنَّ حـرَب كان حاذًقا ومقتـدًرا فيما 
نهج من أسـلوٍب يف مهمـِة صياغة أحـداث الرَِّواَية 
التي تطلبت منه جهًدا مضاعًفا لبِث الروح فيما دار 
من الحواراِت التي ارتكزت عىل العميِق من املشـاهِد 
االِجتماعيَّة؛ للتعريِف بأصالة الكرامة يف الشخصيَِّة 
اإلنسـانيَّة، وبيـان العوامـِل األخالقيَّـة والعاطفيَّة 
(األصيلة، أو الدخيلة) التي ساهمت يف تحديد املالمح 
العامة ملسـتوى  تلك األصالة، والتي بـدت يف العديِد 
مـن صورها الواقعيَّة سـطحية وضعيفة خوفاً من 

العقاِب االِجتماعّي!.   
  ويبدو جلًيا أنَّ الكاتَب اِستمد أغلب املواقف والرؤى 
التي سـجلها يف فصـوِل رِّوايته من واقعيَّـِة أحداث 
ة ذات األولويَّة  ُمرتاِكمة، والسـيما القضايا املعـاِرصَ

التـي كانت الرَِّواَيـة بوصفهـا أداة تعبرييَّة منظوًرا 
إليها، بعد أْن أبدَع يف تطويِع مضامينها وفًقا لفلسفته 
املعرفيَّة، ومرتكزًا يف البناِء الرسديِّ عىل شـموليِة يف 
الرؤيِة اإلنسانيَّة لجملِة وقائٍع وأحداث، ومعزًزا إياه 
بمعرفٍة واسعة يف علِم النفس االِجتماعّي، فضًال عن 
قـراءٍة معمقة لألدياِن السـماويَّة التي أظهر براعة 
يف تنـاول ما احتـاَج من تعاليِمهـا يف تعزيِز وتدعيم 
حبكـة الرَِّواَيـة، حتـى أنَّ البوذيَّة التي ُتعدُّ بحسـِب 
أصحاب الشـأن فلسـفة أقرب منها إىل األدياِن كان 

لها حضوًرا فاعًال يف حيثياِت البناء الرسدّي. 
  ثمة مالحظة أخرى ذات صلة بما سـبقها، هي أنَّ 
الكاتـَب محمد إقبال حـرب - وابتداًء من السـطوِر 
س إىل  سـياٍق  األوىل - لجـأ يف كتابـِة املَلُْعـون املقـدَّ
فني مغمس بسـعِة املعرفة لتشـكيِل أحداث روايته 
وصورهـا التعبرييَّة الزاخـرة باملخايل، والذي منحه 
إمكانية تلّمِس ما من شأنه املُساهمة يف املُيض ُقُدما 
بحـراٍك تطـّوري صاعـد يف تأمني مخـاٍض حقيقي 
بوسعه أْن يقوَد إىل فهِم الذات اإلنسانيَّة يف شعورها، 
ونزواتها، وردود أفعالها التي تشتمل عىل تطلعاتها 
ورغباتها، وما تعيشـها مـن رصاٍع أزيل، والذي اتاح 
له القدرة عىل الحراِك بحريٍة يف وسٍط شائك يقتيض 
الحـذر يف تجربتِه هذه التي حاول من خاللها جاهًدا 
أْن يـرَىس نمًطا مـن الكتابة الرسديَّـة التي تتعاضد 
يف ثيماتهـا املوضوعـات، وتتشـابك وسـط أحداثها 
مختلـف الهواجس ألفـراٍد أغرقهم كاتـب الرَِّواَية يف 

عوالِم الفنتازيا.
   وبصورٍة عامة، تعكس رواية املَلُْعون املقدَّس رؤية 
حرب كاتبها لحيثياٍت الفسـاد التي استقصاها من 
قـراءٍة معمقة لواقـٍع ُمعاش، فجـاءت مضامينها 
عميقـة املغزى؛ تعبريًا عـن قناعِة كاتبهـا املعرفيَّة 
والفكريَّـة بمـا يعيـش العديـد مـن أفـراد املُجتمع 
اإلنسـانّي من أزماٍت أخالقيَّـة واِجتماعيَّة وثقافيَّة 
ونفسيَّة، والتي تسـببت يف زيادِة ُمشكالت املُجتمع 
وتنامي مصاعبه. ولعلَّ من بني أبرز تلك األزمات هو 
نكوص القيـادات اإلداريَّة عن أدنى واجباتها، والتي 
مردها من خـالل تتبع خطاب شـخصيات الرَِّواَية، 
واِسـتقراء أحداثها، إىل سلوكياٍت سـيئة استهدفت 
املنظومـة القيميَّـة، حتـى أصبـح اإلنسـان أسـري 
مغالطة نفسـه يف عمليِة االختيار؛ نتيجة الخضوع 

إىل مشاعرِه ونزواته، وتعليل ذلك يف الشكوى الدائمة 
من أناٍس منزوعي الضمري تسببوا يف ما لحق به من 
ظلـٍم، ومـا ألصَق بِه مـن ُتهٍم باطلة، فـال عجب إْن 
تأرجَح مفهوم ”املَلُْعون - املقدَّس“ لدى البعض من 
البِرش ما بني رفض كّل ما يخالف رؤاهم وتطلعاتهم 
غري املرشوعة، ونعته باسِم ”املَلُْعون“، فيما يشريون 
إىل كلِّ مـا تواءم مـع نزواِتهم ورغباتهم، والسـيما 

املكبوت منها باصطالِح ”املقدَّس“!.   
  ومـن هـذه الكوِة الضيقـة، والصعبـة الهضم عند 
البعض، انطلق الكاتب بلغٍة سلسـة االستيعاب عرب 
مشاهدات مرتابطة ومتناسقة - ال يمكن االستغناء 
عن إحداها - يف محاولِة النبش وسـط تلك العالقات 
بالقلـِق، والطافحـة بمختلـِف  املليئـة  املضطربـة 
معانـّي الخوف بفعِل ما طغـى عليها مما تباين من 
االنفعـاالت اإلنسـانيَّة، وما شـابها من سـلوكياٍت 
متطرفـة، تسـببت بمجملِهـا يف إنتـاِج مواقف من 
شـأِنها تجريـد الفرد مـن إنسـانيته، وحرمانه من 

الحياة تعسًفا.
   ُتَعدُّ رَِّواَيِة املَلُْعون املقدَّس من األعماِل األدبيَّة املهمة 
الرامَية إىل كشِف املستور من األفعاِل واملثالب والجرائم 
التـي ترتكـب - يف كل زمان ومكان - ضد اإلنسـانيَّة 
يف ظِل متاجرة املسـتبدين بعناويٍن وشـعارات براقة 
تـواءم عجز مـا يعرف بـ (املُجتمع الـدويل) عن كبِح 
جماح الفسـاد املنظم بجميِع أشـكاله، وما أفرز من 
جرائٍم يندى لها جبني اإلنسانيَّة، بعد أْن تفنَن املُفسد 
الذي ركن إىل السـرِي خلـف عواطـٍف ُتْعِمي صاحبها 
عـن رؤية األمور عىل حقيقتها يف التجرِد من أسـمى 
املشـاِعر التي أودعهـا الباري عّز وجّل فيـه، مرتكزًا 
عىل االتقاِن يف دفِع غائلة التهم عن نفسـه، وبراعته 

يف تفنيِد ما قام به من أعماٍل مشينة!.  
  ختاًما أشـد عىل يـد الصديق العزيـز الِرواِئي محمد 
إقبـال حرب عىل مـا قدم مـن عمٍل أدبّي سـلط فيه 
الضوء عىل إحدى الظواهر االِجتماعيَّة الخطرية التي 
أدت إىل تعميق أزمة املُجتمعات اإلنسـانيَّة، وبخاصة 
العربيَّة، فالرَِّواَية هذه ُتَعدُّ نافذة إنسـانيَّة تسـتهدف 
إدخال النقـاء يف ثنايا ُمجتمع مأزوم بتسـلِط ثقافة 
الفسـاد، داعية إىل التمسِك بأهداِب االخالق الكريَمة؛ 
ألجِل إحداث تغري يف السلوك، وما من شأنه املُساهمة 

يف تعزيِز الوعي بأهميِة سالمة منظومة القيم.
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ـ (سـتبقى بوصالتنا دونما جدوى )..بهـذا يخاطب رائد الصعاليك 

وراهب الكلمات الحاملة الوجود االنساني..
ـ انـه يوخنـا دمـو يوسـف1943ـ  2003.. حسـب دائـرة االحوال 
الشـخصية الكركوكلية.. وجان دمو اديبا وشاعرا ومرتجما وقارئا 
نهمـا لـالداب العاملية التـي تركت بصمتهـا البائنة عـىل نصوصه 
الشـعرية التي بدأ كتابتها ونرشها مع سـبعينيات القرن العرشين 
منطلقـة من مدينـة النـار االزلية واالفـق املعريف املتمثـل بجماعة 
كركوك(فاضل العزاوي ورسكون بولص ومؤيد الراوي وصالح فائق 
وانور الغساني وجليل القييس..اضافة اىل جان دمو الحالم..الثوري 
املنحدر من الفقر الذي فرض نفسه عىل ان يكون ايقونة مجموعته 
الشـعرية (أسمال) 1993...التي طبع نصوصها السبعة والعرشين 
نصـا بعنواناتهـا التي تجـردت منهـا اربعة عرش نصا مسـتدعية 
املستهلك (املتلقي) لالسـهام يف وضعها بعد استيعاب وتحليل املتن 
النيص.. فاضل جواد..أما بعد وفاته فقد جمعت نصوصه املنشـورة 
وكان حصيلتهـا مجموعتان شـعريتان هما( بني الشـعر والحياة) 
و( اقذف بغنائك.. سـقوطي يمتع جوهر الروح)..كما له ( يوميات 

صعلوك انطاكيا)..
ـ جان دمو..كتب قصيدة النثر الجنس الشـعري الحداثي..املتجاوز 
للقوالب الجاهزة..(العمود الشعري والتفعيلة)..بروح متمردة عىل 
واقعهـا املنهار..  باسـاليب فنتازية وغرائبية  وفق مزاجية خالصة 
تعتمـد االلفـاظ اليومية واملكانيـة (الشـارع /الحانـة/ العرفة/
املقهـى/ مركـز الرشطـة/...) والتـي شـكلت منطلقـه وتوهجه 

الشعري 
ها انا يف سبييل اىل ممارسة انسانيتي

الغرفة مربعة..وكذلك قلبي
مع آخر سجائري يتخذ القلق مكانه االشد توحشا

فالشـاعر يوظف اللغة املتفجرة بالفاظها املولدة..املكتظة بالحزن 
الشـفيف الذي يكشـف عما يولج يف داخله من رصاع خفي مع ذاته 

املأزومة..
حتى يف االنهار التي ال قيلولة لها

ستبقى موسيقى صمتك اكثر صخبا وغرابة
من جدل الرعب الذي    يلفنا

فالشـاعر يف نصـه يحاول ان يرسـم الصور املتداخلة التي تكشـف 
عن الحالـة الوجدانية من خالل تطويعه اللغـة املحكية يف محاورة 
هواجسـه الذاتية للكشـف عـن دواخلـه والواقـع املوضوعي بلغة 

موحية بعيدة عن الخطالبة والتقريرية..
تعلمت ان أكون أنا

واترك للواقع..أن يتكفل ما فسد
فصور الشـاعر منبعثة من عمق الوجـدان املكتظ باوجاع الذاكرة..
وهـو يمزج مـا بـني الحقيقـة واملجاز/والواقـع واملتخيل..فيوثق 
اللحظة املشـهدية بتعبريات تكشف عن انطباعات ذهنية متناسقة 

ومتناغمة معها..
املساحة تقترص..والحقيقة تتآكل

الجمال غرفة بائسة
مهجورة

فالشـاعر يعتمد يف تحقيق البنية النصية عىل تقانات فنية تنحرص 
يف  التكثيـف وااليجاز واالختـزال الجميل ليخلق نصـا متفردا بغناه 

الشعري عرب نسيج(يمسح غبار الحياة) عىل حد تعبري بيكاسو..

@kÁaäNNÏflÜ@Êbu
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أفـادت يكتريينا مورافسـكايا، خبرية التغذية الروسـية بعدم الجمع بني 
البطاطـس واللحـوم وبـني العصائد والحليب، مشـريًة إىل تشـري أنه من 
الخطأ الجمع بني النشـويات والربوتينات وخاصـة ذات األصل الحيواني 
(الخبـز مـع اللحم، البطاطس مـع اللحم) وكذلك مـع الحليب ومنتجات 
األلبان املخمرة (العصيدة مع الحليب، العصيدة مع السكر) ومع الفواكه 

وعصائر الفواكه“.
وتضيف، من املهم للجسـم عمل الجهـاز الهضمي بصورة صحيحة وفقا 

لخصائصه:
- رسعة هضم املواد الغذائية املختلفة؛

- وكل مادة تحتاج إنزيمات خاصة لهضمها وامتصاصها؛
- إفراز عصري املعدة لهضم األطعمة املختلفة يكون مختلفا؛

- هضم الربوتني يحتاج إىل وسـط حاميض، أما الكربوهيدرات فتحتاج إىل 
وسط قاعدي.

وتشـري إىل أن تنـاول مواد غذائيـة غري متوافقة يجرب الجسـم عىل إنفاق 
كميـة كبرية من الطاقة لهضمها، فعندما يتم هضم مادة ما، ولم يكتمل 
هضـم مادة أخرى مختلفـة يضطرب عمل األمعاء، وتبـدأ عملية التعفن 
والتخمـر، التـي تشـري إىل أن الطعـام لم يهضـم ولم يمتـص، وبالتايل ال 

يستفيد الجسم من املواد املغذية، وترتاكم فيه السموم.

مع انحسار السـاللة الرئيسة يف 
”أوميكرون“، بدأت تظهر ساللة 
بـ“أوميكـرون  تعـرف  فرعيـة 

الخفي“.
وجرى رصد هذه السـاللة للمرة 
 ،2021 االول  كانـون  يف  األوىل 
وانترشت برسعة كبرية يف أرجاء 

.“BA.2” العالم، وحملت اسم
وعـىل الرغـم مـن أن الخـرباء ال 
يزالون يدرسون هذه الساللة، إال 
ان تقريرا ملنظمة الصحة العاملية 
يختلـف عن الطفرات السـابقة، 
بسبب تركيبه الربوتيني الخلوي.

ومـن أبـرز أعـراض ”أوميكرون 
الخفي“ هو ”الدوخة“، وبحسب 
السلطات الربيطانية، فقد تستمر 
هـذه الدوخة طـوال اليـوم، ويف 

حالة كانت مسـتمرة أو شديدة، 
يجـب عـىل الشـخص مراجعـة 

الطبيب.
وهناك عارض آخـر يأتي مبكرا، 
هو الشعور باإلرهاق، بما يشمل 

أملا يف العضالت.
أخـرى  أعـراض  وهنـاك 
لـ“أوميكـرون الخفي“ تتشـابه 
من ساللة ”أوميكرون“ املنحدرة 

من فريوس كورونا، وتشمل: 
التهاب الحلق.
سيالن األنف.

العطس املتكرر.
وهناك أعـراض أقل شـيوعا مثل 
الطفـح الجلـدي والتعـرق اللييل 
وآالم يف الظهر وغريها الكثري، التي 

أبلغ عنها مصابون باملتحور.

حـل،  ولهـا  مشـكلة  كل  بالتأكيـد 
ومشـكلة تنظيـم الوقـت يوجـد لها 
آالف الحلـول، لكننـا يف هـذه الفقرة 
سـنتعرف عىل الطرق العـرشة األكثر 
نجاحـاً التـي يمكن أن تحـل لنا هذه 
املشكلة، وتساعدنا عىل العيش بهناء 
بدون الخـوف من مواجهتنا للفشـل 
يف تنظيـم وقتنـا يوميـاً. فيما ييل 10 
طرق مثالية ستساعدك بالتأكيد عىل 

تخّطي هذه املشكلة.
1 - تخلّيص من الذنب

تعلمي أن تتجاهيل إحساسك بالذنب، 
ألنه ال يوجد أي سبب للشعور بالذنب؛ 
بـدالً من التفكري يف عـدم وجودك مع 
طفلك أثناء فرتة عملك، أخربي نفسك 
بأنـك تقومني بهذا العمـل ألجله، من 
أجل توفري فرص دراسـية ممتازة له 
يف املستقبل، وربما تستطيعني ادخار 
قسـم مـن دخلك السـنوّي مـن أجل 
جمع املال الكايف إلرسـاله للدراسة يف 

الجامعة عندما يكرب.
2 - تواصيل مع صاحب العمل

يجب التحـدث مع صاحـب العمل أو 
قسـم املـوارد البرشيـة عنـد حاجتك 
لوقـت إضـايف لتقضيـه مـع العائلة، 
وبشـكل خاص يف فرتة الحمل أو بعد 
الوالدة مبارشة، حيث أصبحت معظم 
الـرشكات حول العالم تقـدم إجازات 

أمومة مدفوعة للنساء العامالت.
3 - اجعيل صباحك سلساً

مليئـة  بابتسـامة  صباحـك  ابدئـي 
بالثقـة، حـّرضي وجبـات األطفال، 
واصنعـي اإلفطـار البسـيط للعائلة؛ 

حـاويل أن ترتبـي أمـورك يف املسـاء 
بحيـث تسـتيقظي يف الصبـاح التايل، 
وتراجعي جدول املهمات اليومي الذي 
قمتـي بتقسـيمه بينك وبـني زوجك، 
واخترصي الوقت الالزم يف البحث عن 
”املفاتيح“ مثـًال، بوضعك لكل األمور 
التي تحتاجينها –بـدءاً من املفاتيح- 
بالقرب من باب املنزل، بحيث تأخذين 
أثنـاء  مسـبقاً  املضبوبـة  األغـراض 

خروجك من املنزل مبارشة.
4 - البحث عن روضة أطفال مناسبة

إن كان عمر طفلك ال يسـمح بدخوله 
للحضانـة ”املرحلـة التحضريية التي 
تسبق التسـجيل يف املدرسة“، فيمكنك 
البحث عن مركز لرعاية األطفال خالل 
النهـار، بعـد التأكد من أن هـذا املركز 

مؤهل ومناسب ويستحق ثقتك؛ أما إن 
كان طفلك بالعمر املناسب فال ترتّددي 
بتسـجيله يف الحضانة، بهذه الطريقة 
تعليميـة  مهـارات  طفلـك  يكتسـب 
جديـدة، وبنفس الوقـت تملكني وقتاً 

كافياً للعمل خالل النهار.
5 - إنشاء أو تنظيم تقويم عائيل

ملـاذا التقويـم العائـّيل مهـم للغاية؟ 
األمـر بمنتهى البسـاطة، بمسـاعدة 
التقويم العائّيل يمكنك أن تحددي كل 
األمـور التي يجب عليـك فعلها خالل 
األسـبوع، مثـل دفـع الفواتري ورشاء 
البقالـة، ودفـع مسـتحقات حضانة 
األطفال...إلـخ. بهذه الطريقة يمكنك 
أن تتجنبـي أي نوع من املفاجآت غري 
املتوقعة خالل األسبوع، كما تضمني 

عـدم التقصـري يف أمر يخـص عائلتك 
بحيث تعطيها األولوّية دائماً.

6 - ال تتجاهيل زوجك وأطفالك بسبب 
العمل

يمكنـك أن تطوري حياتـك الزوجية، 
مثـًال يمكنـك أن تقومـي باالتصـال 
بعائلتـك خالل فـرتات االسـرتاحة يف 
العمل، كمـا يمكنـك بالتأكيد ضمان 
عدم تفويت أي حدث يخص أطفالك، 
مثـل عـروض املدرسـة السـنوية أو 
مدرسـة  يف  األمـور  أوليـاء  اجتمـاع 

طفلك.
7 - ال تقومـي بإهـدار أي لحظة من 

يومك
حاويل تفقد بريدك اإللكرتوني والقيام 
بمكاملـات العمل بعد أن ينام أطفالك، 

كمـا يمكنـك التقليـل من مشـاهدة 
التلفـاز من أجـل قضاء وقـت أطول 
مع رشيك حياتك. أما يف مكان العمل، 
فابتعـدي عـن مصـادر اإللهـاء مثل 
النميمـة مع زمالء العمـل أو التحدث 
بالهاتـف أو تصفـح اإلنرتنـت، وذلك 

لضمان زيادة إنتاجيتك يف العمل.
8 - خصيص وقتاً عائلياً أسبوعياً

مهمـا كانـت ضغوطات العمـل التي 
تتعرضني لهـا، يجـب أن تتأكدي من 
إخفاء غضبك أو إرهاقك الناتجني عن 
العمل عند العـودة للمنزل، كما يجب 
عليـك أن تقومـي بتخصيـص وقـت 

أسبوعي لقضائه مع أطفالك.
9 - بعض الوقت لرشيكك أيضاً

باإلهمـال،  رشيـكك  يشـعر  عندمـا 
سـيقوم بخلق مشاكل بشكل الإرادي 
لتذكريك بوجـوده يف حياتك، وهذا أمر 
طبيعي. لذلـك من الـرضوري للغاية 
الوقـت  بعـض  بقضـاء  تقومـي  أن 
الرومانيس مع زوجك من فرتة لفرتة. 
10 - أنـت تحتاجـني لبعـض الوقـت 

الخاص بك أيضاً
مـن خـالل إدارتـك للوقـت بحكمـة، 
سـتتمكنني مـن الحفاظ عـىل عملك 
ورعاية عائلتك وضمان قضاء الوقت 
مع زوجك وأطفالـك؛ ولكن حاويل أن 
تخلقي بعض الوقت اإلضايف لتصفية 
ذهنـك، فأنت تحتاجـني لوقت خاص 
بك حتى ولو كان هذا الوقت هو نصف 
ساعة كل يوم، فاملهم هو أن ترتاحي 
-ولو لفرتة قصـرية- من الضغوطات 

اليومية التي تواجهينها.
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يف ظـّل تفّيش جائحـة كورونا، وما 
يرتّتـب عليهـا مـن وجـوب ارتداء 
الكمامـة يف األماكـن العاّمـة، بات 
قسـم كبري مـن النـاس يعاني من 
ظهور حبوب الشباب فيما تفاقمت 
هـذه املشـكلة عنـد املعانـني منها 

أصًال.
ارتـداء الكمامة، يرتّتب عليه عوامل 
زيـادة  إىل  مجتمعـًة  تـؤدي  عـّدة، 
حساسـية البـرشة وتهيجها، وذلك 

لألسباب التالية:
- تتمتع البرشة يف الوضع الطبيعي 
بدرجـة حموضـة منخفضـة نوًعا 
ما تـرتاوح بني 5-4، وهـي الدرجة 
تـوازن  عـىل  للمحافظـة  املثاليـة 
البـرشة الصحـي، ونمـو البكترييا 

النافعة عىل سطحها.
لكن  ارتداء الكمامة يؤدي إىل تجمع 

الزيـوت والعرق، األمـر الذي يحدث 
بدوره خلًال يف تـوازن البرشة. وهذا 
ما قد يـؤذي البرشة يف حـال وجود 
أمراض جلدية أخرى، مثل: اإلكزيما 

أو الوردية
- نتيجة التعرق والتنفس، تتسـبب 
الكمامـة بتكويـن بيئة رطبـة، ما 
الوجـه  مسـام  تسـكري  إىل  يـؤدي 
وتوفري بيئـة جيدة لنمـو البكترييا 

املسببة لحبوب الشباب
- يؤثـر االحتكاك الناتـج عن ارتداء 
الكمامة وخلعها بشـكل مستمر إىل 

زيادة تهيج وحساسية البرشة
لنوع الكمامة دور أسايس

الكمامـات  أنـواع  بعـض  يحتـوي 
الطبيـة عـىل مـادة معقمـة تدعى 
 .Formaldehyde الفورمالديهايـد 
وقـد تتسـّبب هـذه املـاّدة بتهيـج 

البرشة عند بعض األشخاص.
كذلـك، هناك أنـواع مـن الكمامات 
مكّونة من من مواد صناعية  تسبب 

حساسية البرشة.
هناك إرشـادات عّدة عليـك اّتباعها 
للحـّد من ظهـور الحبـوب أو الثور 

الناتجة عن الكمامة:
1 -  غسل الوجه

-  غسـل الوجه قبل ارتداء الكمامة 
بغسول مناسب لنوع البرشة عىل أال 
يحتوي عىل كحول أو مواد كيميائية 

تعمل عىل تهيج البرشة
- غسله مرتني يومًيا عىل األكثر من 

دون فركه بشدة
-غسـله بامليـاه الفاترة وتنشـيفه 

بمنشفة ناعمة
2 - ترطيب الوجه:

خطـوة أساسـية للحـّد مـن تهّيج 

وجفـاف البـرشة. ويجـب اختيـار 
الكريم املرّطب وفًقا لنوع برشتك

3 -  استخدام واقي الشمس:
ينصـح باسـتخدام واقـي شـمس 
مناسـب لنوع البرشة بكمية وافية 
حتى يف حال ارتداء الكمامة، وإعادة 

وضعه مرات عّدة خالل اليوم
4 - اسـتخدام الكمامات املصنوعة 
من مـواد طبيعية، مثـل: القطن أو 

الحرير
حجـم  ذات  كمامـة  اختيـار   -  5

مناسب بحيث تغطي الوجه بشكل 
ثابـت، لتجنب احتكاكهـا مع الجلد 

وتهيجه بشكل أكرب
6 - استخدام ضمادات للحبوب

إّياك ومستحرضات التجميل!
مستحرضات التجميل تسّكر املسام، 
األمـر الـذي يعـّزز ظهـور حبـوب 
الشـباب. لذلـك، ينصح خـالل هذه 
الفرتة بعدم استخدام مستحرضات 
التجميـل واالكتفـاء بوضـع واقي 

شمس قبل لبس الكمامة.

 لعيد الحب فوائد كثرية عىل صحة 
القلـب والجسـد مًعا، فهـذا اليوم 
املحبـني  معنويـات  فيـه  ترتفـع 
الهدايـا  باالحتفـال مًعـا وتبـادل 

ويؤثر أيًضا إيجاًبا عىل صحتنا.
 لذلك نستعرض أطعمة تعزز املزاج 

وتقوي الرغبة الجنسية وتشمل:
الشـهوة  يعـزز  الجينسـينج   -  1

الجنسية
للحصول عىل لذة وزيادة الشـهوة 
الجنسية يعّد الجينسنج من األنواع 
الطبيعية املعروفة املثرية للشهوة، 
ولكنه يعمل أيًضا كمنشط للذكور 
حيث يؤدي إىل اسرتخاء العضالت، 
هرمـون  مسـتويات  وزيـادة 

التستوستريون.
2 - التني يعزز الصحة الجنسية

األشـخاص  تيقـن  قـرون،  منـذ 
كبـرية السـن أن التني الربشـومى 
وسـيلة لتصحيـح الخلـل الجنىس 
أو  التحمـل،  العقـم، وقـوة  مثـل 
عدم القدرة عـىل االنتصاب، وكان 

جزء كبري من األسـاطري والثقافة 
القديمة، وأكثر من مرة يشار إليه 
أنه يعـزز الخصوبة ويعزز العالقة 

الجنسية.
3 - العسل

أشـار الخـرباء إىل أن بـالد فـارس 
القديمة كانت تخصص مدة شهر 
كامل لـرشب املرشوبات املصنوعة 
من العسل بعد زواجهم، معتقدين 
أن ذلك سيسـاعد عـىل بداية زواج 

فـإن مصطلـح  وبالتـايل  ناجـح. 
”شهر العسل“ آت من هذه البالد.

4 - عرق السوس
يعترب عرق السوس من املرشوبات 
الجنسـية  اإلثـارة  تكثـف  التـي 

والشهوة. 
ويحتـوي عرق السـوس عىل مادة 
االسرتوجني النباتي، وهو معروف 
أنه يؤثر عىل الهرمونات الجنسية.

5 - الثوم

مع أنه يسـبب رائحة كريهة للفم 
ولكن يف الواقع، لقد ثبتت األبحاث 
أن الثوم منشط جنيس منذ أساطري 

مرص القديمة.
وترجع فائدة الثوم يف تقوية الرغبة 
”األليسـني“،  مـادة  يف  الجنسـية 
التي تحسـن من تدفق الدم وتعزز 
الشعور باليقظة، مع زيادة القدرة 
عـىل التحمـل، وموجـة عالية من 

الطاقة.
6 - السبانخ

السـبانخ تعـّد واحـدة مـن أفضل 
املنشـطات يف العالـم التـي تعـزز 
القدرة والرغبة الجنسية، الحتوائها 

.“androstenone” عىل مادة
7 - التمر

Image result for التمر
لـزج،  التمـر  أن  الخـرباء  أوضـح 
وداكـن، وغني بالعنـارص الغذائية 
والفيتامينـات واملعادن التي تجدد 
الطاقة، وتنشـط الجسم. كما أنه 
غني باألحماض األمينية، ما يعزز 

القدرة عىل التحمل الجنيس.
هذه الفاكهة الحلوة واللزجة يمكن 
أن تكون الغذاء املثايل لخلق أمسية 

رومانسية مع رشيك حياتك.
8 - التوت

التوت يحتوي عـىل كمية مرتفعة 
من الزنك، واملواد الغذائية التي تعد 

املفتاح لتحفيز الرغبة الجنسية.
9 - السلمون

السـلمون مصـدر كبـري للربوتني، 
وغنـي بأوميجـا 3 التي ثبـت أنها 
ترفع مسـتويات السـريوتونني يف 
الدماغ، وبالتايل تحسن املزاج. كما 
يحتوي سمك السـلمون أيًضا عىل 
فيتامينات A، D، B والكالسـيوم، 

املعروفة لزيادة الدافع الجنيس.
10 - الكاكاو

يعمـل الكاكاو عىل زيـادة هرمون 
باسم  واملعروف  ”األوكسيتوسني“ 
هرمون الحب، كما أنه يعزز املزاج 
والرغبـة الجنسـية لـدى الرجـال 

والنساء.

ŸnÓi@¿@ŸjÓj†

ÛËia@Ú‹�€

@ÒÜb»è€a@ÊÏflãÁ@åç»m@Ú‡»†c@Zk®a@áÓ«@Újéb‰∑

Úflb‡ÿ€a@kjèi@lbjì€a@lÏj®@Ô»Ój†@x˝«

Ô€ç‰fl@7iám

ÚrÌáy@pbéaäÜ

@êi˝æa@—Óƒ‰m@¿@Ú€b�»œ@7iám@paÏ�Ç
ùÓÓjn€a@…‘i@Âfl@Übvè€aÎ

Ak®a@áÓ«@‚ÏÌ@xaÎç€a@aÎäâya

تعتقد كثريات أنَّه من املستحيل 
تنظيف بقـع التبييض، البارزة 
عـىل املالبس والسـجاد. إال أنَّه 
ـر بعض طرق  يف الواقـع، يتوفَّ
التدبري املنزيل املُسـاعدة يف إزالة 
هذه البقع العنيدة عن األقمشة 

املختلفة، وفق اآلتي:
الطريقة األوىل: ُتشطف البقعة 
بمـاء بـارد إلزالـة أكـرب قـدر 
، ُيخلط القليل  ممكن منهـا. ثمَّ
من الـ“بيكينغ صـودا“ باملاء، 
ُبغية تشـكيل عجينة سميكة. 
وتوضـع األخرية عـىل البقعة، 
، ُتزال  . ثـمَّ وتـرتك حتَّى تجـفَّ

العجينة، بواسطة فرشاة.
ُيصـبُّ  الثانيـة:  الطريقـة 
الكحول (سبريتو) عىل كرة من 
القطن، وُتفرك بها البقعة، بعد 
أن تقلـب قطعـة املالبـس عىل 

جهتهـا الخلفيَّة، نظرًا إىل قدرة 
الكحـول عىل إزالة األصباغ عن 

النسيج.
يف حال تأثري بقع التبييض عىل 
ة، ُيمكن  لون القطعة األساسـيَّ
فقـدت  التـي  البقعـة،  صبـغ 

لونها.
4 خطوات إلزالة بقع التبييض 

عن السجاد
| ُتمـزج أربعة أكـواب من املاء 

الدافـئ، مـع ملعقتني كبريتني 
من الخلِّ األبيض.

| يوضـع الخليط عـىل البقعة، 
وُيرتك لخمس دقائق.

، ُتفـرك البقعة، بواسـطة  | ثمَّ
أو  القمـاش  مـن  قطعـة 

إسفنجة.
رة  | ُتشـطف املنطقـة املتـرضَّ
من السـجادة بماء بارد، حتى 

تختفي رائحة الخل القويَّة.

توصـل باحثـون إىل أن إقدام العشـاق عىل الزواج 
يف يـوم ”عيد الحب“، 14 فربايـر، أمر غري محبب 

الحتمال انتهائه بالطالق.
ووجدت الدراسـة التي قادتها جامعة ملبورن، أن 
األشخاص الذين يتزوجون، يف 14 فرباير، هم أكثر 
عرضـة لالنفصـال بنسـبة 37 %، وأقـل احتماال 
بنسبة 45 % لالحتفال بالذكرى السنوية الثالثة، 

مقارنة بحاالت الزواج يف أيام أخرى.
وتبني الدراسـة التي شـملت أكثر من 1.1 مليون 
حفـل زفـاف هولندي، أن 6 % من حـاالت الزواج 
يف عيـد الحب، قـد فشـلت يف غضون 3 سـنوات، 
مقارنـة باملتوسـط البالغ 4 %. وقـال الباحثون، 
إن العشـاق الذين تزوجوا يف عيد الحب، كانوا أكثر 
احتمـاال للعيـش معا مـدة أقل من عـام. وتنص 
الدراسـة عىل ما ييل: ”إن فرصـة الزواج يف تاريخ 
خـاص، يمكـن أن تؤدي إىل التزامـات زواج أرسع 

وأقل جودة يف املتوسط، ما قد يزيد من قابلية تأثر 
العالقة الزوجية سـلبا“. وكانـت مخاطر الطالق 
أعىل، بشـكل غري متوقـع، بالنسـبة ألولئك الذين 

يتزوجون يومي االثنني  والثالثاء. 
والجدير بالذكر، أن متوسـط عدد حفالت الزفاف 
يف أيام األسـبوع، يصـل إىل 313 عىل مدار العام يف 
بريطانيـا، إال أنـه يقفـز إىل 1039 حفـال يوم 14 

فرباير. 
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املقادير
الطرشـانة  مـن  أكـواب   ٣

املجففة
4 قطع صغرية من لحم الغنم

بصلة صغرية
٣مالعق زيت

نصـف ملعقـة طعـام معجون 
الطماطم

كوب و نصف من السكر
ملعقة طعام من الوز املقطع

طريقة التحضري
 ٣٠ ملـدة  الطرشـانة  نقـع   .١

دقيقة.
٢. هـرم البصـل ثـم تحميصه 

حتى يذبل.
٣. ُتضـاف قطـع اللحمـع عىل 

البصل، ثـم نضيـف عليها املاء 
ونرتكها حتى تنضج.

٤. نضيف اللوز بعد نضج اللحم 
و بعدهـا نضيف الطرشـانة و 

نقلل النار و نرتكها ١٥ دقيقًة.
٥. نضيـف معجون الطماطم و 
السـكر و نضيف املـاء ونرتكها 

الطبق حتى ينضج.
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إليـك؟  يعـود  القلـوب  هـذه  أّي 
اإلجابة عىل هذا السؤال قد تحمل 
الكثـري من الـدالالت التـي ترتبط 
بعاطفتك وشـخصيتك. إذاً، أمعن 
االختبـار  هـذا  يف  إليهـا   النظـر 
وانتقي منها ما يناسبك واكتشف 
حقيقة مشـاعرك وعواطفك قبل 

يوم الحب.
1 القلب املصنوع بواسطة اليدين

مـع  التعاطـف  شـديدة  أنـت 
األشـخاص املحيطـني بـك. كمـا 
أّنـك ُتبديـن الكثـري مـن االرتباط 
املقرّبـني منك.  بأولئك  العاطفـي 
لذا، فإّنك ُتظهرين اسـتعدادك ألن 
تبذيل الجهود والتضحيات من أجل 

رسـم االبتسـامة عىل وجوههم. 
بـل إّنك قـد تصبحـني عدوانية يف 

حـال تعـرض هـؤالء ألي موقف 
سيئ. فالعاطفة هي الهدف الذي 
إىل تحقيقـه وإىل  تسـعني دائمـاً 
إشـباع رغبتك يف الحصـول عليه. 
املشـاعر  املقابـل، ال تحبـني  ويف 

الكاذبة.
2 القلب ذو اللون األسود

األشـخاص  فئـة  إىل  تنتمـني  ال 
الذين يتسـمون بكثافة العاطفة 
وبالقدرة عىل تبادلها مع اآلخرين. 
الكثـري  تعنـي  ال  فالرومنسـية 
بالنسبة إليك. لذا، يمكنك أن تنيس 
أمـر بعـض األشـخاص املقربني 
منك لبعض الوقت. لكن، عليك أن 
تتنبهـي إىل أّن ال مباالتك قد تدفع 

اآلخرين إىل نسيانك أيضاً.
3 القلب األحمر املكسور

يبـدو أّنـك تعانـني مـن انكسـار 
عاطفـي يف هـذه األثنـاء. لـذا، ال 
يسـعك أن تفّكري بـأّي أمر آخر. 
وربما تظنني أن ال أحد يستحق أن 
تمنحيه حبك واهتمامك. وبالطبع 
هذا خطأ ألّن قطار الحياة يواصل 
سـريه بعـد أن يتوقـف عنـد كل 
محطـة.  لـذا، من الـرضوري أن 
تمـدّي قلبك بالطاقـة مجدداً وأن 
تتنشـقي بعـض الهـواء لكـي ال 
يدفعـك انكسـارك إىل أن تقومـي 
بخيارات عاطفية خاطئة. راجعي 
أخطـاءك املاضية كي ال يسـتغل 

بعضهم نقاط ضعفك.
4 القلب األحمر مع قبضة الباب

يحفـل قلبـك باملشـاعر، إال أّنـك 
ال تجرئـني عـىل إظهارهـا. فأنت 
يعـود  ربمـا  صامتـة.  معجبـة 
هـذا إىل عـدم ثقتـك التامـة بمـا 
تشـعرين به. لذا، مـن الرضوري 
أن تسـائيل نفسـك بشـأن هـذا 
األمر لكي ُتحسني االختيار ولكي 
تتفاعـيل مـع محيطك وال سـيما 
مع األشـخاص الذين يسعون إىل 
التقرب منـك. فصمتك قـد يودي 
بـك إىل االبتعـاد عـن الحـب وإىل 
عـدم اختبـار التجربـة العاطفية 
هـذا  تهمـيل  ال  إذاً،  الحقيقيـة. 
الجانب مـن حياتك أبـداً وافتحي 

الباب للشخص املناسب.  
5 القلوب الذهبية

التجربـة  تعيـيش  أن  تحبـني 
العاطفية من األلف إىل الياء. فهي، 
بالنسـبة إليك، مسـألة تحتاج إىل 
من يغذيها ويساعدها عىل النمو. 
لـذا، فأنـت ال تنسـني أّي لحظـة 
جميلـة عشـتها يف هـذا اإلطـار. 
كما أن مشـاعرك دائمة الحضور 
وتضفـي عـىل شـخصيتك الكثري 
مـن املـرح وتدفعـك إىل الشـعور  
الدائم بالتفـاؤل. لكن ليس عليك 
أن تواصـيل دائمـاً اندفاعـك مـن 
دون أن تفكري ملياً باألمور. فقد 

يسبب هذا وقوعك يف الخطأ.
6 القلـب األحمـر املصنـوع مـن 

الصوف
هل اخـرتت هذا القلـب؟ إذاً، أنت 
تنسـجمني ومشـاعرك وتعرفـني 
تماماً ما تريدين يف إطار العاطفة. 
لـذا، تولني تجربتـك العاطفية كل 
االهتمـام الـذي تسـتحق. فأنـت 
ال تخشـني ذلـك وال تخافـني من 
أن ترتتـب عليه نتائج سـيئة. إذاً، 
أنـت ُتحسـنني االختيـار وتثقني 
وال  قدمـاً  فامـيض  بخياراتـك. 

تتوقفي. 

يف أحـد األيام شـكت طفلة لوالدهـا ما تعانيه 
من مشـّقات الحياة..أخربته أّنها تعيش حياة 
تعيسـة وال تعلم كيـف تتجـاوز كّل املصاعب 
التـي تواجهها، فما إن تتغلّب عىل مشـكلة ما 

حتى تفاجئها الحياة بمشكلة أكرب وأقىس.
كان والدهـا طاهًيـا بارًعـا، طلـب مـن ابنته 
مرافقته إىل املطبـخ وهناك أحرض ثالث أوعية 
مألها باملاء ووضعها عىل النار وبمجرّد أن بدأت 
بالغليان وضـع حبات من البطاطـا يف الوعاء 
األول حبات من البيض يف الوعاء الثاني وحفنة 
مـن حبيبات القهوة يف الوعـاء الثالث، وتركها 
تغيل دون أن يقول شـيًئا.. أصاب الطفلة امللل 
وبدأ صربها ينفد، وراحت تتسـاءل عّما يفعله 
والدهـا.. وبعـد عرشيـن دقيقـة، أطفـأ األب 
الطيب النار، وأخرج البطاطا والبيض والقهوة 
ووضـع كّال منهـا يف وعـاء زجاجي شـفاف.. 
التفت بعدها نحو ابنته وقال: - ”ماذا ترين؟“ 
- ”بطاطا، وبيض وقهوة!“ أجابت مستغربة. 

- ”ألـِق نظرة أدّق!“ قـال األب: ”وامليس حبات 
البطاطا“.

 وكذلـك فعلت الطفلة فالحظـت أنها أصبحت 
طرية.

 ثّم طلب منها أن تكرس حبة البيض، فالحظت 
أّنها قد أصبح أقىس. 

أخريًا طلب منها ارتشاف القهوة فالحظت أّنها 
لذيذة ورسـمت عىل محّياها ابتسامة خفيفة. 
- ”أبي، ماذا يعني كّل هذا؟“ سـألت الصغرية 
يف عجـب. وهنـا رشح األب قائـال: - ”كّل من 
البطاطـا والبيـض والقهـوة واجهـت نفـس 
الظـروف (املاء املغيل السـاخن) لكن كّال منها 
أظهـرت رّد فعل مختلف، فالبطاطا التي كانت 
تبدو قاسـية قويـة، أصبحت طريـة ضعيفة 
والبيضـة ذات القرشة الهّشـة تحّول السـائل 
فيها إىل صلـب، أّما القهوة فكانـت رّدة فعلها 
فريـدة، لقد غرّيت لون املـاء ونكهته، وأّدت إىل 
خلـق يشء جديـد تماًمـا.“ صمـت األب قليالً 

ثـّم واصل: - ”ماذا عنِك أنـِت؟ عندما تواجهك 
ظروف الحياة الصعبة، كيف تسـتجيبني لها؟ 
هل تبديـن رّدة فعل كالبطاطـا؟ كالبيض؟ أم 
كالقهوة؟“ العربة املسـتفادة: تحدث يف الحياة 
من حولنا الكثري من األمـور، وتواجهنا الكثري 
من الصعاب واألحداث املؤملة، لكن ال يهّم منها 
يشء. فاملهـم حًقا هو كيف نختـار رّدة فعلنا 

عىل هذه الصعاب.
هل تحّطمنا وتجعلنا ضعفاء كالبطاطا؟

أم أّنها تحّولنا إىل أشـخاص قسـاة من الداخل 
كما هو الحال مع البيض؟

أّم أننـا نتعلّـم منها ونسـتغلّها يف تغيري العالم 
من حولنا، وخلق يشء إيجابي جديد؟.

- تم االحتفـال بعيد الحب ألول 
مرة يف 14 فرباير عام 496 بأمر 

من البابا غالسـيوس األول.
- توجـد أقدم قصيدة حب حتى 
اآلن يف لوحة من الطني منذ زمن 
السومريني؛ وتعود إىل نحو عام 

3500 قبل امليالد.
- لهـذا اليوم اسـم آخر هو يوم 
 / فالنتـني. وفالنتني  القديـس 
فالنتايـن أو فالنتينو هو كاهن 
مـن روما عاش يف القرن الثالث 

امليالدي.

- هـل تسـاءلت يوًما ملـاذا يتم 
اختيـار الورود الحمـراء يف عيد 
رومـا  إىل  ذلـك  يعـود  الحـب؟ 
الـورود  القديمـة حيـث كانت 
لـدى  املفضلـة  هـي  الحمـراء 

فينوس وهي آلهة الحب.
- هل تعلم أن امللك هنري الثامن 
كان عاشًقا للنساء ورومانسًيا 
للغايـة، حتـى أنـه تـزوج ب6 
نسـاء يف حياته؟ وهل تعلم أنه 
املسـؤول عن تحديد اليوم الذي 
يحتفل فيه بعيـد الحب؟ حيث 

يف سنة 1537 أصدر امللك هنري 
الثامـن امليثاق امللكـي؛ لتحديد 
14 فرباير عطلة رسمية، وعيًدا 

للحب.
- تـروي قصـة يـوم الحـب أن 
الثاني  كلوديـوس  اإلمرباطـور 
كان يمنع الشـباب عن الزواج، 
ال  بالقتـال  ينشـغلوا  حتـى 
بالـزواج، ويجعل منهـم جنوًدا 
أفضـل. ولكـن القـس فالنتني 

كان يزوج الشباب ًرسا!
أن  أخـرى  قصـة  وتـروي   -

”فالنتاين“ كان مسيحًيا ُسجن 
لرفضه عبادة اآللهة الرومانية، 
ليبعث له أصدقاؤه رسـائل من 

نافذة زنزانته الصغرية.
- وتـروي غالبيـة القصص أن 
”فالنتاين“ أعـدم يف 14 فرباير 

عام 269 بعد امليالد.
كنيسـة  يف  توجـد  اآلن،  إىل   -
القديس سـانتا ماريا جمجمة 
فالنتـني،  القديـس  إىل  ترمـز 
الزهـور  مـن  إكليـل  وعليهـا 

ورسوم منقوشة.

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ò5«Î@Úó”

اختر قلبًا لتعرف حقيقة عواطفك ومشاعرك قبل يوم الحب

ماذا تعلم عن يوم عيد الحب؟

بطاطا- بيضة- أم قهوة؟!

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

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
عيـد اليمـر عالنــــــــــاس كلهـا اسـرتاحت 
انـوح عليـك وعيـــــــونـي راحـت انـة  بـس 

الـراح   همــــــــــك  وي  الـراح  عـىل  التهتـم 
ينـالح بالصبــــــــــر  بالطـول  مـو  والعـايل 

بكلبـي احـط سـجني وبيــــــــــــدي اجوي 
فنـة اليكول انسـاك نصـني اســـــــــــــوي

العيـون  مـن  اقـوى  بالشـوف  الكلـب  ثـاري 
مدفــــــون بالكلـب  العـني  التضيعـة  يعنـي 

كدولة  بالربتغال  تعرتف  إسبانيا   -  1668
مستقلة.

لوالية  تابعة  جامعة  أول  تأسيس   -  1795
أمريكية يف الواليات املتحدة وهي جامعة والية 

كاروالينا الشمالية.
سويرسا،  بحياد  تعرتف  األمم  عصبة   -  1920
مدى  عىل  سويرسا  تبنته  الذي  املوقف  وهو 

قرون.
يرتاجع  هتلر  أدولف  النازي  الزعيم   -  1942
عن فكرة غزو بريطانيا واملعروفة باسم ”أسد 

البحر“.
1946 - اختيار مدينة نيويورك األمريكية مقرًا 

لهيئة األمم املتحدة.
لها،  نووي  تفجري  بأول  تقوم  فرنسا   -  1960
التي كانت تحتلها مكاًنا  الجزائر  اختارت  وقد 
أرضار  أي  تتجنب  كي  وذلك  التجربة  إلجراء 

يمكن أن تنجب عنها.
1974 - االتحاد السوفيتي يطرد األديب والكاتب 
من  وتجرده  البالد  من  سولجنيتسني  ألكسندر 

جنسيته بسبب معارضته للحكم.
1984 - اختيار قسطنطني تشرينينكو سكرتريًا 

عاًما للحزب الشيوعي السوفييتي.
1991 - قصف ملجأ العامرية يف بغداد مما أدى 

إىل استشهاد 408 شخص.
2011 - املجلس األعىل للقوات املسلحة الحاكم 
فيه  يعلن  دستورًيا  إعالًنا  يصدر  مرص  يف 
العمل  ويعلق  والشورى  الشعب  مجليس  حل 

البالد  شئون  إدارة  توليه  ويعلن  بالدستور، 
إجراء  لحني  أو  أشهر  لستة  مؤقتة  بصفة 

االنتخابات الربملانية والرئاسية.
املُدن  من  عدٍد  يف  ُمظاهراٍت  اشتعال   -  2015
أوزكه  املُراهقة  ُجثَّة  عىل  الُعثور  إثر  الُرتكيَّة 
وأُحرقت  اغُتصبت  أنها  تبنيَّ  التي  أصالن  جان 

من ِقبل سائق ميكروباص وُمساعداه.
وإصابة  األقل  عىل  شخصاً   30 مقتل   -  2017
82 آخرين جراء تفجري انتحاري يف مدينة الهور 

الباكستانية.
الشقيق  غري  األخ  نام،  جونغ  كم  مقتل   -    
للرئيس الكوري الشمايل كم جونغ أون عىل يد 

امرأتني يف مطار كواالملبور الدويل يف ماليزيا.
إمرباطور  تدين  أمريكية  محكمة   -  2019
لويرا  غوزمان  خواكني  املكسيكي  املخدرات 
الشهري بإل تشابو، وتجده مذنًبا بجميع التهم 
املوجهة إليه، وتحدد يوم 25 يونيو 2019 موعًدا 

للنطق بالحكم النهائي.
مركبة  ة  ُمهمَّ اختتام  ُتعلن  ناسا  وكالة   -    
سنة،   15 دامت  التي  املريخيَّة،  أبورتيونيتي 
أن  بعد  تشغيلها  إعادة  يف  الُعلماء  فشل  بعدما 
توقفت عن العمل خالل شهر ُحزيران (يونيو) 

.2018
إيطاليا  يف  جديدة  حكومة  تشكيل   -  2021
للبنك  السابق  الرئيس  دراجي  ماريو  برئاسة 
املركزي األوروبي، بعد استقالة حكومة كونتي 

الثانية.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
أبـــــــراج

ال تنزعـج برسعة من مشـاكلك العاطفّية. توقع 
اليوم مفاجأة مدهشـة من الحبيب، ولكن سيكون 
رد فعلـك غريبا للوهلة األوىل، فأنت لسـت معتادا عىل 
أن تكـون متلقيا للمبادرات الرومانسـية منه. عليك أن 

تتحىل بالقوة لكي تترصف بشكل يبتعد عن الزيف.

تشـعر أنك مضغوط جدا بسـبب كثرة األعباء. 
ربمـا ال تسـتطيع مواصلـة العمل بسـبب عدم 
قدرتـك عـىل الرتكيز. قد ينشـأ خالف مـن الصعب 
تدراكه أو تسـويته خاصـة إذا كنت متمسـكا بوجهة 
نظـرك. كلمـا كنـت مرنا، أصبحـت األمور سـهلة من 

حولك.

ترغـب اليوم يف السـفر للخارج. لـن يتعاطف 
البعـض معك يف هذا اليوم ألنك ال تعرب عن حزنك 
بالكالم ولكنك تتنهد فقـط! ننصحك بأال تقص أي 
تفاصيل عن حياتك ألي شخص. تذكر أنه من املهم جدا 
أن تتعلم دروسـا من هذه الحياة وأول هذه الدروس أن 

تعرف متى تصمت ومتى تتكلم.

مزاجـك متقلـب إىل حد ما اليـوم، فتارة تكون 
هادئا وأخرى ترغب يف القتال. تسـتمتع بجمال 
الـيشء ومظهـره ولكنـك ال تحاول االهتمـام به أو 
املحافظة عليه. إعطاء هذا اليشء لشـخص آخر كهدية 
ربمـا يكون أفضل حل. ال تقطـع اتصاالتك بمن حولك 

وستجد أن كل يشء عىل ما يرام.

تالحقك اليوم بعض األفـكار والهواجس التي 
تخص عالقتك العاطفية. تهتم اليوم باكتشـاف 
حقيقـة عالقتك بشـخص مـا ألن هـذه العالقة ما 
زالت غامضة بالنسـبة لك. ال تعـرف كيف تتواصل مع 
الحبيب. تنتظر وقتـا طويال حتى تتخذ أي قرار ولكنك 

يف النهاية ستنفذه!

إن كنـت تعانى من ضغوط بسـبب األقسـاط 
والديون فتَحل بالشجاعة ملواجهتها وابحث عن 
الحلفاء واملساندين. مرحلة مؤقتة والبّد للشمس أن 
ترشق من جديد. التركن لألفكار السـوداوية واستعمل 
عقلـك لتجـد املخـرج املناسـب. ال تندفـع يف تكويـن 

صداقاتك كي ال تندم فيما بعد.

األصدقاء واألرسة وكل مـن يهمك أمره يعيش 
حالة من الحـزن واألىس اليـوم. ربما تالحظ أن 
املحيطـني بـك جميعـا غري قادريـن عـىل التواصل 
بوضـوح بسـبب الظروف التـي يمرون بهـا. حاول أن 
تتحكم يف أعصابك حتى تتجنب االنفعال املفاجئ. ابتعد 

عن األجواء املتوترة بقدر املستطاع.

تحاول أن تقوم بعملـك اليوم عىل أكمل وجه. 
تستطيع التعامل مع أي تحد يواجهك اليوم بكل 
سهولة. أصعب يشء قد يواجهك اليوم هو التعامل 
مـع األمـور العاطفية. تبحـث عن الحـب وتبحث عن 

شخص يهتم بك وبمشاعرك.

أنت متوتر جدا هذا اليوم بسـبب تغري وتدهور 
للمعركـة،  اسـتعد  العائليـة.  األوضـاع  بعـض 
فالبعـض قد يخـاف بمجرد أن ينظر خـارج منزله 
ويـرى ما يحدث حولـه، ولكنك ال تخش شـيئا. الروح 

القوية الشجاعة هي سالحك الوحيد هذا اليوم.

مـن الصعب جدا أن يتعامل أي شـخص معك، 
خاصة يف األيام األخرية. عليك أن تتحدث بطريقة 
موضوعية وعقالنية. مشاعرك وعواطفك قد تسبب 
لك كارثة وربما تجعلك تخرج من مشـكلة إىل مشـكلة 
أكـرب. كل ما تحتاج اليـوم هو أن توازن بـني العاطفة 

والعقل.

ربمـا تكون انفقت أو ادخرت مبلغا من املال يف 
الفرتة املاضيـة. من الواضح أنك سـتعيد ترتيب 
حسـاباتك حتى تحقق السعادة واملتعة لنفسك وملن 
حولـك بدال من الشـعور باإلحباط وخيبـة األمل. تبدو 

غريبا اليوم وكأن عقلك انفصل عن باقي جسدك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنـت تجاهد من أجـل تحقيق يشء مـا اليوم. 
اهتـم بالتعليقـات والنصائـح التي أخـربك بها 
اآلخـرون خـالل الفـرتة األخـرية بشـأن انفعالـك 
وعصبيتك الزائدة. ال تقلق فمن حولك سيسـامحونك يف 

النهاية. ابذل قصارى جهدك حتى تتحكم يف أعصابك.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1بطلة كأس العالم لكرة القدم 

o 2006 نصف طعام
2طري طويل األرجـل واملنقار 
املعنـى  لتفسـري   o سـئم   o

واالستطراد.
األوامـر  مـن  3مجموعـات 
o للكمبيوتـر لعمـل يشء مـا

متالزمـة االلتهـاب التنفـيس 
الحاد.

4قرب o حيث يلتقي امللتقون.
5مجموعـة طقـوس وتقاليـد 

لحدث ما o احد الوالدين
6أخطأ o قدح وذم شعرا o سأم 

وضيق من بطء مرور الوقت.
7للنداء o عكس منغلق

 o الشـديدة  النـار  8السـنة 
متشابهات

9نصـف خروج o توقف لعمل 
القيـام  أثنـاء  جانبـي  يشء 

برحلة أساسية.
10بطلـة كأس العالـم لكـرة 
القدم o 1998 استجد وأظهر 

لونا جديدا.

رأيس
1بطلة كأس العالم لكرة 

القدم 1994.
باألسـنان  2يقطـع 
وخاصـة اللحـم o مدينة 

باكستانية.
3أشـياء غري مفهومة أو 
صعبـة الفهـم o يصيبه 

الجنون.
4فعـل أمـر يقـال عنـد 

الصالة o خوف مريض
5ارتفع وعال.

6بحـر o فجـوات بالغـة 
الصغر يف الجسم أو ورق 

النبات.
o مـن  7عكـس الحـرب 

ينعق.
8نصف نبات o ما يوضع 
عـىل األثـاث لحمايته أو 

لزينته فتفرش عليه.
نـادي  يف  ليبـي  9العـب 

الشباب السعودي.
10العـب وفاق سـطيف 

الجزائري
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مفاجآة لكل عشاق برنامج اكتشاف املواهب الغنائية «آرابز غوت تالنت»؛ 
حيث بدأ فريق العمل بالتحضري ملوسمه السابع، بعد غياب سنوات طويلة 
يعود من جديد يف نسخة خاصة.. من الرياض يف اململكة العربية السعودية، 
من  السابع  باملوسم  املشرتكني  الختيار  األداء  تجارب  مراحل  أوىل  تنطلق 

أكثر  تأجيل  بعد  تالنت»  «آرابز غوت  املواهب  اكتشاف  برنامج 
من مرة، حيث تحدد موعد اختيار املواهب يف ٢١ فرباير عىل 

خشبة مرسح ذا ستيج. أما يف مدينة جدة، فقد تحدد 
الجديد  املوسم  يف  املشرتكني  ٢٣ فرباير الختيار  يوم 

من الربنامج عىل أن تكون مرحلة تجارب األداء يف 
مركز جدة للمبادرات. أما دبي، فقد اختار فريق 
عمل الربنامج يوم ٢٨ فرباير الختيار املشرتكني 

من دبي عىل خشبة مرسح ذا جانكشن.
ويف عمان، ُيحدد يوم ٢٥ فرباير لتكون مرحلة 

الخاصة  للمواهب  لإلنضمام  األداء  تجارب 
املدرسة  السابع عىل خشبة مرسح  باملوسم 

العمانية العاملية.
وحتى اآلن لم تعلن إدارة الـأم بي يس عن 

كان  وإن  الجديد،  املوسم  تحكيم  لجنة 
أعضاء  يف  تغيري  ال  أنه  يؤكد  البعض 

اللجنة حتى اآلن والتي تضم نجوى 
كرم ، أحمد حلمي وعىل جابر 

موسم  آخر  أن  بالذكر  وجدير 
للربنامج كان يف العام ٢٠١٩.

@=ÁÎ@ıb–ÓÁ@ZÚfl˝«@kÀaä
Úiã�fl@oèÓ€
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راغب  اللبناني،  النجم  حل 

«حرب  بربنامج  ضيفا  عالمة، 

فضائية  عرب  املذاع  رسي» 

والناس»،  «القاهرة 

تقدمه  والذي 

أسما  املذيعة 

ابراهيم. وأدىل 

 ، مة عال

مواطنته  عن  بترصيحات 

النجمة هيفاء وهبي، قال فيها: 

«هيفاء ليست مغنية، بل فنانة 

كاريزما  عندها  استعراضية 

مالبسها،  يف  وشيك  وذكية، 

استعراضية  ال،  مطربة  لكن 

نعم». واعترب الـ»سوبر ستار» 

الغناء  تستطيع  ال  هيفاء  أن 

مفّضالً  (اليف)،  مبارشًة 

عىل  فيها  التمثييل  الجانب 

أن  أتمنى  «كنت  وقال:  الغناء. 

تكون هيفاء وهبي ممثلة عىل 

تعرف  فهي  مغنية،  تكون  أن 

الكامريا  مع  تتعامل  كيف 

عندما تمثل».

تخطي  غانم،  سمري  دنيا  النجمة،  استطاعت 
ودالل  غانم  سمري  والديها  وفاة  عىل  أحزانها 
عبد العزيز، والتي عاشت فيها عىل مدار األشهر 
إىل  دنيا  اذ عادت  الحياة،  املاضية منذ مفارقهما 
األسابيع  خالل  مجدداً  الفني  نشاطها  مزاولة 
الفنية  املاضية، وأصبحت تتواجد خالل األحداث 
وكذلك عىل السوشيال ميديا إضافة إىل عودتها إىل 

نشاطها الفني كذلك.
دنيا  حرضت  املاضيني،  الشهرين  مدار  وعىل 
تعينها  لتجديد  اليونيسيف  مؤتمر  غانم  سمري 
كما  املايض،  ديسمرب  يف  الحسنة  للنوايا  سفرية 
صورت اعالنا ألحد منتجات التنظيف والذي يتم 
عرضه عىل الفضائيات، وبعد ذلك احتفلت بعيد 
ميالدها والذي جهزه لها زوجها رامي رضوان 

ودعا كل أصدقائها لالحتفال معها.

دنيا  أصبحت  ميديا  السوشيال  مستوى  وعىل 
سواء  املاضية،  الفرتة  خالل  بقوة  متواجدة 
بمباركة أصدقائها الفنانني عىل أعمالهم الجديدة 
عاملنا  عن  الراحلني  للنجوم  النعي  تقديم  أو 
وكذلك حضور العزاء لتعزية أرسة الراحلني، هذا 
جديتني  تصوير  لجلستني  لخضوعها  باإلضافة 

ونرشهما عىل حسابها بموقع انستجرام.
أما بالنسبة لألحداث الفنية فشاركت دنيا سمري 
غنت  والتي  باختالف  قادرون  احتفالية  غانم 
توزيع  حفل  حضورها  إىل  باإلضافة  هذا  فيها، 
أجل  من  إيمي  شقيقتها  بصحبة  بالسعودية 
الراحلني سمري غانم ودالل  تسلم تكريم والديها 
عبد العزيز، وخطفت دنيا وايمي األضواء وقتها 
بعد عرض  املرسح  وبكائهما عىل  بابتساماتهما 

فيديو تسجييل لوالديهما الراحلني.

رائعة الحب يف عيده، الدويتو الذي جمع الفنان 

ملياء  التونسية  والفنانة  سعد  ستار  العراقي 

جمال الذي حمل عنوان «تعال نطري»، هو اشبه 

لألحاسيس  كامل  انصهار  فيه  للعشاق  بنشيد 

النغمات  التحفا  خارقني  بصوتني  والرومانسية 

خضم  ويف  الفنية.  الرائعة  هذه  يف  واأللحان 

الظروف التي نمر فيها، أحوج ما نكون فيه إىل 

هذا العمل الذي يحتوي عىل كل عنارص النجاح 

الحقيقي  والتوظيف  التعبري  يف  والرقي  واإلبهار 

للمشاعر الذي سينقل كل من يسمعه إىل مكان 

مختلف من األحالم واملشاعر.

مصطفى  ولّحنه  جابر  حازم  كتبه  الذي  العمل 

حالة  سيشكل  الدين،  حسام  ووّزعه  الربيعي 

األغنيات  بني  متميزة  مكانة  له  وسيحجز  فنية 

إن  الجمال  عنارص  كل  الحتوائه  الرومانسية 

الذي يصور أجمل ما قيل  الكالم  كان من حيث 

للحبيب من عبارات الغزل واإلطراء والعشق، من 

خالل دعوة الحبيبة إىل التحليق مع النجمات يف 

الرومانيس  اللحن  إىل  الواقع،  عن  منفصل  عالم 

للغاية والسلس البعيد من التعقيد والتوزيع الذي 

أضفى توليفة متماسكة من وحي املناسبة. 

واالنسجام  الرائع  األداء  فهو  القصيد  بيت  أما 

عىل  الكبرية  وقدرتهما  وملياء  لستار  الكامل 

املشاعر واألحاسيس من خالل  إخراج كل هذه 

الفيديو  خالل  من  أيضاً  ظهرت  حيث  الصوت، 

كليب والذي اخرجه رامي نبها.. هذا العمل الذي 

جاء عىل قدر كبري من االحرتاف أبدع فيه املخرج 

فقّدما  النجمني.  عند  التمثيل  موهبة  باستفزاز 

وعىل  املطر  تحت  الصادقة  الحب  مشاهد  أروع 

نظريها  قّل  للغاية  منسجمة  ثنائية  يف  املرسح 

دور  تأدية  يف  ستار  أبدع  فقد  العربي،  العالم  يف 

الحبيب العاشق املتيم الذي ومن شّدة حبه تنتابه 

نوبات من األشواق واالنفعال يرتجمها يف العديد 

من املشاهد. فيما ملياء أدركت جيداً كيف توظف 

التي  جسدها  ولغة  بنظراتها  الصوتية  طاقاتها 

الفريدة  طلّتها  إىل  إضافًة  املشاعر  كل  أوصلت 

التي ال تشبه أحدا عىل الساحة الفنية.
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عندمـا يقرر قيص خـويل أن ينزع ثوب 
الضحيـة ويصبح جـالداً، يجد نفسـه 
يغوص يف وحـل الجريمة وعالم املافيا، 
ضمن أحداث مليئة باألكشن والتشويق 
تـدور ما بني أوروبا وآسـيا وأفريقيا يف 
الدراما العربية «الوسـم» مـن «أعمال 
 ،«VIP شـاهد األصلية» عـىل «شـاهد
بطولة قيص خويل،  إىل جانب مجموعة 
من املمثلني من سـوريا ومرص وغريها 
مـن البلـدان يعتـرب قيص خـويل فكرة 
العمل التي وضع بذرتها األوىل بنفسـه 
قبل ٦ سنوات متوافقة مع املزاج العام 
اإلنتاجـي حول العالـم، وِفكر املنصات 
العامليـة ونوعية األعمال املقدمة عربها 
إىل العالـم عموماً، ُمضيفـاً أن «تطوير 
تلـك الفكرة والحـوارات واملَشـاهد بدأ 
قبـل نحـو عـام ونصـف عـرب رشكـة 

 Writables مـع
املحافظـة عـىل الهيـكل العـام للنص 

والقصة».
مـن  نـورس  املغامـر  الشـاب  يتخـذ 
شـجاعته وثقافتـه وذكائـه الفطـري 
صعـوٍد  رحلـة  يف  يوّظفهـا  أسـلحة 
محفوفـة بالخطر واملـوت، وذلك حني 

يغـادر سـوريا عـرب البحر متجهـاً إىل 
اليونان، ليتوّرط هناك مع مافيا دولية 
توكل إليـه عمليات إجرامية يتحّول إثر 
تنفيذهـا إىل جالّد يبطش بكل من يقف 

يف وجهه.
يف  جـرى  مـا  «أدى  خـويل:  ويختـم 
منسـوب  الزديـاد  أخـرياً  مجتمعنـا 
األنانية لـدى البعض وسـيطرة (األنا) 
مع طغيـان غريزة البقـاء، يف محاولة 
الـذي وجـد  للخـروج مـن املسـتنقع 
الشـباب أنفسـهم فيـه، ونـورس هو 
واحد من تلك الشـخصيات التي وّرطت 
نفسـها ووّرطـت أصدقاءهـا معهـا، 
ولكنـه يكتشـف يف نهايـة املطـاف أن 
تلـك الشـخصيات املحيطـة بـه كانت 
هي َمن يسـتفيد منه عملياً يف كثرٍي من 

األحيان».

حييت  أ
نـة  لفنا ا

شـريين عبـد الوهـاب  حفـل افتتـاح 
الجديـدة  املواهـب  اكتشـاف  برنامـج 
«الدوم». ورصحت شـريين أنها تستحق 
أن تقـوم بإحياء حفـل افتتاح الربنامج 

ألنهـا أول موهبـة حصلت عـىل فرصة، 
ووجهت شريين عبدالوهاب رسالة لكل 
املشاركني وتمنت لهم التوفيق والنجاح.
وعىل هامش الحفل أجابت شـريين عن 
سـؤال حـول شـعورها وهـي أول مـن 
قامـت بالغناء يف حفـل االفتتاح فردت: 

«انـا هعترب نفـيس  أول موهبة يف مرص 
خـدت املكانـة دي عـىل مسـتوى مرص 

والوطن العربي».
وتابعـت: «أنـا أول موهبـة املفـروض 
اقـول اني كنـت محظوظـة بوقويف عىل 

املرسح»

إكراما ووفاًء للمرحوم طارق حرب نكتب ملا يمليه علينا ضمرينا لهذا 
االنسان الذي علّمنا من حيث يدري او ال يدري كيف يكون االنسان 
جادا مثابرا يف عمله، ففي اول جمعة بعد وفاته يف ٢/٢/٢٠٢٢ وهذا 
التاريخ مميز ال يشبه التواريخ األخرى.. رحل رجل القانون طارق 
حرب تاركاً شارع املتنبي يبكي حزنا عليه، ذهبت اىل ذلك الشارع 
الشارع  العتيد املكتض باملثقفني مع اول جمعة بعد وفاته ورأيت 
مأل  الذي  الرجل  هذا  العراق  قامات  من  قامة  لفقدان  حزنا  يبكي 
الشارع ضجيجا جميال وهو يالطف ذاك ويضحك مع اخر بنكاته 
العذبة وهو يحارب حامال سالحه الفكري يرد عىل سؤال الفضائيات 
يف كل جزء من اركان الشارع العتيد بصوته االجش والجماهري ملتفة 
حوله تسمع آراءه وكالمه الجميل وهو يسرتسل بأريحية وبفكر 
االيام  دون  من  املتنبي  شارع  بدا  اليوم  وذاك..  هذا  ويالطف  ثاقب 
الشارع  بدا  بلواه..  يبكي عىل  املهد  أباه وهو يف  يتيما كطفل فقد 
أشبه بموكب حزين وهو يشيع ذلك االنسان الذي طاملا أحببناه.. 
مات حرب وبقي صوته يسمع كصوت العندليب جريحا يغرد.. ال 
اكاد اصدق ان هذا الكبري بقلبه الواسع سقط من صهوة حصانه 
وهو يحمل سيفه كمحارب يف امليدان.. لم يكن املرحوم طارق حرب 
انسانا عاديا بل كان طاقة خالقة استمد قوته من قراءاته الفكرية 
يعيش  ذلك  ضوء  يف  وبات  متأنية  قراءة  التاريخ  قرأ  املعمقة.. 
البغدادي  الرتاث  يعكس  وقادة  شعلة  فهو  زمانه  يشبه  ال  زمن  يف 
خرسته  متنقلة  موسوعة  وهو  وجماليته  مكنوناته  بكل  االصيل 
حياته  االلسن..  تلوكه  جميال  ولحنا  نشيدا  كان  العراقية..  املكتبة 
اشبه بسمفونية جميلة نسمع صداها يف كل ركن من اركان شارع 
املتنبي.. لم يكن طارق حرب رجل قانون بل كان قانون الرجال.. 
رحم الله ذلك االنسان العذب رحل عنا من دون وداع لكننا مع كل 
حرب. طارق  وداعا  زياد..  أبا  وداعا  وبألم:  نقول  الفراق  عذابات 
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قالت دراسـة أعدهـا الجيش األمريكـي ونرشها يف مجلة ”سـيانس“ 
العلميـة إن احتمال عودة ”إيبـوال“ إىل املصابني به بعد تلقي العالجات 

الخاصة به ال يزال غري واضح.
ولفتـت الدراسـة التي أجراها معهـد بحوث األمـراض املعدية للجيش 
األمريكية إىل أنه رصد فريوس ”إيبوال“ يف أدمغة املصابني وأجزءا أخرى 

يف الجسم حتى بعد تعافيهم بفرتة طويلة.
وذكرت الدراسـة أنه جـرى تطوير عالجات فّعالة ضـد الفريوس لدى 

البرش واملجموعات الرئيسية األخرى.
وبخالف قرود املكاك الريسـويس، التي تمكنت من النجاة من ”إيبوال“، 
دون عالج، اكتشـف العلمـاء بأن جزيئات الفـريوس ظلت موجودة يف 

أدمغة القردة التي تناولت العالج املضاد للفريوس.
والعالجـات املسـتخدمة كانـت عبـارة عـن أجسـام مضـادة أحادية 

النسلية.
وقـال العلماء إن وجود فـريوس ”إيبوال“ يف الدماغ كان مصحوبا بتلف 

شديد يف األنسجة، فتسبب مثال بظهور التهاب السحايا.
وأضـاف العلماء أن هذه الدراسـة تسـلط الضوء عىل عـودة الفريوس 
القاتل إىل املتعافني منه، بعد العالجات، مما يعني أن لها تداعياتطويلة 

األمد عىل الناجني من الفريوس من البرش أيضا.
وحـذرت الدراسـة من احتمـال عودة تفـيش الفريوس عىل املسـتوى 

الجماعي وانتكاسات يف الصحة عىل مستوى األفراد املتعافني.
وتقول منظمة الصحـة العاملية إن ”إيبوال“ غالبا ما يكون قاتال، إذ إن 

نسبة الوفيات فيه تبلغ 50 باملئة من إجمايل املصابني.
وينتقل الفريوس إىل اإلنسان من الحيوانات الربية وينترش بني صفوف 

التجمعات البرشية عن طريق رسيانه من إنسان إىل آخر.

الجـزء  أن  عـن  ترسيبـات  هنـاك 
الجديـد من لعبة الفيديو الشـهرية 
Assassin’s Creed سـتقع أحداثـه 

يف العراق.
يبـدو أننا أمام تجربـة مختلفة عن 

األجزاء السابقة!
 بحسـب تقرير للصحفي الشـهري 
جايسـون رشايـر يف ”بلومـربغ“، 
فإن رشكة Ubisoft حّولت توسعة 
 Assassin’s Creed Valhalla للعبة 
تضـم شـخصية ‘‘باسـم’، إىل لعبة 
مسـتقلة بحد ذاتها تحمل العنوان 
أن  املتوقـع  ومـن   .Rift الفرعـي 
تصدر يف أواخر سـنة 2022 أو أّول 

الـ2023.
وأحـداث اللعبـة تـدور يف العاصمة 

العراقية بغداد.
وكشـف التقريـر أن الجـزء الجديد 
لن يضـم عاملًا مفتوًحـا هائًال لكن 
سـريكز بدالً مـن ذلك عىل أسـلوب 
التخفـي وهـو“ذات نطـاق  لعـب 

-A  أصغر“ بشـكل عام من ألعاب
sassin’s Creed السابقة.

وأشار التقرير إىل أن ” Rift تحولت 
إىل لعبة مستقلة بحد ذاتها يف أواخر 
عام 2021، ومـن املتوقع إصدارها 
 ،Assassin’s Creed Infinity قبـل 
التطور القادم للسلسلة التي ُيشاع 
أنها لعبة منصة متطورة عىل غرار 

.“.Fortnite
 Rift أحـداث  أن  إىل  ولفـت  هـذا 
-Va  سـتجري يف بغداد قبل أحداث
halla. وأكـد أن شـخصية اللعبـة 
‘‘باسم’ من العباسيني، الذين كانت 
عاصمتهـم بغداد يف فـرتة زمنية يف 

القرن التاسع.
ويمكننـا القول إن هـذه املعلومات 
شـبه رسـمية لسـبب وحيد هو أن 
رشايـر كان دائًمـا السـباق يف نرش 
تفاصيل هذه اللعبة طوال السنوات 
املاضية. مع اإلشـارة إىل ندرة وقلّة 

األخبار يف هذا الخصوص.

مايكروسـوفت  رشكـة  كشـفت 
 Microsoft Teams تطبيـق  أن 
سيسـتهلك عىل أجهـزة الالب توب 
الخاص بـك اآلن طاقة أقل بنسـبة 
٪50 أثناء اجتماعات الفريق كثيفة 
االسـتهالك للطاقة مع أكثر من 10 
-M  مستخدمني ، حسـبما زعمت

crosoft يف منشور مدونة.
وتقول مايكروسـوفت إنها راجعت 
والتـي   ،Teams يف  عوامـل  عـدة 
تسـببت يف اسـتنزاف البطارية عىل 
أجهـزة الكمبيوتـر املحمولـة مثل 
التقاط املحتوى والتشفري والعرض 
أثنـاء مكاملة فيديو ثـم عملت عىل 
تحسني الكامريا لتقليل الطلب عىل 
وحـدة املعالجة املركزية وتحسـني 
التكوينات، ”تقليل تعقيد الكود عن 
طريـق التعـرض التلقائـي وتوازن 
والتعرجـات  التلقائـي  البيـاض 
انتهـى  الـذي  األمـر   ،” التلقائيـة 

بسحب طاقة أقل.
الفيديـو،  عـرض  إىل  وبالنسـبة 
والذي قـد يتضمن مقاطـع فيديو 

واردة بدقـة مختلفة ، يقول عمالق 
التكنولوجيـا إنه يجمـع التدفقات 
ويؤلفها يف مقطع فيديو واحد، مما 
ساعده عىل دمج العمليات يف عرض 
الفيديـو و ”التقليـل بشـكل كبري“ 
من متطلبـات الطاقة لكل جهاز يف 

اجتماع.
سـيؤدي   ،  Microsoft لــ  ووفًقـا 
تقديم التحسـينات ، التي تستهدف 
إىل   ، الفرديـة  الشاشـة  مكونـات 
أقـل  لقـدرة  التطبيـق  اسـتخدام 
أثناء مشـاركة الفيديـو والتطبيق. 
خططـت الرشكـة أيًضـا ملزيد من 
تحسينات مشاركة الشاشة يف عام 

 .2022
وقد أضافت Microsoft يف منشـور 
املسـتقبل  إىل  ”بالنظـر  املدونـة: 
، سـنواصل العمـل عـن كثـب مع 
مـوردي رشائـح وحـدة املعالجـة 
املركزية ووحدة معالجة الرسومات 
لضمـان تحسـني الجيل التـايل من 
السـيليكون ملؤتمـرات الفيديو عرب 

.“Teams
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إلهام شاهني،  الفنانة املرصية،  علقت 
كريستيانو  تجمع  التي  العالقة  عىل 

رودريجيز،  جورجينا  وصديقته  رونالدو 
واملبالغة يف الهداية املتداولة بينهما.

وقالت الفنانة إلهام شاهني، خالل مداخلة 
شخصية  حرية  الحب  إن  تلفزيونية: 

وهو يشء خاصة باألفراد، ولكن األمر 
العلن،  أمام  يباح  حينما  يختلف 
وليست  شو،  دي  عالقتهم  وبشوف 
املشاعر  ألن  حقيقية،  مشاعر 

الحقيقية تكون خاصة جًدا.
شاهني:  إلهام  الفنانة  وواصلت 
«أنا مش بحب الشو، وبحس إن ده 

ومشاعرهم  ومنظرة،  كداب  يشء 
وحنان  ترصفات  الحب  حقيقية،  غري 

ومشاعر بني األحباب».
ستحتفل  أنها  شاهني  إلهام  وتابعت 

الفنانة  شقيقتها  ابنة  مع  الحب  ب عيد 
أن  إىل  مشرية  الدين،  صفي  إلهام  الشابة 

تصنع  أن  وتريد  وعنيدة  قوية  شخصيتها 
نجاحها بنفسها، وتختار ما يحلو لها.

لها  خاصة  هدية  أكثر  عن  شاهني  وتحدثت 
ورد  بوكيه  كان  قائلة:  الحب،  عيد  يف  تلقتها 

أحمر، وكان كبري وأبهرني، وصاحب البوكيه كان 
جميل جًدا.

بتجربة  مررت  شاهني:  إلهام  الفنانة  وأكملت 
وقصة صعبة، وانتهت قبل عيد الحب بيوم، وبالتايل 

أنا احتفل ب عيد الحب، بعيد ميالد جرحي أنا.
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