
عمان/ الزوراء:
كشـفت وزارة الطاقـة األردنيـة عن أن 
واردات البـالد من النفـط العراقي بلغت 
1.5 مليـون برميـل منـذ بـدء عمليـة 
االسـترياد يف سـبتمرب/ أيلـول املـايض 
وحتى يناير/ كانون الثاني 2022.ذكرت 
ذلـك وكالـة ”عمـون“ األردنيـة، امس 
األحد، مشـرية إىل قول مساعد أمني عام 
وزارة الطاقة، حسن الحياري، إن املعدل 

اليومي لواردات النفط العراقي تجاوز 9 
آالف برميل يتم نقلها من موقع (محطة 
الصينية/ بيجـي) إىل موقع (املصفاة / 
الزرقاء).ولفـت الحياري إىل أن الكميات 
التـي تم التعاقد عليها مع العراق تغطي 
نحـو 7 يف املئة مـن احتياجـات األردن، 
مشريا إىل أن هذه العملية تجري وفقا ملا 
تم التوافق عليه بني الحكومتني األردنية 

والعراقية يف يناير 2021.

بغداد/ مصطفى فليح:
أعلنـت وزارة املالية، امس األحد، نسـب 
والخاصـة  الثابتـة  والودائـع  الفوائـد 
بحسابات املواطنني لسنة 2022 ملرصف 
الرافدين.وقالـت الـوزارة يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: إن ”املـرصف حـدد نسـبة 
التوفـري  بحسـابات  الخاصـة  الفائـدة 
لتكـون بنسـبة %4، وعىل مدار سـنة، 
كمـا تم تحديـد نسـبة الودائـع الثابتة 
لتكون بنسـبة فائـدة %4.5 ملدة سـتة 

أشـهر ونسـبة الفائدة %5 ملدة سـنة“.
وأضافت“ تم تحديد مدة الفائدة لحساب 
الودائع الثابتة عىل مدار سـنتني بمقدار 
%5.5 ألقـل من 50 مليون دينار، و 6% 
ألكثـر من 50 مليـون دينار“.وأشـارت 
الوزارة اىل أن ”املرصف مستمر بعمليات 
السـحب واإليـداع يف كل فروعه املنترشة 
يف عموم املحافظات، وبإمكان املواطنني 
كافة مراجعة املرصف لغرض االستفادة 

من هذه الخدمات“.

بغداد/ الزوراء:
 أصـدرت محكمـة جنايات بابـل، امس 
األحـد، حكمـاً باإلعـدام بحـق اثنني من 
املتهمـني بارتـكاب جريمـة جبلة.وقال 
مجلس القضاء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”محكمة جنايات بابل أصدرت حكما 
باإلعـدام شـنقا حتـى املوت بحـق اثنني 

مـن املتهمني أدينـوا بارتـكاب الجريمة، 
أحدهم ضابط برتبة مقدم يف استخبارات 
الداخلية، واآلخر ابن شـقيق املجنى عليه 
وزوج ابنته“.وأضـاف أن ”الحكـم يأتي 
اسـتناداً ألحـكام املادة 406 مـن قانون 
العقوبات“، الفتا إىل أن ”املتهمني الباقني 

ستتم محاكمتهم يف وقت الحق“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابـل الدينار العراقـي، امس األحد، يف 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف 
اقليم كردستان.وقال مصدر إن بورصة 
الكفـاح والحارثيـة املركزيـة يف بغداد، 
سـجلت صبـاح امـس 148000 دينـار 
عراقي مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما 
سـجلت األسعار ليوم السـبت 147950 
دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
البيـع  اسـعار  أن  إىل  املصـدر  وأشـار 

والـرشاء اسـتقرت يف محـال الصريفـة 
باألسـواق املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ 
سـعر البيع 148500 دينـار عراقي لكل 
100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار 
الـرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردسـتان، فقد شهدت اسـعار الدوالر 
ارتفاعـا ايضـا، حيـث بلغ سـعر البيع 
148200 دينار لكل 100 دوالر امريكي، 
وبلغ سـعر الرشاء 148050 دينارا لكل 

100 دوالر امريكي.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
توالـت ردود الفعـل الليبية عـىل قرار 
مجلـس النواب تكليـف وزير الداخلية 
رئاسـة  باشـاغا،  فتحـي  السـابق، 
الحكومـة الجديـدة وتشـكيلها، لكن 
الالفت فيها ذهاب البعض لتأييد قرار 

مجلـس النـواب والرتحيب بباشـاغا، 
فيمـا رفـض عبـد الحميـد الدبيبـة، 
وهـو رأي لم يكن بـارزاً يف اليوم األول 
والثانـي مـن قـرار مجلـس النـواب، 
اتجهت آراء املؤيد منها للدبيبة، لتأخذ 
طابعاً عسكرياً، وهي مؤرشات تذهب 

باملشهد الليبي إىل املزيد من الغموض، 
وضبابيـة األفـق السـيايس القريـب.
وشكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ما قال إنه 
”تفاعل شعبي واسع داعم لالنتخابات 
ورافـض للتمديـد“، وفـق تغريـدة له 

عرب حسـابه الرسمي بموقع التواصل 
الدبيبـة:  ”تويرت“.وقـال  االجتماعـي 
”قطـار االنتخابات انطلق ولن يتوقف 
إال بسـلطة رشعية منتخبة، استمروا 
يف رفـع الصوت عاليا، ال للتمديد.. نعم 
لالنتخابـات“.ويف وقت سـابق، أفادت 

وسـائل إعـالم ليبيـة بتواصـل دخول 
التشكيالت املسلحة من مدينة مرصاته 
وغريها من املـدن الليبية إىل العاصمة 
طرابلس دعما للرئيس الحايل لحكومة 

الوحدة الوطنية.

بغداد/ مصطفى العتابي:
وجـه رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس االحد، بمتابعة احتياجات 
وتلبيـة  رايض  أحمـد  املرحـوم  عائلـة 
متطلباتها، فيما اشـاد بشـجاعة منتسب 
بالدفاع املدني قام بإنقاذ طفلة من حادثة 
حريق يف بغداد.وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الـوزراء يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
أن» الكاظمي استقبل زوجة الالعب الدويل 
الراحل أحمد رايض ونجله».وقال الكاظمي 
مخاطبـاً عائلة الفقيـد: إن» النجم الراحل 
كان مثـاالً لألخـالق والعزيمـة، وحفلـت 
مسريته باالنتصارات واإلنجازات الرياضية 

التي رفعت اسم العراق يف املحافل الدولية».
ووّجـه الكاظمي بمتابعة احتياجات عائلة 
املرحوم أحمـد رايض وتلبيـة متطلباتها».
أحمـد  املرحـوم  عائلـة  عـربت  بدورهـا، 
رايض عن شـكرها لرئيس مجلس الوزراء 
مصطفـى الكاظمي، واهتمامـه ورعايته 
لها.ويف سـياق اخر، استقبل رئيس مجلس 
منتسـباً  الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء، 
بالدفـاع املدنـي قـام بعمل بطـويل بإنقاذ 
طفلة من حادثة حريق يف منطقة الشعب. 
وذكـر املكتـب االعالمي لرئيس الـوزراء يف 
بيان: ان رئيـس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، استقبل املنتسب يف الدفاع املدني 

املفوض (كاظم رحمـة عذاب) الذي تمكن 
األسبوع املايض من إنقاذ طفلة بعمر ثالث 
سـنوات من حريق التهم منـزل عائلتها يف 
منطقـة الشـعب بالعاصمة بغـداد، حيث 
بقيـت عالقـًة بمفردهـا يف املنـزل الـذي 
التهمته النريان.وأشـاد الكاظمي بشجاعة 
منتسـب الدفـاع املدنـي البطـل، وتمكنـه 
من إنقـاذ الطفلة التي تتمتـع اآلن بصحة 
جيدة ووّجه بتكريمه، وأثنى سـيادته عىل 
جهود منتسـبي الدفاع املدني وهم يؤدون 
واجباتهم بمهنية ووطنية وإنسانية عالية.
وحرض اللقاء مدير عام الدفاع املدني اللواء 

كاظم سلمان بوهان.

موسكو/ متابعة الزوراء:
طبـول الحـرب تقـرع أجراسـها بـني 
موسـكو والدول الغربية عىل الرغم من 
املساعي الدولية لوقف التوتر بخصوص 
األزمة األوكرانية، إذ تسارعت التهديدات 
الغربيـة بفرض عقوبات عىل موسـكو 

التي رسعان ما ردت عىل لسان سفريها 
لدى السويد فيكتور تاتارنتسيف، مؤكدة 
بأنها «ال تبايل» بخطر التعرض لعقوبات 
غربيـة يف حـال غـزت أوكرانيـا، فيمـا 
تعهدت أوكرانيا بإبقـاء مجالها الجوي 
مفتوحا عىل الرغم من التهديد الرويس.

وقال مستشار األمن القومي األمريكي، 
جيـك سـوليفان، إن هنـاك تسـارعا يف 
النشاط العسكري الرويس قرب الحدود 
األوكرانية.وذكر سـوليفان، يف حوار مع 
قناة «يس إن إن» األمريكية: أنه ال يمكن 
تحديد اليوم، الذي ستشـن فيه روسـيا 

الهجـوم، «قد يحدث ذلـك يف أي لحظة، 
بمـا فيهـا األسـبوع املقبل قبـل نهاية 
األلعاب األوملبية أو بعدها»، مشددا عىل 
أن «الواليات املتحدة لن تمنح موسـكو 
فرصـة لشـن هجـوم «مفاجـئ» عـىل 
سـتواصل  «أمريكا  أوكرانيا».وأضـاف: 

مشـاركة املعلومات االسـتخباراتية مع 
أوكرانيـا وحلفائها»، مـربزا أنه «يجب 
عىل العالم أن يكون مسـتعدا للتربيرات 
التي ستخلقها روسـيا قبل شن هجوم 

عىل أوكرانيا..
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برلني/ متابعة الزوراء:
فاز الرئيـس األملاني، فرانك فالرت شـتاينماير، بوالية 
ثانيـة مدتها خمـس سـنوات يف انتخابـات الجمعية 
االتحاديـة األملانية، امس األحد.وقد أيدت شـتاينماير 
معظـم األحزاب السياسـية الرئيسـية قبـل انتخابه 
امس.وأعيـد انتخـاب الرئيس بأغلبيـة كبرية من قبل 
الجمعيـة التـي تتألف مـن أعضاء مجلـس النواب يف 
الربملان وممثلني عن 16 والية أملانية.وقال شتاينماير 
يف خطاب أمـام الجمعية بعد انتخابه: :“أنا مسـؤول 
عـن كل األفراد الذين يعيشـون يف بلدنا، أنـا ال أنتمي 
إىل حـزب، نعـم لكنني لسـت محايـدا عندمـا يتعلق 

األمـر بقضيـة الديمقراطية، كل مـن يناضل من أجل 
الديمقراطية سـوف يجدنـي إىل جانبه ومن يهاجمها 
سـأكون خصمه“.وقبـل فـوزه بالرئاسـة األملانيـة 
عمل شـتاينماير كوزير خارجيـة لواليتني إبان حكم 
املستشـارة أنغيال مريكل، وشـغل يف السـابق منصب 
كبـري موظفـي املستشـار غريهـارد رشودر.ويتمتع 
رئيس أملانيا بسـلطات تنفيذية محـدودة لكنها تعترب 
سـلطة أخالقيـة مهمـة، وعقـب نتيجـة االنتخابات 
الربملانيـة الفوضوية يف 2017، سـاعد شـتاينماير يف 
تشـجيع السياسـيني عىل تشـكيل حكومـة ائتالفية 

جديدة بدال من اللجوء إىل انتخابات جديدة.

تونس/ متابعة الزوراء:
احتـّج آالف التونسـيني بعـد سـاعات عىل 
سـعّيد  قيـس  التونـيس  الرئيـس  توقيـع 
مرسـوما السـتبدال املجلس األعىل للقضاء 
الذي حلّه األسـبوع املايض وأعطى لنفسـه 
صالحيـات إقالة القضاة، فضًال عن منعهم 
مـن اإلرضاب.وبعـد سـاعات عـىل نـرش 
املرسوم صباح امس األحد، تجّمع أكثر من 
ألفْي متظاهر يف وسط العاصمة التونسية، 

مؤيـدة  هتافـات  ورددوا  أعـالم  حاملـني 
السـتقاللية القضاء.وجـاء توقيـع قيـس 
سعّيد عىل املرسـوم بعد أسبوع عىل إعالنه 
حـّل املجلس األعىل للقضاء بعد أشـهر عىل 
إقالته الحكومة يف البلد الذي ينظر إليه عىل 
أّنه الوحيـد الناجي من تداعيات ما سـّمي 
”الربيع العربي“ يف دول شـهدت انتفاضات 

منذ عام 2011.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـددت وزارة الداخلية اسـباب 
ازدياد ظاهرة انتشـار املخدرات 
البلـد، وفيمـا كشـفت عـن  يف 
الكفيلـة  والخطـط  إجراءاتهـا 
للحـد من تفيش هـذه الظاهرة، 
اكدت وجود مافيات عاملية تدير 

شبكات داخل العراق.
وقال العميد، عماد جرب حسني، 
مدير العالقـات العامة واالعالم 
يف مديريـة مكافحـة املخـدرات 
وزارة  يف  العقليـة  واملؤثـرات 
لـ“الزوراء“:  الداخلية يف حديث 
ان املخـدرات هي ظاهرة حديثة 
عىل املجتمع العراقي، حيث كان 
العـراق يف السـابق ممـرا لهذه 
املخـدرات إال ان بعد عام 2003، 
ونتيجة لظروف البلد، بدأت هذه 
الظاهرة باالنتشـار مـن ناحية 
التعاطـي واملتاجـرة. مبينا: ان 
هنـاك أسـبابا كثـرية النتشـار 
هـذه الظاهرة منهـا قلة الوعي 
الشـباب  املنترشة بني  والبطالة 
واصدقاء السـوء وتوفر االموال 
بـدون عمل.وتابـع: فضـال عن 
الحدود  االمنية كوضع  االسباب 
غري املسيطر عليها التي تحتاج 
اىل امكانيـات كبـرية، حيـث ان 
مكافحـة املخـدرات تحتـاج اىل 
عنارص امنية مدربة، والسيطرة 

عىل املنافـذ الحدوديـة. مؤكدا: 
انه بعدمـا بدأت هـذه الظاهرة 
باالنتشـار يف البلد بارشت وزارة 
الداخلية اجراءاتها للحد من هذه 
اجراءات  ان  الظاهرة.واوضـح: 
الوزارة كانت من عدة اتجاهات، 

االول الجانـب االمني وتشـكيل 
مديريـة ووضع قانـون خاص 
بمكافحـة املخـدرات وكذلـك يف 
جانـب التدريـب، حيـث تم زج 
العنارص االمنية بدورات خاصة 
سـواء يف داخل البلد او خارجه.

ولفـت اىل: ان هناك دوال لها باع 
طويل يف هذا الجانب وتم التعاون 
معها بدورات مشرتكة ومازالت 
مسـتمرة هـذه الدورات سـواء 
مـع اململكة العربية السـعودية 
او فرنسا، اضافة اىل الدورات يف 

داخل البلد، اما الجانب االعالمي 
فقد حاولنـا قدر االمكان توعية 
املجتمـع مـن خـالل اللقـاءات 
البحثيـة او الظهـور يف القنوات 
االعالمية، وكذلـك عقد الندوات 
املؤسسـات  يف  التثقيفيـة 

والكليـات والجامعات، وما زلنا 
والتثقيف  بالندوات  مسـتمرين 
ضـد هـذه الظاهرة.واشـار اىل: 
داخـل  املخـدرات  شـبكات  ان 
العراق مرتبطة بمافيات عاملية، 
فهـي تعد تجـارة عامليـة، فمن 
املؤكد خلفها عصابات، وبعض 
االحيـان تسـتخدم يف الحـروب 
حيـث اآلن، أي دولـة تحاول ان 
تحـارب بلـدا مـا بإمكانها من 
خالل انتشار املخدرات انهاء هذا 
البلـد دون ان ترمـي أية طلقة، 
وهـو نـوع مـن انـواع الحروب 
يمكن استغالله.وبني: انه عادة 
املحافظات املحاذية لدول الجوار 
تكـون اكثـر انتشـارا ورواجـا 
للمخـدرات كالبرصة وميسـان 
وواسـط ونينـوى وغريها، واي 
محافظـة تكـون محاذية لدول 
الجوار تكـون عرضة النتشـار 
املخدرات ايضا، وكل حسب نوع 
املـادة املخـدرة، حيـث كل نوع 
يمكن معرفة مصدر دخوله من 
أي منفذ حدودي.وحّذر الباحث 
البهـاديل،  سـعد  االجتماعـي، 
مـن خطـورة غيـاب املعالجات 
انتشـار  ألزمـة  الحقيقيـة 
تداولهـا  اّن  وقـال:  املخـدرات، 
واالتجار بها ازداد بشـكل مقلق 

خالل السنوات األخرية.

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:
أفادت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
يف وزارة الداخلية بإلقاء القبض عىل (١٤) شخصا 
من الجنسية اآلسيوية بحوزتهم كمية كبرية من 
مادة (الرتياك) املخدرة اثناء تسللهم اىل محافظة 
يف  الوكالة  الجوار.وقالت  دول  احدى  من  ميسان 
بمحرض  املخدرة  املواد  ضبط  «تم  إنه  لها:  بيان 
التخاذ  التوقيف  املتسللني  وايداع  اصويل  ضبط 

االجراءات القانونية الالزمة بحقهم».

@14@›‘n»Ì@÷aã»€a
@pbÓ‡◊@·ËmåÏ¢@bÌÏÓée
paäáÉæa@Âfl@CÒ7j◊D

@“¸e@9@Âfl@ãr◊c@Û‹«@›ó±@ÊÜä˛a
bÓflÏÌ@Ô”aã»€a@¡–‰€a@Âfl@›Óflãi

@…ˆaÜÏ€aÎ@áˆaÏ–€a@kè„@Üá•@ÚÓ€bæa
ÂÌáœaã€a@“ãóæ@Únibr€a

@Âfl@µ‰q¸@‚aá«�a@Z›ibi@pbÌb‰u
Ú‹ju@Ú∫ãu@lbÿmäbi@µ‡Ënæa

@·Ó‹”�aÎ@ÜaáÃi@¿@aÜÏ»ñ@áËìÌ@ä¸Îá€a

ÚÓ„bq@ÚÌ¸Ïi@åÏ–Ì@ãÌb‡‰Ìbní@Ô„bæ˛a@êÓˆã€a@ıbì„�@b�flÏéãfl@…�”ÏÌ@Ôè„Ïn€a@êÓˆã€a
\ıbõ‘‹€@o”˚æa@Û‹«˛a@ê‹1a^

ÚÓ–Ó√Ï€a@ÈmbjuaÎ@—€b≤@bfl@�aá‡«@Èibÿmä¸@›ibi@≈œb´@‚aá‘néa@Â‹»m@ÚÄÁaç‰€a

ıbiãËÿ€a@ÈuaÏÌ@äáónæaÎ@Òãój€a@ÍáËìm@áÓ‹‘m@ÔiãÌÜÎ@—v‰€a@bË‰õn•@ÚÌ7Ábª@Ú‡”6@ô
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@‚á»i@·ÿ®a@äã‘m@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆä@kó‰æ@äbjÌå@|Óíãm

@|Óí6€a@Ô‘y@ÂflÎ@bèÓèfl@Êb◊@äaã‘€a@ZäbjÌå

بغداد/ الزوراء:
قـررت املحكمـة االتحاديـة، امـس االحـد، 
الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري ملنصب 
رئاسـة الجمهورية، فيما اشـار القيادي يف 
الحزب الديمقراطي، هوشيار زيباري، اىل ان 
قرار املحكمة مسـيس ومن حقي الرتشيح.

وجـاء يف القرار الـذي تلقته «الـزوراء»: انه 
«تقـرر الحكـم بعـدم صحـة قـرار مجلس 
النواب باملوافقة عىل قبول ترشيح هوشيار 
رئيـس  ملنصـب  زيبـاري  محمـد  محمـود 
الجمهوريـة وإلغاؤه وعدم قبول ترشـيحه 
مسـتقبالً ملخالفته أحكام املـادة (٦٨) من 
دسـتور جمهوريـة العـراق لعـام ٢٠٠٥».

واضـاف ان «القـرار تضمـن ايضـا تحميل 
املدعـى عليه الرسـوم واملصاريـف وأتعاب 
محامـاة وكيـل املدعني مبلغا مقـداره مئة 
الـف دينار».كما قررت املحكمـة االتحادية 
العليا اسـتمرار رئيـس الجمهوريـة القيام 
بمهامـه لحني انتخـاب رئيـس لجمهورية 
العراق.مـن جهته، أعلن القيـادي يف الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، 
احرتامه لقرار القضاء بإبعاده من الرتشيح 
لرئاسـة الجمهورية.وقال زيباري يف مؤتمر 
صحفـي تابعتـه «الـزوراء»: إن «اليوم يعد 
يوماً حزينـاً للعراق الـذي جاهدنا من أجله 
ليكـون دولة العدالة»، الفتاً اىل «اننا تفاجأنا 
بقرار املحكمة االتحادية من حقنا بالرتشيح 

لرئاسـة الجمهورية».واضاف «نحرتم قرار 
القضاء ومن حقي كمواطـن العراقي أقول 
إن هنـاك ظلمـاً»، مشـرياً اىل أن «القوانـني 
والرشوط املطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت 
نصب أعيننا، ونحن لسنا غرباًء عن العملية 
السياسية».وتابع: «عند ترشيحنا اىل رئاسة 
الجمهورية استوفينا الرشوط كافة، ولدينا 
كتب رسـمية من الهيئـات التي وافقت عىل 
ترشـيحنا»، موضحـاً أن «النـواب املقدمني 
للطعون هم أربعـة: ثالثة منهم خصوم من 
االتحـاد الوطني».وأكد «اننـا اغلقنا جميع 
االتهامات لدينا خدمة كبرية للبلد وخدمناه 
بكل اخالص وحسـن السـلوك»، الفتاً اىل أن 
«قرار املحكمة االتحادية مسيس ومن حقي 

كمواطن الرتشيح».

ÒáÌáßa@ÚflÏÿ®a@Úébˆã€@bÀbíbi@Ôznœ@laÏ‰€a@ê‹™@—Ó‹ÿm@fiÏy@=Ó€@‚bè‘„a
@ÚÓ«ãí@Ú�‹èi@¸g@—”ÏnÌ@Â€Î@’‹�„a@pbibÉn„¸a@äb�”@ZÚjÓiá€a

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة، امس االحد، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
فيما اكدت تسجيل ٢٠٣٦ اصابة جديدة و٢٦ حالة وفاة وشفاء ٥٢٢٨ حالة.وذكرت الوزارة 
عدد  ليصبح   ،١٦٠٢٢ امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد  ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
الفحوصات الكلية: ١٧٧٢٤٥٠٦. مبينة انه تم تسجيل ٢٠٣٦ اصابة جديدة و٢٦ حالة وفاة 
وشفاء ٥٢٢٨ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢١٨٨١٣٥ (٩٦٫٢٪)، بينما عدد 
حاالت االصابات الكيل: ٢٢٧٥٥٧١، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٦٢٧٣٢، يف حني ان 
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢٢٦، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٧٠٤. الفتة اىل: 

ان عدد امللقحني ليوم امس: ٣٢٥٩٠، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٩٥٦٠٣٢٣.

@pbÓœÎÎ@pbibñhi@—Ó–†@ b–mäa@NN÷aã»€a
µÌ˝fl@9.5@Ä€a@Û�ÉnÌ@µz‘‹æa@Üá«Î@b„ÎäÏ◊

ÒbœÎ@Ú€by@26Î@Úibñg@2036@›Óvèm@á»i

ÜaáÃi@¿@k®a@áÓ«@bÌaáÁ@ıaãí@Û‹«@7j◊@fibj”g
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@á«@fiç‰fl@¿@bË�jö@#@>€a@fiaÏfl˛a@·vy@Â«@—ì◊

@Êbÿfl@¿@µèy@‚aáñ@pbÓ‰n‘fl@aÏ»ª@ÊbÿÌãfl˛a@ZÊÏÓ©a@ıbÓö
@aá‰i@QVP@Û‹«@Ú‡è‘fl@·ˆaÏ”@¿@bÁÜaá«cÎ@áyaÎ

@Êaá◊˚Ì@ÔÿÌãfl˛a@7–è€aÎ@ÔéÏj‹®a
@¿@ÚÓ”aã»€a@paÏ‘€a@·«Ü@ÚÓ‡Ác
lbÁä�a@pbÌá•@ÚËuaÏfl

p¸b™@Úq˝q@¿@ÊÎb»n€a@…ÓéÏm@Û‹«@Êaá◊˚Ì@ÔéÎã€a@7–è€aÎ@Ô‹flaç€a

@ÚÌÜÎáy@âœb‰fl@W@¿@oÌç„a6€a@‚bƒ„@Üb‡n«a@ZÔ‹ˆaÏ€a

È◊˝fl@Û‹«@pb‰ÓÓ»m@÷˝†g@Ô–‰Ì@lbÁä�a@Úzœbÿfl@åbËu

بغداد/ متابعة الزوراء:
العراقي  املالية  وزارة  وكيل  الخيون،  ضياء  كشف 
الرافدين،  ملرصف  األسبق  العام  املدير  األسبق، 
السابق  العراقي  النظام  رئيس  مقتنيات  تفاصيل 
من  بأمر  الخيون  عليها  اطلع  التي  حسني،  صدام 

األمريكيني.
”الذاكرة  برنامج  مع  لقائه  خالل  الخيون  وقال 
يستطيع  ”ال  إنه  العربية:  قناة  عىل  السياسية“ 
كشف  فيما  املقتنيات،“  تلك  قيمة  برقم  يقدر  أن 
الخيون عن قيمة األموال التي عثرت عليها القوات 
النظام  رئيس  ابن  عدي  منزل  داخل  األمريكية 

السابق صدام حسني.
”الذاكرة  برنامج  مع  لقائه  خالل  الخيون،  واشار 
تسلم  منه  طلبوا  األمريكيني  إن  اىل  السياسية“، 
رئيس  ”كنت  موضحا:  حسني،  صدام  مقتنيات 
يف  االعتذار  طلبت  وعندما  املقتنيات،  هذه  لجنة 

البداية قالوا يل هذا أمر ويجب تنفيذه“.
4 أشخاص،  وأشار إىل أنه اختار من ضمن اللجنة 
ديوان  من  والثاني  املركزي،  البنك  من  منهم  واحد 
الرقابة املايل، والثالث من كبار موظفيه باملرصف، 
للذهب،  صائغا  ويعمل  الهاليل  صدام  اسمه  ورابع 

من أجل الكشف عن مقتنيات صدام.
وأوضح الخيون أن األمريكيني جمعوا هذه املقتنيات 

يف مكان واحد، وحرصوا أعدادها يف قوائم مقسمة 
عىل 160 بندا مثل (ساعات- أملاس-تحف-ذهب).

املالية العراقي األسبق واملدير  وأضاف وكيل وزارة 
جئنا  ”عندما  الرافدين:  ملرصف  األسبق  العام 
الذين  األمريكيني  الضباط  أحد  املقتنيات،  لسلم 
صندوقا  يفتحون  علينا،  يتمشون  حارضين  كانوا 
ويغطونه، طلب مني أن أنزع ساعتي، رأيتها إهانة، 

إحدى ساعات صدام  أن  يل  أوضح  بعد  فيما  ولكن 
حسني كانت نفس الشكل بالضبط، وأنه طلب مني 

خلعها حتى ال يقولوا ضياء أخذ الساعة“.
عقود  املقتنيات  ضمن  من  أن  إىل  الخيون  وأشار 
أملاس لزوجة صدام، مكتوبا عليها ”ال تقدر بثمن“، 
صنعت  عليها  مكتوب  ”رولكس“  من  والساعات 
مكتوب  منها  وواحدة  حسني،  لصدام  خصيصا 

إنه  الخيون حتى  صنعت خصيصا ألم عدي، وقال 
كان هناك قرط واحد، واألمريكيون وقتها كتبوا يف 

القائمة ”قرط واحد“.
وأكد الخيون أنه ”ال يستطيع أن يقدر برقم قيمة 

تلك املقتنيات“.
الرافدين،  ملرصف  األسبق  العام  املدير  كشف  كما 
ضياء الخيون، عن قيمة األموال التي عثرت عليها 
رئيس  ابن  عدي  منزل  داخل  األمريكية  القوات 
النظام السابق صدام حسني بعد دخول األمريكان 

البالد.
بول  فريق  أعضاء  أحد  أن  الخيون:  ضياء  وقال 
بريمر الذي عينه الرئيس األمريكي األسبق جورج 
بوش لإلرشاف عىل شؤون العراق عام 2003 أخربه 
آنذاك بعثور القوات األمريكية عىل مبلغ 120 مليون 

دوالر داخل منزل عدي صدام حسني.“
كانت  إذا  سأله  األمريكي  املسؤول  أن  إىل  وأشار 
هذه األموال خاصة باملرصف أم ال فأجاب بالنفي. 
باملرصف  الخاصة  األموال  صناديق  أن  موضحا 
5 ماليني فقط، أما هذه األموال  كانت تحتوي عىل 
كانت يف صناديق يحتوي الصندوق الواحد منها عىل 

مبلغ 8 ماليني و10 ماليني دوالر.
دوالر  مليون   120 الـ  مصري  يعلم  ال  أنه  إىل  ولفت 

بعدما استولت عليها القوات األمريكية.

بغداد/ الزوراء:
ماثيو  األمريكي،  والسفري  الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس  رئيس  بحث 

تولر، امس األحد، دعم القوات العراقية يف مواجهة تحديات اإلرهاب.
وقال مكتب الحلبويس يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”رئيس مجلس النواب، 
تولر“،  ماثيو  العراق،  لدى  األمريكي  السفري  استقبل  الحلبويس،  محمد 
وسبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  ”جرى  أنه  مبيناً 
تعزيز استمرار التعاون يف املجالني االقتصادي واألمني، والتأكيد عىل أهمية 
الحوار  متبنيات  وفق  اإلرهاب  تحديات  مواجهة  يف  العراقية  القوات  دعم 

االسرتاتيجي“.
وأضاف البيان أن ”اللقاء بحث أيضا تطورات األوضاع السياسية يف العراق 

واملنطقة، فضالً عن عدد من املواضيع ذات االهتمام املشرتك“.

بغداد/ الزوراء:
النواب،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 
ايلربوس  الرويس،  والسفري  الزاميل،  حاكم 
كوتراشيف، امس األحد، توسيع التعاون يف 

ثالثة مجاالت.
وذكر مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أن ”الزاميل استقبل سفري جمهورية روسيا 
كوتراشيف“  ”ايلربوس  العراق  يف  االتحادية 
املستجدات  آخر  لبحث  له،  املرفق  والوفد 
والدولية،  املحلية  الساحتني  عىل  السياسية 

وتطورات الوضع الرويس – االوكراني“.
”رضورة  للبيان:  وفقا  الزاميل،  وأكد 
عىل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  توسيع 
األمنية،  مقدمتها  ويف  املستويات،  كافة 
وبما  والثقافية،  والسياسية،  واالقتصادية، 
ت  ”تمَّ أنه  مبيناً  البلدين“،  مصالح  يحقق 
العراقية يف  الطلبة والجالية  مناقشة أحوال 

روسيا“.

منح  إجراءات  ”تسهيل  اىل  الزاميل  ودعا 
الفيزا لهم والعمل عىل حل املشاكل التي قد 

تواجههم“.
للزاميل  كوتراشيف  ايلربوس  بارك  بدوره، 
النائب األول لرئيس مجلس  تسنمه منصب 

النواب، مبدياً ”استعداد بالده لتعزيز العالقة 
جميع  لتجاوز  معاً  والعمل  العراق  مع 
واألمنية،  االقتصادية  سيما  ال  التحديات، 
يليق بتأريخ  البلدين بما  التعاون بني  ودفع 

ومصالح الشعبني الصديقني“.

بغداد/ الزوراء:
عمر  الحدودية،  املنافذ  هيئة  رئيس  أكد 
الوائيل، امس األحد، اعتماد نظام الرتانزيت 

يف 7 منافذ حدودية.
وقالت هيئة املنافذ الحدودية يف بيان تلقته 
”الزوراء“: إن ”الوائيل حرض االجتماع الذي 
نظريه  مع  الشبيل  نارص  النقل  وزير  عقده 
وتم  بغداد،  العاصمة  يف  اللبناني عيل حمية 
فيه بحث جملة من القضايا املهمة املتعلقة 

من  والربي  والبحري  الجوي  النقل  بمجال 
إىل  لبنان  من  الرتانزيت  بنظام  العمل  خالل 

العراق، عرب سوريا أو األردن“. 
وفقاً  الحدودية،  املنافذ  هيئة  رئيس  وأشار 
حدودية  منافذ  سبعة  ”اعتماد  إىل  للبيان، 
ستعمل خالل األيام القادمة بنظام الرتانزيت، 
والقائم، وعرعر، وطريبيل،  وهي (سفوان، 

واملنذرية، وزرباطية، والشالمجة)“.
ومرور  تبادل  بعملية  ستساهم  أنها  ورأى 

من  واالقتصاد  التجارة  دعم  يف  البضائع 
خالل تشجيع التجارة العابرة للحدود.

اللبناني  النقل  وزير  أعرب  جانبه،  من 
من  تحقق  وما  اللقاء  بهذا  سعادته  عن 
املشرتك  العمل  بتطوير  تتعلق  تفاهمات 
من  والتي  العام  النقل  مجاالت  جميع  يف 
التصدير  من  لبنان  دولة  ستتمكن  خاللها 
للعراق وعرب أراضيه إىل دول الخليج العربي 

وبالعكس.

بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  اإلرهاب،  مكافحة  جهاز  نفى 

إطالق تعيينات عىل مالكه.
إنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الجهاز  وقال 
يف  مزيفة  اخبار  واخرى  فرتة  بني  ”تنترش 
بعض مواقع التواصل االجتماعي حول وجود 

تعيينات عىل مالك جهاز مكافحة االرهاب“.
وأضاف ”يود الجهاز أن يلفت نظر املواطنني 

منهم،  الشباب  رشيحة  وخصوصا  الكرام، 
هذه  ملثل  االستجابة  او  التعامل  بعدم 
الصفحات والحسابات الوهمية واملزيفة التي 
تدعي انتسابها للجهاز، وأن ال يعتمدوا سوى 
(جهاز  للجهاز  املوثقة  الرسمية  الصفحة 
مكافحة االرهاب العراقي ICTS) والتي تعترب 
التي  البيانات  لكل  الوحيد  الرسمي  املصدر 
عالقة  ”ال  أنه  اىل  الفتا  الجهاز“،  عن  تصدر 

له بما ينرش بباقي الصفحات، ويف حال توفر 
الصفحة  نعلن عنها يف هذه  التعيينات سوف 

مع نرش الضوابط يف وقتها“.
واختتم بأنه ”يف حال االتصال بكم هاتفيا من 
مصادر غري موثوقة، نرجو ابالغنا عن طريق 
إرسال الرسائل لهذه الصفحة او االتصال عىل 
لنا  ليتسنى   (454) للجهاز  الساخن  الخط 

اتخاذ الالزم“.
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جمهورية العراق               العدد: ٣٣٦٢/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                 التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٨

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

(( اعالن ))
اىل املدعى عليه : ( سهام سعدون صابر ) 

بنـاءا عـىل الدعوى البدائيـة املرقمة اعـاله واملقامة من 
قبل املدعية ( نعيمة جاسم محمد ) املتعلقة بدين بذمتك 
مبلغ قدره اربعة ماليني وثالثمائة الف دينار يمثل كمية 
من الذهب قمت بأخذها منها ولم تعيديها لها وملجهولية 
محـل اقامتك تقـرر تبليغـك اعالنا بواسـطة صحيفتني 
محليتني عىل موعد املرافعة املوافق ٢٠٢٢/٣/٢ ويف حالة 
عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـتجري 

املرافعة بحقك غيابا ووفق االصول.
القايض                                    
ازهر عيل فرج                                         

جمهورية العراق                      العدد: ١٠٥٦/ش/٢٠٢١
التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٩ مجلس القضاء االعىل          

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية

اىل/ املدعى عليها / هناء عبودي عبد املهدي
م/ اعالن

بنـاًء عـىل الدعـوى املقامة امام هـذه املحكمـة بالعدد 
١٠٥٦/ش/٢٠٢١ مـن قبل املدعي (جعفر داهي مايض) 
واملتضمنـة الحكـم بتصديق الطالق الرجعـي بينك وبني 
زوجـك املدعـي (جعفـر داهي مـايض) ولتعـذر تبليغك 
بالحكـم الغيابـي الصـادر مـن هـذه املحكمـة بالعدد 
والتاريـخ اعاله وملجهولية محـل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغـك بالحكـم الغيابـي اعـاله بصحيفتـني محليتني 

يوميتني رسميتني مع التقدير.
القايض
يارس مالك النفاخ

جمهورية العراق                      العدد:٣٨٤/ج/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل             التاريخ:٢٠٢٢/٢/٩

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النارصية

اىل املتهم / أزاد محمد صالح محمد أمني
م/ تبليغ

قام املشـتكي (عبد الله رحم ناعم) الدعوى الجزائية املرقمة 
اعـاله والذي يطلب فيها الشـكوى ضدك وفق احـكام املادة 
٤٥٩ عقوبـات وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسـب رشح 
القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحضـور امام هـذه املحكمة صباح يـوم املحاكمة املوافق 
٢٠٢٢/٣/١٧ السـاعة التاسـعة صباحاً وعند عدم حضورك 
او ارسـال من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املحاكمة بحقك 

غيابياً ووفقاً للقانون.
القايض
عيل محمد سليم حميدي

جمهورية العراق         العدد: ٣٥٣٠/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل         التاريخ: ٢٠٢٢/٢/١٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

(( اعالن ))
اىل املدعى عليه : ( حيدر حسن عبدالله ) 

بناءا عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة من قبل 
املدعـي ( عيل عبد الله عبيـد ) املتعلقة بدين بذمتك مبلغ 
قدره مائة وخمسون مليون دينار كقرضة حسنة اخذته 
منه ولـم تعيدها له رغـم املطالبة املسـتمرة وملجهولية 
محـل اقامتك تقـرر تبليغـك اعالنا بواسـطة صحيفتني 
محليتني عىل موعد املرافعة املوافق ٢٠٢٢/٣/٦ ويف حالة 
عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـتجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول.
القايض                                    
ازهر عيل فرج                                  

شـيال  (سـعدية  الرشيـك  اىل 
مـرزوق) اقتىض حضـورك اىل 
مديريـة بلديـة النجف االرشف 
لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء 
للرشيـك (عـادل ابراهيم جرب) 
 (٣/٣٧٩١٨) املرقمـة  للقطعة 
يف النجف حي الوفاء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك.

كاظـم  (صـادق  الرشيـك  اىل 
اىل  اقتـىض حضـورك  حمـزة) 
مديريـة بلديـة النجف االرشف 
لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء 
للرشيك (حسن مدفون حتيتي) 
 (٣/٥١٤٣٤) املرقمـة  للقطعة 
يف النجف حي النداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك.

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة 
مـن  والصـادرة   (١٩٤٢)
نقابة الصحفيني العراقيني، 
بإسـم ( طالـب سـعدون 
منصـور) فعـىل مـن يعثر 
عليهـا تسـليمها اىل جهـة 

االصدار.

جمهورية العراق                            العدد: ١١/ج٢٠٢٢/١
مجلس القضاء االعىل                        التاريخ :٢٠٢٢/٢/٩

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح النجف

اعالن
اىل املتهم الهاربة / مروة مهدي عباس

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة (١١/ج٢٠٢٢/١) والخاصة 
باملشـتكي (عيل صالح نعمة) وفق احكام املـادة (٣٥/اوال) 
مـن قانون املـرور وملجهولية محل اقامتك حسـب اإلشـعار 
املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
يف صحيفتني محليتني يوميتني رسـميتني يف الصفحات االوىل 
منها بوجـوب الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املحاكمة 
املصادف يوم ٢٠٢٢/٣/٢٨ وعند عدم حضورك سوف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول. 
القايض
حيدر طالب الطالقاني

اىل الرشيـك (عيل عبد الحسـني 
ياسـني) اقتـىض حضـورك اىل 
مديريـة بلديـة النجف االرشف 
لغـرض إصـدار اجـازة البنـاء 
للرشيك (ختـام صالح عباس) 
 (٣/٨٤٢٤٦) املرقمـة  للقطعة 
يف النجف حي النداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك.
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تونس/ متابعة الزوراء:
احتّج آالف التونسيني بعد ساعات عىل 
توقيـع الرئيـس التونيس قيس سـعّيد 
األعـىل  املجلـس  السـتبدال  مرسـوما 
للقضـاء الـذي حلّـه األسـبوع املايض 
وأعطى لنفسه صالحيات إقالة القضاة 

فضًال عن منعهم من اإلرضاب.
وبعد سـاعات عىل نرش املرسوم صباح 
امـس األحـد، تجّمـع أكثـر مـن ألفْي 
متظاهر يف وسـط العاصمة التونسية، 
حاملـني أعـالم ورددوا هتافات مؤيدة 

الستقاللية القضاء.
وجاء توقيع قيس سـعّيد عىل املرسوم 
بعد أسـبوع عـىل إعالنه حـّل املجلس 
األعـىل للقضاء بعد أشـهر عـىل إقالته 
الحكومـة يف البلد الـذي ينظر إليه عىل 
أّنـه الوحيـد الناجـي مـن تداعيات ما 
سـّمي ”الربيع العربي“ يف دول شهدت 

انتفاضات منذ عام 2011.
املجلـس األعـىل  أّن قـراره حـل  غـري 
للقضاء، الذي أنشـئ يف 2016 لحماية 
القضاة من نفوذ الحكومة، أثار مجددا 
غضب منتقدين قالوا إنه يؤسس لعودة 
الدكتاتورية بعد 11 عاما عىل سـقوط 

نظام زين العابدين بن عيل.
ومـا أّجج تلك املخاوف هو االسـتخدام 
ملحاكمـة  عسـكرية  ملحاكـم  املتزايـد 

مدنيني.
ويمنح مرسـوم إنشاء ”املجلس األعىل 

املؤقت للقضاء“ - الذي ُيسّمي الرئيس 
قسـًما من أعضائه - صالحية لسـعّيد 
بـ“طلب إعفاء كل قاض يخّل بواجباته 

املهنية“.
وورد يف املرسـوم أيًضـا أنه يمنع ”عىل 
القضاة من مختلف األصناف اإلرضاب 
وكّل عمـل جماعـي منظم من شـأنه 
إدخـال اضطـراب أو تعطيـل يف سـري 

العمل العادي باملحاكم“.

تمـوز/  25 يف  أصـدر  سـعّيد  وكان 
يوليـو 2021 قـرارات احتكر بموجبها 
السـلطات إذ علّق عمـل الربملان وأقال 
الحكومـة، وهو مذاك يمـارس الحكم 
عـرب إصـدار مراسـيم وتعليـق أجزاء 
من دسـتور 2014، الـذي كان قد وعد 

بتعديله.
وقالت لجنة الحقوقيـني الدولية األحد 
إن املرسـوم ”يعزز السلطة يف يد رئيس 

الجمهورية والسلطة التنفيذية وينهي 
فعلياً أي مظهر من مظاهر اسـتقالل 

القضاء يف البالد“.
ولفتت إىل أن الخطـوة ”تعيد تونس إىل 
أحلـك أيامهـا، عندما تم نقـل القضاة 
وعزلهم بحسب أهواء السلطة تنفيذية 

وحدها
مـن  عـدد  تظاهـر  ذلـك  غضـون  يف 
بينهم سياسـيون ونواب  التونسـيني، 

سـابقون، اليوم األحد، يف شارع محمد 
التونسـية،  العاصمة  الخامس وسـط 
تنديـًدا باإلجـراءات االنقالبية وقرارات 
الرئيس قيس سعيد، خاصة بعد مرسوم 
بإحـداث مجلس قضائـي مؤقت، فيما 
كشف قيادي يف مبادرة ”مواطنون ضد 
االنقالب“ عن إطالق مبادرة سياسـية 
جديدة بهدف تشـكيل جبهة سياسية 

موحدة للتصدي لالنقالب.
ويأتـي هذا التحرك بدعـوة من مبادرة 
”مواطنون ضد االنقالب“، وبمشـاركة 
مثـل  لالنقـالب،  مناهضـة  أحـزاب 
”حركة النهضـة“ و“ائتالف الكرامة“، 

ومستقلني.
ورفع املشاركون عدة شـعارات، منها 
”يسـقط يسـقط االنقـالب“، و“علـم 
واحـد ال تقسـمنا“، و“ال السـتهداف 

القضاء“، و“سيب نور الدين“.
التنفيذيـة  الهيئـة  عضـو  وكشـف 
لـ“مواطنون ضد االنقالب“، جوهر بن 
مبارك، يف ترصيح لـ“العربي الجديد“، 
عـن إطـالق مبـادرة سياسـية جديدة 
تحمل اسـم ”املؤتمـر الوطنـي للبديل 
الديمقراطـي“، بهـدف تشـكيل جبهة 

سياسية موحدة تتصدى لالنقالب.
ودعا بـن مبـارك الربملـان التونيس إىل 
عقـد جلسـة عامة رسـمية يتـم فيها 
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية البالد 
من هـذا الخطر الذي يمثله اليوم قيس 

سعيد.
وحـول الوقفـة االحتجاجيـة، أكد أنها 
تأتي استكماالً لسلسلة من التحركات 
واالحتجاجات، مشـرياً إىل أن ”االنقالب 
الشـارع  اسـتنزاف  عـىل  يعـول  كان 
للرتاجع، إال أن الشارع يثبت يف كل مرة 

أنه حارض وبكثافة“.
وبنّي بن مبارك أن الحراك الذي شهدته 
تونس اليـوم يأتي بهـدف التأكيد عىل 
مسـاندة القضاء والقضـاة والتصدي 
لقرارات الرئيس قيس سـعيد، مشـرياً 
إىل أن ”مرسـوم سعيد املتعلق بالقضاء 

باطل وغري رشعي“.
ضـد  ”مواطنـون  عضـو  قـال  كمـا 
يف  بوعجيلـة،  الحبيـب  االنقـالب“ 
كلمة أمـام املحتجني: ”نحـن صانعو 
مـن  سـيصنع  املسـتقبل  املسـتقبل. 
خالل الشـارع“. فيما أكـد العمل عىل 
”صياغـة املـرشوع الوطنـي لإلنقـاذ 
لتحديد أسـباب الفشـل وكيفيـة بناء 
تونس العادلة“، مضيفاً أن ”الرسـالة 
هي اليوم إىل الطيف السيايس من أجل 
العمل عـىل تقديم مقـرتح جديد عابر 

للرصاعات الحزبية“.
من جهته، بنّي القيادي يف ”حزب األمل“ 
رضا بالحـاج أن قيس سـعيد ”ارتكب 
جريمة سـتضاف إىل الجرائـم املرتكبة 
منـذ يـوم 25 يوليو/ تمـوز“، مضيفاً 
أن القـرار يهـدف إىل ”وضـع اليد عىل 

القضـاء لتلفيق القضايـا وفك املجلس 
وتعيني القضاة“.

وأوضحت نائبة رئيـس مجلس النواب 
أمـام  كلمـة  يف  الشـوايش،  سـمرية 
املحتجني، أن ”االنقالب ليس له درجات 
يف السـوء أو إيجابيات يمكن تقييمها؛ 
بل كلـه مسـاوئ وسـلبيات“، مؤكدة 
أن ”الرئيس أجرم يف حق الشـعب، كما 
يريد اليوم االنقالب عىل كل مكتسـبات 

الثورة“.
من جانبه، أكد الرئيس األسبق املنصف 
املرزوقي أن ”هذا الحضور الجماهريي 
إلهـام يمثـل أكـرب صفعـة للمنقلـب 
الـذي كان دائماً يتحدث عن املسـاندة 
الشـعبية، ويتحدث عـن الديمقراطية 
االسـتبدادي“، مؤكداً  لرتكيـز حكمـه 
أن ”ال حـل مـع االنقـالب إال بنهايتـه 

وحله“.
وأضـاف املرزوقـي يف كلمـة عـن بعد 
توجه بها للمحتجني: ”مثلما حل سعيد 
املجلـس األعـىل للقضاء، فال بـد اليوم 
من حلـه هو. التجربة تؤكد أن ال حوار 
مع االسـتعمار وال مـع الصهيونية وال 
مع االسـتبداد، وبالتـايل ال بد أن ينتهي 

االستبداد“.
وأفاد بأن ”الحل واضح اليوم وهو عزل 
الرئيس الحايل الذي أصبح غري رشعي“، 
مؤكداً رضورة محاسـبة الرئيس قيس 

سعيد عىل انقالبه.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
توالـت ردود الفعـل الليبيـة عىل قـرار مجلس 
النـواب تكليف وزيـر الداخلية السـابق، فتحي 
باشاغا، رئاسـة الحكومة الجديدة وتشكيلها، 
لكـن الالفـت فيها ذهـاب البعض لتأييـد قرار 
مجلس النواب والرتحيب بباشـاغا، فيما رفض 
عبـد الحميد الدبيبة، وهو رأي لـم يكن بارزاً يف 
اليـوم األول والثانـي من قرار مجلـس النواب، 
اتجهـت آراء املؤيد منها للدبيبـة، لتأخذ طابعاً 
عسـكرياً، وهي مؤرشات تذهب باملشهد الليبي 
إىل املزيد من الغموض، وضبابية األفق السيايس 

القريب.
وشـكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، 
عبد الحميد الدبيبة، ما قال إنه ”تفاعل شـعبي 
واسع داعم لالنتخابات ورافض للتمديد“، وفق 
تغريدة له عرب حسابه الرسمي بموقع التواصل 

االجتماعي ”تويرت“.
وقـال الدبيبة: ”قطـار االنتخابـات انطلق ولن 
يتوقـف إال بسـلطة رشعية منتخبة، اسـتمروا 
نعـم  للتمديـد..  ال  عاليـا،  الصـوت  رفـع  يف 

لالنتخابات“.
ويف وقـت سـابق، أفـادت وسـائل إعـالم ليبية 
بتواصل دخول التشـكيالت املسلحة من مدينة 
مرصاتـه وغريها من املـدن الليبية إىل العاصمة 
طرابلس دعمـا للرئيس الحايل لحكومة الوحدة 

الوطنية.
ومنـذ عقـد مجلـس النـواب الليبـي، الخميس 
املـايض، جلسـة قررت تكليـف وزيـر الداخلية 
السابق النافذ فتحي باشـاغا رئاسة الحكومة 
خلفـا للدبيبـة، توالـت ردود األفعـال الداخلية 

والخارجية بني مرحب ورافض لهذه الخطوة.
وكان رئيس املجلس األعـىل للدولة الليبي خالد 
املرشي دافع عن تعيني باشـاغا وسط الفوىض 
املؤسسـية يف ليبيا. وأشـار املـرشي يف ترصيح 
تلفزيونـي إىل أن النـص املصاحـب للتصويـت 
بمنـح الثقة يف مارس املـايض لحكومة الدبيبة 
”نص يف املادة الثانية عىل أن تكون مدة حكومة 

الوحدة الوطني أقصاها 24 ديسمرب 2021“.
واتهم املـرشي الدبيبة الذي رفـض التنازل عن 
السـلطة بـ ”شـن حملة موجهـة ضد مجليس 
النواب واألعىل للدولة“، متخذا بذلك مسافة من 
الحكومـة يف طرابلـس ومتجاوزا االنقسـامات 

التقليدية بني رشق البالد وغربها. 
وأعلـن باشـاغا أنـه سيشـكل حكومـة وحدة 
وطنيـة شـاملة، مؤكـدا تعاونـه مـع مجليس 
النـواب والدولة. فيمـا حدد الدبيبـة 17 فرباير 
موعدا إلعالن خطة سياسية تحت عنوان ”عودة 
األمانة للشـعب“ بشـأن االنتخابات الترشيعية 

واالستفتاء عىل الدستور.
ومسـاء الخميـس املـايض، ويومـي الجمعـة 
والسـبت، بـدت ردود األفعـال تميـل ملصلحـة 
الدبيبـة، فقـد عـّرب أعيان مـن فـزان، جنوبّي 
البـالد، وعدد مـن ممثيل املكونـات االجتماعية 
بمدينـة  والسياسـية  واملدنيـة  والعسـكرية 
مرصاتة، وعـدد من أعيان وحكمـاء ومكونات 

مدن الساحل الغربي، عن رفضهم لقرار مجلس 
النـواب تكليف رئيس جديد للحكومة، وتضمني 
التعديل الدسـتوري يف اإلعالن الدسـتوري الذي 
يؤجـل االنتخابـات 14 شـهراً مقبـًال، معّربين 
عـن تأييدهم لبقـاء حكومة الوحـدة الوطنية، 
إلنجـاز  الطريـق  خريطـة  تنفيـذ  ورضورة 

االنتخابات يف أقرب وقت.
لكن منذ مسـاء السبت ظهرت يف املشهد الليبي 
الغائـم بيانات أخـرى تعلـن تأييدهـا لتكليف 
باشـاغا رئيسـاً للحكومة، فقد أصدر عدد آخر 
من قيادات وحكماء وأعيان ومثقفي مرصاتة، 
ومؤسسـات املجتمع املدني فيها، بياناً، مسـاء 
السـبت، داعماً الختيار مجلس النواب باشـاغا 
رئيسـاً للحكومـة، وتأييدهم ”املطلـق لكل من 
مجليس النـواب والدولة وترسـيمهما لخريطة 
سياسية توافقية دستورية انتخابية متكاملة، 
األجنبيـة  التدخـالت  أمـام  الطريـق  تقطـع 
واملماحكات الداخلية واالصطفافات النفعية“.

وبالتزامـن أيضـاً، أصـدر عدد من مؤسسـات 
املجتمـع املدني يف املنطقة الجنوبيـة، بياناً ليل 
أمس، للرتحيـب بقرار مجلس النـواب بتكليف 
باشاغا رئاسة حكومة جديدة، واصفني القرار 
بأنـه ”أول توافق ليبـي ليبي“، وحثـوا الدبيبة 
عـىل رضورة ”التفاعـل اإليجابي مع السـلطة 

التنفيذية الجديدة فور االنتهاء من تشكيلها“.
ويف مـؤرش واضح عـىل حالة االنقسـام، أصدر 
قبائـل النوايل، غربـّي البالد، بيانـاً، لتأييد قرار 
مجلـس النـواب لباشـاغا، بـل والتأكيـد بعدم 
اعرتافهـم بـ“حكومة الوحدة الوطنية بدءاً من 
تاريخ اليوم“، حيث جاء البيان بعد ساعات من 
مغادرة الدبيبة مدينـة رقدالني، التي ُتَعّد املركز 
الرئيس لقبائل النوايل، بعد مشاركته يف امللتقى 
األول لألعيـان والحكماء يف بلدية رقدالني، ألقى 
فيه خطاباً جدد فيـه مهاجمته ملجليس النواب 
والدولة، وأعلـن فيه اسـتعداده إلطالق مبادرة 
سياسـية إلنجـاز االنتخابـات تحـت مسـمى 

”خطة عودة األمانة للشعب“.
ويالحـظ أن ردود الفعـل املؤيـدة للدبيبـة قـد 
بـدأت تأخذ طابعـاً عسـكرياً، فبعـد أن انضم 
املكون العسـكري إىل املكونات املؤيـدة للدبيبة 
يف مرصاتة، خالل بيانهـا الجمعة املاضية الذي 
حمل مسمى ”املكونات االجتماعية والعسكرية 
مرصاتـة،  مدينـة  يف  والسياسـية“  واملدنيـة 
أصدرت 65 كتيبة عسـكرية وغرفة أمنية بياناً 
مشرتكاً أمس السبت، أكدت فيه رفضها قراري 
مجلس النواب بشـأن اختيار باشـاغا لرئاسـة 
حكومة جديـدة، وتضمني التعديل الدسـتوري 
يف اإلعالن الدسـتوري، قبـل أن يتجمع عدد من 
القـادة العسـكريني يف طرابلـس، ليـل أمـس، 
ليعلنوا، ضمن بيان حمل مسمى ”قادة وكتائب 
وثوار القوى املساندة للجيش الليبي“، يف ميدان 
الشـهداء بالعاصمة، تأييدهم لحكومة الوحدة 
الوطنية، ورفضهم ملـا وصفوه بـ“حالة العبث 
التـي يقوم بهـا الربملـان“، ورفضهـم لتكليف 

باشاغا ”تشكيل حكومة موازية“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
طبول الحرب تقرع أجراسـها بني 
موسكو والدول الغربية عىل الرغم 
من املسـاعي الدولية لوقف التوتر 
األوكرانيـة،  األزمـة  بخصـوص 
إذ تسـارعت التهديـدات الغربيـة 
بفـرض عقوبـات عـىل موسـكو 
التي رسعـان ما ردت عىل لسـان 
سـفريها لـدى السـويد فيكتـور 
بأنهـا ”ال  تاتارنتسـيف، مؤكـدة 
تبـايل“ بخطر التعـرض لعقوبات 
غربية يف حال غزت أوكرانيا، فيما 
تعهـدت أوكرانيـا بإبقـاء مجالها 
الجـوي مفتوحـا عـىل الرغم من 

التهديد الرويس.
وقـال مستشـار األمـن القومـي 
األمريكي، جيك سوليفان، إن هناك 
العسـكري  النشـاط  يف  تسـارعا 

الرويس قرب الحدود األوكرانية.
وذكـر سـوليفان، يف حـوار مـع 
األمريكيـة:  إن“  إن  ”يس  قنـاة 
أنـه ال يمكـن تحديد اليـوم، الذي 
ستشـن فيه روسـيا الهجوم، ”قد 
يحدث ذلـك يف أي لحظة، بما فيها 
األسبوع املقبل قبل نهاية األلعاب 
األوملبية أو بعدها“، مشددا عىل أن 
”الواليات املتحدة لن تمنح موسكو 
فرصة لشن هجوم ”مفاجئ“ عىل 

أوكرانيا“.
سـتواصل  ”أمـريكا  وأضـاف: 
مشاركة املعلومات االستخباراتية 
مع أوكرانيا وحلفائها“، مربزا أنه 
”يجب عىل العالم أن يكون مستعدا 
للتربيرات التي سـتخلقها روسـيا 
قبل شـن هجـوم عـىل أوكرانيا.. 
موسـكو قامت بهذا األمر (عملية 
العلم املخـادع -False Flag-) من 

قبل عدة مرات“.
 False) “ويقصد بـ“العلم املخادع
التـي  الرسيـة  العمليـات   (flag
التمويه، بحيـث يظهر  تسـتخدم 
كأن مجموعـة خططـت وقامـت 
بهـذه العمليـات غـري املجموعـة 

الحقيقية.
وكشـف مستشـار األمن القومي 
األمريكـي عن أن سـفارة بالده يف 
كييـف تضـم حاليا ”الحـد األدنى 
من املوظفني“، مشـريا إىل أنه عىل 

استعداد لسحب كل املوظفني.
هـذا  أصـدر،  سـوليفان  وكان 
للمواطنـني  تحذيـرا  األسـبوع، 
األمريكيـني يف أوكرانيـا بـرضورة 
وقـت  أقـرب  يف  البـالد  مغـادرة 

ممكن.
وقال إن الرئيس الرويس، فالديمري 
بوتن: ”قد يعطي األمر بشـن غزو 

عىل أوكرانيا يف أي وقت اآلن“.

ومن جانبـه، قال املتحدث باسـم 
جـون  األمريكيـة،  الدفـاع  وزارة 
كريبي، األحد، إنه ال يستطيع تأكيد 
تقارير قالت إن روسيا تعتزم غزو 

أوكرانيا يوم األربعاء.
وقـال كريبـي خـالل مقابلـة مع 
”فوكـس نيـوز صنداي“: ”لسـت 
يف وضـع يسـمح يل بتأكيـد هـذه 
التقاريـر“. وأضـاف أن الواليـات 
املتحدة تعتقد أن ”عمال عسـكريا 
كبريا يمكـن أن يحـدث يف أي يوم 

اآلن“. 
وتنفي موسـكو، منذ أيـام، نيتها 
لشن هجوم عىل جارتها أوكرانيا، 
مشـددة عىل أن هذه الترصيحات 

مجرد ”هسترييا“.
تاتارنتسـيف  فيكتـور  وقـال 
لصحيفة ”أفتونبالديت“ السويدية 
يف مقابلـة نرشتهـا عـىل موقعها 
يف وقـت متأخر السـبت: ”ال نبايل 

إطالقا بعقوباتهم“، متهما الغرب 
بعـدم فهـم العقلية الروسـية، إذ 
قال إنه ”كلما ضغـط الغرب أكثر 
عىل روسيا، سـيكون الرد الرويس 
الدبلومـايس  أقوى“.وأضـاف 
املخرضم الذي يتحدث السـويدية 
بطالقـة وتـوىل املنصـب يف البلـد 
االسـكندنايف أربع مرات: ”خضعنا 
يف األسـاس للعديد مـن العقوبات 
عـىل  إيجابـي  أثـر  لذلـك  وكان 

اقتصادنا وزراعتنا“.
وتابع ”بات اكتفاؤنـا الذاتي أكرب 
وتمكنـا مـن زيـادة صادراتنا..ال 
أجبان إيطالية أو سويرسية لدينا، 
لكننا تعلّمنا صناعة أجبان روسية 
بنفس الجودة باستخدام وصفات 

إيطالية وسويرسية“.
وأضاف ”العقوبات الجديدة ليست 
ليسـت  لكنهـا  اإليجابـي  باألمـر 
بالسوء الذي يتحدث عنه الغرب“.

وجـاءت ترصيحات الدبلومايس يف 
وقت تتهم الدول الغربية موسـكو 
بالتحضـري لغزو أوكرانيـا، بعدما 
حارصت جارتها تقريبا بأكثر من 

مئة ألف جندي.
وشدد تاتارنتسيف عىل أن موسكو 
تحاول تجنـب الحرب. وقال ”هذه 
رغبـة قيادتنـا السياسـية األكثر 
صدقـا.. آخر مـا يريـده الناس يف 
الحرب“.وتعهـدت  هـو  روسـيا 
الحكومة األوكرانية، األحد، بإبقاء 
بالرغم  الجـوي مفتوحـا  مجالها 
مـن التهديد بغزو رويس، بحسـب 

ما أفادت وزارة البنى التحتية.
وقالـت الـوزارة، يف بيـان نرشتـه 
بـوك:  فيـس  يف  صفحتهـا  عـىل 
فـوق  الجـوي  املجـال  ”يبقـى 
أوكرانيـا مفتوحـا، يف حـني تعمل 
السـلطات عـىل درء املخاطـر عن 
رشكات الطريان“.وأعلنت الرشكة 
الهولنديـة ”كـي إل إم“ تعليق كل 
رحالتها يف املجال الجوي األوكراني 
حتـى إشـعار آخـر، يف مواجهـة 

املخاطر املتزايدة.
واضطـرت طائـرة تابعـة لرشكة 
”سـكاي أب“ األوكرانيـة تجـري 
يف  ماديـرا  أرخبيـل  بـني  رحـالت 
الربتغال وكييف، إىل الهبوط السبت 
يف تشيسيسـناو يف مولدافيا بعدما 
منع مالـك الطائرة دخولها املجال 

الجوي األوكراني.
اجتمـاع  بعـد  الـوزارة  وأضافـت 
شارك فيه مسـؤولون يف الرئاسة 
الطـريان  ورشكات  واملطـارات 
األوكرانية أن ”إغالق املجال الجوي 
حـق سـيادي ألوكرانيـا ولـم يتم 

اتخاذ أي قرار بهذا الصدد“.
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بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغـداد، امس االحد، 
محيـط  يف  أمنيـة  بتحصينـات  القيـام 
العاصمـة بهـدف إحبـاط أيـة هجمـات 

إرهابية يشنها تنظيم داعش.
وقالـت القيـادة يف بيـان ورد ”الـزوراء“: 
جميـع  يف  واالسـتقرار  األمـن  ”لتعزيـز 
ومحيطهـا  العاصمـة  شـمال  مناطـق 
األمني، وتنفيـذاً لتوجيهات الفريق الركن 
قائـد العمليـات، تواصـل قيـادة عمليات 
بغداد نهجها التعـريض، لتفويت الفرصة 
عىل املجاميع اإلرهابيـة من التوغل داخل 

العاصمة“.
الهنـديس  الجهـد  تمكـن  ”إذ  وأضافـت 
التابع لفرقة املشـاة السادسة من القيام 
بعـدد مـن التحصينـات األمنيـة يف كتيبة 

اسـتطالع الفرقة والتـل الفرنيس وداخل 
سجن التاجي املركزي وفتح طريق بطول 
(1500) مرت ضمن قاطع مسـؤولية لواء 

املشاة الـ (59)“.
وتابع البيـان أن ”قطعات اللـواء األول يف 
الفرقـة األوىل رشطة اتحاديـة، وبإرشاف 
ومتابعة العميد مدير الهندسة العسكرية 
يف الفرقة، تمكنت من تنفيذ واجب تحصني 
ضمـن  املوجـودة  الكونكريتيـة  االبـراج 
منطقـة النهـروان، وعىل امتـداد الحدود 

الفاصلة مع قيادة عمليات دياىل“.
ويف سياق متصل، ”واصلت قطعات اللواء 
الثامـن من الفرقة الثانية رشطة اتحادية 
وتطهـري  والتفتيـش  البحـث  عمليـات 
وتنظيف البزول والبسـاتني وفتح الطرق 
وكـري األنهار يف مناطق شـاطئ التاجي، 

جـاء ذلك بإسـناد ومشـاركة طوعية من 
أبناء املنطقـة وأصحاب البسـاتني، وذلك 
لتطهريها ومنـع تدفق عصابـات داعش 

واملجاميع اإلرهابية وحرمانهم من إنشاء 
مضافـات وأوكار داخـل تلـك البسـاتني 

لتنفيذ مخططاتهم الجبانة“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت األمانة العامة ملجلس الـوزراء، امس 
األحـد، عـن مرشوعـني الكرتونيـني جديدين 

إلصدار الشهادات بوزارتي التعليم والصحة.
وقال املتحدث باسـم األمانة، حيدر مجيد، يف 
ترصيح صحفي: إن «هناك بعض األمور التي 
تساعد عىل الفساد، مثل اإلجراءات املتبعة يف 
دوائـر الدولة، إضافـة إىل أن بعض املوظفني 

يسمحون بإنجاز املعامالت بما يناسبهم». 
وأضـاف أن «برنامـج الحوكمـة االلكرتونية 
هو واحـد من الربامج املهمة الذي سـيقيض 
عىل ظاهرة الفسـاد هذه»، مبيناً أن «األمانة 
العامة بـارشت باإلعـالن عن هـذا الربنامج 

بتطبيقه يف بعض الدوائر».
وأشـار إىل أنـه «تـم اطـالق مـرشوع اصدار 
الوصل االلكرتوني يف منفذ املنذرية الحدودي، 
وسـيطبَّق يف بقية املناطق، ما سيساعد عىل 
إيقاف الهدر يف املال العام وعمليات االبتزاز»، 
الفتـًا اىل أن «هناك الكثري مـن األموال تذهب 
يف جيوب الفاسدين، بينما أحقية الدولة فيها 

باللجوء إىل الرضائب، لكن الوصل االلكرتوني 
سيقيض عىل هذه األمور». 

وأوضـح أن «مركـز البيانـات الوطني بارش 
بالكثري مـن الخدمـات، أولها اصـدار صحة 
الصـدور إلنجـاز املعامـالت مـا بـني دوائـر 
التسـجيل العقاري، إذ كانت املعامالت تتأخر 
أسبوعاً وتصل إىل شـهر أو أكثر»، الفتا اىل ان 
«املعاملة أصبحت تنجز يف اليوم نفسه، ويأخذ 
الشـخص (كود) ويذهـب اىل الدائرة األخرى 
بهذا الكود ليتسـلم معاملتـه، مما قىض عىل 
الكثري من حاالت الفساد وحاالت االبتزاز التي 

يتعرض لها املواطن اثناء مراجعته».
وتابـع ان «هناك العديـد من الربامج يف مركز 
البيانـات الوطنـي، مثل برامـج راقبني الذي 
أنشـأ بالتعاون مـع وزارة التجـارة الخاص 
باسـتقبال شـكاوى واقرتاحـات املواطنـني 
بخصوص السـلة الغذائية التي تشـكل عبئاً 

عىل املواطـن العراقي»، منوهاً بـأن «الوزارة 
بـارشت بهذا اإلجراء وبـدأت تقف عىل الكثري 

من الثغرات وتحاسب   املقرصين».
وذكـر أنـه «تـم إطـالق برنامج سـالمتك يف 
محافظـة ميسـان ويف دائـرة صحـة بغداد، 
وسـيطبق يف جميـع انحـاء العـراق، إذ يتيح 
بتقليـل الزخـم يف املراكـز الصحيـة ، ما يحد 
من انتشار الوباء ويساعد وزارة الصحة عىل 

إجراء املوقف الوبائي».
وأكـد أن «هنـاك برامج عدة أخرى سـتطلق 
تباعـاً، مثـل مـرشوع اصـدار الشـهادات يف 
وزارة التعليم العايل وايضا شـهادات الوفيات 
والـوالدات يف وزارة الصحـة، ممـا سـيقيض 
عـىل حـاالت التالعـب والتزويـر يف معامالت 
التقاعد للحصـول عىل رواتب هيئـة الرعاية 
االجتماعية، وكذلك الكشـف عـىل الكثري عن 

حاالت التزوير».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان 
امـس  العامـة،  والبلديـات 
االحـد، تفاصيل مـرشوع ماء 
النارصيـة، فيما أشـارت إىل أن 
للمرشوع  التصميمية  الطاقـة 

تبلغ ١٠٠٠٠م٣/ الساعة.
تلقتـه  للـوزارة  بيـان  وذكـر 

«الـزوراء»: أن «مـرشوع مـاء 
النارصية ُيشـيد عىل مسـاحة 
تبلـغ ٥٠ دونماً، حيث سـيوفر 
املاء الصالح للرشب لنحو ٨٠٠ 
ألف نسـمة مـن اهـايل اقضية 
الشـيوخ  وسـوق  النارصيـة 

والشطرة والبطحاء».
وأضـاف ان «أعمـال املـرشوع 

مسـتمرة وبوتائر متصاعدة يف 
الفالتـر واحواض  بنايـة  صب 
الرتسـيب، مـع حـدل وتعديل 
طبقـة تحـت األسـاس لبناية 
عـن  فضـًال  األريض  الخـزان 
األخـرى»،  املـرشوع  منشـآت 
مبينا ان «نسبة االنجاز الحالية 

بلغت نحو ٢٠٪».

دياىل/الزوراء:
اعلن مسـؤول حكومي، امـس االحد، بدء 
برنامـج اعـادة نازحـي ٤ قـرى يف ريـف 

العبارة شمال رشق دياىل.
وقال مدير ناحية العبارة، شاكر التميمي، 
يف ترصيـح صحفـي: ان“ برنامج طموح 
إلعـادة عـرشات االرس النازحة من ٤ قرى 
يف ريف العبارة تمت املبارشة به بالتنسيق 
مـع الجهـات االمنية والحكوميـة يف اطار 
جهـود إلنهاء معانـاة االرس والوقوف عىل 
االسـباب التي دفعتهم للنزوح يف السنوات 

املاضية“.
واضاف التميمي ان“ اعادة االرس النازحة 
لـه تأثـري يف املشـهد األمني، خاصـة وانه 

يسـهم يف سـد الفراغات يف رشيط زراعي 
يعانـي من تحديات امنيـة متعددة ابرزها 
نشـاط خاليـا داعـش اإلرهابـي». مؤكدا 
«ان االدارة املحليـة يف العبارة تدعم وبقوة 
ملف اعادة االرس النازحة اىل كل قرى ريف 

الناحية“.
واشـار اىل ان“ االوضاع االمنيـة يف العبارة 
وريفها مسـتقر حاليا واالجواء مناسـبة 
جـدا لخطوات اعادة االرس مـع التأكيد ان 
االجهزة االمنية ستدعم املناطق وتستجيب 

ألي نداء“.
وكانت عرشات االرس نزحت خالل السنوات 
املاضية من عدة قرى يف ريف ناحية العبارة 

بسبب الهجمات اإلرهابية.

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، 
أمـر  صـدور  عـن  االحـد،  امـس 
استقداٍم بحقِّ ُمحافظ بابل الحايل؛ 
الرتكابه عمدا مـا يخالف واجباته 
الوظيفية، والتي تمثلت بُمخالفاٍت 
ارتكبتهـا اللجنة التي يرتأسـها يف 
محرض االسـتبدال الخاصِّ بقطع 

صٍة لعوائل الشهداء. أراٍض ُمخصَّ
الهيئـة  يف  التحقيقـات  دائـرة 
أفادت يف بيـان، ورد اىل «الزوراء»، 
بإصـدار محكمـة تحقيـق الحلَّة 

النزاهة  ة بالنظـر بقضايا  املُختصَّ
أمر اسـتقداٍم بحـقِّ ُمحافظ بابل؛ 
عـىل خلفيَّة قيام اللجنـة املركزيَّة 
املُؤلَّفـة برئاسـته بـإدراج قطـع 
ضمـن  وُمتميِّـزٍة  تجاريَّـٍة  أراٍض 
محرض االستبدال الخاصِّ بالقطع 
لرشيحـة  صـة  املُخصَّ السـكنيَّة 

الشهداء والجرحى.
الدائرة أضافـت: إن اللجنة املُؤلَّفة 
ت، إضافة إىل املُحافظ، كالً من  ضمَّ
ُمعاون املُحافظ لشـؤون البلديَّات 
ومسـؤول  الحلـة  بلديَّـة  وُمديـر 

األمالك فيها.
االسـتقدام  أمـر  أنَّ  وأوضحـت: 
صدر عـن محكمة تحقيـق الحلة 
ـة بنظـر قضايـا النزاهة؛  املُختصَّ
استناداً إىل أحكام املادَّة (٣٣١) من 

قانون العقوبات.
وكانـت الهيئة قـد أعلنت يف الرابع 
من كانون الثاني املايض عن صدور 
أمـر اسـتقدام ملحافـظ بابل؛ عىل 
خلفيَّـة التحقيـق يف قضيَّة تعيني 
مئـات األجـراء اليوميـني بصورٍة 

مخالفٍة للتعليمات.
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بغداد/الزوراء:
أوقفـت مفارز الرشطة املجتمعية 
يف دائرة العالقـات واإلعالم بوزارة 
ابتـزاز  حـاالت   (٣) الداخليـة 
الكرتونـي مارسـها مبتزون بحق 
ثالث فتيات يف محافظات الديوانية 

وذي قار واألنبار.
وذكـرت الرشطـة املجتمعيـة، يف 
بيان تلقت «الزوراء« نسـخة منه، 
انه :»اتخـذت بحقهـم اإلجراءات 
الالزمـة، وجـاءت العمليـات إثـر 

قيـام املبتزين بتهديـد ضحاياهم 
الذيـن تعرفوا عليهم عـرب مواقع 
بنـرش  االجتماعـي  التواصـل 
تلـك  عـىل  الشـخصية  صورهـن 
املواقع مقابـل الرضوخ لرغباتهم 
الدنيئـة أو الحصـول منهـن عىل 

مبالغ مالية».
واشارت اىل «قيام مفارز املجتمعية 
بتأمني حسـابات الضحايا وحذف 
هواتـف  مـن  االبتـزاز  محتـوى 

املبتزين».

بغداد/الزوراء:
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى رسول، امس االحد، عن القبض عىل 

٨ إرهابيني يف اربع محافظات.
وقـال الناطـق باسـم القائد العـام للقوات املسـلحة، يحيى رسـول، يف بيان ورد «الـزوراء»: إنه 
«اسـتنادا لتوجيهـات القائد العام للقوات املُسـلحة مصطفى الكاظمي، يواصـل جهاز ُمكافحة 
اإلرهـاب عملياتـه الدقيقة التي تجتث بقايا عنـارص داعـش يف املُدن العراقيـة، حيث نفذ جهاز 
ُمكافحـة اإلرهاب عمليتني نوعيتني يف ُمحافظتي األنبار وصالح الدين أسـفرتا عن إلقاء القبض 

عىل (٦) من إرهابيي عصابات داعـش التكفريية».
ويف عملية منفصلة، أضاف رسول أنه «تم نصب كمني محكم من قبل قواتنا االمنية يف بابل، اثمر 
عن إلقاء القبض عىل ُعنرص إرهابي ُمتخفي بني املواطنني»، مشريا اىل أنه «بالتنسيق مع أسايش 

اقليم كردستان العراق - ُمحافظة الُسليمانية أُلقي القبض عىل ارهابي».
وتابـع أن «العاتق األكرب يف جهود ُمكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه يقع عىل ُفرسـان العمليات 
الخاصـة، حيُث يتسـمون بمهارة الفكر واحرتافية التدريب والقـدرة عىل تنفيذ أصعب الواجبات 
املُناطة بهم، فُهم قادرون عىل مواجهة العصابات اإلرهابية بجميع أشـكالها وُمسمياتها ومهما 

بلغت قوتها وتنظيمها».

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة العمل والشـؤون االجتماعيـة، امس األحد، عـدم إمكانية ترسيح 
أّي عامـل يف القطاع الخاص إالَّ عند اسـتحصال موافقتها، فيما خصصت خطاً 

ساخناً لتقديم الشكاوى.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، نجم العقابـي، يف ترصيح صحفـي: إنَّ «قانون 
العمل يف القطاع الخاص ال يمكن ترسيح أي عامل ما لم يتم استحصال موافقة 

وزير العمل والشؤون االجتماعية عليه».
وأضـاف أن «الوزارة خصصت الخطوط الخاصة بالشـكاوى والخط السـاخن 
مفتوح، لتقديم أي شكوى، حيث بإمكان أي عامل تم ترسيحه إجبارياً االتصال 

بهذه الخطوط، وسيتم اتخاذ اإلجراءات بحق صاحب املرشوع».

بغداد/ الزوراء:
كشفت رشكة سامسونج لإللكرتونيات املحدودة عن هاتف جالكيس Ultra S٢٢ الذي يدمج أفضل ما 
توصلت إليه هواتف سلسـلة Note الذكية من سمات القوة باملستوى االستثنائي والكامريا االحرتافية 

مع أداء هواتف سلسلة S التي نجحت يف إرساء معيار جديد للهواتف الذكية املتميزة. 
ويتميـز هذا الجهـاز بوجود قلم S Pen املدمـج، إىل جانب إمكانات التصوير الليـيل والفيديو املتقدمة 

والبطارية التي تدوم ألكثر من يوم واحد، ليكون أقوى جهاز Ultra صنعته سامسونج حتى اآلن. 
 MX (Mobile وقـال تـي إم روه، الرئيس واملديـر التنفيذي لوحدة أعمال تجـارب الهواتف املحمولـة
eXperience): «إننا يف سامسـونج نحرص باسـتمرار عىل ترقية مستوى أجهزتنا املتميزة.. ونرى أن 
جهـاز جالكـيس Ultra S٢٢ يعتمد عىل الوظائف املحببة التي توفرها أجهزة جالكيس Note، إىل جانب 
الخصائص األشـهر يف سلسـلة S، ليتم دمجها معاً من أجل الحصول عىل تجربة هاتف محمول فريدة 
بالفعل.. ويعد كل هذه قفزة إىل األمام يف مجال تكنولوجيا الهاتف املحمول، ألنها قدمت معياراً جديداً 

ملا يمكن أن يكون عليه الهاتف الذكي».
وبـدءاً مـن القدرات اإلبداعيـة واإلنتاجية إىل القـوة واألداء، فإن جهاز جالكـيس Ultra S٢٢ يجلب لك 
 .S املميز، والوظائف املوجودة يف سلسـلة S Pen بما يف ذلك القلم ،Note كل مـا تحبـه يف تجربة أجهزة
 ،+Sو ٢٢ Sالجديدة، وتحديداً الجهازان جالكيس ٢٢ S وينضم هذا الجهاز إىل سلسـلة أجهزة جالكيس
حيـث يوفـر كل ميزة توجد يف هذه األجهزة، إضافة إىل ميزات جديدة مضافة ألفضل ما تشـتمل عليه 

.Note و S  سلسلتي

ميسان/الزوراء:
افاد مصدر أمني، امس االحد، بوصول قطعات 
عسـكرية تابعة للجيش العراقي إىل محافظة 

ميسان.
وقـال مصدر أمني أن «االفواج التابعة للجيش 
والتي مقرر لها مسـك االرض وفرض القانون 

وصلت اليوم إىل ميسان».
وكانـت خليـة اإلعـالم األمنـي، قـد أعلنت، يف 

وقت سـابق، أن «قيادة عمليات ميسان، ومن 
خـالل قوة من لـواء القوات الخاصـة األول يف 
الجيش العراقـي وبمعلومات ومتابعة مديرية 
اسـتخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة 
لوكالة االستخبارات، ألقت القبض عىل املجرم 
(حسـن طراد غليم) املسؤول عن تنفيذ العديد 
مـن عمليـات االغتيـاالت والخطـف وإرهاب 

املواطنني يف ميسان».
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بغداد/الزوراء:
حـدَّدت السـفارة العراقية يف رومـا، امس األحد، 
أهم امللفات الدبلوماسـية التي تعمل عليها، فيما 
أشارت اىل نجاح إعادة اآلثار املهربة من الخارج.

وقالـت سـفرية العـراق يف رومـا، صفيـة طالب 
السـهيل، يف ترصيح صحفي: إنَّ «الدبلوماسـية 
العراقيـة تويل اهتمامـاً بملف إعـادة اآلثار، وقد 
نشـطت خالل الفـرتة املاضية؛ فنجحـت بإعادة 
أعداد كبرية من الخارج»، مبينًة أنَّ «الجهود بدأت 
من سـنوات والوصـول اىل النتائـج اإليجابية من 
خـالل املتابعة وخصوصاً يف بعـض القضايا التي 
تتعلق برسقـة اآلثار والتي تتطلب من السـفارة 
واملالكات مراجعـات قانونية لدى املحاكم إلثبات 
عائديـة القطـع األثريـة سـواء املوجـودة داخل 

املتحف أم لدى إحدى الجهات».
وأضافـت أن» هنـاك نجاحـاً كبـرياً يف مـا يتعلق 
بإعـادة اآلثار املهربَّـة من خارج العـراق وهناك 
أعلنـت  «إيطاليـا  أنَّ  موضحـًة  دويل»،  تعـاون 
عودة عـدد من القطع الثمينة التـي لها مكانتها 
التاريخيـة وكانـت جـزءاً ممـا عـرض يف وزارة 
الخارجية وبجهود البعثات املوجودة يف الخارج».

وأشـارت إىل أنَّ «ملـف إعـادة اآلثار مـن الخارج 
سـيبقى أحد امللفات الدبلوماسـية املهمة إلعادة 
ت رسقته مـن إرث وتهريبـه من ارثنا  كل مـا تمَّ

الحضاري الذي ال ُيَقدَّر بثمن».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة البيئـة املصادقـة عـىل وثيقـة 
انضمام العراق إىل رشكات املساهمات املحددة 

وطنياً.

وقالـت الـوزارة يف بيـان ورد «الـزوراء»: انها 
«تسـلمت االعالن عن احتفاليـة املناخ العاملية 
ورئاسة مؤتمر التغريات املناخية والذي يعرب 
عن شـكره لجمهورية العـراق النضمامها اىل 
رشاكات املسـاهمات املحددة وطنيـا»، مبينا 
ان «هـذا االشـعار يعني قبول العـراق كعضو 
وطـرف فاعل يف هـذه الوثيقـة، وتعد فرصة 

مهمة جدا للعمل البيئي يف العراق». 
وبحسب البيان، قال وزير البيئة وكالة، جاسم 
عبد العزيز حمـادي: ان «قبول العراق كعضو 
وطرف فاعـل يف وثيقـة املسـاهمات املحددة 
وطنيا يعد خطوة فعلية يف سـجل العراق نحو 
تنفيذ كافة التزاماته الدولية واالسـتفادة من 
آليـات التمويل الدويل وبناء كوادره وتسـهيل 

وصول الدعم الدويل يف تنفيذ اتفافية املساهمة 
املحددة وطنيا للعراق».

واشاد الفالحي بـ «الدعم الكبري الذي يشهده 
القطـاع البيئي املتميز مـن قبل رئيس مجلس 
والحكومـة  الكاظمـي  مصطفـى  الـوزراء 
العراقيـة سـيما»، مشـريا اىل «ان العـراق قد 
مثله بتوقيع الوثيقـة كل من وزير املالية عيل 
عبـد االمري عالوي ووزير البيئة وكالة جاسـم 
الفالحـي بعد مفاوضـات ومباحثـات وجهد 
حكومـي كبري تمخـض عنه خطـوات مهمة 
جاءت هذه الوثيقة واحدة منها لتدعم القطاع 
البيئي وضمان التمويل الدويل للعراق ملشاريع 
تسـم يف تحسـني الوضع البيئي والذهاب نحو 

اقتصاد مستدام».

الحويجة/الزوراء:
الحويجة،  بلديـة  أعلنـت مديريـة 
امـس األحـد، أن مـرشوع التنمية 
فرصـة   ٢٠٠ سـيوفر  املسـتدامة 
عمـل يف القضاء مـن موازنة دائرة 

البلدية.
وقال مدير بلديـة الحويجة، احمد 
شـهاب، يف ترصيـح صحفـي: إن 
«دائرة بلديـة الحويجة عملت عىل 
توفري فـرص عمل للشـباب ضمن 
مـرشوع فـرص العمل املسـتدامة 

«الثابتـة» والتي تعـد املرحلة األوىل 
سـيتم  مشـاريع  مجموعـة  مـن 

انشاؤها خالل الفرتة املقبلة». 
نت  وأضـاف أنَّ «املرحلة األوىل تضمَّ
إنشـاء سـوق خـرضاوات للباعـة 
محـًال   ٥٢ وبمعـدل  املتجولـني 
نموذجياً قرب الحي الصناعي الذي 
سيوفر مايقرب من الـ ١٥٠ فرصة 
عمل للشباب، الفتاً اىل أن «املرشوع 
سيعمل عىل انهاء انتشار الباعة يف 

الطرق املؤدية اىل القضاء».
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة العـدل، امس االحد، عن قيامها 
بتحـركات مكثفة السـرتداد األمـوال املهربة 
والعقـارات املوجـودة يف الخـارج، عـرب رفع 
مئـات الدعـاوى القضائية، فضـال عن منع 
تهريب املخدرات إىل داخل السجون العراقية.

وقال الوكيـل األقدم للوزارة، زيـاد التميمي، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”الحكومة تحركت 
بشـكل مكثـف السـرتداد أمـوال وممتلكات 
العراق املنهوبة، عرب رفع املئات من الدعاوى 
الخارجية بهذا الشـأن، كمـا أبرمت مذكرات 
تفاهم عدة بهذا الجانب، كاشـفا عن ”إبداء 
بعض الدول استعدادها للتعاون بهذا املجال، 
من خالل إعـادة عقاراتها املوجودة يف البالد، 

مقابل عقارات العراق لديها» .

وبشـأن النزالء املودعني يف الـدور اإلصالحية 
التابعة للوزارة، أوضح: أن ”عددهم يصل إىل 
52 ألفا، إذ تنفذ لهم برامج إصالحية لالندماج 
يف املجتمـع، تتضمن برامج لإلصالح الفكري 

أو برامج إلكساب مهارات حياتية» .
وكشف التميمي عن ”اعتماد الوزارة لربامج 
إصالحية جديدة، كفتح مكاتب لقراءة الكتب، 
وأخرى للتعليم اإلعدادي والجامعي إىل جانب 
الدراسـات العليـا، كمـا أن هنـاك منظمات 
ستنفذ قريبا برامج للتقويم النفيس والسيما 
إىل جانـب  إرهابيـة،  للمحكومـني بقضايـا 
برامج اإلرشـاد الديني والتنسيق مع دائرتي 

الوقف الشيعي والسني» .
وبني أن ”الوزارة وبهدف فك االختناقات التي 
تعانيها السـجون اإلصالحية التابعة للوزارة 

فإنهـا   ،21 وعددهـا  واملحافظـات  ببغـداد 
تعتـزم تنفيـذ إجراءات عـدة، أهمهـا تنفيذ 
ثالثة سـجون إصالحية، األول بمنطقة خان 
بني سـعد يف دياىل، والثاني بمحافظة النجف 
األرشف، والثالث بمحافظة واسط، وبطاقات 

استيعابية 1000 إىل 1500 نزيل» .
أن  العـدل  لـوزارة  األقـدم  الوكيـل  وتابـع 
”اإلجـراءات تتضمـن أيضـا، افتتاح سـجن 
الحلة املركزي بطاقة خمسـة إىل سـتة آالف 
نزيـل، عالوة عىل بناء قاعـات إضافية داخل 
السجون الحالية، لخفض االكتظاظ داخلها، 
بما يضمـن تحقيق أهداف الـوزارة يف إعادة 

دمج النزيل من جديد يف املجتمع» .
وبشـأن الربامج اإلصالحية املنفذة للسجناء 
األجانب، أوضـح الوكيل األقدم للـوزارة أنها 

”سـرتكز عـىل الذيـن يعانـون مـن تطـرف 
دينـي متشـدد“، الفتا إىل أن ”الوزارة تنسـق 
باستمرار مع منظمات املجتمع املدني املحلية 
واألجنبيـة، إلقامـة برامج لتأهيـل الباحثني 
االجتماعيـني، وأخرى للحـراس اإلصالحيني 
لكونهم عىل اتصال مبـارش مع النزالء الذين 
يتوجـب أن يكـون التعامـل معهـم خاصـا 

لكونهم يعانون من ضغوطات نفسية» .
وكشـف عـن عـزم ”الـوزارة قريبـا، إبـرام 
مذكـرة تفاهـم مـع منظمـة تابعـة لألمـم 
املتحدة، ملكافحـة املخدرات داخل السـجون 
اإلصالحيـة“، مؤكـدا ”وضع آليـات للتعامل 
والكشف عن مواضع تهريب املخدرات داخل 
السـجون، فضال عن الرعايـة والتواصل مع 

ذوي السجني املتعاطي للمخدرات».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت رشكة تسويق النفط العراقية ”سومو“ 
أن أكثـر من 360 مليـون دوالر بلغت مبيعات 
العراق من الغاز السـائل واملكثفـات يف العام 
2021. مـن جهتهـا، أعلنـت إدارة معلومات 
الطاقـة األمريكيـة، امـس ، أن العراق جاء يف 
املرتبة الخامسة من بني أكرب املصدرين للنفط 

إىل الواليات املتحدة خالل األسبوع املايض.
العراقيـة  النفـط  تسـويق  رشكـة  وقالـت 
”سومو“ يف جدول لها اطلعت عليه ”الزوراء“: 
ان ”كمية املنتجات النفطية من الغاز السائل 
واملكثفـات الغازيـة املصدرة مـن رشكة غاز 
بلغـت   2021 عـام  خـالل   (BGC) البـرصة 
594,386.978 طنـا مـن خـالل تصديـر 57 
شـحنة بإيرادات بلغـت 364,102,197.975 

دوالرا“.
واضافـت ان كمية املبيعات املصدرة من الغاز 
 138,794.619 بلغـت   2021 لعـام  السـائل 
طنا مـن خالل تصديـر 28 شـحنة بإيرادات 
بلغـت 75,732,553.94 دوالرا“، مشـرية اىل 
ان ”كمية املبيعات من املكثفات الغازية بلغت 
455,592.359 طنـا مـن خـالل تصديـر 29 

بإيرادات بلغت 288,369,644.04 دوالرا.
من جهتهـا، أعلنـت إدارة معلومـات الطاقة 
األمريكيـة، امـس األحـد، أن العـراق جاء يف 
املرتبة الخامسة من بني أكرب املصدرين للنفط 

إىل الواليات املتحدة خالل األسبوع املايض.

وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: 
ان ”متوسط االستريادات األمريكية من النفط 
الخام خالل األسبوع املايض من تسع دول بلغ 
5.910 ماليـني برميل يوميا منخفضا بمقدار 
77 الف برميل باليوم عن األسبوع الذي سبقه 

والذي بلغ 5987 ماليني برميل يوميا“.
واضافـت ان ”العـراق جـاء خامسـا كأكـرب 
مصدر للنفط الخام ألمريكا، حيث بلغت هذه 
الصـادرات معدل 226 ألف برميل يوميا خالل 
األسـبوع املايض، منخفضا عن األسبوع الذي 
سـبقه والذي بلغت متوسـط الصـادرات فيه 

412 الف برميل يوميا“.
النفطيـة  اإليـرادات  ”اكثـر  ان  اىل  واشـارت 
ألمريكا خالل األسبوع املايض جاءت من كندا 
و بمعـدل بلـغ 3.631 ماليـني برميـل يوميا، 
تلتها املكسيك باملرتبة الثانية بمعدل 958 الف 
برميل يوميا، وبعدها السـعودية ثالثا بمعدل 
383 الـف برميـل يوميـا، ومن ثـم كولومبيا 
رابعا بمعدل 258 الف برميل يوميا ثم نيجرييا 

سادسا بمعدل 236 الف برميل يوميا“.
االسـتريادات  ”كميـة  فـإن  لـإلدارة  ووفقـا 
األمريكية مـن النفط الخام من روسـيا التي 
جاءت سـابعا بلغـت معدل 138 الـف برميل 
يوميا تلتها االكـوادور ثامنا بمعدل 101 ألف 
برميل يوميـا ومن ثم جاءت الربازيل تاسـعا 
بمعدل 71 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد 

امريكا اي كمية من ترينيداد وتوباغو“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من الحواالت الخارجية عىل حساب 

املبيعات النقدية يف مزاد امس االحد.
وذكـر مصدر أن مزاد البنـك املركزي لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، شـهد 
ارتفاعا يف مبيعاته بنسـبة ٤٫٧٤٪ لتصل إىل ١٩٩ مليونا و٥٤٣ الفا و٩٧٤ 
دوالرا أمريكيـا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ ١٤٦٠ ديناراً لكل 
دوالر، مقارنـة بيوم الخميس املايض، الذي بلغت املبيعات فيه ١٩٠ مليونا 

و٨٣٨ الفا و٢٦٧ دوالرا أمريكيا.
واضـاف ان مبيعات البنك ذهبـت معظمها لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت حيث بلغت ١٧٠ مليونـا و ٣ االف و٩٧٤ دوالرا، فيما ذهب 

املبلغ املتبقي البالغ ٢٩ مليوناً و٥٤٠ ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار إىل أن ٢٧ مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، ١٤ 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ١٧٢ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية بشكل كبري، 

امس األحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار ٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع ٣٨٢ الف دينار، و سعر الرشاء ٣٧٨ الفاً، فيما سجلت 

اسعار البيع يوم الخميس املايض ٣٧٦ الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند ٣٥٢ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٤٨ ألفا. 
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٥ الف دينار و٣٩٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٥٥ الفاً و٣٦٠ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
وجهْت جمعية حقول الدواجن يف إقليم كردسـتان، امس األحد، تحذيراً إىل 
وزيـرة الزراعة يف اإلقليم بيكرد طالبانـي، والوحدات اإلدارية ضمن حدود 

محافظة السليمانية من احتمالية ارتفاع أسعار الدجاج الحي.
وقال رئيس الجمعية، ناظم عبدالله الجاف، يف بيان امس: إن «سعر الطن 
الواحد من العلف ارتفع إىل ٨٠ دوالراً خالل أسبوع واحد، مما يشكل خطراً 

كبرياً عىل إنتاج الدجاج، وإفالس أصحاب املشاريع».
ونوه إىل أن «رداءة أفراخ الدجاج عامل آخر ملشـاكلنا وقد تسـبب ارتفاع 
الفيتامينات واألدوية واللقاحات سـيئة الجـودة يف إلحاق أرضار كبرية يف 

قطاعنا إضافة إىل ارتفاع أسعار مادة الغاز، ووقود (الكاز)».
وبني الجاف أن «الحل الوحيد لبقاء قطاع الدواجن يف إقليم كردسـتان هو 
فتح اسـترياد العلف، وأفـراخ الدجاج من الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية 
بحرية تامة ألن العلف واالفراخ يف تلك البالد أسـعارها رخيصة، وجودتها 

مناسبة ألصحاب مشاريع الدواجن».

بغداد/ الزوراء:
كشـَف رئيس كتلة الصابئة املندائيني النيابية، أسامة البدري، امس االحد، 
عـن توجه مجلس النواب اىل اقرار اعادة سـعر رصف الدوالر امام الدينار 
اىل سابق عهده بسـبب ترضر املواطن، مبينا ان إعادة سعر رصف الدوالر 

مقابل الدينار ارض كثري بالسوق.
وقـال البدري يف ترصيح صحفي: ان ”هناك تحركات نيابية إلرجاع سـعر 

رصف الدوالر إىل سعره القديم بسبب ارتفاع التضخم“.
وأضـاف أن“ املوضوع سـيطرح خـالل الجلسـات القادمة كونـه مطلبا 

شعبيا، وان املترضر الوحيد هو املواطن الفقري“.
واشـار البـدري اىل ان ”مجلـس النواب سـيضغط عىل الجهـات املختصة 

واصحاب القرار من اجل اعادته اىل سعره القديم ”.
وأكد الخبري االقتصادي، كوفند شريواني، يف ترصيح سابق، قدرة الحكومة 

عىل خفض سعر الدوالر وإعادته لسعره السابق.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة النقل ممثلة بالرشكة العامة ملوانئ العراق، امس األحد، عن 

رسو سفينة معدة لنقل مادة الكربيت عرب ميناء ام قرص الجنوبي.
وقـال مدير عـام املوانئ، فرحان الفرطويس، يف بيـان امس: ”اننا نحرص 
عىل تسهيل عمليات دخول مادة الكربيت ونقله اىل السفن الخاصة وتقديم 

افضل الخدمات املينائية“.
وأضـاف: أن رصيـف ( 6 ) يف مينـاء ام قـرص الجنوبي اسـتقبل سـفينة 

مخصصة لنقل الكربيت العراقي.
وتابع املسـؤول الحكومـي: إن العمل جاٍر عىل إكمال شـحنها بهذه املادة 

بالتنسيق والتعاون املستمر بني ادارة امليناء وعمليات املالحة البحرية.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العـراق لـألوراق املالية، 
امـس األحد، عن تداول اسـهم بقيمة 
ماليـة تجـاوزت الخمسـة مليـارات 
دينـار خـالل األسـبوع املـايض. من 
جانـب متصل، اغلق مؤرش االسـعار 
يف سوق العراق لألوراق املالية، امس، 

منخفضا بنسبة (0.04 %).
وقال السـوق يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”عدد الرشكات املتداولة 
أسـهمها خالل االسـبوع املايض بلغ 
43 رشكة مسـاهمة، فيما لم تتداول 
أسـهم 39 رشكة بسـبب عدم تالقي 
اسـعار أوامر الرشاء مع أوامر البيع، 
20 رشكـة  يف حـني يسـتمر توقـف 
لعدم تقديـم اإلفصاح، من أصل 103 

رشكات مدرجة يف السوق“.
وبني ان ”عـدد األسـهم املتداولة بلغ 
خمسـة مليـارات و45 مليونـاً و28 
الف سـهم بقيمة مالية بلغت خمسة 
ألـف  مليـارات و646 مليونـاً و557 
دينار من خالل تنفيذ 2385 صفقة“، 
مشريا اىل أن ”مؤرش األسعار املتداولة 
570.63 نقطـة  ISX60 أغلـق عـىل 
مسجالً انخفاضا بنسبة 1.48 % عن 

إغالقه يف الجلسة السابقة“.
وأشـار السـوق إىل أن ”عدد األسـهم 
املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني 
لألسبوع املايض بلغ 690 مليون سهم 
بقيمـة مالية بلغت 758 مليون دينار 
مـن خالل تنفيذ 76 صفقة، فيما بلغ 
عدد األسـهم املباعة من املسـتثمرين 

غـري العراقيـني 1.042 مليار سـهم 
بقيمة مالية بلغت 1.091 مليار دينار 

من خالل تنفيذ 139 صفقة“.
من جانب متصل، اغلق مؤرش االسعار 
يف سـوق العراق لألوراق املالية، امس 

االحد، منخفضا بنسبة (0.04 %).
التـداول لسـوق  وجـاءت مـؤرشات 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
امـس كمـا يـيل: بلغ عـدد االسـهم 
 (7.706.035.722) املتداولـة 
سـهما، بينمـا بلغـت قيمة االسـهم 

(7.835.322.170) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف 
جلسـة امس عـىل (570.42) نقطة 
عـن   (%  0.04) بنسـبة  منخفضـا 
اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(570.63) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (32) رشكة من 
اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 

من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليمات االفصاح املايل (20) رشكة.
مـن  املشـرتاة  االسـهم  عـدد  وبلـغ 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(131) مليـون سـهم بقيمـة بلغـت 
(136) مليون دينـار من خالل تنفيذ 

(19) صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(101) مليـون سـهم بقيمـة بلغـت 
(106) ماليني دينـار من خالل تنفيذ 

(13) صفقة عىل اسهم رشكتني.
لـألوراق  العـراق  سـوق  أن  يذكـر 
املالية ينظـم خمس جلسـات تداول 
أسـبوعيا مـن األحـد اىل الخميـس، 
ومـدرج فيه 103 رشكات مسـاهمة 
عراقيـة تمثـل قطاعـات املصـارف 
والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت 
والتأمني واالسـتثمار املايل والسياحة 

والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
وصف الخبري االقتصادي، نبيل العيل، امس االحد، مرشوع 
مد انبوب النفطي اىل االردن بالفاشـل اقتصاديا، مبينا ان 

االتفاق بمد االنبوب سيايس وال عالقة له باالقتصاد.
وقال العيل يف ترصيح صحفي: ان “ اتفاق حكومة الكاظمي 
مع األردن بمد االنبوب النفطي اىل العقبة مرشوع سيايس 
وليس لـه أي جدوى اقتصادية وسـيحمل العراق تكاليف 
ماليـة كبـرية “. مبينا ان “ املسـافة بني مصـادر اإلنتاج 
النفطي للحقول العراقيـة بعيدة جدا وتبلغ بحدود 1700 

كم وليس فيه اي جـدوى اقتصادية، بل ان األردن الطرف 
الوحيد الذي سيسـتفيد من هذا االتفاق خاصة ان االتفاق 
ال يحمـل األردن أي نفقات بمده داخل الحدود العراقية “. 
وأضـاف ان “االتفاق بمد االنبـوب للعقبة ال يندرج ضمن 
وجهة نظـر اقتصاديـة وانمـا يتعلق بامللف السـيايس“.
موضحـا ان “كلفة النقل من العراق إىل األردن عرب األنبوب 
املزمع إنشـاؤه تبلغ ستة دوالرات للربميل، يف حني أن نقله 
عن طريق الخليج تصل كلفته إىل سـتة سنتات، أي بزيادة 

تقدر بعرشة أضعاف“. 

بغداد/ الزوراء:
حـذَر خـرباء اقتصاديون، امس االحـد، من الهدر املايل الكبـري الناجم عن 
اسـترياد العراق ملادة البنزين املحسـن، والذي يقدر بماليني الدوالرات، وال 

سيما مع الدعم الحكومي الذي يبلغ ٣٥ ٪ أثناء البيع يف داخل البالد.
وقـال الخبري االقتصـادي، ميثم لعيبـي، يف ترصيح صحفـي: إن «العراق 
يخـرس مبالغ كبرية مـن عملية اسـترياد (البنزين املحسـن) من الخارج 
وإعادة بيعه يف السـوق املحلية، قد تصل باملتوسط الشهري إىل ٧٠ مليون 
دوالر، (يسـتورد بسـعر ١٠٠٠ دينـار تقريباً، ويباع بسـعر ٦٥٠ دينارا)، 
وبالتأكيد فإن هذا يمثل خسارة كبرية واستنزافا للنقد األجنبي، وال سيما 
يف بلـد نفطـي مثل العراق، الـذي ينبغي أن يهتم بقضية إنتاج املشـتقات 
النفطية محلياً وصوالً إىل تصديرها بدل استريادها، وهي معضلة يواجهها 
البلد بسبب ضعف الطاقة اإلنتاجية للمصايف العراقية مقابل الطلب الكبري 

عىل البنزين لتلبية حاجة الطلب اليومي».
وبـني أن «الطلب عىل (البنزين املحسـن) يف تزايد نتيجـة الدعم الحكومي 
له الذي يصل إىل ٣٥ ٪، مقابل تخفيض سـعره ليقرتب من سـعر البنزين 
العـادي». مـن جهته، قال الخبـري االقتصادي، فالح الزبيـدي، يف ترصيح 
صحفي: إن «زيادة االسـتريادات مع انعدام الصادرات غري النفطية تؤدي 
إىل خلـل كبـري يف االقتصاد العراقـي، ألن العراق يعتمد عىل تصدير سـلعة 
رئيسـية واحدة فقط هـي النفط، وهذه السـلعة تتعـرض إىل تقلبات يف 
حجم الطلب» . وبما يتعلق بقطاع النقل، قال الخبري: «كان سـعر البنزين 
املحسـن عاليا، لذلك يحجم الكثري من املواطنني عن رشاء هذا النوع الذي 
كان يبلغ سـعره ٨٥٠ دينارا للرت الواحد، فتوقفـت محطات البنزين التي 
تعتمـد فقط عىل هذا النوع عن العمل ما اضطر وزارة النفط إىل تخفيض 
سـعر البنزين املحسن من أجل تسـويقه»، مؤكدا أن «ذلك يدل عىل وجود 

تخبطات يف السياسات االقتصادية الحكومية وأنها غري مدروسة».
وكان الخبري االقتصادي منار العبيدي، كشـف مؤخراً عن أن العراق خرس 
٧٠٠ مليون دوالر خالل ٩ أشـهر بسـبب دعم مادة البنزين املحسن، مبيناً 
أن «الدولة تقوم بدعم البنزين املحسـن بنسبة ٣٥ ٪ من سعره، وال تقوم 
بدعم املواد الغذائية األساسـية للمواطن الفقـري»، داعياً إىل بناء محطات 

تكرير عمالقة بهذه األموال املهدورة باسترياد البنزين. 
بينمـا حذر الخبري االقتصادي، إحسـان الكناني، مـن حدوث أزمة جديدة 
لـدى املواطن، وال سـيما أصحـاب سـيارات األجرة، بسـبب تحول بعض 
محطات الوقود إىل (املحسـن) وإلغاء البنزين (املمتاز) املباع بسـعر ٤٥٠ 

دينارا للرت الواحد.

@7jÿ€a@Ô€bæa@äá:a@Âfl@ÊÎäâ±@ıa5Ç
@Âè0a@ÂÌç‰j€a@Üa7néa@Â«@·ub‰€a @äb‰ÌÜ@paäbÓ‹fl@5@Äi@�b‡Ëéc@fiÎaánm@ÚñäÏj€a

Ôöbæa@ Ïjé˛a@fi˝Ç

ÔébÓé@Új‘»€a@lÏj„c@ Îãìfl@ZÜbón”a
b‘‹�fl@÷aã»€a@‚á≤@¸Î@
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بغداد/ متابعة الزوراء

تلقـى فريق امليناء رضبـة ثالثية، قبل مواجهة نفط البرصة والتي سـتقام اليوم االثنـني، يف ملعب البرصة 
الدويل، ضمن مباريات الجولة ٢١ من الدوري املمتاز. 

وسـيغيب املحـرتف اليمني نارص محمدوه عـن املباراة املقبلة، بعـد تعرضه لإلصابة يف الوحـدة التدريبية، 
والتشخيص األويل أثبت إصابته بإلتواء يف أربطة القدم.

كمـا سـيعاني امليناء مـن غياب العبه كرار األمـني ملدة ١٠ أيام، بداعـي اإلصابة التي تعرض لهـا يف املباراة 
السابقة أمام أربيل والتي انتهت ملصلحة أصحاب األرض (٣-٠). 

وحسب املكتب اإلعالمي للنادي، فإن املحرتف عثمان دياباتي أجرى  مرانه بشكل منفرد لغرض االستشفاء 
عىل أمل تجهيزه بدنيا لالستحقاقات املقبلة.

ãºcÎ@ã–ñc

bËi@Ú‘z‹æa@pbèé˚æaÎ@ÚÓ„aãÌ�a@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@Ú”Îäc@¿@Ú€Ï°@7flc@Í7ƒ„@’œaãÌ@ÜÏº
b◊6ìfl@bÓ–zñ@aã∏˚fl@aá‘«

@bm@aÏ‡‹€@÷aã»€a@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@÷˝�„a@NNaáÀ@‚bnnÇa@NNbiäáflÎ@b‡ÿy@µ„b$@Ú◊äbì∑
pbuaäá€bi@ÚÓ‡Óÿzn€aÎ@ÚÓjÌäán€a@ÒäÎá€a

بغداد / عباس عيل هندي
الشـمال  فريـق مصـايف  حقـق  
امس األحد فـوزا ثميناً عىل فريق 
الرشطـة بثالثة أشـواط دون رد 
يف املبـاراة التي جـرت احداثها يف 
قاعة البيشـمرگة يف السـليمانية 
ضمن منافسـات الـدوري املمتاز 

للكرة الطائرة.
وكانت االشـواط عىل النحو االتي 
25-  ) و   (25-15) و   (25-13)

.(23
وتحديـدا  اربيـل  محافظـة  ويف 
تعـرض  عينـكاوا  أكاد  قاعـة  يف 
والجمهـور  االرض  اصحـاب 

للخسارة من فريق البحري بثالثة 
أشواط دون رد.

وكانـت نتيجـة االشـواط كالتايل 
25-) و   (25-18) و   (30-28  )

.(18
تمكـن  البيشـمرگة  قاعـة  ويف 
اصحاب االرض مـن تحقيق فوزاً 
مهمـاً عىل فريـق الحبانية بثالثة 

أشواط لواحد.
 (21  25-) اوال  الحبانيـة  تقـدم 
اال ان فريـق البيشـمرگة تمكـن 
من تحقيـق ثالثة أشـواط كانت 
كاالتـي (14-25) و (16-25) و 

.(25-23)

@@Ú†ãì€a@Û�ÉnÌ@fib‡ì€a@¿bófl
åbn‡æa@Òãˆb�€a@äÎÜ@¿

طهران/إعالم اللجنة األوملبية
رافق رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 
رعـد حمودي نظـريه االيراني الدكتور سـيد 
رضا صالحي أمـريي بجولة يف أروقة اللجنة 

األوملبية االيرانية.
وإسـتقبل أمـريي، والسـفري العراقـي لدى 
طهـران الدكتـور نصـري عبداملحسـن وعدد 
من أعضاء املكتب التنفيـذي وأركان اللجنة 
األوملبيـة االيرانيـة رئيـس اللجنـة األوملبية 
الوطنيـة العراقية الذي رافقـه األمني العام 
هيثم عبدالحميد واألمـني املايل أحمد صربي 

ومدير املكتب االعالمي حسني عيل حسني.
وأجرى حمـودي جولـة يف املتحفني االوملبي 
والباراوملبي االيرانيـني مطلعا عىل كم هائل 
مـن التحـف االثريـة الرياضيـة والوثائـق 
واملداليـات التي تؤرشـف التأريـخ الريايض 
االيرانـي حيث قامت مديرة املتحف االنسـة 
زبيـدة مقـدم بتقديـم رشح واف ملقتنيـات 

املتحفني.
ثم أجرى حمودي وأمريي والسـفري العراقي 
مؤتمراً صحفياً حرضته العديد من وسـائل 
االعالم االيرانية حيث اسـتهل امريي حديثه 

مرحباً بضيفه والوفد املرافق له.
وبني امريي انه سعيد بتواجد حمودي ولقائه 
يف طهران مؤكـدا ان هذه الجولة هي الثانية 
من املباحثات بني الطرفني حيث كانت األوىل 
يف بغـداد والتـي أبرم فيهـا اتفـاق التعاون 
الثنائي املشـرتك بني اللجنتـني األوملبيتني يف 

العراق وايران.
ومىض أمـريي للقول ”نحن نشـعر بالفخر 
والزهـو حينما يرفرف علـم العراق منترصا 
يف ميادين التباري الريايض، وسواها“ مؤكداً 

ان يف منهـج الزيـارة لقـاء مقبـل لحمودي 
وزمالئه مع وزير الشـباب االيراني، وان كل 
الجهـود أسـتنفرت للرتحاب والعمـل لهذه 

الزيارة الكريمة.
وختم أمـريي حديثه قائال اننا نتحدث اليكم 
اآلن ويف الوقـت ذاته هناك إثنـا عرش رئيس 
إتحـاد ريـايض عراقـي يلتقـي مـع نظريه 
االيرانـي لبحـث سـبل وخطـوات التعـاون 

املبارش بني االتحادات الرياضية يف البلدين.
 مـن جانبـه شـكر رئيـس اللجنـة األوملبية 
الوطنية العراقية رعد حمودي نظريه امريي 
ورحب بوسـائل االعـالم والحارضين مؤكدا 
سـعادته بتواجـده يف طهران لرسـم صورة 

حقيقية لتعاون أوملبي مقبل بني الطرفني.
كما شـكر حمـودي السـفري العراقـي لدى 
طهران لحضوره مثمنا ذلك برغم مسؤولياته 
وإنشغاالته يف عمله الدبلومايس يف العاصمة 

االيرانية طهران.
وبـني حمـودي ان إختيـار ايـران لتعـاون 
ريـايض مفتـوح انمـا بنـي عـىل اسـاس 
املشرتكات الكبرية بني الرياضيني العراقيني 
ونظرائهـم االيرانيـني باالضافـة ملـا يربط 
البلديـن والشـعبني الصديقـني والجاريـن، 
مضيفاً بانه استشـعر صـدق وعمق الرغبة 
لـدى أمريي وزمالئـه يف مسـاعدة الرياضة 

العراقية“.
وقـال حمـودي ”ان الجولة التـي أجراها يف 
أروقة ومتاحف ومؤسسـات اللجنة األوملبية 
االيرانيـة أثـارت إعجابـه لكنـه لـم يتفاجأ 
باملنجز الرياض االيراني املتحقق وال املوروث 
التاريخي للرياضة االيرانية“، مربرا ذلك بانه 
”تحقق بعمـل منهجي ومدروس إسـتغرق 

أكثر من ثمانني عامـا ليجعل إيران يف مركز 
ريايض متقدم قاريا وعامليا“.

وردا عـىل أسـئلة االعالمني قـال أمريي ”ان 
كل املنشـآت واالبـواب واملالعـب والخـربات 
مفتوحـة امام االشـقاء العراقيني“ ونطمح 
البـداء املسـاعدة أكـرب بكثـري مـن رغبتنـا 

وامنياتنا.
وبني حمودي انه يريد ان يسـهب يف تسـاؤل 

مطروح بصدد تفعيل ملف الرياضة النسوية 
مؤكداً انه كان يطمح لتواجد عنرص نسـوي 
يف الوفـد العراقـي الزائـر لكن الظـرف حال 
دون ذلك، وانـه وزمالءه يف االوملبية العراقية 
جادون وصادقون يف دعم الرياضة النسوية 
من خـالل إنبثاق لجنـة متخصصة لرياضة 
املـرأة وتفعيل مـواد قانون اللجنـة االوملبية 
ونظامها الداخيل الخاصة بمنح املرأة نسبتها 

املسـتحقة مـن التمثيـل يف العمـل األوملبيي 
واالداري وممارسة الرياضة ميدانياً.

ويف الختام تبـادل الطرفان الهدايا التذكارية 
حيث قدم حمودي لنظريه  سـيف االمام عيل 
عليه السـالم كما قدم للسفري العراقي درعا 
تذكاريا باملناسـبة فيما قـدم أمري لحمودي 
والسـفري العراقي واألمني العام واألمني املايل 

هدايا تذكارية باملناسبة.

بغداد/ حيدر كاظم
تنطلق غـدا الثالثـاء منافسـات بطولة 
اندية العراق للمواي تاي بفئة املتقدمني، 
ويقيمهـا اتحاد اللعبـة املركزي، برعاية 
وزير الشـباب عدنان درجال، وسـتكون 
القاعـة الرياضيـة يف جامعـة كلكامش 
ان  املؤمـل  مرسحـا لفعالياتهـا، ومـن 
تشـهد املسابقة مشـاركة واسـعة من 
الفـرق املحليـة، التـي سـتمثل مختلف 

املحافظات. 
وقـال رئيـس اتحـاد اللعبـة مصطفـى 
جبار علك ان بطولـة االندية للمتقدمني 
سـتنطلق غـدا باقامـة مراسـم القرعة 
واملؤتمر الفني الخاص باملدربني يف قاعة 
املركـز التدريبـي للمنتخبـات الوطنـي، 
وتسـتمر حتى التاسـع عرش من الشهر 
الحـايل، مضيفـا ان املسـابقة ستشـهد 

مشاركة 39 فريقا من 10 محافظات.

وتابـع ان النسـخة الحالية مـن بطولة 
االنديـة تتميز بتواجـد نخبة من الحكام 
املحليني اضافة اىل االستعانة بـ3 قضاة 
عرب وهم خليـل احمد زعرور من لبنان 
ورضوان بن فتح الكايف من تونس، فضال 
عن حسـام الدين جميل من االردن، كما 
سـيحرض االمني العام املسـاعد لالتحاد 
العربـي موىس جـرب احمد سـلمان، من 

اجل متابعة الكرنفال الريايض.

بغداد \ ساجد سليم
اختتمـت يف كليـة الرتبيـة الرياضيـة بجامعة بغـداد الدورة 
التحكيمية و التدريبية بالدراجات التي اقامها االتحاد العراقي 
املركزي للعبة بمشاركة واسـعة من الحكام واملدربني الجدد 
باالضافة اىل العنرص النسوي الذي شارك يف الدورة التحكيمية 
واسـتمرت الدورة ثالثـة ايام وحارضة فيهـا الدكتور طارق 
حسن رزوقي والدكتور عيل حميد والدكتور معن غريب ومن 

الناحية التحكيمية حارض فيهـا الدكتور ودود خالد والحكم 
الـدويل كريم القصاب وكاظم دليح كريم رئيس لجنة الحكام 
يف االتحـاد ويف نهاية الدورة وزعت الشـهادات من قبل هيثم 
عبدالحميد امني عام اللجنـة االوملبية الوطنية واحمد صربي 
االمـني املايل للجنـة االوملبية كمـا وزع محمـود عزيز رئيس 
االتحـاد دروع خاصـة للمحارضين ورئيـس اللجنة االوملبية 

الكابتن رعد حمودي وعدد من الحكام الدوليني.

@ıbiãËÿ€a@ÈuaÏÌ@äáónæaÎ@Òãój€a@ÍáËìm@áÓ‹‘m@ÔiãÌÜÎ@—v‰€a@bË‰õn•@ÚÌãÄÓÁbª@ÚÄ‡”
@21@Ú€Ïßa@÷˝�„a@¿@‚ÏÓ€a@pbÌäbjfl@oé

بغداد/ صالح عبد املهدي 

تنطلـق اليـوم االثنـني  يف مالعـب 

بغداد والنجف والبرصة  منافسات 

الجولة  الحادية والعرشين  لدوري 

الكرة املمتاز باقامة  ست مباريات  

عـىل ان تسـتكمل الجولـة يوم غد 

الثالثـاء باقامـة املباريـات االربـع 

املتبقية , ( الزوراء ) تسلط االضواء 

عىل مباريات اليوم بالرقم والكلمة  

عرب هذه املتابعة : 

@ÏÇaå –@Öãÿ€a
يشـهد ملعب الساحر احمد رايض 

عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا  

مبـاراة  عنوانهـا تحسـني املراكز  

تجمع بـني الكرخ املضّيف صاحب 

املركـز السـابع عـرش ( 18 نقطة 

)  وزاخـو الضيف صاحـب املركز 

السـابع ( 30 نقطة )  وسـيحاول 

كال الفريقني  الظفر بنقاط املباراة 

لتحسـني موقعه يف الالئحة  مع ان  

الكـرخ  يبدو بحاجة اكثـر  للفوز 

مـن اجل مغـادرة  مواقـع الخطر  

لذلك سـيحاول الفريق االفادة من 

امكانيات الثنائي السوري  الجديد 

كامل حميشة وعبد الهادي شلحة  

ومعهم املهاجم القادم من سامراء 

مصطفى حنـون  يف تفعيل  الخط  

االمامي  لتفـادي  الفقر التهديفي  

الذي عانـى منه الكرخيـون  ابان 

املرحلة االوىل ، اما زاخو  فسيدخل 

املبـاراة رافعـا شـعار  التعويـض  

بعـد ان تعرض الفريق  للخسـارة 

يف الجولـة املاضية  امـام مضيفه 

سـتكون  وباختصـار   نـوروز 

املباراة  رصاعـا بني افكار املدربني 

حسـن احمـد  وعبـد الوهـاب ابو 

الهيـل  , وكانت مباراة الذهاب بني 

الفريقني قد انتهـت حبايب بدون 

اهداف .

@·éb‘€a@@M@Ú«b‰ó€a
ويف ملعبه يسـتقبل الصناعة  ثامن 

ضيفـه    ( نقطـة   27  ) الالئحـة  

القاسـم  صاحب املركز الرابع عرش  

( 21 نقطـة )  عند السـاعة الثانية 

ظهرا يف مباراة اقل مايقال عنها انها  

تمثل رصاعا يف   املراكز الوسـطية ال 

غـري  سـيدخلها الصناعة متسـلحا 

بامتيازات الضيافة  بحثا عن النقاط 

الثالث للتقدم  خطوة او خطوتني يف 

جـدول الرتتيـب  مع االعـرتاف بان 

املنافـس القادم مـن محافظة بابل 

ليـس سـهال  السـيما وقـد خطـف 

يف الجولـة املاضيـة  تعـادال  بطعـم 

الفوز من منافسه القوة الجوية  بل 

كان هو املتقدم عـىل تالمذة  املدرب 

الجديـد للصقور  حكيم شـاكر  قبل 

ان يعـادل البديل  احمـد لفته كوني 

الكفـة , وكانت مبـاراة الذهاب بني 

الفريقـني والتـي احتضنهـا ملعب 

الكفل قد انتهت بالتعادل السلبي .

åÎäÏ„ –@¡–‰€a
ويف التوقيـت ذاتـه يشـهد ملعـب 

النفـط  مباراة اصحـاب االرض  يف 

املركز التاسـع  مع ضيفهم  نوروز 

القـادم مـن محافظة السـليمانية  

وهـو باملركـز الخامـس عـرش يف 

جـدول الرتتيـب  ,  واذا كان النفط  

تحت قيـادة مدربه باسـم قاسـم  

يمتلـك اقـوى الخطـوط الدفاعية 

يف الـدوري مشـاركة مـع الرشطة 

( دخلـت مرمى كل فريـق 11 كرة 

فقط ) فانه مـن جانب آخر يعاني 

من ضعف كبري يف الجانب التهديفي  

جعـل منـه  ثانـي اضعـف  فـرق 

الـدوري هجوما بعد سـامراء اذ لم 

يسجل العبوه سوى 12 هدفا  ومع 

ذلك فان استقطاب مهاجمني  عىل 

شـاكلة محمود خليـل واحمد عبد 

الـرزاق  مع وجود  الثنائي املحرتف 

ونعني البوركينـي اوتارا والتوغويل 

جنامـا قـد يكون هـو الحـل ، اما 

نوروز  املنتيش بالفوز عىل زاخو  يف 

الجولة العرشين   فيتوق للعودة اىل 

معقله بصيد ثمـني  حتى وان كان 

ذلك نقطة  ، وكانت مباراة  الذهاب 

التي ضيفتها السليمانية قد انتهت 

بتعادل الفريقني من دون اهداف  .

@Új‹�€a –@—v‰€a
الرابعـة اال ربعـا   امـا يف السـاعة 

عرصا  فسـيحتضن ملعـب النجف 

االوملبـي اللقـاء الجماهـريي  الذي 

سيجمع بني النجف  سادس الالئحة 

والجمهـور   بـاالرض  واملتسـلح 

اىل  املرتاجـع  الطلبـة  مـع ضيفـه 

املركـز الرابـع يف اعقاب الخسـارة 

امـام الرشطـة  يف الجولـة املاضية 

بهدف متاخر اثـار اعرتاض االدارة 

الطالبية ، النجف الذي  يمتلك ثالث  

اقوى الخطـوط الدفاعية  بني فرق 

الـدوري  سـيحاول اسـتثمار هذه 

امليـزة  يف تحييـد  هجوم منافسـه 

الذي سيخوض اول مباراة له تحت 

قيـادة مدربـه الجديـد  السـوري  

انـس مخلوف  بحضـور جماهريه 

العريضـة  التـي صـارت ترافقه يف 

حلـه وترحاله  يف اعقـاب العروض 

التـي  املبهـرة  والنتائـج  الجميلـة 

قدمهـا  يف دوري املوسـم الحـايل ، 

وكانت مباراة الذهاب بني الفريقني  

والتي  ضيفها ملعب الشعب الدويل  

قد انتهت طالبية بهدف دون مقابل 

حمل امضاء  عيل خليل .

@ıbiãËÿ€a –@Ú†ãì€a
وعنـد السـاعة السادسـة مسـاء  

الـدويل   الشـعب  ملعـب  سـيكون 

مرسحـا للمواجهـة املرتقبـة التي  

سـتجمع الرشطـة املتصدربــ 56 

نقطة  بمنافسـه الكهرباء صاحب 

املركـز الثالـث عـرش بفـارق  32 

قدمـا  يمـيض  الرشطـة   ، نقطـة 

نحـو التتويـج باللقب عـن جدارة 

واستحقاق  مستفيدا من استقرار 

الفريق عىل كافـة االصعدة بجانب 

وجـود  كوكبـة مـن النجـوم التي 

يعـج بها  التشـكيل االخـرض  من 

محليني ومحرتفـني  ويف مقدمتهم  

املتالـق محمود  املحرتف السـوري 

املـواس الـذي يتصدر الئحـة هدايف  

الـدوري برصيـد 13 هدفـا بينهـا  

اهداف  مؤثرة  جلبت لفريقه املزيد 

من النقـاط   وربما تشـهد املباراة 

مشاركة  نجم الفريق محمد قاسم  

العائد مـن الدوحة  يف اعقاب رحلة 

عالجيـة ابعدتـه عن فريقـه لفرتة 

ليسـت قصرية , اما الكهرباء  الذي 

خطـف نقـط مباراتـه مـع  امانة 

بغداد فسـرياهن عىل اندفاع العبيه 

وروحهـم املعنويـة العاليـة فضال 

عىل  االفادة من مجهودات الوافدين 

الجـدد   يف املريكاتـو الشـتوي ويف 

مقدمتهـم  الحارس الـدويل محمد 

حميد الذي سيواجه فريقه السابق 

بروح التحدي .

@Òãój€a@¡–„ –@ıb‰Óæa@
وباالتجـاه جنوبـا نحـو  البـرصة 

سـنتوقف يف  ملعـب الفيحاء الذي 

سيكون عند الساعة الثامنة والربع 

ليـال مرسحـا لديربـي املحافظـة  

الـذي سـيجمع  املينـاء يف املركـز 

قبل االخري  بشـقيقه نفط البرصة  

ثامـن الالئحـة واملؤمـل ان يكون 

قمـة  يف االثـارة والتشـويق كمـا 

جـرت عليه  العـادة  ، امليناء تحت 

قيادة  مدربـه  الجديد  امني فيليب  

مطالـب من جماهـريه بالتعويض 

عقـب الخسـارة  القاسـية خارج 

الديار يف الجولة املاضية امام اربيل  

بثالثيـة بيضـاء  لم  تكـن تعكس 

واقـع املباراة  بعد ان  قدم اصحاب 

القمصـان الزرقـاء اداء جيدا لكنه  

افتقد اىل اللمسة االخرية االمرالذي  

جعل  فيليب كما هو متوقع  يعمل  

بقـوة عـىل معالجتـه  يف مبـاراة 

اليوم  لكن الفريق سيفتقد  لنجمه 

اليمنـي نـارص محمـدوه وزميله 

كرار االمري عيل بسبب االصابة ، اما 

نفـط البرصة  الذي خـرج  بتعادل 

سـلبي مع ضيفه الكرخ يف الجولة 

اسـتثمار   فسـيحاول   املاضيـة 

تراجع اداء ونتائج شـقيقه االكرب 

يف هذه الفرتة  السيما وقد سبق له 

الفوز ذهابا بثالثـة اهداف  تناوب 

عىل تسجيلها جاكوب  وحيدر عبد 

الرحيـم وحسـام مالـك مـن ركلة 

جـزاء مقابـل هـدف واحـد  حمل 

امضاء ذو الفقار عايد  الذي انتقل 

مؤخرا اىل النجف .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العدد السابع والستون من صحيفة الريايض التي 
تصـدر عن االتحاد العراقـي للصحافة الرياضية 
رأى النور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبار واملواضيـع الخاصة برياضة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخرى التي زينت بأقالم صحفية 
مرموقـة، خالـص االمنيـات ألرسة الصحيفـة 

الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

 *******************
مدير املكتـب االعالمي يف نـادي القوة الجوية 
الريـايض الزميـل عـالء محمد، احتفـل بعيد 
ميـالده قبـل ايـام قليلـة، خالـص االمنيات 
لزميلنـا بالعمـر املديـد ومواصلـة النجاح يف 

حياته ومشواره املهني.
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ضيفه  عىل  مدريد  أتلتيكو  انترص 
الرابعة  املرحلة  ضمن   ٤-٣ خيتايف 
الدوري  مسابقة  من  والعرشين 
تأخره  متجاوزاً  القدم  لكرة  اإلسباني 

بالنتيجة والنقص العددي.
األول تسجيل ستة من  الشوط  وشهد 
أهداف املباراة السبعة إضافة إىل ثالث 
ركالت جزاء أضاع األوروغوياني لويس 

سواريز واحدة منها.
جزاء  ركلة  سواريز  إهدار  يمنع  ولم 
(٩) أتلتيكو مدريد من التقدم بالنتيجة 
والربازييل  كوريا  األرجنتيني  بهديف 
ماتيوس كونا (١٩ و٢٧) ليظن حامل 
خيتايف  لكن  املباراة،  حسم  أّنه  اللقب 

انتفض مسجالً ثالثة أهداف.
ووقع بورخا مايورال عىل هدف تذليل 
الرتكي  يمنح  أن  قبل   (٣٠) الفارق 
نجح  بعدما  األفضلية  فريقه  أونال 

بتنفيذ ركلتي جزاء (٣٧ و٤٢).
بنتيجة  األول  الشوط  كوريا  وأنهى 
له  الثاني  الهدف  بعدما سّجل  التعادل 

والثالث ألتلتيكو ٤٥+٤.
 (٥٨) فيليبي  الربازييل  يمنع طرد  ولم 
أتلتيكو مدريد من خطف نقاط املباراة 
القاتل  هريموسو  البديل  هدف  بفضل 

الذي أتى قبل دقيقة من نهاية الوقت 
األصيل ٨٩.

 ٣٩ إىل  رصيده  مدريد  أتلتيكو  ورفع 

بفارق  مؤقتاً  الرابع  املركز  يف  نقطة 
أصبح  الذي  برشلونة  عن  نقطة 
خيتايف  رصيد  تجمد  فيما  خامساً، 

عند ٢٥ نقطة يف املركز الخامس عرش 
مؤقتاً.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه فياريال 

والعرشين من  الرابعة  املرحلة  يف   ٠-٠
مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وفشل ريال مدريد يف التسجيل للمباراة 
الثانية من آخر ثالث مباريات يف جميع 
الواضح  تأثره  ليظهر  املنافسات 
بنزيمة  كريم  الفرنيس  نجمه  بغياب 

بسبب اإلصابة.
بفوز  النفس  يمني  مدريد  ريال  وكان 
اإلسباني  الدوري  بصدارة  يبعده 
لقاء  قبل  معنوية  جرعة  ويمنحه 
مضيفه باريس سان جريمان الفرنيس 
يوم الثالثاء يف ذهاب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وأضاع ريال مدريد ثالث فرص محققة 
التسعني  الدقائق  مدار  عىل  للتسجيل 
يف  ضيفه  يباغت  فياريال  كاد  بينما 

أكثر من مناسبة.
ورفع ريال مدريد رصيده إىل ٥٤ نقطة 
عن  نقاط  أربع  بفارق  الصدارة  يف 
إشبيلية الذي تجاوز إلتيش ٢-٠ أمس 
 ٣٦ فياريال  فيما صار رصيد  الجمعة 

نقطة يف املركز السادس.
وكان قاديش تعادل مع سلتا فيغو بال 
أهداف، قبل أن ينترص أوساسونا عىل 

مضيفه رايو فايكانو ٣-٠.

ألحق بوخوم، العائد إىل دوري الدرجة األوىل 
األملاني لكرة القدم، بضيفه بايرن ميونيخ 
تاريخية  خسارة  اللقب  وحامل  املتصدر 
بعدما دّك شباكه بأربعة أهداف يف الشوط 
األّول ليخرج فائزاً ٤-٢ ويثأر من خسارته 
منافسات  ضمن  وذلك  ذهاباً،  بسباعية 

املرحلة الثانية والعرشين.
ورغم هدفني من مهاجمه البولندي روبرت 
شباك  أن  إال  و٧٥)،   ٩) ليفاندوفسكي 
يف  مرات  أربع  اهتزت  البافاري  العمالق 
الشوط األّول، إذ تناوب عىل أهداف الفائز 
 (١٤) أدجي  أنتوي  كريستوفر  الغاني 
ركلة  من   ٣٨) لوكاديا  يورغن  والهولندي 
غامبوا  كريستيان  والكوستاريكي  جزاء) 

(٤٠) وغرييت هولتمان (٤٤).
باالستعداد  نفسه  يمني  بايرن  وكان 
أمام  أيام  أربعة  الستحقاقه األوروبي بعد 
سالزبورغ النمساوي يف ذهاب ثمن نهائي 
رابع  بفوز  أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة 
من  ثأر  بوخوم  أن  إالّ  الدوري،  يف  توالياً 
الذهاب  نتيجة  تكرار  دون  وحال  ضيفه 
يف  ٧-صفر  البافاري  سحقه  كان  بعدما 

املرحلة الخامسة.
وتجّمد رصيد بايرن ميونيخ عند ٥٢ نقطة 

الصدارة  عن يف  نقاط  تسع  بفارق 

بوروسيا دورتموند الثاني الذي يواجه األحد 
يونيون برلني يف حني رفع بوخوم رصيده 
إىل ٢٨ نقطة يف املرتبة الحادية عرشة. وفاز 
مونشنغالدباخ  وبوروسيا  فولفسبورغ 
الثانية،  الدرجة  إىل  بالهبوط  املهددين 
فرانكفورت  أينرتاخت  مضيفه  عىل  األول 
آوغسبورغ  ضيفه  عىل  والثاني  ٢-صفر 

.٣-٢
فوزه  حقق  الذي  فولفسبورغ  وتقدم 
الثاني توالياً، إىل املركز الثاني عرش برصيد 

مونشنغالدباخ  صعد  فيما  نقطة،   ٢٧
بفارق نقطة  الثالث عرش متأخراً  للمركز 
متذيل  فورث  غرويرت  حقق  كما   .(٢٦)
عىل  املوسم  هذا  الثالث  انتصاره  الرتتيب 

حساب هرتا برلني ٢-١.
وتعادل فرايبورغ مع ماينتس ١-١.

الثالث  ليفركوزن  باير  قلّص  املقابل،  يف 
مع ٤١ نقطة الفارق بينه وبني دورتموند 
ضيفه  عىل  فوزه  بعد  نقطتني  إىل  الثاني 

شتوتغارت ٤-٢.

تّوج تشيليس اإلنكليزي بطالً لكأس العالم لألندية للمرة األوىل يف 
تاريخه بفوزه عىل باملرياس الربازييل بهدفني لواحد بعد التمديد 

يف نهائي البطولة املقامة يف اإلمارات.
كاي  واألملاني   (٥٤) لوكاكو  روميلو  البلجيكي  للبلوز  وسّجل 
هافريتس (١١٧ من ركلة جزاء) يف حني وّقع رافاييل فيغا هدف 

ممثل كرة القدم الربازيلية الوحيد (٦٤ من ركلة جزاء).
الذي  لوان غارسيا  من خدمات  اللقاء منقوصاً  باملرياس  وأنهى 

تلّقى البطاقة الحمراء يف الدقيقة ١٢٠+٦.
وبات تشيليس ثالث ناٍد إنكليزي يحرز لقب مونديال األندية بعد 
مانشسرت يونايتد وليفربول. وثأر الفريق اإلنكليزي من خسارته 
كورينثيانز  هو  آخر  برازييل  فريق  أمام   ٢٠١٢ عام  نهائي 
صفر-١، لكنه لن يحظى بالكثري من الوقت لالحتفال بهذا اللقب 
إىل استحقاقاته األخرى محلياً كانت أم  ألن عليه العودة رسيعاً 
قارية. ويواجه تشيليس ضيفه ليل الفرنيس يف ذهاب ثمن نهائي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض نهائي كأس الرابطة 
املحلية أمام ليفربول والدور الخامس من الكأس املحلية، حيث 

سيلعب يف أربع مسابقات مختلفة يف غضون ١٢ يوماً.

يخىش كريستال باالس خسارة نجمه السنغايل شيخو كوياتي 
مجاًنا بنهاية املوسم الحايل. وينتهي عقد كوياتي مع كريستال 
الالعب  مع  التفاق  النادي  يصل  ولم  املقبل،  الصيف  يف  باالس 
السنغايل بشأن التجديد. ووفًقا لصحيفة «ذا صن» الربيطانية، 
فإن كريستال باالس ينوي عقد مفاوضات مع كوياتي بشأن 
العقد الجديد خالل األسابيع املقبلة. وأشارت إىل أن هناك حالة 
من القلق داخل النادي، ألن الالعب السنغايل يفضل االنتقال إىل 
نادي اتحاد جدة يف املوسم املقبل، وال سيما أنه سيحصل هناك 
عىل عرض مايل أكرب. وزعمت العديد من التقارير أن كوياتي 
اقرتب من الدوري السعودي يف املريكاتو الشتوي املنرصم، لكن 
الالعب جمد املفاوضات أثناء مشاركته مع منتخب السنغال يف 

كأس األمم األفريقية.
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واملتصدر  اللقب  إنرت حامل  بني  املرتقبة  املوقعة  انتهِت 
الخامسة  املرحلة  يف   ١-١ بالتعادل  نابويل  ومضيفه 

وبعد  القدم.  لكرة  اإليطايل  الدوري  من  والعرشين 
أمام  املاضية  املرحلة  يف  الدراماتيكية  خسارته 

متقدماً  كان  مباراة  يف   ١-٢ ميالن  جاره 
أن  قبل  األخري  الساعة  ربع  حتى  خاللها 
تهتز شباكه بهدفني يف غضون ثالث دقائق 
إنرت  أوليفييه جريو، وجد  الفرنيس  بطلهما 
بعد  الصدارة  عن  بالتنازل  مهدداً  نفسه 
نابويل  مضيفه  مع  التعادل  بهذا  اكتفائه 

هذه  يف  وفرصه  أفضليته  يستثمر  لم  الذي 
من  الصدارة  لنفسه  يخطف  لكي  املوقعة 
حامل  بني  الفارق  وبقي  «نرياتسوري». 
مقابل   ٥٤) واحدة  نقطة  ونابويل  اللقب 
أن يسديه سمبدوريا خدمة  أمل  ٥٣) عىل 
مستبعدة منطقياً بفوزه عىل ميالن (٥٢) 
التعادل  هذا  ويأتي  سريو».  «سان  يف 
املخيب للطرفني قبل أسبوع حافل لهما، إذ 
أن إنرت مدعو ملواجهة ليفربول اإلنكليزي 
ثمن  ذهاب  يف  أرضه  عىل  املقبل  األربعاء 
نهائي دوري األبطال، فيما يسافر نابويل 

إىل إسبانيا للقاء برشلونة الخميس املقبل 
يف الدور اإلقصائي الفاصل ملسابقة «يوروبا 

 (٧) إنسينيي  لورنتسو  لنابويل  ليغ». وسّجل 
يف حني وّقع البوسني إدين دجيكو هدف إنرت 
فوزاً  التسيو  حقق  أخرى،  جهة  من   .(٤٧)

مباراة  أما  ٣-صفر.  بولونيا  ضيفه  عىل  كبرياً 
تورينو وفينيزيا فقد انتهت بفوز األخري ٢-١.
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علق اإلسباني بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت 
سيتي  نورويتش  أمام  فريقه  فوز  عىل  سيتي، 
 ٢٥ الجولة  منافسات  ضمن  نظيفة،  برباعية 
من الدوري اإلنجليزي املمتاز. وقال جوارديوال، 
«منذ  املباراة:  عقب  صحفية،  ترصيحات  يف 
يف  فرص   ٣ أو  فرصتني  صنعنا  األوىل  الدقيقة 
أداًء جيًدا بشكل عام». أو ١٠ دقائق. قدمنا   ٥

من  الكثري  حصد  إىل  بحاجة  «نحن  وأضاف: 
أقرب  ليفربول  منافسنا.  نعرف  نحن  النقاط. 
النقاط  من  الكثري  يخرسوا  ولن  لنا،  منافس 
جوارديوال:  وتابع  لديهم».  التي  الجودة  بسبب 
النادي  كونه  فريق  أفضل  اآلن  يملك  «ليفربول 
بالعديد  للفوز  سنضطر  لذلك  املايض،  العقد  يف 
وواصل:  اللقب».  حصد  أجل  من  املباريات  من 
«قدم سرتلينج مباراة رائعة. لقد كان عدوانًيا 
بشكل  مهًما  العًبا  كان  لقد  وحاسًما.  للغاية 
مذهل لنا يف كل املواسم السابقة بعدد األهداف 
وأردف:  يقدمها».  التي  الحاسمة  والتمريرات 
إن فرناندينيو قائد رائع  «قلت يف مرات عديدة 
داخل وخارج امللعب ويساعد الفريق كثريا. إنه 
موجود دائما يف غرفة املالبس لتقديم النصائح 
اآلن  رودري  «بالطبع  بيب:  واستطرد  الجيدة». 
يف مستوى رائع، لكنه ال يستطيع أن يلعب كل 
املباريات. لقد لعب فرناندينيو اليوم بشخصية 

كبرية».
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يورجن  األملاني  املدير أعرب  كلوب، 
لليفربول،  يف الفني  أمله  عن 

قريبا  بشأن التوصل  لتسوية 
الجديد  املرصي العقد  للهداف 

يل  و لد مؤكدا ا صالح،  محمد 
يصلوا  قد  الالعبني  أن 
«يف  مستواهم  قمة  إىل 

منتصف الثالثينيات».
وينتهي عقد صالح، الذي يبلغ 
عامه الثالثني يف يونيو/ حزيران 
املقبل، مع ليفربول، بعد ١٨ شهرا، 
العقد  بشأن  جارية  محادثات  وسط 
الجديد. وأعرب قائد املنتخب املرصي عن 
رغبته يف البقاء مع ليفربول، ولكن تردد أنه 
جنيه  ألف   ٣٠٠ عىل  الحصول  ممثليه  عرب  طلب 

إسرتليني (٤٠٧ آالف دوالر) أسبوعيا، لتجديد عقده.
لنجمه  التجديد  بشأن  صحفية،  ترصيحات  يف  كلوب  وقال 
املرصي وهو عىل مشارف الثالثني من العمر: «قبل عام أو اثنني 
عن صالح،  بعيدا  الذهبية،  الكرة  لجائزة  مرشحني   ٣ أول  فإن 

كانوا يف سن ٣٤ أو أكرب».
وأضاف: «ليفاندوفسكي يف الثالثة والثالثني، ثم مييس ورونالدو 
الحظ  حالفك  وإذا  والثالثني،  والسابعة  والثالثني  الرابعة  يف 
سيكون  بالغة،  إلصابات  تتعرض  أن  دون  مسريتك  خوض  يف 

بإمكانك اللعب لفرتة أطول».
وأشار كلوب: «الذروة ال تحدث يف منتصف العرشينيات، األفضلية 
القصوى تكون يف أوائل الثالثينيات ومنتصف الثالثينيات، حيث 
يمكن لالعب أن يرى األمور من منظور صحيح، نظرا ملا تعلمه 
خالل مسريته». وختم كلوب حديثه بالقول: «بإمكانه استغالل 
ذلك يف أن يصبح أفضل مما كان عليه قبل بضعة أعوام، ال يوجد 

سقف للعمر».

املدير  أنشيلوتي  كارلو  اإليطايل  أبدى 
من  استياءه  مدريد،  لريال  الفني 
التعادل السلبي، خالل مواجهة فياريال، 
الليجا. من   ٢٤ الجولة  منافسات  ضمن 

نقلتها  ترصيحات  خالل  أنشيلوتي،  وقال 
اإلسبانية:  ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة 

«ما افتقدناه يف الشوط األول كان واضحا، 
مواجهة  ويف  عدوانيني،  نكن  لم  أننا  وهو 
يف  تماما  اختلفت  األمور  لكن  لرجل،  رجل 
الشوط الثاني». وأضاف: «بيل كان يستحق 
التسجيل اليوم، بعد عدم اللعب لفرتة طويلة 
ظهر بشكل جيد، وساعدنا كثريًا، وفعل ما 

طلبته منه، وأظهر التزامه». وحول إمكانية 
سان  باريس  بمواجهة  بنزيما  كريم  لحاق 
يف  «نحن  أنشيلوتي:  كارلو  أجاب  جريمان، 
املقبلني». اليومني  يف  سيحدث  ما  انتظار 

أصيب  لقد  العديدة؟  بيل  «إصابات  وتابع: 
أيلول/سبتمرب وكانت إصابة معقدة، ثم  يف 

أصيب مرة أخرى بيشء عضيل، وكان تعافيه 
القليل  إىل  افتقرنا  «لقد  واستكمل:  صعبا». 
املباريات  يف  األهداف  لتسجيل  النجاح  من 
األخرية، وأعتقد أننا يمكننا التسجيل بقليل 
لم  ذلك  لكن  التسجيل  وحاولنا  الحظ،  من 

يكن ممكنا».

عّزز ليون حظوظه األوروبية بعد فوزه عىل ضيفه نيس ٢-صفر، 
الفرنيس  الدوري  من  والعرشين  الرابعة  املرحلة  منافسات  ضمن 
 ٣٧ برصيد  مؤقتاً  السادس  املركز  إىل  ليون  وتقّدم  القدم.  لكرة 
نقطة، فيما فّوت نيس لألسبوع الثاني توالياً عىل نفسه استعادة 
املركز  يف  تجّمد رصيده عند ٤٢  بعدما  الثاني من مرسيليا  املركز 
الثالث، متأخراً بفارق نقطة عن النادي املتوسطي الذي بات يملك 

فرصة لالبتعاد أكثر وذلك عندما حّل ضيفاً عىل ميتز أمس األحد.
يحقق  لم  إذ  النتائج،  ناحية  من  سيئة  بفرتة  ليون  مرور  وبرغم 
رين  مع  تساوى  أنه  إال   ،٢٤ الـ  املراحل  يف  انتصارات   ١٠ سوى 
أمام  خسارته  بعد  االنتصارات  مع  مجدداً  تصالح  كما  الخامس، 

موناكو صفر-٢ يف املرحلة السابقة.
لخسارتهم  غالتييه  كريستوف  املدرب  رجال  تعرّض  املقابل،  يف 
السابقة  املرحلة  يف  أمام كلريمون صفر-١  أوىل  بعد  توالياً  الثانية 

بعد سلسلة من ٥ انتصارات توالياً.
والكامريوني  جزاء)  ركلة  من   ٨  ) دمبيليه  موىس  للفائز  وسّجل 
كارل توكو-إكامبي (٥٢). ويف مباراة ثانية، عاد ليل حامل اللقب إىل 

سكة االنتصارات بفوزه الصعب عىل مضيفه مونبلييه ١-صفر.
ميغيل  الربتغايل  العبه  إىل  املوسم  هذا  التاسع  بفوزه  ليل  ويدين 
يف  الوحيد  الهدف  سجل  الذي  «تشيكا»  روشا  سيلفا  دا  أنخيلو 
الدقيقة ٧٧. وتقدم ليل للمركز الثامن برصيد ٣٥ نقطة عىل حساب 

مونبلييه املرتاجع للتاسع بفارق نقطة.
وخاض ليل اللقاء عىل وقع خسارتني توالياً أمام بريست صفر-٢ 
وباريس سان جريمان ١-٥ يف الدوري، وكان يمني نفسه بتحقيق 
نتيجة جيدة تعيد إليه املعنويات قبل التوجه إىل العاصمة اإلنكليزية 
ثمن  الدور  ذهاب  يف  تشيليس  ملواجهة  الحايل  الشهر   ٢٢ يف  لندن 

النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



باريس/متابعة الزوراء:
مـن املهم أن يحلّل النـارشون والصحفيون 
اتجاهـات الصحافـة مـن أجل االسـتعداد 
بشـكل فّعال ملسـتقبٍل قد يختلف كثريًا عن 

الحارض.
ويف ويبينـار أقامـه مؤخـرًا املركـز الـدويل 
للصحفيـني (ICFJ) ضمن منتـدى تغطية 
األزمات العاملية، تحدث كٌل من سام جوزيك 
من معهد املسـتقبل اليوم ونيك نيومان من 
معهد رويرتز لدراسـة الصحافة، مشاركني 
أفكارهما حـول ما يشـّكل صناعة األخبار 
اليـوم، وكيف يؤثـر ذلك يف مسـتقبل غرف 

األخبار والجمهور.
يف هـذا الصـدد، قـال جوزيـك إّن «خياراتنا 
ستحّدد ما إذا كان مستقبل الصحافة مفعًما 
باألمـل أم مظلًمـا»، مضيًفا أّن «املسـتقبل 
ليس مقدًرا، وإذا استطعنا تحديد التهديدات 
القادمة، يمكننا أن نحّولها إىل فرص، ولكن 

لن يحدث ذلك إال إذا خططنا له اليوم».
االتجاهات الحالية

يصـدر نيومـان تقريرًا بحثًيا سـنوًيا ملعهد 
رويـرتز يحلّل فيـه ظهور أبـرز االتجاهات 
اإلعـالم  وسـائل  بشـأن  تنبـؤات  ويقـدم 
والتكنولوجيـا. ويف نسـخته األخرية، ناقش 
تقرير نيومان صعود البودكاست والتقارير 
الصوتية وزيـادة إيرادات غـرف األخبار، ال 
سيما من خالل االشرتاكات؛ وكذلك عمليات 
االسـتحواذ ودمـج الـرشكات واسـتهداف 
الشـباب من خـالل املحتوى املرئـي وغرف 
املنشـورات  ونجـاح  املختلطـة  التحريـر 
والرشكات الناشـئة القائمة عـىل النرشات 

اإلخبارية، حيث يسـتثمر النارشون يف هذه 
االتجاهـات بشـكل متزايد، عـىل الرغم من 

انخفاض عدد قراء األخبار بشكل عام.
ويف هذا اإلطـار، أوضح نيومـان أّن «بعض 
هذه االتجاهات ظهرت بشكل دوري وسط 
هذا الظرف االستثنائي الذي تشهده صناعة 
األخبـار، ولكنها تمثل أيًضا تحدًيا أساسـًيا 
للنارشين مع توجه املستهلكني إىل اإلنرتنت 
اهتمامهـم  املجموعـات  بعـض  وفقـدان 

باألخبار والسياسة».
كمـا أصبـح الجمهـور والنـارشون قلقني 
بشكل متزايد إزاء عدم املساواة يف املعلومات، 

وكذلـك تغطيـة القضايـا املهمة مثـل تغريُّ 
املناخ بشـكل أكثر فعالية. وأوضح نيومان 
أّن هنـاك حاجـة متزايدة إىل بنـاء مهارات 
الصحفيـني وغـرف األخبـار بمـا يتمـاىش 
اليـوم  العمـل الصحفـي  مـع احتياجـات 
ومستقبًال، والسيما أّن املؤسسات اإلعالمية 
بدأت بالفعل يف التطوير بشكل متزايد، مثل 

دمج الذكاء االصطناعي يف أعمالها.
من جانبه، قال جوزيك إن «كون [الصحافة] 
أساسـية ال يضمـن مسـتقبلها، فصناعتنا 
أهـم مـن أن نفـرتض أننا سـنكون عىل ما 

يرام».

االسـتجابة  كيفيـة  أن  نيومـان  وأضـاف 
واسـتخدام املعلومات املتعلقة باالتجاهات 
يف غايـة األهميـة للعمل الصحفـي، قائًال: 
«إننـا نحتاج إىل التفكـري يف املحافظة [عىل 
النتائـج] والنمو، فاملؤسسـات الصحفية 
تحـاول الرتكيز عـىل املميـزات التي يمكن 
بالقضايـا  واالهتمـام  اليـوم  إضافتهـا 

األساسية».
االضطرابات

أوضـح جوزيك أّن تاريـخ الصحافة حافل 
باالضطرابات، وأنها ليسـت تطوًرا جديًدا، 
اخـرتاع  إىل وقـت  تعـود  أنهـا  إىل  مشـرًيا 

املطبعـة يف القـرن الخامـس عـرش. أمـا 
خـالل القـرن املايض، فقـد أدى انتشـار 
اإلذاعة والتليفزيـون واإلنرتنت إىل حدوث 
اضطرابات يف سـوق اإلعالم. لذا من املهم 
النظـر إىل الصحافـة من الداخـل، وكذلك 
إىل االتجاهـات خـارج العمـل الصحفي، 
من أجل االستعداد بشـكل أفضل لألزمنة 

املتغرية.
وسـلّط جوزيـك ونيومـان الضـوء عـىل 
اتجاهـات جديـدة ينبغي االنتبـاه إليها، 
مثـل  اإلصطناعيـة  التقنيـات  كظهـور 
«ديب فيـك» (deepfakes) وخوارزميات 
تسـتطيع  التـي  االصطناعـي  الـذكاء 
الرتجمـة والنسـخ وغري ذلـك، باإلضافة 
إىل امليتافـريس (metaverse). كل هـذه 
االتجاهـات سـتؤثر يف كيفيـة اسـتهالك 
الجمهـور لألخبـار، وكذلـك عـىل كيفية 

جمع التقارير ونرشها.
وتنبأ نيومان بأن املعركة النهائية ستكون 
بـني املنصات والنارشيـن، قائًال: «التحدي 
هو فيما تسـتثمر وكيف تتميز عن غريك. 
فقـد أصبح من الصعـب أن تصنع القيمة، 
ومـن األصعـب أن [تحافـظ عـىل] نموذج 

األعمال».
التخطيط للمستقبل

قال جوزيك إّن تحليل التاريخ واالتجاهات 
الحاليـة واألبحـاث يمكن أن يسـاعد رواد 
اإلعـالم يف وضـع التنبـؤات إلعـداد غـرف 
األخبار ملواجهة التطورات الجديدة بشـكل 

أفضل.
وقد تنبأ الصحفي بأن االتجاهات الناشئة، 

مثل البحث باللغـة العامية ومختلف أنواع 
القابلـة  واألجهـزة  اإلصطناعـي  الـذكاء 
لالرتـداء وتطبيقـات تجميع األخبـار، لن 
تؤثر عـىل غرف األخبار فحسـب، بل أيًضا 
عىل كل جزء من سلسـلة القيمة، بدًءا من 
كيفيـة البحـث عن املعلومـات ووصوًال إىل 
اإلعالنـات. وأضاف أن «مراقبـة ما يجري 
ليسـت كافيـة، فأنا أعتقد أنـه من املمكن 
اسـتخدام هذا النوع من التحليالت التخاذ 
خيـارات أفضل اليوم، ولكن لن يبدأ ذلك إال 

برصد االتجاهات والترصف بشأنها».
مـن جهته، لفت نيومان إىل أن االسـتجابة 
للتغريات تتطلب اسـتخدام األدوات املتاحة 
وتطوير املهارات للمستقبل من أجل إعداد 
نمـاذج األعمـال واملنتجات بشـكل أفضل 
للمسـتهلكني والنارشيـن عىل حد سـواء. 
ومـن خـالل الوصـول إىل الجماهري بطرق 
جديدة وأكثـر تخصيًصـا وتطوير صناعة 
املحتـوى واسـتهالكه واسـتخدام األجهزة 
واملنصات الجديدة، سيتغري عاملنا بالكامل. 
وأشـار جوزيك إىل أن هذه األمور سـتؤدي 
إىل خفض الحواجز، ولكنها سـتمثل أيًضا 

مجاًال غري معروف.
تحـدد  األخـرى  «الصناعـات  إن  وقـال 
مـا سـيتوقعه املسـتهلك، وهنـاك خطـر 
ال  «مسـؤوليتنا  أن  مضيًفـا  حقيقـي»، 
تقترص عىل اسـتخدام هذه التقنيات لنرش 
أعمالنـا فحسـب، بل من الـرضوري أيًضا 
أن نسـتخدم معرفتنا كصحفيـني لتحدي 
هـذه التقنيـات والتفكـري يف تأثريها عىل 

املجتمع».

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

ÊbÀÎÜäc@Ú„bÁg@Ú‡Ëni

buàÏπa@%b»€a@fibi@›Ãí@â€a@ÊbÌä@›–�€a@ÚÓõ”

ıaãq@ãr◊c@ÚÓ«b‡nua@ÒáÁbìfl@Úiã§@7œÏm

2022@‚b»€@bËmbÁb§aÎ@Úœbzó€a@pa˚j‰m

 بغداد / نينا :
 طالـب املرصد العراقي للحريات الصحفية بوقف سياسـة ترهيب الصحفيني يف األنبار 
الذين يوجهون نداءات إسـتغاثة اليجيب عنها أحد بسبب التخويف الذي يمارس ضدهم 

من جهات سياسية وامنية ومسؤولني يف دوائر الدولة الرسمية.
وذكـر املرصد يف بيان ان : اخر هذه املمارسـات اعتقال الصحفـي أحمد الفهد وزجه يف 
سجن خاص باإلرهابيني بتهمة إدارة صفحات وهمية عىل مواقع التواصل االجتماعي، 
ثبـت عدم مسـؤوليته عنها، وقـد برأه القايض املختـص، وترفض الجهـة التي تعتقله 

إطالق رساحه برغم مرور خمسة عرش يوما قابلة للزيادة.
مصـادر صحفية أشـارت للمرصد العراقي للحريات الصحفية اىل أن مسـؤوال حكوميا 
إتهم الصحفي أحمد الفهد بإدارة صفحات وهمية تسـتخدم للتشـهري به، لكن القايض 
املختـص لم يثبت لديه ذلـك اإلتهام، وقرر إطالق رساحه، لكنه مايزال يف سـجن خاص 

باإلرهابيني دون سبب مقنع يبقيه كل هذه املدة.
ونبه املرصد الزمالء يف االنبار اىل إن ذلك غري مستغرب يف بلد قتل فيه أكثر من خمسمائة 
صحفي، وجـرح العرشات، وهجر املئات الداخل والخارج، وجـرى التنكيل بالعاملني يف 
شبكة اإلعالم العراقي الذين طالبوا باستعادة األرايض املخصصة لهم، والتي تم تحويلها 
اىل اإلسـتثمار، عـدا عن مئات الحوادث وسـط عجز جميع الحكومـات عن وقف نزيف 

الصحافة العراقية.

اسطنبول/ رويرتز:
أفادت وكاالت أنباء تركية، بأن مكتب املدعي العام طالب بإنزال عقوبة السجن ١١ سنة 

عىل صحفية بارزة، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ووزيرين يف حكومته.
وكانت محكمة أمرت بحبس صدف كباش يف يناير/كانون الثاني املايض، وهي صحفية 
تلفزيونية تبلغ من العمر ٥٢ عاماً وتغطي شـؤون السياسة الرتكية، يف انتظار املحاكمة 
بتهمـة إهانـة أردوغان التي يعاقب عليها القانون بالسـجن ملدة تراوح بني سـنة وأربع 

سنوات.
وطلـب االدعاء العـام أيضاً توجيه اتهامـات إىل كباش بإهانة وزيري الداخلية سـليمان 
صويلـو، والنقل عادل قرة إسـماعيل أوغلو، وتغليظ العقوبة بالسـجن ملا يبلغ إجماليه 

١١ سنة.
وُسجنت كباش عىل ذمة املحاكمة، بسبب مقولة استشهدت بها خالل مناقشة سياسية 
عـىل قناة املعارضة «تييل ١»، وكررتها عـىل موقع «تويرت»، واعتربها وزير العدل تطاوالً 

عىل الرئيس.
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الرباط/متابعة الزوراء:
أكد املشاركون يف لقاء علمي نظم بالقنيطرة يف 
املغـرب، أن مواجهة ”جائحة“ األخبار الزائفة، 
خاصـة خالل فـرتة األزمـات، تتطلـب اعتماد 
مقاربة شـمولية ومتعـددة املداخل تجمع بني 
األخالقيـات  واحـرتام  والتكويـن  التحسـيس 
والزجر. وأوضح املشاركون يف هذا اللقاء، الذي 
نظمه ”تكوين الدكتوراه .. الصحافة واإلعالم 
الحديث“ بكلية اللغات واآلداب والفنون التابعة 
لجامعة ابـن طفيـل املغربية، حـول موضوع 
”اإلعـالم ونرش األخبار الزائفـة .. قضية ريان 
لقضيـة  اإلعالميـة  التغطيـة  أن  نموذجـا“، 
هـذا الطفل الذي شـغل بـال العالم، اتسـمت، 
يف كثـري مـن جوانبهـا، بالرتويـج للعديـد من 
األخبـار الزائفة عىل مسـتوى املنابر اإلعالمية 
اإللكرتونية عىل وجه الخصوص، وغلبة منطق 
الربح والركض وراء نقرات اإلعجاب ورفع عدد 

املشاهدات.
ويف هـذا الصدد، أعرب أسـتاذ القانون الخاص 
بكلية العلوم القانونية والسياسـية بالقنيطرة 
بدر الرسيفي، الذي أطر هذا اللقاء، عن األسف 
للجـوء مـن وصفهـم بـ“املتاجريـن باملـآيس 
اإلنسـانية“ إىل توظيـف عناويـن قائمـة عىل 
اإلثارة وعـىل املعلومات املضللـة خالل تغطية 
محاولـة إنقاذ الطفل ريان، الذي سـقط يف برئ 
ضواحـي شفشـاون، بهدف تحقيق مكاسـب 
مهنـة  ألخالقيـات  مراعـاة  أي  ودون  ماديـة 

الصحافة.

وأشـار الرسيفـي، يف مداخلتـه، إىل أن خطورة 
األخبـار الزائفـة تكمـن، أساسـا، يف رسعـة 
التكنولوجيـة  التطـورات  ظـل  يف  انتشـارها 
والفضـاء الرقمي الذي يوفر لهـا ”بيئة رقمية 
خصبـة لالنتعـاش“، مربزا، عىل سـبيل املثال، 
العامـة  التقريـر الصـادر عـن مرصـد اآلراء 
الرقميـة باملغرب، الذي أفـاد بأن قضية الطفل 
ريان المسـت أكثـر مـن مليـار و٧٠٠ مليون 

شخص عرب العالم.
واعترب الرسيفـي أن مواجهة ظاهـرة األخبار 
الزائفـة يتعـني أن تقـوم عىل مقاربة شـاملة 

متعـددة املداخل، بـدءا من اإلعـالم الذي يجب 
أن يتحـرى الدقـة واملصداقيـة يف عمله، مرورا 
باملتلقـي الذي يتعـني أن يسـتقي األخبار من 
الصفحـات الرسـمية واملوثوقـة للمؤسسـات 
اإلعالميـة وأال يقع يف فخ اإلثـارة الذي ينصبه 
مروجـو األخبـار الزائفة.كمـا أبـرز الرسيفي 
دور مؤسسـات التنشئة االجتماعية، من أرسة 
ومدرسـة ومجتمع مدنـي، يف مواجهة األخبار 
الزائفـة، باعتبـار الدور املنوط بهـا، املتمثل يف 
هذا الصـدد يف التحسـيس وتلقـني القيم التي 
ترفـض الرتويج للشـائعات واألكاذيب، وتدين 

الرتبح عىل مآيس اآلخرين.
وحسـب الرسيفي، فإن هذا الدور التحسـييس 
والتوعـوي يمكنـه أيضـا من بناء فكـر نقدي 
لدى الناشـئة، خصوصا تجاه ما يعرض لها يف 
وسـائط اإلعالم اإللكرتوني الذي يفوق اإلعالم 
التقليدي يف نسبة انتشار األخبار الزائفة بـ٧٠ 

يف املائة.
وتوقـف عنـد املقاربـة الترشيعيـة يف التعامل 
مع مسـألة ترويج األخبـار الزائفة، التي تقوم 
عـىل الوقايـة والزجـر، مؤكـدا رضورة العمل 
عىل تحيني الرتسـانة القانونيـة املعمول بها يف 
هـذا املجال لتواكـب التطـورات املتالحقة التي 

يشهدها العالم الرقمي.
ويف سـياق متصـل، شـدد املشـاركون يف هـذا 
اللقـاء، وهم من األسـاتذة والطلبـة الباحثني، 
عىل رضورة اعتماد السلطات سياسة تواصلية 
ناجعة إبان األزمات، من أجل تنوير الرأي العام 
وتقديم أخبـار صحيحة أوال بأول، وهو ما من 
شـأنه تضييق املجـال عىل ”باعـة الوهم“ من 

مروجي األخبار املضللة.
كمـا دعـوا القائمـني عـىل املنابـر اإلعالميـة 
اإللكرتونية الجـادة إىل اعتمـاد وظيفة تدقيق 
األخبار والتحقق من صحتها قبل بثها، مربزين 
يف الوقـت ذاته رضورة تحسـيس مسـتخدمي 
وسـائل التواصـل االجتماعـي بوجـود أدوات 
تقنيـة عىل شـبكة اإلنرتنيت يمكـن توظيفها 
لرصد مدى صحـة املعلومة والتمييز بني الخرب 

الزائف والصحيح.

 سان فرانسيسكو/متابعة الزوراء:
كشـف موقع يوتيوب عن جملة من 
الخطوات الجديدة ملواجهة املنافسة 
املحتدمة، إذ تطمح املنصة األمريكية 
لالحتفاظ بصناع املحتوى من خالل 
إعطائهـم مجموعـة مـن املحفزات 
وتوسـيع نطاق دخلهم، كما تسعى 
الستكشـاف عالم ”إن.إف.تي“ عرب 
وضـع خطـط للحد مـن االحتيال يف 
سـوق الفن الرقمي وتعزيز التفاعل 

يف الواقع االفرتايض.
وأعلنت منصة يوتيوب عن مجموعة 
جديدة مـن األدوات، تضـم خطوات 
الذيـن  املحتـوى  خاصـة بصانعـي 
يشـّكلون عصـب الحرب للشـبكات 

االجتماعية.
وتهـدف املنصـة األمريكية من خالل 
إعطـاء  إىل  الجديـدة  األدوات  هـذه 
محفزات للمؤثرين أو تعزيز انتشـار 
املحتويات الرائجة، يف سـياق معركة 
آخذة يف االحتدام لالحتفاظ باملبدعني 

ولفت انتباه املستخدمني.
وحـاول موقـع يوتيـوب وهـو أكرب 
ومملـوك  العالـم،  يف  بـث  خدمـة 
لرشكـة ألفابـت، عـىل مـدى العـام 
باملسـتخدمني  االحتفـاظ  املـايض 
عـرب تعزيز اإلرشـادات والتوجيهات 
املتعلقـة باملميزات القادمة، وسـط 
منافسـة تزداد رشاسـة مـن منصة 
تيك تـوك التابعة لرشكة بايت دانس 

وإنستغرام التابع لرشكة ميتا.
قـال نيـل موهـان كبـري مسـؤويل 
املنتجـات يف خدمة الفيديـو التابعة 
”صانعـي  إن  غوغـل،  ملجموعـة 
املحتوى عىل يوتيوب هم قلب النظام 

األسايس وروحه“.
أوال  الجديـدة  امليـزات  وترتبـط 
بنسـق ”شـورت“، وهـي مقاطـع 
فيديـو قصـرية ال تتعـدى مدتها ٦٠ 
ثانيـة وغالبـا مـا تكـون مضحكة 

أو موسـيقية، بمـا يشـبه نمـوذج 
للغايـة  الرائـج  تـوك  تيـك  تطبيـق 
والذي تم نسـخه أيضا عىل فيسبوك 

وإنستغرام.
املقاطـع  أن  إىل  موهـان  وأشـار 
املنشـورة بهذا النسـق الذي أطلقته 
يوتيـوب يف أكثـر مـن ١٠٠ دولـة يف 
يوليو، ”سّجلت أكثر من ٥٠٠٠ مليار 

مشاهدة“.
ووفقـا ملوقـع إن.بي.يس نيـوز أكد 
موهـان أن ”هناك الكثـري مما يجب 
مراعاته للتأكد من تعاملنا مع هذه 
التقنيات الجديدة بمسؤولية.. لكننا 
نعتقـد أن هناك إمكانـات ال تصدق 

أيضا“.
كمـا أن نسـق البث املبـارش ”اليف“ 
املنصة،  يسـجل نجاحـا، فبحسـب 
تضاعف الوقت املستغرق يف مشاهدة 
مقاطع الفيديو الحية أكثر من ثالثة 
أضعـاف يف غضون عامني، من يناير 

٢٠٢٠ إىل ديسمرب ٢٠٢١.
البـث  إمكانيـة  يوتيـوب  وسـتتيح 
سـيمّكن  مـا  التعاونـي،  املبـارش 
املؤثريـن مـن تبـادل األحاديث عىل 

الهواء مبـارشة، االمر الذي يقلل من 
الرهبة التي يواجهها صّناع املحتوى 

يف البث املبارش االنفرادي.
وتعتزم املنصة، عىل غرار منافسيها، 
لنجومهـا  الدخـل  مصـادر  تنويـع 
الصاعديـن واملخرضمني، مع إمكان 
عـىل  مدفوعـة  اشـرتاكات  تقديـم 

قنواتهم عىل سبيل املثال.
وتعمل يوتيوب عـىل ”توفري طريقة 
يمكن التحكم فيهـا تتيح للمعجبني 
امتـالك مقاطـع فيديـو أو صور أو 
أعمـال فنية أو حتى تجـارب فريدة 

من صانع املحتوى املفضل لديهم“.
تسـعى يوتيـوب كذلك الستكشـاف 
عالـم ”إن.إف.تي“، وهي شـهادات 
توثيـق ألصالـة املنتجـات الرقميـة 
(مقاطع فيديـو أو قطع فنية أو أي 
مـواد رقميـة قيمة أخـرى مربوطة 
السـجالت بلوك  بتكنولوجيـا حفظ 
تشـني)، حققت شـعبية كبرية عام 
٢٠٢١، ما ”سيسمح للمبدعني ببناء 

عالقات أوثق مع معجبيهم“.
الخاصـة  خططـه  املوقـع  وقـدم 
بالتكنولوجيا الرقمية ”بلوك تشني“، 

و“ميتافريس“ لعام ٢٠٢٢، قائال إن 
بإمكانه االستفادة من التكنولوجيات 
الناشـئة للحد من االحتيال يف سـوق 
الفـن الرقمـي رسيع النمـو وتوفري 
تجربة مشاهدة اجتماعية أكثر ثراء 

ملحتوى األلعاب.
وقـال يوتيـوب الشـهر املـايض إنه 
املؤيـدون  يسـميه  مـا  يستكشـف 
تقنيـات ”ويب ٣“، مثل الرموز الغري 

قابلة لالستبدال ”إن.إف.تي“.
ارتفعت مبيعـات ”إن.إف.تي“ العام 
املـايض، لكـن منتقديـن يقولون إن 
عمليـات االحتيـال ورسقـة حقوق 

النرش وغريها شائعة للغاية.
ولفت يوتيـوب إىل أن من بني امليزات 
املحتملـة إتاحـة أسـاليب للتحقـق 
من رشعية املـواد واألصـول القيمة 
باسـتخدام مكتبـة الفيديو الخاصة 
بيوتيـوب. وأفـاد املوقع يف منشـور 
يمكـن  وسـيلة  ”إتاحـة  بمدونـة 
لجمهور املعجبني من خاللها التحقق 
مـن أجـل امتـالك مقاطـع فيديـو 
وصـور ومـواد فنية وحتـى تجارب 
مقدمة مـن مبدعيهـم املفضلني قد 
يكون أمال منشـودا ملبدعي املحتوى 
وجماهريهم“.كمـا أعطـى يوتيوب 
أولوية لتكنولوجيا الواقع االفرتايض 
الرقمـي ”ميتافـريس“، وهـي أحـد 
عنارص حركـة ”ويب ٣“، التي تقوم 
عىل وصف عوالم افرتاضية مشرتكة، 
يتفاعـل فيها األشـخاص عـادة عن 
طريـق الصـور الرمزيـة املعربة عن 

األشخاص (األفاتار).
وكشـف يوتيـوب أنـه ليسـت لديه 
أفـكار ثابتة حتـى اآلن، لكن من بني 
االحتماالت، السـماح للمسـتخدمني 
بمشـاهدة مقاطـع الفيديـو معا يف 

واقع افرتايض بتقنية ميتافريس.
وأضاف يف منشور املدونة أنه سريكز 
اآلن بشكل عام عىل مقاطع الفيديو 

املتعلقـة ”باأللعاب، حيث سـنعمل 
عـىل جلـب املزيـد مـن التفاعـالت 
املسـتخدمني  وجعـل  األلعـاب،  يف 
يشعرون باملزيد من الحياة“. وكانت 
منصة يوتيوب أضافت مطلع فرباير 
الحـايل مجموعة تحديثات إىل واجهة 
التطبيـق الخاص باألجهزة املحمولة 
لتسهيل إضافة تعليقات املستخدمني 

ومشاركة الفيديوهات.
وأشـار موقـع يس.نـت.دوت كـوم 
املتخصص يف موضوعات التكنولوجيا 
إىل أنـه كان عـىل املسـتخدمني قبـل 
إضافة هذه التحديثات تصغري نافذة 
التطبيق حتى تظهر هذه الوظائف.

ولم تنـس يوتيوب خدمـة العالمات 
التجارية، إذ تعمل عىل أدوات لتسهيل 
الـرشاء مبـارشة يف الفيديوهـات أو 

عرب ”التسوق املبارش“.
وحققت غوغل أرباحا صافية سنوية 
قدرهـا ٧٦ مليار دوالر عـام ٢٠٢١، 
أي ما يقرب من ضعف أرباحها عام 
٢٠٢٠، وال تـزال تهيمـن عىل سـوق 
اإلعالنات عرب اإلنرتنت، متقدمة عىل 

ميتا يف املرتبة الثانية.
لكـن الضغـط عـىل أدوات التوجيـه 
اإلعالنـي التـي يؤخـذ عليهـا جمع 
كميات زائدة من املعلومات الخاصة 
باملسـتخدمني، واملنافسـة املتزايـدة 
مـن تيك توك أو ألعاب الفيديو، تجرب 
التنويع  العمالقتني عـىل  الرشكتـني 

للحفاظ عىل موقعهما.
أن  إىل  إعالميـة  تقاريـر  وتشـري 
منصـة تيـك تـوك تجـاوزت منصة 
يوتيـوب، وحقق مسـتخدموها مدة 
أطول يف مشـاهدة املحتـوى مقارنة 
يف  يوتيـوب،  منصـة  بمسـتخدمي 
مـؤرش يظهر مـدى صعـود املنصة 
التطبيقـات  قائمـة  الصينيـة عـىل 
االجتماعيـة األكثـر شـعبية خـالل 

بضع سنوات فقط.
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ُقدِّمـت مرسحية (ميت مـات) ضمن عروض 
يـوم  للمـرسح  الوطنـي  العـراق  مهرجـان 
4/8/2021عـىل قاعـة  املوافـق  (األربعـاء) 
مبنـى النقابـة ، وتال ذلك عـرض آخر كان يف 
يـوم الجمعـة املوافق21/1/2022عىل قاعة 
الحرية/البيـت الثقايف يف محافظـة الديوانية 
، املرسحيـة من تأليـف ودراماتـورج الكاتب 
املبـدع (عـيل عبـد النبـي الزيـدي) ، وتمثيل 
(محسـن خزعل ، مخلد جاسم ، وسجاد جار 
اللـه) ، وهي من تقديم مشـغل دنيـا لإلنتاج 

السينمائي واملرسحي .
الئحـة  إىل  املرسحـي  العـرض  ينتمـي       
العـروض التجريبيـة التي تميل إىل التقشـف 
الحركـة  يف  واالقتصـاد  السـينوغرافيا  يف 
والرتكيز عىل اللغة املنطوقة والخطاب الجديل 
التحرييض الذي يشـحذ العقل ويدفعه باتجاه 
املسـاءلة والتشـكيك باملفاهيم الكـربى التي 
لوثتهـا املعرفـة غـري الربيئـة ، وأزاحتها عن 
عامليتهـا لتصبـح عديمة الجـدوى وغري ذات 
معنـى ، وال سـيما مفهـوم (االنتظـار) الذي 
علَّقـت البرشيـة  يف أثناء غيـاب العدالة  آماالً 

كبـرية عـىل املبرشين بـه يف الخطـاب الديني 
والفلسـفي والجمـايل عىل حد سـواء ، ويأتي 
هذا العرض ليضع مفهوم (االنتظار) يف مدار 
البحـث واملناقشـة ، يف لعبـة دراميـة تؤديها 
ثالث شـخصيات: (غودو . مـوالي . العامل/
املسؤول) ، فهو يقتفي أثر السلطة الحارضة/
الغائبة يف متـن النص التي يتعني تجسـيدها 

أْن يفـرتش الجو العام عالـم موحش غرائبي 
يسـوده الصمت والتحجـر الزمني عالمة عىل 
التكلس الفكـري واملحو املربمج آلثار الُخطى 
التـي تـؤدي إىل الضفـة األخـرى حيـث النور 

واالنعتاق من رهان السلطة . 
      فالعامل يمثل املعادل املوضوعي للسـلطة 
الغائبـة التي تعمل دائمـاً عىل إدامة الصمت ، 
وإذ هـو كذلك ، يلعب دور الرقيب ملا يحدث يف 
داخل املقربة لوأد أي فعل يؤرش عالمة ثورية . 
إنَّ هذه الصورة املشهدية تم اختزالها باملمثل 

(سـجاد) الشـخصية الصامتة ، الذي يرتدي 
بذلة عمل ويحمل (منفاخ هواء) لدفع األتربة 
املرتاكمة عـىل متحجرات املوتـى املنتظرين ، 
اً) لربط  تـارة ، وتارة أخـرى يحمل آلًة (ِمَفـكَّ
متحجـرات املوتـى باملسـامري لضمـان عدم 
نهضتهم ، هـذه األدوار التي تلعبها السـلطة 
دوال عـىل أدلجة (االنتظـار) لصالح الخطاب 
السيايس وتويل شؤون رعايته ليصبح بمثابة 
حقنـة مهدئ ، ومن ثمَّ فلـم يعد ذا محموالت 
فكرية/عقائدية طاملـا أنه قد أصيب بالصدع 

والتشـوُّه ، وهـي إشـارة إىل دور السـلطة يف 
ممارسـتها للعنـف الرمـزي املاثـل يف تكميم 
أفـواه الثائرين وال سـيما اللحظة التي يطلب 
فيهـا (غـودو) مـن (مـوالي) أْن يسـتبدلوا 
املواقـع فريى األخـري أنها فكـرة ثورية ُتبرشِّ 
بتطور جديد نحو التغيري، لكنهم يخفقون يف 
إنجاز املهمة فيسقط االثنان عىل األرض بينما 
يِثب العامل إليهـم فيعيدهم إىل ما كانوا عليه 
، وهكذا يصبح (غـودو وموالي) الرمز الداليل 
للعبد ذي القوى املتكلسة ، فهم ال يستطيعون 

أْن ينهضوا حتى من أماكنهم . 
     ارتكـزت العالقة الفضائية بني املمثلني عىل 
ثالثة دوال ، أوالً: شـخصية (العامل) الرمزية 
ذات النزوع القهـري ، وانعكاس األخري، ثانياً 
، عـىل املوقف العاطفـي لـ(غـودو وموالي) 
الـدال عـىل الشـعور بالوحدة املفجعـة ، وقد 
حـدد هذا ، ثالثاً ، إمـارة املكان (املقربة) الذي 
م وفق  ثـوَت إليـه الشـخصيتان ، فهـو ُمصمَّ
مقاسات السلطة القهرية والحدود املرتسمة 
للمنتظرين ، والبعد االيديولوجي لهذه العالقة 
هـو تفتيـت روح املقاومة للسـلطة القهرية 
وإحالـة القـوى املؤتلفـة عقائدياً إىل شـتات 
يعيشـون حالة اغرتاب عن بعضهم البعض ، 

ويبدو ذلك جلياً خالل مدة العرض وال سـيما 
املشـهد الختامي الذي تعلن فيه الشخصيتان 
زة  عن موتها بعد سلسـلة من الخطابات املُلغَّ

التحريضية بصوت كامل مع قليل من النرب .
     اجتهـد (الزيـدي) بتقديـم الرصاع بشـكل 
مختلـف عمـا عهدناه يف املرسح الكالسـيكي 
، ففي هـذا العـرض يصل الـرصاع إىل ذروته 
لحظة اعالن املوتى املنتظرين عن موتهم أللف 
سـنة أخرى علَّهم يظفرون بالعدالة اإللهية ، 
وال سـيما بعد أن يكتشـف (غـودو وموالي) 
أنهم ينتظرون بعضهم ، وأنَّ العامل املشـرتك 
بينهـم هو محنـة (االنتظـار) ، وإذ هم كذلك 
يـرشع االثنان  بـكل ما تبقـى لديهم من قوة  
إىل زحزحة املسـطبتني عن مكانهما لتلتصقا 
معـاً وتصبحا مسـطبة واحدة ، ثم يسـتلقي 
(غودو) عىل ردف (موالي) بينما يحنو األخري 
عليـه ويتوقـف االثنان عن الحركـة وكأنهما 
تمثـاالن يعود تاريخهما أللفي سـنة مضت ، 
وكأنَّ املوتـى يخططون لفكـرة ثورية أخرى 
تفك إسارهم من رهان السلطة القهرية التي 
أطاحت باملتعاليـات وأجهضت حق العيش يف 
عالـم مثايل تسـوده الطمأنينة والسـالم ، من 

أجل الحفاظ عىل ديمومة بقائها .
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 إمتياٍز وهي الرواية املعنونة بـ“إمتياز“ مستوحاة 
من عوالم متخيلة لتجسيد تجربة إنسانية مدثرة 
بعباءة الرسد النثري القصيص إلبداع قصة طبيب 
باحـث عـن إمتيـاز لـم يكتمـل يف زمـن الحظر، 
و“الكورونـا“ مصاغـة، أو مبدعة عـن ”مقصد 
تأليفـي“! وفـق ”تكنيـك صياغة“ تعـدد الرواة، 
وتقنية رسدية بضمري املتكلـم الـ“أنا“، صيغتها 
كمقاربـة إفهامية بني مصطلح ”تعدد األصوات“ 
لـمكائيل باختني، ومصطلح تعدد الرواة يف الرسد 
القصـيص النثـري لبيان أيهمـا أدق، وبالتايل هي 
العمل الـرسدي النثري القصيص الحاوي يف بينته 
الجسـدية عىل عدد مقدر بروايتيـني داخل رواية 
واحـدة! فما معنى ذلـك يا صديقـي؟! اإلجابة:ـ 
البينـة النصيـة لـ“إمتياز“هـي املتمثلة يف النص 
الرئيس، والنص اإلطار! بمعنى أكثر دقة كما قمت  
كـذات مبدعة . بتوظيـف الـراوي الرئيس للنص 
الرسدي النثري القصيص باسـم علم ”أمري حسن 
عثمان البدوي“ يف العالم املتخيل وهو الشخصية 
املحوريـة، والبطـل، وبالتـايل هـو الـراوي اآلخر 
املشـارك (يلَّ)! كتابة الروايـة املعنونة بـ“إمتياز“ 
النص الرئيس، وذلك لتحقيق جدلية دقة املقاربة 
املفهوميـة ملصطلح تعدد الـرواة، ومحاولة عمل 
مصالحـة مع مصطلـح تعدد األصـوات لتحقيق 
جدلية أيهما أدق، بالتايل يف العمل الرسدي النثري 
القصـيص ذاته قمـت بإبداع نص (إطـار)! داخل 
النص الرئيـس معنـون بـ“إنتحال“ مسـتوحاة 
عوالـم واقعيـة كقصـة طبيـب عطـربة املزيف، 
بالتايل هي الجزئية املتأتية كنص إطار ُمصاغ بيد 
”أمري حسن عثمان البدوي“ الشخصية املحورية 
كالراوي اآلخر املشـارك (يلَّ) إبـداع النص النثري 

القصيص الرئيس املعنون بـ“إمتياز“..          
  *  وبالنظـر ملـا بـني املؤلف/ الكاتب/ السـارد، 
والـراوي والصـوت املتكلـم يف الـرسد القصيص، 
وكمـا ِقيِّـل أن مصطلح تعدد األصـوات يف الرسد 

القصـيص هو املسـتلف مـن املوسـيقى، وحاول 
الكثـري الوصـول لرابـط بـني شـخصية املؤلف، 
أو الـذات املبدعة -كـذات ثانية- ممثلـة للمؤلف 
بوجـوٍد مرتبـط بسـلطة رسدية بحسـب تقنية 
الرسد املسـتخدمة سـواء أكانـت بحرية مطلقة، 
أو بسـلطة رسدية محدودة مقيدة بتقنية رسدية 
أخـرى! والـراوي أيَّا مـا كان من هو املشـارك يف 
األحـداث، والصانع لها، أو غري ذلك، وبني الصوت 
املتكلـم يف النـص الرسدي القصـيص، وبني الذات 
املبدعة نفسـها أو املؤلف، وهو الكاتب، والسارد، 
أوالراوي ذاته، ومنهم من قال كـ“تودراوف“، و“ 
باختني“..مثال إنها:ـ“ ذات ثانية مشـاركة، وغري 
مشاركة! ُمتكلمة، وغري ُمتكلمة يف النص الرسدي 
بصـوٍت مسـموٍع للقـارئ“!.. وهـي كمفاهيـم 
بتقـادم الزمـان أصبحـْت بالية صدئـة محتاجة 
لتنقيح ***عن مشـاركة تلكم -الـذات املبدعة 
الثانيـة- يف صياغة النص الـرسدي القصيص، أن 
حاولنـا اإلدراك، أوالفهم ملشـاركة الـذات املبدعة 
عندما تكون تقنية الرسد املسـتخدمة هي ضمري 
الغائب املفـرد (هو/هـي)، الجمـع (هم/هن)، 
أو ضمـري املتكلم،(األنـا) وموقفهـا مـن تحقيق 
دقـة املصطلح أيهـا أدق، وكيفية الترصف عندما 
تكون السـلطة املمنوحة لهذه الـذات املبدعة، أو 
الذات الثانية، أو الذات املمثلة للمؤلف/ السـارد/ 
الكاتـب/ أواملبدع للنص اإلبداعي، بحسـب تقنية 
الرسد املسـتخدمة! ألجل ذلك لتبيان دقته ال أظن 
أن املصطلـح تعـدد األصـوات يف الـرسد، أو تعدد 
الـرواة يف الرسد متعلق بتقنية الرسد املسـتخدمة 
سـواء أكانت بضمـري املتكلم الـ“أنـا“، أو ضمري 
الغائـب املفـرد، أو الجمـع (هو/هـي)، (هـم/
هـن)، ويف الوقـت ذاتـه مـن األفضل اسـتخدام 
تقنيـة رسد ضمري املتكلم الـ“أنـا“ إذ وددُت أنت 
كـذات مبدعة صياغة عمـل رسدي نثري قصيص 
”بتكنيـك صياغة“ تعدد الـرواة، بالتايل املصطلح 
ذاتـه ”تعدد الـرواة“ قد ُيسـمى توصيفه النوعي 

بـحسـب إفهامي املتجـدد بـ“تكنيـك صياغة“! 
للمنجزة الرسديـة، وهذه الجزئيات ككل واردة يف 
كتابي النقدي املعنون بـ“رؤى“!...  ***وبالعود 
لتعدد األصوات يف الرسد لطاملا ال نسمع أيَّ صوت 
مـن األصوات فنحـن نتعامل مع نصـوص نثرية 
رسديـة قصصيـة مكتوبـة! فالسـؤال النقـدي، 
هـو:ـ كيـف تقوم بصياغـة النصـوص الرسدية 
القصصية، املتوافقة، أو املتصالحة، أو املتماشية 
أو تعـدد  الـرواة“  مـع املصطلـح ذاتـه ”تعـدد 
األصـوات يف الرسد القصيص، وهل هو بالسـلطة 
الكاتبة-  الرسديـة املمنوحـة لك كـذات مبدعـةـ 
أليَّ نـص مـن النصـوص الرسديـة القصصية؟! 
بالتـايل عندمـا تقرأ أنـت كقـارئ متخصص، أو 
أي قـارئ مـن القـراء وفـق نظريـة التلقـي، أو 
”أفق التوقعـات“ لـ“روبرت ياوس“ هل تسـمع 
صوت؟!...***أكرر...السـؤال النقـدي املتجـدد 
يف الرؤى هل تسـمع الصوت،اإلجابة:-“ال أسمع 
الصـوت!“.. اقرأ وأحاول التفاسـري، أو التأويالت 
للنصوص الرسدية وفق مرتكزات ”نظرية التلقي“ 
لـ“روبـرت يـاوس“ املوجه للقـارئ املتخصص، 
أو أيَّ قـارئ يقـرأ وفـق نظريـة التلقـي ”أفـق 
التوقعات“ لـ“روبرت ياوس“... فالسؤال النقدي 
املتجـدد يف الرؤى هل تسـمع الصـوت، اإلجابة:-

“ال أسـمع الصـوت!“.. اقـرأ واحاول التفاسـري، 
أو التأويـالت املتعـددة للنصـوص الرسديـة وفق 
مرتكزات ”نظرية التلقي“ لـ“روبرت ياوس“فما 
نظرية التلقـي ذاتها؟!هي: *النظر للذات املبدعة 
الكاتبـة للنص الـرسدي بصفتهـا مبدعة النص 
وذلـك لتحقيـق فرضيـة التاريـخ للنـص األدبي 
املعني باألمر، وُيعد العامل املساعد مللء الفراغات 
الذهنيـة الحادثـة عندما يجد القـارئ صعوبة يف 
التفاسـري، والتأويالت بالتايل هـو بحاجة لتاريخ 

يساعده يف الفهم، واالستيعاب..
* أن كان النص األدبي املعني باألمر هو الحديث 
نسـبيا بالتايل هو املحتاج للعديـد من النصوص 
املتوافقة مع التوصيف النوعي لذاك النص األدبي 
الرسدي لحسـم جدلية تبلـوره بأذهان املهتمني 
بالشـأن األدبي.. ألجل ذلك حتى نظرية التلقي، 
أو ”أفـق التوقعـات“ محتاجـة ملرتكـزات حتى 
تتم جزئيـة الفهم، واالسـتيعاب للنص الرسدي 
القصـيص، بالتوافـق مـع جدلية حسـم النص 
الـرسدي القصـيص، لجدلية توصيفـه النوعي! 
وِقيِّل مـا ِقيِّل عن املصطلح ذاتـه ”تعدد الرواة“ 
بسـؤال ماهو؟!، اإلجابـة:ـ(...)! لِمَّ لم ُتكمل؟.. 
سـنكمل الحقا عن توصيف املصطلح ذاته تعدد 

الرواة!..

Ô‡Ó‡n€a@Åbjñ@NÜ
التجريـب هو الهم الوجودي يف الحياة، والسـؤال امللح 
الـذي يـرتدد يف ذهـن األنا املبدعـة فيها، وهـو عالمة 
الفصـول،  وانقـالب  الفيزياويـة،  للظواهـر  التبـّدل 
وتعاقب الليل والنهـار، وكل املوجودات الكونية الدالة 
عـىل عظمة القـوى املحرّكة لهـذه الطاقـة املتجددة، 
ويف اللغـة أيضـا طاقة خفية، كامنـة يف املعنى واملادة 
والجوهر والعرض، تحتاج اىل نوبات تفجري مسـتمرة 
كي تولد مـن جديد، والذهن الفني املنشـغل بزحزحة 
الراكد فيها، ذهٌن تجريبيٌّ مبدع، متحرّك غري متجّمد، 
فالحالـة الطبيعيـة للغـة أنها سـائلة مائّيـة، لكنها 
قـد تتعرض لحـاالت تجميـد قاهرة لسـيولتها، حني 
يجـرت شـاعٌر أو جيل مـن الشـعراء تراكيـب بعينها، 
فتصبح سـاكنة بمرور الزمن، وتمـوت فيها الحركة، 
فإذا ماتـت الحركة، ماتت روح التجريب يف الشـاعر، 
وأصبح نسـخة مشّوهة من غريه، إذن، الرس يكمُن يف 
الحركة والدينامية والسـيالن واالبتعـاد عن التصلّب، 
والرضـوخ إلرادات املادة املتحّجرة يف اللغة وإرغاماتها 

السكونية.
إن التجريـب سـعي حثيـث نحـو التحديـث، ورحلـة 
طويلـة نحـو صناعـة الهوية الخاصـة، وبنـاء الذات 
الشاعرة التي تغادر اصطفافات الـ(نحن)، يف محاولة 
منهـا لخلق املنـاخ الفني الخاص، الـذي ال تختلط فيه 
الطقوس الغريبة، وهكذا سـعي، ُيسـهم يف بناء بصمة 
شـعرية خاصة، وهي حالة صحية تعمل األنا الشاعرة 
املتمـّردة، املنزاحة عن منطقيـة الربوتكول، والخارجة 
عن النمطيـات الثابتة ملنطِقه، التـي تصنعها األدبيات 
املرتاكمة عرب نسـق الـ(نحـن) اإلقصائـي الذي يعمل 
عىل إعادة تدوير نسـخ شـعرية مّيتـة بالغيا ورؤيويا، 
مفرغـة مـن محتواهـا الجمـايل والثقـايف والعالمـي، 
معـرض  يف  معروضـة  شـعرية  موميـاءات  وكأنهـا 
التاريخ الشـعري، وهذا السـعي هو الـذي يمّيز تجربة 
عمار املسـعودي يف معظم أعماله، فأنـت ال تجد عمار 
املسـعودي بنسـخ متشـابهة يف مدّوناتـه ونصوصه، 
بـل تـراه يصـدر يف كل تجربة عـن هم شـعري جديد، 

قـد ال تعثر عـىل خيط تشـابه بينه وبني سـابقه، وقد 
يلتقي مع غـريه يف العموم، لكنـه يف تفاصيله الدقيقة 
متبايـن مع غريه،  خارج عن سـلطة املـايض والجاهز 
والربتكـويل واملتقولب، ولعّل الخـروج األكثر التماعا يف 
تجربتـه الكتابيـة، مجموعته (فقه النشـوة) الصادرة 
عام 2020 عن منشـورات االتحاد، فقـد انزاح بها عن 
سـياق ماضيه النّيص رؤيويا وأدائيا، شكال ومضمونا، 
فـإذا كان يتمظهـر يف مجموعتـه (يختفـي يف القـرى 
2007) مثال، عىل وفق املشـاع من تجارب قصيدة النثر 
(العمودية)، وهو التوصيف الشـكيل والتنميط البنائي 
لتجـارب كثـرية، تتمظهـر ورقيـا عىل سـطح الورقة 
بشـكل عمود غري متسـاوي األطراف، وكذلك ألكرتونيا 
عىل شاشة الحاسوب واألجهزة اللوحية األخرى، إذا تم 
نـرش النص عىل أحد برامج التواصـل االجتماعي، فإّنه 
يف (فقه النشـوة) دّشـن تجريبا جديدا بالقياس ملايض 

تجاربـه، وهو التمظهر الشـكيل (األفقي)، الذي - كما 
يبـدو يل - يمثل تحديا للنمطـي والربوتكويل واملتقولب، 
وهو كرس لنسـق (النحن) الكامن يف أنواتنا، ويف الوقت 
ذاته هو دخول رسمي يف مرحلة تجريب شكيل جديدة، 
تيش بانفالت الذات، وتحليقها يف عوالم رحبة فسـيحة 
جعلتها عصية عىل الحبس يف قالب شـكيل معنّي، وهذا 

يمنح النص مائية جديدة عىل املستوى الشكيل املادي.
وال تقتـرص نشـوة التجريب عىل املـادي األدائي املتمثل 
بالسـطح، بل تترسب لعمق الكتابـة، فتغرّي بروتكوالت 
ل املعنـى وبنـاء الرؤيـة، وتصنـع مـن الهاميش  تشـكُّ
واليومي واملباح واملّيت نشـوة رؤيوية عصية عىل الفهم 
السـطحي، فتسـتدعي (اآلخر الصويف) اىل رحاب (األنا 
املخّرضة) ليكتبا قاموسـا جديدا، خليطا متجانسا من 
صوفيـة اآلخـر وخرضة األنـا، فيولد بعـد داليل رؤيوي 
جديـد، هو يف حقيقته مزيج مـن ماض صويف وحارض 

مخـرض، يف ضوء معادلة جمالية طرفاها (األنا واآلخر) 
ونتيجتهـا (نـص صويف جديـد)، جدته تكمـن يف ألوانه 
وأطيافه ورموزه الطبيعية املُستدعاة من بيئة الشاعر، 
فعمـار املسـعودي شـاعر طبيعـة، لكنـه يف (بداياته) 
كان يكتـب تجربته خارج روحهـا، كان يضعها زينة يف 
نصوصـه، دون أن يندمج معها، السـيما يف (يختفي يف 

القرى : ص 10) :
هناك حيث ال تستدل عليك حتى القطاة

وحتى طيور الحجل الربي 
أجدني معِك

أتنفس عطرك
أتلظى فمك

يل أن أمر عىل تفاحة أقىص دمي
أن ارسم رغبتي استدارة مغربية… الخ

وقـد أعلنـت نصوصـه التجريـب األول نحـو (صوفية 

ة) وهـي الظاهرة التـي نتلمسـها يف نصوصه  ُمخـرضَّ
األخـرية، وال نجدها عند أقرانـه، ويبدو يل - وانا اتحدث 
عن ظاهرة متفرّدة - ان التحول والتجريب الحقيقي بدأ 
منذ (يـزرع بهجاته) الصادرة عام 2017 عن دار املركز 
الثقـايف، ونضجـت يف (فقه النشـوة 2020)، وهو وقت 

طويل، ال يمكن للشاعر الرؤيوي ان يصمت فيه.
فالبدايات الحقيقية ملا أسـميناه بـ(صوفية ُمخّرضة) 
بدأت تشـتعل نصا فنصا، وبدأ الشـاعر ينشغل بها منذ 
عـام 2017 يف مجموعته (يزرع بهجاتـه) يقول يف ص 

:8
إن تمتعَت بُخرضتي  
فال ُتحدثَن احدا عنها

فإن تحدثَت وُبحَت ببعض أرسارها
َسَكَنْتك صحاراك وهجرْتك قراك… الخ

إن سـياق حضور (اآلخر) يف فضاء (االنا) يبدو واضحا 
يف هـذه املرحلـة، وهو -فنيا- يدخل يف سـياق رصاعات 
حضور وبقاء بينه وبني األنا الشـاعرة، وهذه الظاهرة 
بدأت ُتهيمن عىل فكر الشـاعر ووجدانه ولغته منذ هذه 
املجموعة، وكأنها مرحلـة انتقالية من (نص االجرتار) 
اىل (نص التجريب والتحديث)، ويف (فقه النشـوة) نجد 
نضوجا ووعيا، ونزوعا لالمسـاك باملختلـف والحداثي، 
وبدأ قاموس (صوفية خرضاء) ُيهيمن، وصارت مالمح 
الُهويـة الخاصـة باألنا الشـاعرة تتمظهـر، مصحوبة 
بآخـر أنـوي، يرتافقان عـىل طريقة (املريد والشـيخ)، 
وقـد احتفظت نصـوص املسـعودي يف (فقه النشـوة) 
بقاموس صـويف، أكثر وضوحـا من تجاربه السـابقة، 
ولعلني أعزو هذا اىل اقرتاب (عمر) الشـاعر من منطقة 
األنا املتفلسـفة، التي كانت حارضة بشـكل طفيف، يف 

تجاربه السابقة :
وكانت عليه حربَة خرضاء تزيد من هيامي به

وُتعاِظم من ولهي عليه، كان إذا أشاَر - يف تثّنيه وتمنُّعه 
- اىل جهتي… الخ.

فـ(فقه النشـوة) محطة اسـرتاحة تجريـب، ونضوج 
يف اآلن نفسـه، وربما سُيدّشـن يف قابل تجاربه مناطَق 

جديدة.
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يا صاحبة الوشاح األسود  

ووريقات ذبلت ،،
وربيع هام بلوعة الغرام حني أينعت ،

فاشتدت حرارة الشوق لبهاء
سطوتها واندلعت ،،

دنت بهدوء مشيتها فهبت نريان الهاليل واشتعلت ،،،
يـا صائغـة الحسـن فـوق ثغـر الهـوى والكحـل يف رمـوش قد 

ارتعدت،،
تجاوزت أركان العرف بدهاء ردائك ،،،

وأي صرب عىل رونق خيالك 
والحدود قد رفعت ،،

فاتنة من صنف حواء تغوي 
القلوب همساتها ،،رداء أسود لغصن البان ولناظرة ابهرت ،،،            

أغوص الشدائد كأبن شداد اذا الرياح بسوادك تعثرت،،
أنا للغرام فارس وصهوة جوادي الكلمات إذ انسدلت،،

أنا املجنون يف هواك وما كنت أنىس الذكريات حني توهجت  ،،،،
توشحت السواد بغري موسم     

فأزهر لون الوجنة 
إذ خجلت ،،،،

بدر يف دجى الظالم ووجه داعب الليل وعيون بالغرام ذبلت والشعر 
الغجري السارح سبائك من لجني إذ ضفرت ،،،

HÜaÏè€a@Ú‰mbœI@



بني مهمات رعاية طفلك والحفاظ عىل مسـتواه األكاديمي والريايض 
واألعمـال املنزلية ووظيفتـك وغريها من املسـؤوليات التي ال تنتهي، 
تبقـى عالقتك بطفلـك هي الهدف األهـم، وعالقتك بطفلـك لن تكون 
قوية ألنـِك تعدين وجباته أو تقومني بتوصيله إىل النادي أو املدرسـة، 
فبناء عالقة قوية وعميقة مع طفلك تحتاج إىل أشياء أعمق بكثري من 
مجـرد الرعاية، ويف ما ييل األساسـيات التي تسـاعدك عىل بناء عالقة 
قويـة وعميقـة مع طفلك، عالقة تـدوم يف املسـتقبل وتجعلِك األقرب 

لقلبه وعقله:
- الحفاظ عىل الصحة النفسية لطفلك

أثبتت الدراسـات أن األطفال واملراهقني الذين يتمتعون بروابط أرسية 
دافئـة وقوية، يتمتعون بصحة عقلية وجسـدية جيدة، ويكونون أقل 
عرضة لإلصابة بالكثري من األمراض حتى بلوغهم عمر السـتني، لذلك 
مـن املهم أن تهيئي لطفلك بيئة أرسية هادئة وآمنة ودافئة، تشـجعه 
عىل التواصل معِك، وتسـمح لـه بالتعبري عن أفكاره ومشـاعره دون 

خوف.
من ضمن أساسـيات الحفاظ عىل الصحة النفسـية لطفلك أيضاً هو 
احرتام أفكاره ومشاعره، واإلنصات له باهتمام عندما يتحدث، وعدم 
إظهـار أي رد فعل يخيـف الطفل مهما كان حديثـه غريباً أو صادماً، 
حتى تشجعيه عىل التواصل معِك باستمرار والحديث برصاحة عن أي 

يشء يحدث يف حياته.
أيضاً اجعيل طفلك يحب قضاء الوقت معِك، عرب جعل الوقت املشـرتك 

بينكما لطيفاً وممتعاً، أو عىل األقل ال يمثل ضغوطاً عىل طفلك.
- وضع قواعد أخالقية وقوانني لألرسة

الطفـل املهـذب الصالـح يجب أن ينشـأ عـىل احرتام قوانـني األرسة، 
وااللتـزام بالضوابـط األخالقية التي يتعلمها عـن طريق أرسته، لذلك 
ضعي قواعد أخالقية وقوانني لألرسة، وتأكدي أنه بالرغم من صعوبة 
تنفيذها، سـوف تكون خطوة مهمة لعالقة قوية وعميقة مع طفلك، 

ألنه سيقدر هذه القواعد والقوانني عندما ينضج.
- القدوة الحسنة

الطفـل يتعلـم باملحاكاة، لذلـك يجب أن تكوني قدوة حسـنة لطفلك، 
يتعلـم منـِك اآلداب واألخالقيـات وأسـاليب التعامـل الصحيـة، وعرب 
محاكاة أسـلوبك، سـوف ينشأ طفلك إنسـاناً معا وصالحاً، يحمل لِك 

االمتنان عىل ما تعلمه منِك.

يعتـرب إلقاء اللـوم عـىل اآلخرين عند 
حدوث خطـأ ما أمر سـهل للغاية، أو 
عنـد الشـعور بالضغط، ولكـن إلقاء 
اللـوم من أسـوأ أسـاليب التعامل مع 
رشيـك حياتـك، حيـث أن لـوم زوجك 
يف  كبـرية  أرضاراً  يسـبب  باسـتمرار 

عالقتكما.
إليِك أهم األسباب التي تدفعِك للتوقف 

عن إلقاء اللوم عىل زوجك:
- اللوم يسبب األلم العاطفي 

فكري يف آخر مـرة ألقى عليِك أحدهم 
اللوم، بالتأكيد شعرِت بشعور مروع، 
وبالتايل فعندما تلقني اللوم عىل زوجك، 
فهو يشعر بنفس األلم، فاللوم يشعر 
املرء أنه ضئيـل وعديم القيمة، ويقلل 

تقديره لذاته وثقته بنفسه.
- اللوم يضيع املسؤولية

من السهل أن تشريي بأصابع االتهام 
نحو زوجك وتلقي اللـوم عليه، ولكن 
هذا ال يحل املشـكلة، ألن املشـكلة لن 
ُتحـل إال عندمـا يتحمـل كل منكمـا 
نصيبـه مـن املسـؤولية، لـذا قبل أن 
تلومي زوجك، توقفي واسـأيل نفسـك 
عن مسـؤوليتك وإسهاماتك يف املوقف 

مـن الجيد االعـرتاف بالخطـأ وتحمل 
املسـؤولية، فهـذه أوىل خطـوات حل 

املشكلة.

- اللوم يضعف التواصل
إلقاء اللوم عىل زوجك يدفعه نحو الرد 
عليـِك بنفـس الطريقة وإلقـاء اللوم 

عليـِك، وهكـذا تبـدأ دائرة اللـوم التي 
تفقدكم القدرة عىل التواصل بطريقة 
صحية تسهم يف حل املشكلة، لذا حاويل 

دائماً التخـيل عن نربة اللـوم، وابدئي 
حديثك برشح مشـاعرك لزوجك.
- اللوم يقيض عىل الحب والثقة

الحب والثقة هما أساس بنيان الحياة 
الزوجيـة الصحيـة القوية السـعيدة، 
أمـا أن يكون أحـد الزوجني مع رشيك 
يجعلـه يشـعر بالذنب طـوال الوقت، 
وأنـه املسـؤول عـن كل موقـف يسء 
يحـدث يف العالقة، فهـذا يخرب الحب 
والثقـة بـني الطرفني، وبالتـايل ينهار 
الزواج، أو يسـتمر ولكن هشاً وخالياً 
والتفاهـم  والرتابـط  السـعادة  مـن 

واالنسجام.
- اللـوم هـو إصـالح مؤقت ملشـاكل 

دائمة
يف خضم الجدال، قد يجعلِك لوم زوجك 
تشعرين بتحّسـن، ولكنه مؤقت، هو 
مجرد انتصـار مزيف ومؤقت، ويعمل 
كمسّكن للمشكلة، وليس عالجاً، لذلك 
عليِك التخيل عن لوم زوجك، واستبدال 
هذا األسلوب بالتواصل ومحاولة تفّهم 
وجهـة نظر زوجـك، والتعاطف معه، 
والتعامـل معه برفق ورحمة، وتغليب 

الحب عىل املعارك املؤقتة.
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تعترب عملية شـحن هاتف اآليفون بالنسبة 
لكثرييـن كابوسـا، فالبطاريـة رسعان ما 
تنفذ، لذلك تراهم يقفزون بني الحني واآلخر 

إىل نقطة الكهرباء إلمداد الهاتف بالطاقة.
وربما يجرب عمر البطارية املستخدمني عىل 
حمل الشـاحن معهـم، متى غـادروا املنزل 
ويف حـال لم ترغب يف ذلك، فعىل املسـتخدم 
االستسـالم لحقيقـة وجود هاتـف ”ميت“ 

لساعات.
وإزاء الشـكاوى املتكـررة من مسـتخدمي 
هواتف آيفون بشـأن هذه املشـكلة، قدمت 
رشكـة أبل سلسـلة نصائح تسـاعد يف حل 
املشـكلة، و قالـت أبـل إن أداء البطاريـات 
يرتاجـع بمرور الوقـت، لكن يمكـن تمديد 
عمـر هـذه البطارية عـرب اتبـاع الخطوات 

التالية:
انـزع غالف اآليفون: إن البعض يعمدون إىل 
شـحن هاتف آيفون وهو ال يـزال يف غالفه 
أو محفظتـه الواقية من االنكسـار، ورغم 

أن الغـالف يحمـي الهاتـف من الكسـور ، 
إال أنـه يولد حرارة زائـدة، بما يؤثر يف قدرة 

البطارية، لذلك ينصح بنزع الغالف.
تجنـب الحـرارة الشـديدة: إن واحـدة من 

أفضـل النصائح لحماية بطارية آيفون من 
الخراب هو زيادة عمرها االفرتايض ألقىص 
حـد، و يمكن أن تؤدي الحرارة الشـديدة إىل 
إحـداث مشـكالت كبـرية يف الهواتف، ومن 

ضمنها هواتف آيفـون، وتنصح أبل بإبعاد 
هواتف آيفون عن الحرارة الشـديدة سـواء 
أكانـت منخفضة أو مرتفعـة، التي تقلص 

من عمر البطارية.
 ال تغفـل وضع الطاقـة املنخفضة: إن هذة 
امليزة سـتوقف بعض الخدمات املتعطشـة 

للطاقة عىل هاتفك.
وتقـول أبل إنه عند تشـغيل وضـع الطاقة 
املنخفضـة، فهذا يعني أن هاتفك سـيعمل 
لفـرتة أطول قبل أن تحتاج إىل شـحنه مرة 
أرى، ولكن قد تسـتغرق بعض امليزات وقتا 
أطول، و قد ال تعمل بعض املهام حتى تقوم 

بإيقاف تشغيل وضع الطاقة املنخفضة.
ال تفـوت السـطوع التلقائـي: كلمـا كانت 
شاشـة هاتفك أكثر سـطوعا، زادت رسعة 
اسـتهالك البطاريـة، و يمكـن حـل هـذه 
السـطوع  ميـزة  تشـغيل  عـرب  املشـكلة، 
التلقائي التي ستنظم سطوع الشاشة بناًء 

عىل اإلضاءة املحيطة بك.

يعانـي الكثـريون من أعـراض جانبية بعد 
التعايف من كوفيد19-، األمر الذي يشـري إىل 
رضورة تغيـري نمط الحياة ليصبح صحياً، 
ويمنح جسـدِك الرعاية الكافية لتحسـني 
صحتك والتخلص من آثار اإلصابة بفريوس 

كوفيد19-.
جايمي ريتشـاردز، رئيس خدمات الصحة 
يف Valeo، اختصـايص يف العـالج النفـيس 
والعصبـي املناعي، وأخصائي تغذية، يقدم 
لِك عرب السـطور القادمة، أهم الطرق التي 
تساعد جسـمك عىل التأقلم بعد التعايف من 

كوفيد19-.
- اقِض املزيد من الوقت تحت ضوء الشمس 

الطبيعي
ضـوء الشـمس الطبيعـي مهـم لتحقيـق 
التـوازن بني دورة النوم واالسـتيقاظ، كما 
أن له مفعول السـحر عـىل الصحة البدنية 

والذهنية.
- ضعي جدوالً والتزمي به

فـرتة املـرض تربـك روتـني األرسة، لذا من 
املهم أن تضعي جدوالً للروتني الصحي بعد 
التعـايف، والتزمـي به إلعـادة ضبط روتني 

األرسة.
- قليل من متابعة األخبار ووسائل التواصل 

االجتماعي
إذا كنِت تشعرين بأنِك لسِت يف أفضل أحوالك، 
ليس من الجيد أن تسـمعني باسـتمرار وابل 
مـن القصص واألخبار السـلبية حول العالم 

يف الوقت الحايل.

حـددي موعـداً إلغـالق هاتفـك وجهـازك 
اللوحـي والكمبيوتـر املحمول كل مسـاء، 
وخصـيص هـذا الوقـت لـِك مـع عائلتـك، 
واستغيل الفرصة للتتواجد مع من تحبينهم 
ويحبونك، كما أن هذا يكون وقت مناسـب 

لالسرتخاء قبل الخلود للنوم.
- تمرني عىل االسرتخاء

إليـِك تمرين مفيد بشـكل خـاص لألوجاع 
واآلالم، وصعوبـة النوم، أو إذا كنِت تعانني 
من فرط اإلجهاد، خذي نفسـًا عميقاً لعدة 
مـرات لكـي تهدئي، ثم شـدي كل عضالت 
أصابع قدميك بأكرب قدر ممكن، واستمري 
يف شـدها ملدة 10 ثواٍن ثم اسرتخي، انتقيل 
بعـد ذلـك إىل عضـالت قدميـك، وكاحليك، 
وعضالت سـاقك، ومـن ثم صعـوداً ببطء 
لألجـزاء العلوية من جسـمك، بمـا يف ذلك 
ظهـرك، وكتفيـك، وفمـك، وأنفـك، وفروة 

رأسـك، وأخرياً، اجعيل االسـرتخاء ينساب 
عرب جسمك مثل موجة. ركزي عىل الزفري، 

واسرتحي فقط.
- تعلمي التنفس العميق

أعـراض ضيق التنفـس املزمـن الناجم عن 
كوفيد19- تؤدي إىل ألم يف أعىل الظهر والكتف 
والرقبة، ويف العديد من اضطرابات الرئة مثل 
الربـو وانتفاخ الرئـة، تتضـاءل القدرة عىل 
الزفري بشـكل كبري، لذا جربـي التمرين عىل 

التنفس العميق باستخدام ماصة للتنفس.
اتخذي وضعية جلوس/ اسـتلقاء مريحة، 
وضعي املاصة يف فمك، وأمسكيها برفق بيد 
واحدة، خذي شـهيقاً من أنفـك وأخرجيه 
من فمـك. عندما تأخذين الشـهيق، اجعيل 
لسـانك يلمس سـقف فمك ملنع نفسك من 
التنفس من فمـك، ويف نهاية الزفري، ركزي 
عىل ترك االستنشاق يحدث بشكل طبيعي.

اسـتمري يف التمريـن ملدة ثـالث دقائق.إذا 
تمكنِت مـن القيام بهذا التمرين، فسـوف 
تشـعرين وكأنه ”ارتداد“ لطيف عرب مركز 

جسمك، مما يجعل عملية التنفس أسهل.
- حددي أهدافك وطموحاتك

قومب بتدوين ما تشعرين به بالضبط تجاه 
حياتـك الحالية، ثم ضعـي أهدافاً، واكتبي 
قرارتـك التي سـوف تسـاعدك عىل تحقيق 
هـذه األهـداف. احتفظـي بهـذه القائمة، 

واستخدميها لتحسني مسار حياتك.
- ادمجـي األطعمة املضـادة لاللتهابات يف 

نظامك الغذائي
الكركـم،  القرفـة،  الطـازج،  الجنزبيـل 
الكمون، بذور الكتان، بذور عباد الشمس، 
وبـذور اليقطـني، جميعهـا مـواد غذائية 
يجـب أن تضميها لنظامـك الغذائي، حيث 
تحتوي عىل مسـتويات جيـدة من األلياف 
واألحمـاض الدهنيـة األساسـية املضـادة 

لاللتهابات، والعديد من املعادن.
- غرّيي قائمة طعامك

يجـب أن تشـمل قائمة طعامـك الوجبات 
الورقيـة،  الخـرضوات  مثـل  الصحيـة، 
الخـرضوات التي تحتوي عىل الكربيت مثل 
امللفوف والبصل والثوم، الخرضوات امللونة 
مثـل الشـمندر والفلفل وامللفـوف األحمر 
والتوت، اللحم أو السـمك أو البيض، مرقة 
العظام، الدهـون الصحية مثـل املكرسات 
واألفـوكادو وزيـت الزيتـون، والكثري من 

األعشاب الطازجة.
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كشـف باحثون عـن أن تناول 
عـىل  يسـاعد  الحلبـة  بـذور 
تخفيض مستوى الكوليسرتول 
يف الدم، إذ إن البذور تساعد عىل 
تخفيض مستوى الكوليسرتول 

بصورة ملحوظة.
وكما هـو معروف نبات الحلبة 
هـو نبـات حـويل مـن فصيلة 
منـذ  ويسـتخدم  البقوليـات 
وتنتـرش  القديمـة،  العصـور 
زراعتـه يف جنوب أوروبا وغرب 

آسيا وشمال إفريقيا.
ولتحديـد تأثـري بـذور الحلبـة 
الكوليسـرتول،  مسـتوى  يف 
درس الباحثـون قاعدة بيانات 
مختلفة، اكتشفوا بنتيجتها أن 
تأثـري ”إحصائي  الحلبة  لبذور 
مسـتوى  تخفيـض  يف  مهـم“ 
 -  15 بنسـبة  الكوليسـرتول 

33 %، وهـذا التأثري اكتشـفه 
الباحثـون يف خمـس دراسـات 

علمية.
و أشـار الباحثون، إىل أن إحدى 
الدراسـات كشـفت أن تنـاول 
أوراق نبات الحلبة مرة واحدة، 
الكوليسرتول  مستوى  يخفض 

بنسـبة 9 %.
و هـذا التأثري اإليجابـي لبذور 
الحلبة، يعـود إىل احتوائها عىل 
نسبة عالية من األلياف الغذائية 
القابلـة للذوبـان التـي تمتص 
املـاء، مـا يقلل مـن امتصاص 

الدم للكوليسرتول.

إن كنت أما حديثة العهد أو لديك 
أطفـال سـابقا، فهنالـك بعض 
األخطـاء التي تكررهـا األمهات 
بـدون التفكري بمدى سـالمتها. 
هـذه األخطـاء بعضهـا يكـون 
متوارثا والبعـض اآلخر اجتهادا 
ولكـن اجمع األطبـاء وكثري من 
الدراسـات عـىل رضورة االبتعاد 
عنها لسـالمة املولـود وحمايته 

من الحوادث.
بالتأكيـد  األطفـال:  -بـودرة 
رائحتها جذابـة وتعطي للمولود 
أجمعـت  لكـن  خصوصيـة 
قـد  اسـتخدامها  إن  الدراسـات 
التنفـس  يف  مشـاكل  إىل  يـؤدي 
لـدى املولـود وأرضار بالرئة. إن 
قليال  أردت اسـتخدامها فـريش 
عىل يديك أوال ثم امسحي خارج 
تجنبـي  بهـا.  الطفـل  حفـاظ 
بـرشة  عـىل  مبـارشة  وضعهـا 
الطفـل واحريص أن تبعديها عن 

وجهه كي ال يستنشقها.
-نـوم املولـود عـىل بطنـه: من 
األوضاع التي قـد تؤدي إىل موت 
املهد ال قـدر الله. فاملولود حديثا 

ليسـت لـه القـدرة عـىل تغيـري 
وضعه وتحريك رأسـا إن شـعر 
باالختنـاق. ونومه عىل بطنه قد 

يؤدي إىل اختناقه.
-االنتظـار إىل أن يبكـي املولـود 
إلرضاعه: بـكاء املولود يف حاالت 
الجوع هو أخر املراحل التي يمر 
بهـا. يف البدايـة يقـدم لك بعض 
اإلشارات كتحريك يديه وشفتيه 
ويبدأ بتدوير رأسه عىل الجانبني. 
ال تنتظـري إىل أن يبـدا بالرصاخ 
فالرضاعـة بعد البكاء سـتتعبه 

وقـد ال يرضع بالشـكل الكايف أو 
يعاني من تلبكات يف معدته.

- زيـادة تدفئـة املولـود: كثـرة 
املولـود تسـبب  ولـف  األلبسـة 
لـه إزعاجـا وعدم راحـة وكذلك 
تزيد مـن خفان قلبـه. كثري من 
األمهات يظننن بان املولود يشعر 
بالـربد عندما يلمسـن يـده ويد 
املولود ليست العالمة الصحيحة 
لقياس درجـة حرارتـه. ملعرفة 
حرارة املولود امليس بطنه والجزء 

الخلفي من رقبته.

@k‰»€a@÷äÎ@\çÌã–m\Î@ÂÌçÉn€@Ú‹Ëé@÷ã†@S
يعترب طبـق محـيش ورق العنب من 
ألذ وأشـهر األكالت يف الوطن العربي، 
والـذي تختلف طريقـة تحضريه من 
بلد ألخر، لكن األمـر الذي تتفق عليه 
جميع البالد، هو حرص ربات البيوت 
عـىل تخزيـن وتفريـز كميـات منه، 

لتحني تحضريه وطبخه فيما بعد.
الطريقة األوىل

-التخلص من عروق ورق العنب
-فرد ورق بالسـتيك الخاصة بحفظ 

الطعام عىل سطح املائدة.
-ترتيبـأوراق العنب عىل األكياس 

البالستيكية مع ترك مقدار 1 سم 
عىل األطراف األربعة.

-ثني طريف الورق البالستيك.
-ثنـي الطرف الثالـث ورق حفظ 
الطعام، ويلف عىل شكل رول، مع 

إحكام الغلق.
-ندخـل روالت ورق العنـب الفريـزر 

لحني االستخدام.
-اخراج روالت ورق العنب من الفريزر 
وتـرتك يف درجة حـرارة الغرفة حتى 

يذوب التجميد ثم حشوه وطهيه.
الطريقة الثانية:

-يف 6 لرت مياه مغلية يضاف نصف 
كوب ملح وربع كوب سكر.

-توضـع أوراق العنب ملـدة ثواني 
قليلة حتى يتغري لونها.

-إخراج ورق العنب من املياه الساخنة 
ووضعها عىل الفور يف أخرى باردة ثم 

املصفاة لتفى جيًدا.
-توضـع اوراق العنـب يف أكياس 
بالسـتيكية مفتوحـة ومفـرودة 
وتغيطه جيًدا من جميع األطراف، 
ووضعه يف الفريزر لحني الحشـو 

والطبخ.

الطريقة الثالثة:
-بعد التخلص مـن عيدان أوراق 
ثنيـه ووضعـه يف  يتـم  العنـب، 

برطمان زجاجي.
-يف إنـاء عميـق يوضـع 1 لـرت من 
املـاء مضـاف إليـه ربـع كـوب من 
امللح الخشـن، ومعلقة كبرية سكر، 

ووضعه عىل النار حتى الغليان.
-يضـاف املـاء املغيل عـىل أوراق 
العنـب التـي سـبق وضعهـا يف 
الربطمان، مع إحكام اإلغالق، ثم 

يخزن يف الفريرز.
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مفهـوم  تحديـد  يمكـن  ال 
السـعادة. لكـن ثّمـة عالمات 
تعيشـني  أّنـك  إىل  تشـري  قـد 
الجميـل، فهل  الشـعور  هـذا 
تريديـن أن تعرفيها؟ إليك هذا 

االختبار.
االختبار:

- إذا عرض عليك املال لتشرتي 
ما يشعرك بالسعادة:

أ- ترفضـني املال ألّنـه ثانوي 
بالنسبة إليك.

ب- تقبلـني، فاملال هو املصدر 
الحقيقي لسعادتك.

ج- تقنعني بما ُيعرض عليك.
- عدّو السعادة برأيك هو:
أ- عدم النضوج الفكري.

ب- عدم القناعة والرىض.
ج- الغرية والحسد.

- عندمـا تشـاركني يف بعـض 
املشاريع البسـيطة وتحققني 

نتائج غري مرضية:
أ- ال تحاولني مرة أخرى، ألّنك 

ستواجهني الفشل مجدداً.
ب- تريـن يف املـرشوع محطة 

للتفكري وإعادة الحسابات.
عـّدة  املحاولـة  تكّرريـن  ج- 

مرات.
والسـعادة  الصّحـة  بـني   -

برأيك:
أ- عالقة بسيطة.

ب- الصّحـة عامل من عوامل 
السعادة.

ج- السـعادة أمر داخيل نفيس 
يتمتع به غري األصحاء أيضاً.

- مـا الذي يجعـل قلبك يخفق 
فرحاً؟

بكلمـات  تتلقـني  عندمـا  أ- 
اإلعجاب من اآلخرين.

ب- عندما تتقرّبني من الله.
ج- عندما تقتنني شيئاً جديداً.

- مـا العامل الذي يؤثر برسعة 
عىل مزاجك الجّيد؟

أ- الشـعور باالسـتياء من أمر 
مـا، أو بالغضـب من شـخص 

معني.
ب- أال تحظي باهتمام اآلخرين 

كما كنت تأملني.
ج- أن تشعري بأّنك عاجزة عن 

تحقيق أهدافك.
- عندما تحاولني طهو طبق ما 

وترتكبني خطأ ما.:
أ- تربّرين ذلك بسوء الحظ.
ب- تحاولني إصالح األمور.

ج- تتذمريـن وتقّرريـن عـدم 
تكرار األمر.

- لـو طلـب منـك أن تحـّددي 
نسبة سعادتك، تقولني:

أ- ال تتعدى الـ50 %.
ب- 100 %.

ج- بني 60 % و90 %.
- هـل تفرحـني ملجرّد سـماع 
نكتة أو رؤية طفل أو زهرة أو 

تلقي هدية؟
أ- نعم أفرح من قلبي.
ب- عادًة أبتسم فقط.

ج- ال، فهـذه األمور تضايقني 

وأبتعد عنها.
النتائج:

حصلت عىل أكـرب مجموع من 
”أ“:

وغـري  سـعيدة  إنسـانة  أنـت 
واليـأس،  باإلحبـاط  مهـّددة 
ألّنـك ال تخافني النـدم والرعب 
والقلق وتثقني بنفسـك كثرياً. 
لذا حافظي عىل هذا االطمئنان 
وضعـي لحزنـك حـدوداً يف كّل 

مرة.
حصلـت عـىل أكـرب عـدد من 

”ب“:
أنت مثل معظم الناس، تقفني 
عـىل مسـافة متسـاوية بـني 
الفـرح والحزن، عليك االقرتاب 
بزيـادة  السـعادة  مـن  أكثـر 

عواملها وتعزيزها.
حصلـت عـىل أكـرب عـدد من 

”ج“:
ُبعـدك  مشـكلة  مـن  تعانـني 
لـذا ننصحـك  السـعادة،  عـن 
منـك  باملقربـني  باالسـتعانة 
تثقـني  الذيـن  واألشـخاص 
بهـم لكـي تتخلّيص مـن هذه 
املشـلكة، واعلمـي أّن لدى كّل 
شخص هموم تشغله، وتأّكدي 
أّن الشـخص املتشائم ال يشعر 
بالسعادة، فابتسمي تبتسم لك 

الحياة!

يف أحـد األيـام كان مديٌر تنفيـذي ناجح يقود 
األحيـاء  أحـد شـوارع  يف  الجديـدة  سـّيارته 
الضّيقـة، وفجـأة رأى ولًدا صغـرًيا يظهر من 
بـني السـيارات الواقفة عنـد الرصيـف، لكن 
وبمجّرد أن ابتعد عنه بضعة أمتار حتى ارتطم 

بالسيارة حجر كبري.
توّقف املدير يف الحال وخرج من سـيارته لريى 
مكان اصطدام الحجر بالسيارة، فكان واضًحا 
وضوح الشـمس، واستشـاط الرجل غاضًبا، 

فأرسع إىل حيث كان الولد يقف يف سكون.
 ”ملاذا فعلت ذلك؟ ما الذي دهاك حتى ترضب 
سيارتي الجديدة هكذا!“ صاح املدير يف غضب، 
وأجابه الولد بخوف: ”أرجو املعذرة يا سّيدي، 
لكني لم أعرف ما يمكنني فعله غري ذلك، كان 
عـّيل أن أرمي حجـرًا، فلم تتوّقف أّي سـيارة 
ملسـاعدتي“. وفيمـا راحـت الدمـوع تنهمر 

من عينـي الولد، واصل القول وهو ُيشـري إىل 
الجانب إىل السـيارات املتوّقفة عند الرصيف: 
”لقـد وقـع أخي مـن عـىل كرسـّيه املتحرّك 
هنـاك، وقـد تـأذى كثـرًيا، لكني لم أسـتطع 
حملـه، هل يمكنـك أن تسـاعدني إلعادته إىل 
الكريس املتحرّك؟ إّنه يتألم بشـدة، وهو ثقيل 
الوزن، ال أسـتطيع القيـام بذلك وحدي“ تأّثر 
الرجـل كثـرًيا بحكاية الولد وتوّسـله، فابتلع 
الغّصـة يف حلقه بصعوبة، وبـادر عىل الفور 
بمساعدة األخ الواقع أرًضا ورفعه إىل كرسّيه 
املتحـّرك، قبل أن يعالج جراحه. وحينما تأّكد 
أّن كّل يشء سـيكون عىل ما يرام، عاد مجّدًدا 
إىل سـّيارته وهّم باملغادرة حينما سمع الولد 
الذي رمى الحجر يقول: ”شكرًا لك يا سّيدي، 
حفظك الله وحماك“. لم يعلم الرجل ما يقول، 
وقاد سـيارته مبتعـًدا، لكن رحلتـه إىل املنزل 

كانـت طويلة وبطيئة فّكـر خاللها يف املوقف 
الذي حصل معه. وحينمـا وصل، ألقى نظرة 
عىل سـيارته وتمّعن يف أثر الرضبة عىل بابها 
األمامـي، كان واضًحا جدًّا، لكّنه مع ذلك قّرر 
أالّ يصلحه، بل فّضل إبقاءه كذلك لتذّكره تلك 
الرضبة برسـالة مهّمة: ”ال تمـضِ يف الحياة 
مرسًعا لدرجة أّن الطريقـة الوحيدة إليقافك 

هي بحجر!“ 
العـربة املسـتفادة مـن القصـة: تهمـس لنـا 
الحياة يف كثري من األحيان، وتبعث لنا برسائل 
وإشارات لتذكرينا وإعادِتنا إىل طريق الصواب، 
لكـن إن تجاهلنـا هـذه النداءات فقـد تضطّر 
أحياًنـا إىل رمينا بأحجار ثقيلـة مؤملة تأتي يف 
شـكل مصائب كبـرية. الخيار أمامـك، إّما أن 
تنصت للرسائل التحذيرية أو أن تتلّقى الحجر 

املؤلم، فماذا ستختار؟!
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هل أنت سعيدة؟ اكتشفي ذلك مع هذا االختبار

توقف بسبب حجر! 

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية، ثـم أكمل توزيـع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
الكــــــــاع فطـور  يـرتس  حـزن  بيـه  انـا 
تدمــــــع مـن  تصـري  العيـون  ونواعـري 
ونــــــــات شـكثر  شـوف  بالكلـب  وبيـه 
يسـمــــع بونتـي  كونـه  الصخـر  يـذوب 
همـــــــــوم محمـل  املتـون  فـوك  وانـه 
يقلـع اظـن  الـكاع  مـن  شـالها  لـو  الجبـل 
ويــــاك اضحـك  مـن  ضحكتـي  التغـرك 
يلمـــــع يظـل  وكبالـك  محـروك  الجمـر 

273 - موت القديس فالنتني بقطع الرأس.
1804 - قرة جورجي يقود أول انتفاضة رصبية 

ضد الدولة العثمانية.
1859 - أوريغون تصبح الوالية رقم 33 يف الواليات 

املتحدة األمريكية.
1876 - جراهام بيل يسجل براءة اخرتاع الهاتف.

احتلت  عندما  وذلك  الباسيفيكي  حرب  بدأ   -  1879
القوات التشيلية مدينة أنتوفاغستا البوليفية.

إستعمال  عىل  يوافق  األمريكي  الكونغرس   -  1899
آالت التصويت يف اإلنتخابات االتحادية.

1900 - 20000 من القوات الربيطانية تغزو دولة 
أورانج الحرة يف جنوب أفريقيا وذلك بحرب البوير 

الثانية.
بقوة  بأالسكا  أندريانوف  جزر  يف  زلزال   -  1905
أكرب  من  واحد  وهو  ريخرت،  مقياس  عىل   7.3

الزالزل يف الواليات املتحدة.
من   48 الوالية  تصبح  أريزونا  والية   -  1912

الواليات املتحدة األمريكية.
1924 - إنشاء مؤسسة آي بي أم.

1943 - وقوع معركة ممر قرصين حيث قام فيلق 
عىل  بالهجوم  روميل  إرفني  بقيادة  األملاني  أفريقيا 

دفاعات قوات الحلفاء يف تونس.
الحرب  أثناء  اليابان  عىل  جاوة  يف  ثورة   -  1944

العاملية الثانية.
سالح  و  الربيطاني  امللكي  الجو  سالح   -  1945
لدرسدن  الحارق  القصف  يبدآن  األمريكي  الجو 

عاصمة مقاطعة ساكسونيا األملانية.
يستقبل  روزفلت  فرانكلني  األمريكي  الرئيس 

األمريكية  املدمرة  آل سعود عىل متن  العزيز  عبد 
كوينزي يف البحريات املرّة بمرص ليدشنا العالقات 

الدبلوماسية بينهما.
قومي  اتحاد  يف  يتحدان  واألردن  العراق   -  1958

أطلق عليه االتحاد العربي الهاشمي.
1963 - عبدالسالم عارف يتوىل رئاسة العراق بعد 
ثورة بعد االنقالب عىل حكومة الزعيم عبد الكريم 

قاسم.
السفري  يختطفون  إسالميون  متطرفون   -  1979
حتفه  لقي  الذي  دبز  أدولف  أفغانستان  يف  األمريكي 

الحقاً يف معركة بني الرشطة وخاطفيه.
2005 - اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق 

الحريري يف تفجري سيارته ببريوت.
محاولة  يفشلون  األقىص  املسجد  حراس   -  2006
تسلل أربعة من املتطرفني اليهود إىل املسجد األقىص 
يف ساعات متأخرة من الليل، حيث كانوا يحفرون يف 

مقربة الرحمة محاولني الوصول للمسجد.
إصدار  ترفض  املتحدة  العربية  اإلمارات   -  2009
اإلرسائيلية  املرضب  كرة  لالعبة  دخول  تأشرية 
ايريكسون  سوني  بطولة  يف  لتشارك  بري  شاهار 

املقامة يف إمارة دبي.
تشهد  كوبنهاغن  الدنماركية  العاصمة   -  2015
فيه،  املشتبه  بينهم  قتىل   3 تخلف  هجمات  عدة 
الفرنيس  السفري  بحضور  ندوة  أثناء  جرحى  و5 

وصاحب الرسوم املسيئة للرسول محمد.
ُقوَّات  من  األقل  عىل  ُعنًرصا   46 مقتل   -  2019
انتحارّي عىل مقُربٍة من  الهنديَّة يف تفجرٍي  األمن 

بولواما يف املنطقة التي ُتديرها الهند.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
أبـــــــراج

ربمـا تكون اليـوم بحالة جيدة، ولكـن احذر من 
املواقـف التي قـد تجعلك مرتبـكا ومتوتـرا. احذر 
من إخبار أحد األشـخاص بمعلومـات خاطئة أو غري 
مفهومـة. ربمـا ينفعـل اآلخـرون بسـبب ترصفاتـك 
ويتوعدونـك. حاول أن تسـوى خالفاتك قبـل أن تغادر 

املكان. ال تفكر كثريا.

شخص كنت تعتربه صديقا لك ولكن اليوم ربما 
تخذلك ترصفاته وتكتشـف أنه غري جدير بثقتك. 
انتبه فهناك الكثري من املخادعني يحيطون بك. هناك 
شـخص ما يخفي عنك أمرا أو معلومة مهمة. ال تصدق 

أي شخص وتأكد من الحقيقة بنفسك.

تأكد اليوم أن كل األمور يف مكانها الصحيح. الوقت 
مناسـب لرتتيب املنزل بالشـكل الذي تتمناه. كما أن 
الوقت مناسـب والظروف أيضا مناسبة للتسوق لرشاء 
أغراضك الشخصية. كن حذرا وال تكن مرسفا. عندما تجذبك 
بعض األغراض الجميلة، قد يكون من الصعب عليك تجاهلها 

بغض النظر عن سعرها وتكلفتها.

أنت كثـري الكالم وتحب التعليـق عىل كل حدث 
ولكن لن يكون ذلك لصالحك اليوم بل قد يتسـبب 
لك يف بعض املشـاكل. ال شك أن هناك بعض املواقف 
تتطلب منك الحدة يف الكالم، ولكن يف أوقات أخرى تكون 
الكلمـات الطيبـة أكثر تأثـريا وفعالية للخـروج من أي 

أزمة.

املرونـة يف التعامل يشء مهم جـدا اليوم وربما 
تكـون سـببا يف نجاح بعض املرشوعـات. ال تدع 
الظـروف تقيـدك أو تقـف يف طريقـك بـل عليك أن 
تتحـدى العقبـات. كن متفتحـا وواعيا واهتـم بأفكار 

اآلخرين واستفد منها ومن آرائهم.

هناك أوقات تشـعر فيها بالوحـدة رغم وجود 
البعض حولك، وربما تشـعر بذلك الشعور اليوم 
حتـى إن كان حولـك مئـات األشـخاص. ال يوجـد 
أي شـخص يفهمـك أو يفهـم حتـى وجهـات نظرك. 
حساسيتك الزائدة ستجعلك تتأثر بكالم اآلخرين. ولكن 

تواصل معهم بدال من االبتعاد عنهم.

تعيش حالة مـن الحب والعشـق ولذلك تبحث 
طـوال الوقت عن نصفـك اآلخر. تحتـاج لقراءة 
الروايات الرومانسـية ومشـاهدة األفالم التي تدور 
حول الغرام والعشـق. إذا كنت مرتبطـا، انتظر مفاجأة 
مـن الحبيب، وإن لم تكـن مرتبطا، توقع إعجاب جميع 
املحيطني بـك. ربما تلتقـي بنصفك اآلخر اليـوم، ولكن 

تعرف عليه جيدا قبل اتخاذ أي خطوة.

تصـل إىل أعىل القمـم اليوم يف لحظـة. تحظى 
بالدعم ممن حولك حتى من األشخاص الذين لم 
تتوقع منهم الدعم. رحب بهذا الدعم واشـكرهم. ال 
تقـوم بعمـل أي يشء بمفردك مـا دام حولك مجموعة 

من األشخاص.

مزاجـك متقلـب اليـوم بالتأكيد، فـكل األمور 
التي تخصك تسـري ببطء شديد عىل عكس األيام 
املاضية. دعك من الكربياء والغطرسـة. كن حذرا يف 
ترصفاتك وأقوالك مع الحبيب. أسـلوب الحبيب وكالمه 
قـد يزعجـك، ولكن هـذا أمر واقعـي ولكنـك تهرب من 

الواقع.

مـن املحتمـل أن تشـعر اليـوم أن شـخصا مـا 
مـن أفراد أرستـك يخفي شـيئا ما. الجـو متوتر 
ومضطرب جدا يف محيط العائلة. تريد أن تكشـف ما 
يخفيه هذا الشـخص لتعود األمـور إىل طبيعتها. انتبه، 
فهذا التصارب غري صحيح بل اترك األمور تسري بطريقة 

طبيعية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربمـا تكتشـف اليوم أنه من الصعـب التعامل 
مع األشـخاص خاصة عىل املسـتوى العاطفي. 
البعـض يحتاج إىل تركيـزك واالهتمـام بهم بغض 
النظر عن مسـؤولياتك، ويف الوقت نفسه، أنت بحاجة 
إىل اهتمام اآلخرين ومراعاتهم ملشـاعرك. ال تكن أنانيا 

وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
1 – لعبة رياضية 

2 موسيقي إيطايل – متشابهان 
3 – حرف تنبيه ويكثر بعدها القسـم 

– اشارات 
4 – عاصمة أوروبية – ركيزة 

5 – رششف مبعثرة – غايل الثمن 
6 – عملة اسيوية – فرح 
7 – نصف أمني – يشاهد 
8 – ممثل كوميدي عربي 

9 – أسد – متشابهة .
الكلمات االفقية

1 - مدينـة ومرفأ يف جنوب باكسـتان 
الغربية عىل بحر ُعمان 

2 – ممثلة أملانية راحلة 
 3 – عكسها علم قراءة الوجوه – زهر 

 4 – تفسريية – عكسها مىش ليالً 
ممثلـة   – أوروبيـة  عاصمـة   –  5  

مرصية 
 6 – مدينة إيطالية – ملكه 

 7 – االسـم الثانـي لصحـايف لبنانـي 
راحل 

 8 – كاتب قصة – للتنفس 
 9 – شاعر لبناني راحل .

خواطر ..
-ال يستطيع اللسان التعبير عن كلّ ما في النفس 

جتاههم، ولكن تأبى النفس إال أن تبنيّ بعض ما 
يتلجلج في الصدر.. ويشتعل في األعماق ومع عودة 

الذكريات يعود األمل. 
-أعط لشمس الصباح وجهك، وأدر لشمس املساء 
ظهرك، فشمس الصباح مفيدة للصحة ومنعشة 

ا شمس املساء فهي مودّعة يومك،  للروح، أمّ
مت فيه ما استطعت من اخلير، والعمل،  الذي قدّ
واستمتعت بالفرح، واملرح، واألصدقاء، واألحباب، 

تغادرُك مساءً لتأتيك صباحاً، وترى استقبالك لها 
مجدداً.
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األحالم والخيال والتأمل سـيذكرونك بعالقاتك 
العاطفية يف املايض وسـتدرك اليوم أمورا لم تكن 
تدركهـا مـن قبـل. ال داع اليـوم للشـعور بالندم أو 
بالذنب فحاول أن تسـامح نفسك لكي تتمكن من اتخاذ 

خطوة إيجابية يف حياتك.



صفحته  عرب  أغنياته  أحدث  بروم  عياش  رامي  ستار  البوب  طرح 
كمفاجأة  الحب  عيد  يف  لعرضها  تمهيداً  اإلنستغرام  عىل  الرسمية 

خاصة لجمهوره يف كل أنحاء الوطن العربي.
ويضع حالياً رامي عياش اللمسات األخرية عىل مرشوع إطالق أوىل 

مفاجآته الغنائية يف ٢٠٢٢، مع رشكة «مزيكا» واملنتج محمد 
جابر، وهي عبارة عن فيديو كليب ألغنية «أنت يل»، كلمات 

عيل املوىل، وألحان محمود عيد، وُصّور الفيديو يف لبنان، مع 
املخرجة املتميزة إنجي جمال. 

وقد نرش رامي فيديو خاصاً من كواليس التصوير عىل 
االجتماعى،  التواصل  مواقع  عىل  الرسمية  صفحاته 
مشوقاً جمهوره ومحبيه،وقد نال الفيديو العديد من 

التعليقات اإليجابيةمن محبيه ومعجبيه.

اللبنانية  الفنانة  شوَّقت 
فيما  جمهورها  وهبي  هيفاء 

الجديدة  أغنيتها  يخص 
أنها  يفرتض  التي  القادمة 

عيد  يوم  يف  ستطلقها 
الحب «الفالنتاين» يف ١٤ 

فرباير/شباط ٢٠٢٢.
وهبي  هيفاء  وأكدت 
الجديدة  أغنيتها  أن 
فقط،  لها  ستكون 
مع  دويتو  تكون  ولن 
آخر، وذلك بعد  أي فنان 

بأن  شائعات  انتشار 
ستكون  الجديدة  أغنيتها 

الباهر  النجاح  بعد  «ديو» 
السابقة  أغنيتها  حققته  الذي 
«لو كنت» التي قدمتها مع أكرم 
 ٥٠ من  أكثر  وحصدت  حسني 

مليون مشاهدة عىل يوتيوب.
هذه  أن  لها  لقاء  يف  وأضافت 
لطلب  استجابة  هي  األغنية 
جمهورها برضورة طرح أعمال 

جديدة مع بداية العام ٢٠٢٢.
التي  الفئة  عن  سؤالها  وعند 
إذا  وفيما  األغنية  تلك  ستتبعها 
أنها  كانت رومانسية خصوصاً 
قالت  الحب»،  «عيد  يف  ستطلق 

نا وهبي:  أ »
وين  رومانسية،  بتاعة  مش 
مضيفة  حطوني»،  هجوم  يف 
وال  لألغنية  جداً  متحمسة  أنها 

تستطيع االنتظار لطرحها.
قد  اللبنانية  الفنانة  وكانت 
شاركت منذ أيام بعض املواقف 
معها  حصلت  التي  العفوية 
خالل حفلها األخري الذي أقامته 
مهرجان  ضمن  املكسيك  يف 

«ليايل أكسرتافاغنزا».
خاصية  خالل  من  فنرشت 
حسابها  عىل  «ستوري» 
إنستغرام  عىل  الرسمي 
ظهرت  فيديوهات،  عدة 
عىل  وهي  األول  يف 
وتمسك  تغني  املرسح 
وعلقت  فستانها،  بذيل 
عم  «الفستان  عليه: 
فيما  بالشوز»،  بيعلق 
ثاٍن:  فيديو  يف  علقت 
ما  والفستان  «الساندلز 

طايقني بعض».
ظهرت  آخر  فيديو  ويف 
بلقطات  اللبنانية  املغنية 
تتفاعل  وهي  عفوية 
الجمهور  مع  وترقص 
لدرجة أنها نسيت ملن أعطت 
فأرفقت  «امليكروفون» 
ملني  «نسيت  بعبارة:  الفيديو 

عطيت املايك».
تظهر  الذي  الفيديو  عىل  أما 
من  تكريمها  أثناء  فيه 
فكتبت  الحفل  عىل  املرشفني 
«شكراً  أيضاً:  طريفاً  تعليقاً 
الغطا  سكر  بس  التكريم  عىل 

عىل إصبعي».

املبارش  العرض  زين  الذي  األحمر  باللون 
الحب من خالل إطاللتي  الرابع ملناسبة عيد 
لجنة  وعضو  عنرب  ميس  الربنامج  مقدمة 
املنافسات  انطلقت  رياض،  رحمة  التحكيم 
بني مشرتكني قدموا أجمل اللوحات الغنائية 
أمام اللجنة املؤلفة من حاتم العراقي، رحمة 
برنامج  مرسح  عىل  نبيل  وسيف  رياض 
العراق» يف موسمه  «IRAQ IDOL- محبوب 
الثاني عىل «MBC العراق». تحّدث املشرتكون 
املرسح،  عىل  وقوفهم  سبق  خاص  تقرير  يف 
معينة  موسيقية  بآلة  منهم  كل  ارتباط  عن 

من اختياره، وما تمثله هذه اآللة له. 
العرض،  هذا  نهاية  أن  عن  عنرب  وكشفت 
املشرتكني،  من  اثنني  مسرية  انتهاء  ستشهد 
ملشرتكهم  التصويت  إىل  الجمهور  داعية 
املفضل من خالل األرقام الهاتفية والرسائل 
كان  الوقت،  هذا  يف   .MBC VOTEو النصّية 
الكواليس. ويف  يرافقهم من  املرسومي  مهند 
نهاية العرض، وقف املشرتكون عىل املرسح، 
هم  الخطر  دائرة  يف  منهم  ثالثة  وضع  حيث 
وردة الحنني وسليم سالم وعيل السالم، لتعلن 
ميس عنرب بعدها أن عيل سينضم مجدداً إىل 
املشرتكني، لتنتهي رحلة وردة الحنني وسليم 

سالم. 

وتخلّل الحلقة، وقوف كل من ميس ورحمة 
مع املشرتكة هيا حازم، للحصول عىل صورة 
فوتوغرافية، وأخرى بني سيف نبيل واملشرتك 

أحمد طوبان. 
الجدير بالذكر أن ثمانية مشرتكني تأهلوا إىل 
عالء  حازم،  هيا  وهم  املقبل  املبارش  العرض 
الجاسم،  محمد  طوبان،  أحمد  الفرطويس، 
زعيم أركان، عفراء سلطان، بدر باسم، عيل 

السالم.
 IRAQ» برنامج املبارشة من  العروض  تقدم 
IDOL- محبوب العراق» عىل «MBC العراق»، 

كل جمعة ١٠ ليالً بتوقيت بغداد. 
يوميات املشرتكني وتدريباتهم وراء الكواليس 
«عراق  ضمن  بدر،  عيل  واملدرب  امللحن  مع 
آيدول اكسرتا» عىل منصة «شاهد» املفتوحة 

كل سبت ٩ صباحاً بتوقيت بغداد.
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وحزٍن  شديٍد  بألٍم  خاّصة،  العامرية  وأهايل  عاّمة،  العراقيون  يستذكُر 
أمريكا  فيه  ارتكبت  الذي  اليوم  هذا   ..١٩٩١/٢/١٣ يوم  فجر  عميٍق 
قنابَل  طائراتها  ألقت  حني  العالم،  يف  الجرائم  أبشع  من  واحدًة  وقواتها 
موجهة عمالقة استهدفت «ملجأ العامرية» ببغداد، لريتقي ٤٠٨ شهداء 
أغلبهم من النساء واألطفال والشيوخ املدنيني الذين كانوا يحتمون من 

وابل القصف يف ملجأ مدني.
 ١٩٩١ /فرباير  شباط   ١٣ يوم  من  فجراً  والنصف  الرابعة  الساعِة  ففي 
قصفت طائرات أمريكية ملجأ العامرية، ويسمى أيضا رقم «٢٥» يف حي 

العامرية غرب بغداد. 
بصاروخني  أف-١١٧  نوع  أمريكيتني  طائرتني  قبل  من  امللجأ  قصُف 
موجهني بالليزر صمما خصيصاً لهذا الغرض وجربا للمرة األوىل يف ذلك 
اليوم.. اخرتَق الصاروخ األول السقف فأغلق أبواب امللجأ. أما الصاروُخ 
إىل  امللتجئون  بالطابق األريض حيث ينام  امللجأ  انفجر داخل  الثاني فقد 
األمان، وكان االنفجار قد خلّف حريقا، وغلّقت األبواب، فال يدخل منجٌد، 
وال يخرج طالُب نجاة، ولقد صممت جدران امللجأ لتعزل َمن هم بالداخل 
من أي انفجار، ولكنها حبستهم يف داخل امللجأ الذي وصلت درجُة حرارته 
آنذاك  املوجودين  املدنيني  أجساد  فانصهرت  املئوية  الدرجات  آالف  إىل 
وخمسون  واثنان  امرأة،  وستون  وإحدى  مائتان  بينهم  ومن  بداخله، 
طفالً رضيعاً، وكان أصغرهم طفل عمره سبعة أيام لم يتم إيجاد أي أثٍر 
له وال صورة، إضافة إىل ٢٦ مواطناً عربياً، ولم ينُج إال ١١ شخصاً فقط 

قذف بهم زلزال القنبلة األوىل للخارج.
قصف  جريمَة  معه  تحالف  وَمن  بوش)  (جورج  املجرُم  ارتكب  نعم.. 
والشيوخ  والنساء  االطفال  مئات  قتل  يف  تسّبب  الذي  العامرية»  «ملجأ 

العراقيني االبرياء، هذه الجريمة التي ال تسقط بالتقادم.
نعم.. جريمة ال تسقط بالتقادم.. ومعنى التقادم سقوط عقوبة الجريمة 
بعد مرور مدة معينة، ولكن الجرائم التي ال تسقط بالتقادم ال تسقط 
مهما مّر عليها الزمن، وتختلف مدة التقادم من دولٍة ألخرى حيث تتحدد 

مدة معينة وفًقا لكل قانون خاص بالدولة.
أقول.. ال يمكن أن ينىس العراقيون تلك الليلة املشؤومة، حيث كان الجو 

بارداً والكهرباء مقطوعة بشكٍل كامٍل عن بغداد وضواحيها.
يستهدف  كان  بأنه  القصف  هذا  املهاجمة  االمريكية  القوات  بررت  وقد 
مراكَز قيادّية عراقّية.. لكن أثبتت األحداث أن تدمري امللجأ كان متعمًدا، 

خاصة أن الطائرات األمريكية ظلت تحوم فوقه ملدِة يومني.
ملجأ العامرية أخذ اسمه من الحي الذي يقع فيه بني البيوت السكنية، 
الرضبات  ضد  للتحصن  مجهٌز  ملجأ  إنه  ومدرسة..  مسجد  بجوار 
الكتلوية، أي الرضبات باألسلحة غري التقليدية الكيماوية أو الجرثومية، 

محكٌم ضد اإلشعاع الذري والنووي والتلوث الجوي بهذه اإلشعاعات.
دون  من  ألياٍم  داخله  يلجأوا  أن  يمكن  شخص،   ١٥٠٠ اىل  يتسُع  امللجأ 
الحاجة إىل العالم الخارجي، فهو مجهٌز باملاء والغذاء والكهرباء والهواء 

النقي غري امللوث. 
كذلك  املرت،  ونصف  مرت  عىل  يزيد  جداره  سمك  طوابق،  بثالثِة  البناية 
أبواب  أربعة سنتيمرتات، تؤدي  املسلح بعوارض حديدية سمكه  سقفه 
الطوارئ الخلفية إىل الرسداب وتؤدي سالمله الداخلية إىل الطابق األريض 

حيث كان يقيم امللتجئون.
من األعمال النحتية التي جسدت هذه الحادثة نصٌب وضع أمام امللجأ، 
بإظهار  النحتي  العمل  هذا  يَتَمّثل  العامرية،  ملجأ  ُيمّثل حادثة  ما  وهو 
ة  َبَرشَ وتكون  به،  محيطة  متينة  حجرية  قوالب  بني  من  إنسان  رأس 
الوجه مشدودًة بإفراط قاٍس مع معالم سطحية متوترة كثرية الظالل. 

أما تكوين الفم فُيوحي برصخة متصلّبة أزلية. 
كما أنجز فلٌم روائي موثر جداً يجسد هذه الفاجعة، وكان الفيلم الروائي 
من إنتاج عراقي باسم «الفجر الحزين»، تأليف: صباح عطوان، وإخراج: 
صالح كرم، واملوسيقى التصويرية: نصري شمه، وتمثيل: يوسف العاني، 
هديل كامل، آسيا كمال، بهجت الجبوري، سعدية الزيدي، ابتسام فريد، 

وغريهم.
العراق  وشهداء  العامرية  ملجأ  شهداء  الله  رحم  أقول..  الختام  ويف 

جميعاً.

áÌç€a@ÛÓ±

No: 7662  Mon   14     Feb    2022العدد:   7662    االثنين     14  شباط     2022

µ◊6ìæa@µi@Ú8by@pbÌá•Î@ÚÓébº@ÚÓˆb‰À@ıaÏuc
\IRAQ IDOL^@¿@k®a@áÓ«@ÒãËé@¿

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

@¿@Ú‹j‘æa@bËnÓ‰ÀdÄi@bÁäÏËª@÷Ïìm@=ÁÎ@ıb–ÓÁ
\k®a@áÓ«^

@ÅÏn–fl@lbn◊@b„c@Z‚á‘æa@Ô≠g
@ à¸@á”b„@ÏÁÎ@ÔuÎç€

@Òdub–fl@ÍäÏËª@áËÌ@ïbÓ«@Ôflaä
k®a@áÓ«@¿@ÚñbÇ

لإللكرتونيـات  سامسـونج  كشـفت 
 ،S22+ و S22 املحدودة عن جالكـيس
الهاتفـني الرئيسـيني اللذيـن يعـززان 
اإلبداع والقـدرة عىل التعبري عن الذات. 
الذكية  املعالجة  ونظراً السـتخدامهما 
املتطـورة للصور، يمكنهمـا جعل كل 
لحظـة خالـدة، السـيما وأن الهاتفني 
يتسـمان بتصميم جريء ومسـتدام، 
إلكسـابهما صفة الجمال واملسؤولية 

البيئية.
واملديـر  الرئيـس  روه،  إم  تـي  وقـال 
التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف 
املحمولـة eXperience)): ”لقد غريت 
كامـريات هواتفنـا الذكيـة الطريقـة 
التي نبدع بها ونشاركها ونتواصل مع 
اآلخريـن من خـالل الصـور ومقاطع 
الفيديو، ملساعدتنا يف التعبري عن الذات 
والتواصل مع األشخاص القريبني منا. 
ولهذا السبب، ركزنا عىل تصميم أحدث 
أجهزتنا من السلسـلة S لتكون معززة 
بإمكانات الكامـريا الرائدة التي تعمل 
ليالً ونهاراً، مدعومة بأفضل مستويات 

األداء للهاتف املحمول حتى اآلن.“
جالكـيس  سامسـونج  تصميـم  تـم 
S22 و +S22 لتقديـم تجـارب كامريا 
مـن املسـتوى املتطـور حتـى يتمكن 

االتصـال واملشـاركة  األشـخاص من 
أينما كانـوا. وبفضل امليـزات الثورية 
لهـذه  الليـيل  التصويـر  يف  الجديـدة 
االستشـعار  وحـدة  مثـل  السلسـلة، 
األكرب بنسـبة %23 مـن تلك املوجودة 
-Ada +S21وتقنيـة  و    S21  يف 

tive Pixel، فقـد تم تصميـم الكامريا 
للسـماح بدخـول املزيـد مـن الضـوء 
وتسـجيل التفاصيل والتقـاط األلوان 
التـي تظهـر املحتوى حتـى يف الظالم. 
وصمـم الجهـازان بكامـريا رئيسـية 
قوية بدقة 50 ميجابكسـل، وعدسـة 
عن بعد بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة 
فائقة االتسـاع بدقة 12 ميجابكسـل، 
لتحصـل منها دائماً عىل لقطات عالية 
الجودة. وعندما تلتقط مقاطع فيديو 
مع األصدقاء، ستكتشـف وجود ميزة 
”اإلطارات التلقائية“ الجديدة، والقدرة 
عـىل تتبع ما يصـل إىل 10 أشـخاص، 
والتـي تقوم وبشـكل تلقائـي بضبط 
تركيـز الكامريا، بحيث يمكنها التقاط 
كل شـخص بوضـوح. ويتـم تشـغيل 
 VDIS تقنيـة  بواسـطة  الجهازيـن 
املتقدمـة التي تقلل االهتـزازات، حتى 
تحصـل عىل لقطـات سلسـة وفائقة 

الوضوح حتى أثناء التنقل.

تسبب ثعبان دخل اىل احدى الطائرات يف ماليزيا يف حالة من الذعر 
الشديد لدى املسـافرين ، اضطرت الطائرة إىل الهبوط اضطراريا 

بسبب الحادث.
واتخذت رشكة ”طريان آسيا“ قرارها الحاسم بعدما الحظ الركاب 
ثعبانـا عىل متن الطائرة، وقرر قائد الطائرة تحويل مسـارها إىل 

مدينة كوتشينغ املاليزية احرتازيا لتطهريها بالبخار.
كما تـداول رواد مواقـع التواصل االجتماعـي مقطع فيديو 
لثعبـان طويـل يختبئ يف مصباح إضاءة علـوي أثناء الرحلة 
التـي كانت متجهة إىل تاواو. وأكـدت الرشكة وقوع الحادث، 
واصفة إيـاه بأنه ”نادر للغايـة“، وأن الثعبان لم يصب أحدا 
بأذى، كما ذكرت هيئة الطريان املدني املاليزية أن الحادث تم 

التعامل معه بشكل جيد للغاية.

الشـيوخ  مجلـس  أعضـاء  قـدم 
األمريكـي، إيمـي كلوبوشـار، وهو 
لوميـس،  وسـينثيا  ديمقراطـي، 
الجمهورية، مـرشوع قانون يهدف 
إىل معالجـة اإلدمـان عـىل منصات 
وسـائل التواصـل االجتماعـي مثل 
-Fac Meta Platform عىل   منصة

.Twitter أو book
وبموجب مرشوع القانون، ستجري 
املؤسسة الوطنية للعلوم واألكاديمية 
الوطنيـة للعلوم والهندسـة والطب 
دراسة حول التدخالت املحتملة التي 
يمكـن أن يسـتخدمها فيسـبوك أو 
غريه ملعالجة مشـاكل إدمان وسائل 
التواصـل االجتماعي ، حسـبما قال 
مكتـب كلوبوشـار يف بيـان صـدر 

مؤخرًا.
التجـارة  لجنـة  إن  البيـان  وقـال 
الفيدرالية سـتضع قواعـد بناًء عىل 
النتائـج ، وستحاسـب املنصـات إذا 

لـم تمتثل، وقـال كلوبشـار يف بيان 
”لفـرتة طويلة جـًدا ، قالت رشكات 
التكنولوجيـا“ ثق بنـا ، لقد حصلنا 
عىل هـذا ”. لكننا نعلـم أن منصات 
االجتماعـي قـد  التواصـل  وسـائل 
اسـتثمرت أرباًحا مراًرا وتكراًرا عىل 
األشخاص ، حيث تقوم الخوارزميات 
بدفـع املحتوى الخطري الـذي يربط 
معلومـات  وينـرش  املسـتخدمني 
خاطئة، سيسـاعد مرشوع القانون 

هذا يف معالجة هذه املمارسات ”.
ولم يـرد موقع تويرت عىل الفور عىل 
-Fac  طلب للتعليـق، فيما رفـض
book التعليق لكنه أشار إىل منشور 
يف مدونة يف ديسمرب قال إنه سيطبق 
أدوات جديـدة لــ Instagram مـن 
شـأنها ، عـىل سـبيل املثـال ، منـع 
األشـخاص من وضـع عالمات عىل 
املراهقني الذين ال يتابعونهم أو أخذ 

اسرتاحة من الشاشة.
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املقدم   إنجي  الفنانة  قالت 
الكالم»،  «أحىل  برنامج  خالل 
الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي 
ويذاع عىل قناة 
الحياة: أنا 

بالنسبة لزوجي كتاب مفتوح، 
ال أستطيع إخفاء أي أمر عنه، 
بدور  يقوم  من  هو  وزوجي 
الذع  ناقد  فهو  املنزل  يف  الناقد 
يف  فكرت  وإذا  ثاقبة،  وعينه 
برنامج  سأختار  برامج  تقديم 

عن السفر وثقافات البالد. 
ممدوح،  محمد  الفنان  وقال 
من  الثاني  الجزء  أثناء 
إنجي  الفنانة  مع  استضافته 
املقدم  يف برنامج «أحىل الكالم: 
املوسيقى  أنواع  جميع  «أحب 
الوحيد  ألنه  الراي؛  وخاصة 
املزيكا  الذي عندما ينسجم مع 
معه  ويندمج  يتطور،  الغربي 

بشكل جذاب».
للفنان محمد ممدوح  وُيعرض 
«أبو  فيلم  السينمات  ىف  حاليا 
داش،  أحمد  بطولة  صدام» من 
ومن  خان  نادين  إخراج  ومن 
مع  عزت  محمود  تأليف 
سيد  الرشف  ضيوف 
وعىل  الطيب  عىل  رجب، 
حسن  وهديل  قاسم 

وزينة منصور.
هو  صدام»،  «أبو  فيلم 
عرض  روائي  فيلم 
ضمن  عامليا  مرة  ألول 
مهرجان  فعاليات 
من  وهو  القاهرة، 
خان،  نادين  إخراج 
الفيلم  وأحداث 
سائق  حول  تدور 
شاحنات قديم ذى 
«أبو  يدعى  خربة 
يحصل  صدام»، 
مهمة  عىل  أخريا 
طريق  عىل  نقل 
الساحل الشمايل بعد 
العمل  عن  انقطاع 
يقرر  لسنوات،  دام 
مهمته  ينجز  أن 
كما  وجه  أكمل  عىل 
لكنه  بسمعته،  يليق 
موقف  إىل  يتعرض 
الطريق  عىل  صغري 
عن  األمور  فتخرج 

سيطرته.

عربت الفنانة اللبنانية مايا دياب 

أغنيتها  بتحقيق  سعادتها  عن 

مليون  «ليليي»  الجديدة 

مشاهدة عىل موقع (يوتيوب) 

بعد يومني من طرحها.

حسابها  عرب  دياب  ونرشت 

الشخيص عىل تطبيق (تويرت) 

صورة لها، حيث علقت عليها: 

يحصل  ممكن  يشء  «أجمل 

األصداء  هو  فنان  أي  عليه 

الرائعة  والتعليقات  اإليجابية 

قلبه  من  عليه  اشتغل  عمل  عىل 

ممكنة…  طريقة  بأفضل  وقدمه 

قلبي  كربت  #ليليي  عىل  تعليقاتكم 

كتري».

أحمد  كلمات  من  «ليليي»  وأغنية 

وتوزيع  برجي،  زياد  ألحان  مايض، 

أن  دياب  واختارت  رشارة،  هادي 

تطلقها يف فرتة «عيد الحب» كونها 

عاطفية  رومانسية  أغنية 

تعيدنا من خاللها اىل اللون 

الجمهور  أحّبها  الذي 

فيه.  
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