
بغداد/ الزوراء:
حقق فريق الزوراء فوزا مستحقا 
عـىل ضيفـه الديوانيـة بهدفـني 
نظيفـني يف املباراة التي شـهدت 
افتتـاح ملعب الزوراء، فيما حرك 
نجـل الراحل احمـد رايض رضبة 
لوالده.وافتتـح  تكريمـا  البدايـة 
التسـجيل للـزوراء الالعـب عالء 
مهاوي يف الدقيقة 21 بينما اضاف 
محمـد قـدوح الهـدف الثانـي يف 
الدقيقة 49.وافتتح ملعب الزوراء 
رسـمياً، مسـاء امـس الثالثـاء، 
وسط حضور رسمي وجماهريي 
فـاق ال16 ألـف متفـرج، ليدخل 
ملعب النـادي األكثـر جماهريية 
يف العـراق الخدمـة تزامنـاً مـع 
األرض  أصحـاب  مبـاراة  إقامـة 
أمام الديوانية، ضمن منافسـات 
الجولـة 21 من الـدوري العراقي 
املمتاز.وتضمنـت فقـرات حفـل 
االفتتاح املبسـط، استذكار نجوم 
والراحلـني،  السـابقني  الـزوراء 

عربعـرض تقريـر موسـع عـرب 
شاشـتي امللعب.وبعدهـا تم رفع 
الـزوراء واملنتخـب  صـور نجـم 
العراقـي الراحل أحمـد رايض، يف 
التي انقسـمت  امللعب  مدرجـات 
ألوانها إىل األسود واألبيض ”الزي 
األسـايس واالحتياطـي“ للنادي.
ومـع هبـوط املظـيل يف منتصف 
الـزوراء  العبـو  دخـل  امللعـب، 
جانـب  إىل  الديوانيـة  وضيفهـم 
الشـباب  وزيـر  درجـال  عدنـان 
والرياضة مع فالح حسـن رئيس 
نادي الزوراء، وحسني العنكويش 
رئيـس إدارة الديوانية، وتم أيضا 
إبـرام انتقـال ملكيـة امللعب من 
الـوزارة إىل نـادي الزوراء.وقبـل 
إطالق صافـرة البدايـة للمباراة، 
الـزوراء أن يـركل  إدارة  فضلـت 
”فيصل“ نجل الراحل أحمد رايض 
رضبـة البداية، يف ملسـة وفاء من 

النادي إىل هدافهم التاريخي.
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بغداد/ الزوراء:
اصدَر رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي، امـس الثالثـاء، توجيهات 
بشأن اسعار السلع والبضائع والبطاقة 
التموينيـة، وفيما اكد انه ال غطاء ألي 
مجرم أو مطلوب للعدالة، اشـار اىل ان 
قيادات األجهزة األمنيـة تحت املراقبة 
لفرض القانـون ومالحقة اإلرهابيني.

ونقل املكتـب االعالمي لرئيس الوزراء، 
أهّم ما جاء يف حديـث الكاظمي خالل 
ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: انه ”منذ اليوم األول، 
تعّهدنا أمام شعبنا أن نتحدث برصاحة 
وشـفافية يف مختلـف املجـاالت، وأن 

نشخص األخطاء لو كانت موجودة“

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
الثالثـاء، العمل عـىل (18964) قضيَّـة 
جزائيَّـة خـالل العـام املـايض، وفيمـا 
اكـدت ان عدد املتهمـني بقضايا جزائية 
تجـاوز الـ 11 الفا بينهم 54 وزيرا ومن 
بدرجته، اشارت اىل صدور (632) حكماً 
باإلدانـة بحـق متهمـني العـام املايض. 
بيـان صـدر خـالل  الهيئـة يف  وقالـت 
ُمؤتمرهـا لإلعالن عن تقريـر إنجازاتها 
لعـام 2021، وتلقتـه ”الـزوراء“: أنهـا 
”عملت عـىل (18964) قضيَّـة جزائيَّة 
خالل العام املـايض“. وأضافت أن ”عدد 
املُتَّهمـني يف تلك القضايـا بلغ (11605) 

َهت إليهم (15290) تهمة،  ُمتَّهمني، ُوجِّ
َهت  بينهم (54) وزيراً ومن بدرجته، ُوجِّ

إليهم (101) تهمة.

بغداد/ الزوراء:
كشـفْت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
ل مرٍَّة  ـن العـراق ألوَّ الثالثـاء، عـن تمكُّ
من اخرتاق الرسيَّــة املرصفيَّة الدوليَّة، 
ُموضحـًة أنَّ ذلك جاء عـرب جهود هيئة 
النزاهة وصندوق اسرتداد أموال العراق.

وأشـارت الهيئـة يف بيان اطلعـت عليه 
”الـزوراء“: إن ”االخـرتاق تـمَّ من خالل 

ن العراق بموجبها  إجراءاٍت قانونيٍَّة تمكَّ
مـن االطالع عـىل ُمحتويـات الخزينة يف 
سـويرسا“.وأكدت الهيئـة، يف بيانها: ان 
مـة الشـفافية الدوليَّــة  ”تقاريـر ُمنظَّ
ـناً واضحاً  ت تحسُّ للعـام (2021)، أرشَّ
وتقدُّماً يف تصنيف العراق بني دول العالم 
ضمـن تقرير ُمـؤرشِّ ُمدركات الفسـاد 

مة“.  الذي ُتصدُره املُنظَّ

الزوراء/مصطفى فليح:
والشـؤون  العمـل  وزارة  اكـدْت 
االجتماعيـة ان ترسيـح العاملـني يف 
القطاع الخـاص اليمكن ان يتم دون 
موافقـة وزيـر العمل، فيما اشـارت 
اىل اتخـاذ اجـراءات وعقوبـات بحق 
صاحب العمل او املرشوع قد تصل اىل 
السـجن.وقال مدير عام دائرة العمل 

والتدريـب املهنـي يف الـوزارة، رائـد 
جبـار باهض، يف حديث لـ“الزوراء“، 
انه ”بحسـب قانون العمل النافذ 37 
لسـنة 2015 فان العاملني يف القطاع 
الخاص  سـواء كان عقدا او مالكا او 
مضمونـني اوغري مضمونني اذا ما تم 
ترسيحهم بشـكل اجباري بامكانهم 
العمـل  وزارة  اىل  شـكاوى  تقديـم 

واضـاف  االجتماعيـة“.  والشـؤون 
”حسـب القانـون اليمكـن ترسيـح 
عامـل يف القطـاع الخـاص مالم يتم 
اسـتحصال موافقة وزير العمل عىل 
ذلـك وبامـكان العاملـني املرسحـني 
الخطـوط  عـىل  الشـكاوى  تقديـم 
السـاخنة للوزارة  وسـتقوم اللجان 
التفتيشـية بزيـارة صاحب املرشوع 

الذي قام بترسيحهم بشكل اجباري ”.  
وعن اجـراءات الوزارة اوضح باهض 
”ابتـداء نحن ندخـل بمفاوضات مع 
صاحـب املرشوع بتوجيهـه بان هذا 
وباالمـكان  للقانـون  مخالـف  يشء 
ان يعيـد العامـل اىل عملـه السـابق 
واذا رفـض  صاحـب العمـل ذلك يتم 
مبـارشة احالتـه اىل محكمـة العمل 

حسـب املادة القانونية“، الفتا اىل ان 
”العقوبات  قد تصل اىل فرض غرامة 
لصالح العامـل ويف بعض االحيان اذا 
تكـررت هذه االمر مع نفـس العامل 
فقد تصل العقوبة اىل السجن“. واكد 
ان ”اجراءات املحاسبة من صالحيات 
وزارة العمـل والشـؤون االجتماعية 

فقط“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، إن 
بالده ال تريد الحرب، وذبلك بعد ساعات 
من عودة قوات روسـية كانت قد نرشت 
قـرب الحدود مـع أوكرانيـا إىل ثكناتها، 
يف أول مؤرش انفراج منذ أسـابيع، فيما 

اعتربت أوكرانيا أن جهودها الدبلوماسية 
املشـرتكة مع حلفاء غربيني تمكنت من 
تفادي تصعيد رويس لألزمة.وقال بوتني، 
خـالل مؤتمـر صحفـي مع املستشـار 
األملانـي، أوالف شـولتس، الـذي يـزور 
موسكو، يف محاولة ملنع االنزالق إىل حرب 

بني روسيا والغرب، إن حل األزمة «يجب 
أن يعتمد عىل اتفاقات مينسـك». وأشار 
بوتـني إىل أن بـالده مسـتعدة ملناقشـة 
إجراءات بناء الثقة، وقال: «مسـتعدون 
إلجـراء محادثـات مع الواليـات املتحدة 
وحلف شـمال األطليس بشأن قيود نرش 

الصواريخ والشـفافية العسكرية». من 
جانبه اعترب املستشـار األملاني أن إعالن 
انسحاب قوات روسـية من عىل الحدود 
األوكرانية يشـكل «إشـارة جيدة».وقال 
خالل املؤتمر الصحفي املشـرتك: «كوننا 
نسمع اآلن أنه تم سـحب بعض القوات 

هـو يف أي حـال إشـارة جيـدة. نأمل أن 
يكـون هناك املزيـد» مؤكـدا أن الجهود 
الدبلوماسية الرامية إىل تجنب نزاع «أبعد 
مـن أن تكون قـد اسـتنفدت».وأضاف: 
«بالنسبة إىل األوروبيني، من الواضح أنه 
ال يمكـن تحقيق أمن مسـتدام من دون 

روسـيا»، مضيفا «لذلـك يجب أن يكون 
ممكنـا إيجاد حـل» ألنه «رغـم صعوبة 
الوضع الحـايل وخطورتـه» فهو «ليس 
ميؤوسـا منه».من جهة أخـرى جددت 
الواليات املتحدة تحذيرها ملوسكو، امس 
الثالثـاء، إذ قال نائب مستشـار الرئيس 

األمريكي لشـؤون األمـن القومي داليب 
«نحـن وحلفاؤنـا مسـتعدون  سـينغ: 
لفـرض أقـىس العقوبـات ضـد روسـيا 
يف حـال عبـور جنـدي أو دبابة روسـية 

الحدود األوكرانية». 

الزوراء/ حسني فالح:
اعلـَن االتحـاد الوطني الكردسـتاني عن 
تحرك باتجاه الكتل السياسية واالحزاب 
املتمثلة بالتيار الصدري واالطار التنسيقي 
وتحالـف السـيادة والنواب املسـتقلون، 
لغـرض فـوز رئيـس الجمهوريـة برهم 

صالـح بوالية ثانيـة، وفيما اكـد الحزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني، ان التحالف 
الثالثي سيتمكن من تمرير مرشحه للفوز 
بمنصب رئيس الجمهورية، اشـار اىل انه 
ترشـيح ريرب احمد جاء بعد فتح الربملان 
الرتشيح ملنصب رئاسة الجمهورية للمرة 

الثانية.وقالت مستشارة املكتب السيايس 
لالتحـاد الوطنـي ريـزان شـيخ دلري يف 
حديـث لـ»الـزوراء»: بما انـه ال يوجد 
توافـق بـني الحزبني عىل مرشـح واحد 
ملنصب رئيس الجمهوريـة فان الحزب 
وكذلـك  مرشـحه  قـدم  الديمقراطـي 

االتحاد الوطني قدم مرشحه، مبينة انه 
يف عـام ٢٠١٨ كان للحزب الديمقراطي 
مرشـح اال ان مرشـح االتحاد الوطني 
يف  انـه  يفوز.واضافـت:  ان  اسـتطاع 
هذه املرة االتحـاد الوطني لديه تواصل 
مـع جميـع الكتـل السياسـية ولديـه 

مفاوضات مع االطار التنسيقي وحتى 
مـع التيار الصـدري وتحالف السـيادة 
وكذلك النواب املستقلون لكي يستطيع 
ان يجمـع االصـوات الكافيـة لتمريـر 

مرشحه برهم صالح.
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طهران/ متابعة الزوراء:
أكـَد أمـني املجلـس األعـىل لألمـن القومـي اإليراني عيل 
شـمخاني، أن ”التحقـق (مـن رفع العقوبـات) وتقديم 
الضمانـات (إليران) جزء ال يتجزأ من اتفاق جيد“.وتأتي 
ترصيحـات شـمخاني يف وقـت دخلـت فيـه مفاوضات 
فيينا النوويـة إلحياء االتفاق النـووي مرحلتها النهائية 
الحساسـة مـع بقـاء قضايا خالفيـة أساسـية تطاول 
ملفـات التفـاوض األربعة، والتي تتمثل بــ (العقوبات- 
التعهـدات النووية-  آلية التحقق - الضمانات).كما تأتي 
يف ظـل زخم دبلومايس يتمثـل يف اتصاالت مكثفة أُجريت 
خالل السـاعات األخرية مع إيران، وسـط تمسك األخرية 

بمطالبهـا وإرصارها عىل تلبيتها مـن الطرف األمريكي.
يف السياق، كتب شـمخاني يف تغريدة عىل ”تويرت“، قائالً 
إن ”تنصـال مثبتا ألمـريكا من العهود يشـكل أهم تهديد 
ألي اتفـاق“. وأوضـح أن ”رفع العقوبـات الحقيقي هو 
أن تنتفـع إيـران باملنافع االقتصاديـة (لالتفاق النووي) 
بشـكل مسـتدام يعتمد عليه“.مـن جهة أخـرى، أجرت 
وزيـرة الخارجية الربيطانية ليز تـراس محادثة هاتفية 
مـع نظريهـا اإليراني حسـني أمـري عبداللهيـان تناولت 
املواضيع ذات االهتمام املشـرتك واألوضاع يف أفغانستان 

واليمن ومفاوضات فيينا النووية.

رام الله/ متابعة الزوراء:
استشهَد شاب فلسطيني برصاص قوات 
االحتالل اإلرسائييل، بعـد إصابته بجروح 
خطـرية خـالل مواجهـات اندلعـت بـني 
شـبان فلسـطينيني وقوات االحتالل التي 
اقتحمت قرية النبي صالح شـمال غربي 
رام اللـه وسـط الضفـة الغربية.وأعلنت 
وزارة الصحـة الفلسـطينية، يف بيان لها، 
استشـهاد شـاب خالل مواجهـات النبي 
صالح دون ذكـر هويته.وأكـدت مصادر 
محلية استشـهاد الشـاب نهاد الربغوثي 

مـن قرية كفر عني املجاورة للنبي صالح، 
بعد إصابتـه بجروح خطـرية بالرصاص 
الحي نقل عىل أثرها للمستشـفى، ليعلن 
عـن استشـهاده الحقـاً.يف سـياق آخـر، 
أخلـت إدارة جامعـة القـدس يف بلـدة أبو 
ديس جنوب رشقي القدس املحتلة وسـط 
الضفـة الغربية، بعد ظهـر اليوم الثالثاء، 
الجامعـة وموظفيها ومدرسـيها  طلبـة 
يف أعقـاب قيام قـوات االحتـالل بإمطار 
الجامعة بالغاز املسيل للدموع، األمر الذي 

أوقع عديد اإلصابات باالختناق.
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بغداد/ الزوراء:
أصـدرِت املحكمـة االتحاديـة، امـس الثالثـاء، 
حكمـاً بعدم دسـتورية قانون النفـط والغاز يف 
حكومة إقليم كردسـتان، وفيما أوضحت رشكة 

تسـويق النفـط ((Somo، آليـة تسـعري نفوط 
الخـام واالتفاقيـة بـني املركز واإلقليـم، أعلنت 
عن خطتها لعـام 2022 بشـأن التصدير.وذكر 
بيـان للمحكمـة االتحاديـة تلقتـه ”الـزوراء“: 

أنها ”اصـدرت قرارهـا بالدعـوى 59/اتحادية 
/2012 وموحدتهـا 110/اتحاديـة / 2019 يف 
15/2/2022 املتضمـن الحكم بعدم دسـتورية 
قانون النفـط والغاز لحكومة إقليم كردسـتان 

رقم (22) لسـنة 2007 وإلغائه ملخالفته أحكام 
املـواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) 

من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. 
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بغداد/ الزوراء:
نفْت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، صدور توصيات 
الحايل. الدرايس  للعام  الثاني  النصف  بشأن 
«ما  ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
نرش بشأن صدور توصيات حول النصف الثاني 
صحيح».واضافت  غري  الحايل،  الدرايس  للعام 
بتوقيتات  تتعلق  جديدة  تعليمات  توجد  «ال  انه 
او  التدريسية  واملالكات  للطلبة  الرسمي  الدوام 
الغاء العطل او تكييف املناهج او زيادة عدد أيام 

الدوام».
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Ô€b®a@Ôéaäá€a@‚b»‹€@Ô„br€a@—ó‰€a

@ÚÌaáj€a@Úiãö@⁄ã±@Ôöaä@áºa@›yaã€a@›≠Î@ÚÓ„aÏÌá€a@Û‹«@ÍåÏ–i@Èj»‹fl@|nn–Ì@ıaäÎç€a

@o•@ÚÓ‰fl˛a@ÒçËu˛a@paÜbÓ”@ZÔ‡√bÿ€a
µÓibÁä�a@Ú‘y˝flÎ@ÊÏ„b‘€a@üã–€@Új”aãæa

@åÎb§@ÚÓˆaçu@bÌbõ‘i@µ‡Ënæa@Üá«@ZÚÁaç‰€a
Ènuäái@ÂflÎ@aãÌåÎ@54@·Ë‰Ói@b–€a@11@Ä€a

@ÚÌãè€a@÷a6Çbi@|v‰Ì@÷aã»€a
bÓ„Ï„b”@ÚÓ€Îá€a@ÚÓœãóæa

@fi˝ny¸a@ôbñãi@?Ó�è‹œ@lbí@ÜbËìnéa
!a@‚aä@ÔiãÀ@fib9

@pböÎb–fl@¿@\áÓu@÷b–ma\Ä€@¬Îãí@Ú»iäa@Ü�á•@ÊaãÌg
ÚÌÎÏ‰€a@b‰ÓÓœ

_ÜÎáz‹€@ãib»€a@’Ó‘zn€a@âÓ–‰mÎ@¡Ó�¶@µÓ–zó‹€@Âÿ∫@—Ó◊ ÚÓè„ã–€a@\fibmÏm^@…fl@Ô�–„@÷b–ma@âÓ–‰m@¿@paãr»m@ÜÏuÎ@Ô–‰m@¡–‰€a8@ô 5@ô

 

@ÜáìÌÎ@Êbæ5€a@∂g@Ú€béä@ÈuÏÌ@äáó€a@áÓè€a
Ô»Ìãìn€aÎ@Ôib”ã€a@ÍäÎÜ@›Ó»–m@ÒäÎãö@Û‹«

بغداد/ الزوراء:
وجـَه زعيـم التيـار الصـدري السـيد 
إىل مجلـس  الصـدر، رسـالة  مقتـدى 
النواب، فيما شـدد عىل رضورة تفعيل 
دوره الرقابي والترشيعي.وقال السـيد 
الصـدر، يف تغريـدة لـه عـىل منصـة 
«تويـرت» تابعتها «الـزوراء»: إن «عمل 
الربملان ال ينبغي أن يكون ألجل تشكيل 
الحكومة فحسب، أو الرئاسات الثالث، 
بـل يجـب تفعيـل دور مجلـس النواب 
الرقابي والترشيعـي، من أجل مصالح 
الشـعب املظلوم».وأضاف: «لذا ينبغي 
عىل الربملانيني ال سـيما حلفائنا األحبة 

تفعيل ما ييل:
الربملـان اإلصالحـي  أوالً: تفعيـل دور 
وتفعيـل التحقيقات واسـتدعاء كل ما 
يشك بفساده وتقصريه ولو من خالل 
اإلرساع بتشكيل اللجان الربملانية بغض 
النظر عن انتماتـه العرقي أو الطائفي 
الحكومـات  يف  الوظيفيـة  درجتـه  أو 

السابقة».
ثانيـاً: التأكيـد عـىل تفعيل املشـاريع 

الخدميـة التي تنفع الشـعب وكرامته 
وإكمال املشـاريع املتلكئة بأرسع وقت 
ممكن وبسقف زمني محدد ومحاسبة 
املقرصيـن مـن الـرشكات الحكوميـة 

واملدنية».
الحكومـة  تشـكيل  يف  اإلرساع  ثالثـاً: 
اإلصالحيـة الجديـدة وبحكومة اغلبية 

وطنية بعيدة عن (الكعكة)».
رابعـاً: تفعيل الـدور الرقابـي للربملان 
بأسلوب حازم يمنع التدخالت الحزبية 

أو القضائية املسّيسة والسالم».

ãÌåÏ€a@Ú‘œaÏ∑@¸a@ôb©a@ b�‘€a@¿@µ‹flb»€a@|Ìãèm@‚á«@@@@@@@@@@@@Ä€@á◊˚m@›‡»€a
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بغداد/ الزوراء:
االنرتنت خالل عام  تهريب سعات  القضاء عىل  الشيباني،عن  أركان  االتصاالت  أعلَن وزير 
الصحيحة.وقال  الخارطة  عىل  العراق  سيضع  الرتانزيت  موضوع  أن  اىل  أشار  فيما  واحد، 
تابعته  الصناعي  والذكاء  الرقمي  التحول  نحو  العراق  ومعرض  مؤتمر  خالل  الشيباني 
«الزوراء»: إن «الوزارة عملت عىل تطوير قطاع االتصاالت، حيث كان ترتيب العراق بشأن 
أنه  القطاع».وأضاف  بهذا  طفرة  وهذه  عاملياً   ٤٧ أصبح  واآلن  عاملياً   ١٣٨ االنرتنت  خدمة 
«تم القضاء عىل تهريب سعات االنرتيت خالل عام واحد، وتمت مضاعفة السعات الدولية 
إضافة اىل انشاء مشاريع كبرية»، مشرياً اىل أن «الوزارة قامت باالعالن عن القمر الصناعي».

الصحيحة»،  الخارطة  عىل  البالد  سيضع  العراق  عرب  الرتانزيت  انرتنت  «موضوع  أن  وأكد 
مشيداً بـ»دور هيئة االعالم واالتصاالت وهم رشكاء بكل النجاحات».وتابع: «سنعمل يف آخر 

يوم من عمر الحكومة بما يخدم البلد واملواطن الذي عانى من تأخر الخدمات».
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بغداد/ الزوراء:
اصدَر رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
توجيهات  الثالثاء،  امس  الكاظمي، 
بشأن اسعار السلع والبضائع والبطاقة 
انه ال غطاء ألي  اكد  التموينية، وفيما 
ان  اىل  اشار  للعدالة،  أو مطلوب  مجرم 
املراقبة  تحت  األمنية  األجهزة  قيادات 

لفرض القانون ومالحقة اإلرهابيني.
الوزراء،  لرئيس  االعالمي  املكتب  ونقل 
خالل  الكاظمي  حديث  يف  جاء  ما  أهّم 
ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: انه ”منذ اليوم األول، 
تعّهدنا أمام شعبنا أن نتحدث برصاحة 
وأن  املجاالت،  مختلف  يف  وشفافية 
موجودة“،  كانت  لو  األخطاء  نشخص 
بمحافظة  األمني  الجانب  ”يف  مضيفا: 
الجريمة  عصابات  نتابع  ميسان، 
عن  الخارجة  والجماعات  واملخدرات 
وشكلنا  املنفلت.  والسالح  القانون 
عدداً  واعتقلنا  ميسان،  عمليات  قيادة 
املخدرات،  وتجار  املجرمني  من  كبرياً 
وأتابع شخصياً العمليات لحظة بلحظة 
مع قائد العمليات ونائب قائد العمليات 

املشرتكة؛ من أجل فرض القانون“.
هذه  تجاوز  عىل  ”نعمل  اننا  اىل  واشار 
بها  التي تسبب  املقبولة،  الفوىض غري 
للوضع  صحيحة  رؤية  وجود  عدم 
األمني، سواء فيما يخص كوادر وزارة 
وأيضاً  األمنية،  األجهزة  أو  الداخلية 

لبعض  واملحسوبية  التدخالت  بسبب 
بعض  أجرينا  واملجموعات،  األشخاص 
التغيريات ونقل مجموعة من العنارص 
إليقاف  ضغوطات  وهناك  والتدوير، 
هذه العمليات إال إننا مستمرون بها“، 
يجب  الذي  هو  الدولة  ”مبدأ  ان  مؤكدا 
إما  خياران،  أمامنا  سارياً،  يكون  أن 
الدولة وإما الفوىض التي يريد البعض 
تكريسها، علينا العمل بكل قوة لحماية 
التي  الفوىض  ومنع  الدولة،  مؤسسات 

يتمناها البعض“.
بكل  العمل  الوزراء  ”عىل  انه  واضاف 
الدولة،  مؤسسة  قيم  لفرض  جدية 
مؤسسات  يغّيب  أن  يحاول  من  هناك 
شخصية  ملصالح  وإضعافها  الدولة، 
جماعات  لصالح  تعمل  واقتصادية، 
هذه  ضمن  العيش  تحاول  وعصابات 
ردع  عىل  ”نعمل  اننا  مبينا  الفوىض“، 
قمنا  مثلما  قوة  بكل  الجماعات  هذه 
وهناك  للمطلوبني،  كبرية  باعتقاالت 
متعمد،  وتضليل  تشويش  حملة 
محاولة  عن  لحظة  كل  يف  ونسمع 
اغتيال يف العمارة، نعم حصلت بضعة 
املايض،  األسبوع  يف  اغتيال  عمليات 
هذه  تكرار  ملنع  قوة  بكل  وتحركنا 

الجرائم“.
متورطاً  شخصاً  ”اعتقلنا  واردف: 
االغتيال:  محاوالت  من  كبري  بعدد 
تجارة  ويف  صحفي  قتل  يف  تورط 

من  طويلة  قائمة  وهناك  املخدرات، 
يف  نستمر  وسوف  املتهمني  املعتقلني 
ان  موضحا  الجماعات“،  هذه  مالحقة 
املراقبة  ”قيادات األجهزة األمنية تحت 
اإلرهابيني  ومالحقة  القانون  لفرض 
خرق  أي  ومنع  اإلجرامية  والعصابات 

أمني“.
إرثنا  وهي  عزيزة،  ”عشائرنا  وتابع: 
باالنتماء  لها  ومشهود  وثقافتنا 

الوطني، هناك من يحاول ان يرسق هذه 
القانون؛  حرمها  عناوين  تحت  القيم، 
العمل  وشيوخها  بعشائرنا  نهيب  لهذا 
مع الدولة ملنع كل من تسّول له نفسه 
خطف هذا العنوان الكبري من قبل بعض 
الجماعات“، مبينا ان ”شيوخ العشائر 
ننظر  ونحن  والقانون،  الدولة  دعموا 
الدولة  دعم  يف  لالستمرار  بإكبار  إليهم 
وتكريس القانون ورفض أي ممارسات 

غطاًء  العشرية  تستخدم  قانونية  غري 
لها، وأبوابنا مفتوحة لهم“.

ثالث  ال  خياران  ”هناك  ان  اىل  واشار 
الفوىض،  وإما  الدولة  إما  لهما: 
والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل 
بكل جد عىل اعتقال أي شخص يتحدى 
يكون  أن  يجب  الدولة  فمنطق  الدولة، 
انه ”ال غطاء ألي  السائد“، مؤكدا  هو 
رشعنا  لقد  للعدالة،  مطلوب  أو  مجرم 

بإجراءاتنا ومستمرون بها“.
واضاف: ”أشكر القوى السياسية التي 
يحاول  طرف  أي  من  تربؤها  أعلنت 
الرتكاب  األحزاب  أسماء  يستغل  أن 
الجرائم“، مشريا اىل اننا ”سمعنا كالماً 
االتفاقية  ضد  الحكومة  بأن  كثرياً 
أي  مع  أننا  للجميع  وأثبتنا  الصينية، 
جهد وعمل وتواصل دويل يخدم مصالح 

العراق“.
وبني: ”يوم أمس زارني السفري الصيني 
الحكومة يف دعم  وشكرني عىل موقف 
االتفاقية وتنفيذ بعض بنودها، واليوم 
أموال  فيه  الصيني  العراقي  الصندوق 
املشاريع  بعض  بتنفيذ  وبدأنا  كبرية، 
أولها مرشوع 1000 مدرسة، ومرشوع 
وحدات البناء السكني يف مدينة الصدر 
ومشاريع  كهربائية  ومحطات  ببغداد، 
ان  مؤكدا  بها“،  مستمرون  أخرى 
للعالقات  مفتوحة  العراق  ”أبواب 
والعمل مع املجتمع الدويل، ألجل كل ما 
الدولة ال تسعى  بلدنا..  يخدم مصلحة 
عدة  إىل  تسعى  إنما  لوحدها  التفاقية 
خدمة  أجل  من؛  واحد  آن  يف  اتفاقيات 

شعبنا“.
يشهده  مما  الرغم  ”عىل  انه  اىل  ولفت 
من  أطلب  لكن  السيايس،  الوضع 
السادة الوزراء العمل عىل مدار الساعة 
للحكومة  املهمات  تسليم  غاية  إىل 
القادمة. االستمرار بالعمل بكل جدية، 

الصيف عىل األبواب ولدينا أزمة كهرباء 
وهناك مشاريع يجب أن نستمر بها“، 
موضحا ان ”هناك من يحاول أن ينرش 
اجواء سلبية ؛ املطلوب منا أن نعمل من 
إيجابية، وصناعة  اجواء  نوفر  أن  أجل 
فهناك  ذلك  ومع  الناس،  لدى  األمل 

متغريات إيجابية والناس تشعر بها“.
خارجي  تدخل  يوجد  ال   ” انه  واكد 
وطني  فقرارنا  الوطنية،  قراراتنا  يف 
كائناً  طرف  ألي  نسمح  ولن  بامتياز، 
شؤوننا“،  يف  بالتدخل  يكون  من 
املصالح  تغليب  إىل  ”الجميع  داعيا 
الوطنية، فالوطن أكرب من كل املصالح 
والسياسات، ويل ثقة بالقوى السياسية 
لدورهم  سيتصّدون  بأنهم  والربملان، 
السياسية  االستحقاقات  استكمال  يف 
بالبلد  وامليض  والوطنية،  والدستورية 

إىل مرحلة جديدة“.
باالهتمام  توجيهاتنا  ”أؤكد  وتابع: 
بالبطاقة التموينية ومفرداتها ومراقبة 
وجبتني  بـ“توزيع  موجها  توزيعها“، 
شهر  خالل  التموينية  البطاقة  من 

رمضان املبارك املقبل“.
واضاف اننا ”نجدد توجيهاتنا للجهات 
األمنية بمراقبة أسعار السلع والبضائع 
واستغالل  باألسعار  التالعب  وعدم 
الحماية  بـ“توفري  موجها  املواطنني“، 
الالزمة للقضاة، وتوفري كل ما يتطلب 

لحمايتهم“.

بغداد/ الزوراء:
امس  االتحادية،  املحكمة  أصدرِت 
دستورية  بعدم  حكماً  الثالثاء، 
حكومة  يف  والغاز  النفط  قانون 
أوضحت  وفيما  كردستان،  إقليم 
رشكة تسويق النفط ((Somo، آلية 
تسعري نفوط الخام واالتفاقية بني 
أعلنت عن خطتها  واإلقليم،  املركز 

لعام 2022 بشأن التصدير.
االتحادية  للمحكمة  بيان  وذكر 
”اصدرت  أنها  ”الزوراء“:  تلقته 
59/اتحادية  بالدعوى  قرارها 
110/اتحادية  وموحدتها   2012/
/ 2019 يف 15/2/2022 املتضمن 
الحكم بعدم دستورية قانون النفط 
كردستان  إقليم  لحكومة  والغاز 
وإلغائه   2007 لسنة   (22) رقم 
ملخالفته أحكام املواد (110 و111 
من  و130)  و121  و115  و112 
لسنة  العراق  جمهورية  دستور 

 .2005
اإلقليم  ”حكومة  أن  واوضحت 
النفط  إنتاج  كامل  بتسليم  ألزمت 
إقليم  يف  النفطية  الحقول  من 
التي  األخرى  واملناطق  كردستان 
يف  الطبيعية  الثروات  وزارة  قامت 
حكومة إقليم كردستان باستخراج 
النفط منها وتسليمها إىل الحكومة 
النفط  بوزارة  واملتمثلة  االتحادية 
استخدام  من  وتمكينها  االتحادية 
بخصوص  الدستورية  صالحياتها 
واستخراجه  النفط  استكشاف 
الحق  النفط  ولوزارة  وتصديره 
التعاقدات  بطالن  بمتابعة 
حكومة  أبرمتها  التي  النفطية 
األطراف  مع  كردستان  إقليم 
الخارجية دول ورشكات بخصوص 
واستخراجه  النفط  استكشاف 
حكومة  وإلزام  وبيعه  وتصديره 
وزارة  بتمكني  كردستان  إقليم 
الرقابة  وديوان  العراقية  النفط 
كافة  بمراجعة  االتحادي  املالية 
مع  املربمة  النفطية  العقود 
حكومة إقليم كردستان بخصوص 
وبيعه  والغاز  النفط  تصدير 
الحقوق  وتحديد  تدقيقها  لغرض 
إقليم  حكومة  بذمة  املرتتبة  املالية 

يتم  وأن  جرائها  من  كردستان 
املوازنة  من  اإلقليم  حصة  تحديد 
يضمن  الذي  وبالشكل  العامة 
إيصال حقوق مواطني محافظات 
إقليم كردستان من املوازنة العامة 
وإشعار  تأخريها  وعدم  االتحادية 
الحكومة االتحادية وديوان الرقابة 

املالية االتحادي بذلك“.
رشكة  أوضحت  اخر،  سياق  ويف 
آلية   ،(Somo) النفط  تسويق 
واالتفاقية  الخام  نفوط  تسعري 
أعلنت  فيما  واإلقليم،  املركز  بني 
بشأن   2022 لعام  خطتها  عن 

التصدير.
وقال مدير عام الرشكة عالء خرض 
إن  صحفي:  ترصيح  يف  اليارسي، 
”سوق النفط العاملي شهد ارتفاعاً 
العاملية يف الفرتة  يف أسعار النفوط 
أسباب  أسباب منها  لعدة  املاضية، 
جيوسياسية تتعلق بالتوترات التي 
العالم،  من  مناطق  عدة  تشهدها 
اإلنتاج  بتأثر  تتعلق  فنية  وأخرى 
للنفط،  املصدرة  الدول  لبعض 
بحالة  تتعلق  أسباب  اىل  باإلضافة 
ما  أخرى،  عديدة  وأسباب  الطقس 
النفط  املعروض من  أثر عىل حجم 
تزايد  أمام  وانخفاضه،  العاملي 
آثار جائحة  التعايف من  الطلب بعد 

كورونا“.
النفط  تسويق  ”رشكة  أن  وأضاف 

وعند تسعري النفوط الخام العراقية 
تأخذ يف االعتبار العديد من املعايري 
يكون  أن  تضمن  التي  واالعتبارات 
البيع الرسمي للنفوط الخام  سعر 
اعىل  يضمن  عادالً  سعراً  العراقية 
الوقت  يف  ويحافظ  للبلد  مايل  عائد 
نفسه عىل تنافسية النفوط الخام 
ترد  التي  النفوط  بني  العراقية 
واوربا  (آسيا  الثالثة  األسواق  إىل 
التحليل  عىل  معتمدين  وامريكا)، 
وتوازنات  السوق  لحالة  الدقيق 

العرض والطلب“.
وتابع أن ”وزارة النفط ومن خالل 
عىل  عملت  النفط  تسويق  رشكة 
زيادة خطتها التصديرية لعام 2022 
عن طريق زيادة الكميات التعاقدية 
بناء عىل الخطة التصديرية املقدمة 
يف  اإلنتاجية  الرشكات  قبل  من 
الوزارة للكميات املتاحة للتصدير“، 
الطاقة  رفع  ”مسألة  أن  موضحاً 
ارتفاع  عىل  تقترص  ال  التصديرية 
وإنما  عدمه،  من  النفط  أسعار 
التحتية  البنى  توفر  عىل  تعتمد 
االستيعابية  والطاقة  التصديرية 
الخزنية،  والسعة  التحميل  ملوانئ 
لوجيستية  عوامل  اىل  باإلضافة 
عىل  العراق  يعمل  ما  وهو  أخرى 
الخطط  تنفيذ  خالل  من  تطويره 
لرفع  الوزارة،  قبل  من  املرسومة 
القدرة التصديرية للبلد خالل الفرتة 

االلتزام  اىل  باإلضافة  القادمة، 
املصدرة  الدول  منظمة  بسياسة 
تجاه   (OPEC+) وحلفائها  للنفط 
وبما  العاملية  السوق  متغريات 
الحصص  عىل  الحفاظ  يضمن 
الحالية للعراق يف األسواق الرئيسة 
كلما  لرفعها  والسعي  الثالثة 

سنحت الفرصة لذلك“.
النفطية  كردستان  التزامات  وعن 
أوضح  املركزية،  الحكومة  تجاه 
النفط   تسويق  رشكة  عام  مدير 
املادة  اىل  ”استناداً  أنه   ،(Somo)
لعام  االتحادية  املوازنة  من   (11)
النفط  تسويق  رشكة  تقوم   2021
املقرر  الكميات  أقيام  بتزويد 
إقليم كردستان  تصديرها من قبل 
برميل/يوم  ألف   (250) العراق 
لغرض  االتحادية  املالية  وزارة  اىل 
اإلقليم،  حكومة  من  استحصالها 
البيانات  تزويد  شهرياً  يتم  حيث 
بعد  اإلقليم  بصادرات  املتعلقة 
وفق  وأقيامها  الكميات  احتساب 
قبل  املعلنة من  الرسمية  التسعرية 
وزارة  اىل  النفط  تسويق  رشكة 

املالية“.
بالتزام  البت  ”موضوع  أن  وتابع 
من  باالتفاقية  اإلقليم  حكومة 
وزارة  اختصاص  من  هو  عدمه 
املالية وليس من ضمن مهام عمل 

هذه الرشكة“.

الزوراء/ حسني فالح:
الكردستاني  الوطني  االتحاد  اعلَن 
الكتل السياسية  عن تحرك باتجاه 
الصدري  بالتيار  املتمثلة  واالحزاب 
واالطار التنسيقي وتحالف السيادة 
فوز  لغرض  املستقلون،  والنواب 
صالح  برهم  الجمهورية  رئيس 
الحزب  اكد  وفيما  ثانية،  بوالية 
ان  الكردستاني،  الديمقراطي 
من  سيتمكن  الثالثي  التحالف 
بمنصب  للفوز  مرشحه  تمرير 
انه  اىل  اشار  الجمهورية،  رئيس 
فتح  بعد  جاء  احمد  ريرب  ترشيح 
رئاسة  ملنصب  الرتشيح  الربملان 

الجمهورية للمرة الثانية.
السيايس  املكتب  مستشارة  وقالت 
لالتحاد الوطني ريزان شيخ دلري يف 
حديث لـ“الزوراء“: بما انه ال يوجد 
مرشح  عىل  الحزبني  بني  توافق 
الجمهورية  رئيس  ملنصب  واحد 
قدم  الديمقراطي  الحزب  فان 
مرشحه وكذلك االتحاد الوطني قدم 
 2018 عام  يف  انه  مبينة  مرشحه، 
كان للحزب الديمقراطي مرشح اال 
ان مرشح االتحاد الوطني استطاع 

ان يفوز.
االتحاد  املرة  هذه  يف  انه  واضافت: 

جميع  مع  تواصل  لديه  الوطني 
مفاوضات  ولديه  السياسية  الكتل 
مع  وحتى  التنسيقي  االطار  مع 
السيادة  وتحالف  الصدري  التيار 
لكي  املستقلون  النواب  وكذلك 
االصوات  يجمع  ان  يستطيع 
برهم  مرشحه  لتمرير  الكافية 
كاملة  ثقة  لدينا  مؤكدة  صالح، 
برهم  الجمهورية  رئيس  بفوز 

صالح بوالية ثانية.
الحزب  عضو  قال  بدوره، 
الكردستاني  الديمقراطي 
ان  لـ“الزوراء“:  شنكايل  ماجد 
ريرب  ترشيح  قدم  الديمقراطي 
من  الرتشيح  باب  فتح  بعد  أحمد 
الثانية األسبوع  للمرة  الربملان  قبل 
الديمقراطي  ان  اىل  الفتا  املايض، 
يف  امليض  عىل  مرص  الكردستاني 

طريقه نحو رئاسة الجمهورية.
الديمقراطي  الحزب  ان  واضاف: 
ويحرتم  انتخابي  استحقاق  لديه 
التنافس  آراء بقية األطراف يف ظل 
العملية  كفلته  الذي  الرشيف 
الحزب  ان  مؤكدا  الديمقراطية، 
تفاهمات  لديه  الديمقراطي 
الصدرية  الكتلة  مع  مستمرة 
التحالف  إطار  يف  السيادة  وتحالف 

املستجدات  وتتناول  الثالثي 
األخرية.

من  إرصارا  هناك  ان  اىل  واشار 
تمرير  عىل  الثالثي  التحالف  قبل 
بامليض  الوطنية  األغلبية  مرشوع 
ثم  الربملان  رئاسة  بتمرير  أوال 
رئيس  ثم  الجمهورية  رئيس 
الوزراء، مؤكدا ان التحالف الثالثي 
سيتمكن من تمرير مرشح الحزب 
للفوز بمنصب رئيس  الديمقراطي 

الجمهورية.
الديمقراطي  الحزب  وأعلن 
العضو  ترشيحه  الكردستاني، 
رئيس  ملنصب  أحمد  ريرب  فيه 

الجمهورية.
وقال املتحدث باسم الحزب محمود 
محمد يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
وزير  أحمد  ريرب  يرشح  ”الحزب 
الداخلية يف حكومة إقليم كردستان 
جمهورية  رئيس  ملنصب  حالياً 

العراق“.
يأتي  بعد  ”ذلك  أن  وأضاف، 
والعوائق  السياسية  املستجدات 
انتخاب  عملية  أمام  وضعت  التي 
أجل  الجمهورية،  ومن  رئيس 
يف  الدستورية  الخطوات  استمرار 

العملية السياسية العراقية“.

وكان االتحاد الوطني الكردستاني 
واإلطار التنسيقي، قد اكدا، أهمية 
الحوار والتالقي مع القوى الوطنية 
األخرى، من أجل اإلرساع يف تشكيل 

الحكومة الجديدة.
بيان:  يف  الوطني،  االتحاد  وذكر 
جالل  بافل  االتحاد  ”رئيس  أن 
األول  امس  استقبل  طالباني، 
بغداد،  يف   2022 شباط   14 االثنني 
ضم  الذي  التنسيقي،  اإلطار  وفد 
نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئيس 
املالكي ورئيس تحالف الفتح هادي 
العامري وامني عام حركة عصائب 

اهل الحق قيس الخزعيل“.
خالل  ”جرى  أنه  البيان،  وأضاف 
األوضاع  مجمل  بحث  االجتماع 
العامة يف البلد، والتطورات السياسية 
الحكومة  تشكيل  وخطوات 
كما  مسؤول،  بشكل  الجديدة 
جرى تقييم املستجدات والحوارات 
اىل  للوصول  السياسية  القوى  بني 
وطنية،  وتفاهمات  طريق  خارطة 
النظر  تقريب وجهات  والعمل عىل 
وطنية  توافقية  حكومة  لتشكيل 
جميع  طموحات  تلبية  عىل  ترتكز 
اطيافهم  بكل  العراقيني  املواطنني 

ومكوناتهم“.

بغداد/ الزوراء:
توضيحاً  الثالثاء،  امس  الدفاع،  وزارة  أصدرْت 
فيما  العراقي،  للجندي  الطعام  وجبات  بشأن 
عرب  فيديو  مقاطع  من  نرشه  تم  ما  أن  أكدت 
التواصل االجتماعي بشأن طعام الجنود عارية 

عن الصحة.
وذكر بيان للوزارة، تلقته ”الزوراء“: أن ”مواقع 
قبل  من  فيديو  نرشت  االجتماعي  التواصل 
مكتب النائب هادي السالمي، الذي تناول خالله 
موضوع وجبة الجنود، مدعياً أنه يف موقع عىل 
وهناك  األنبار،   – السورية  العراقية  الحدود 
وأن  للجنود  املقدمة  الطعام  وجبات  يف  قصور 
تستهدف  الوزارة  داخل  منظمة  جريمة  هناك 

وجبات الطعام املقدمة للجندي العراقي“.
وأضافت أن ”املقطع الذي تم تداوله غري صحيح 
حيث إن ما تم نرشه جاء بناًء عىل اتفاق مسبق 
وبني  الفيديو  مقطع  يف  الظاهر  الشخص  بني 
اىل  الفاسدين والذين يسعون من خالله  بعض 
مرشوع  عىل  واإلبقاء  الوزارة  سمعة  تشويه 
تزال  ال  البعيدة  املناطق  كون  الذاتي  االكتفاء 

تعمل بنظام االكتفاء الذاتي“.
النائب  مكتب  ”خاطبت  أنها  الوزارة  وأكدت 
تم  التي  النقطة  ملعرفة مكان  السالمي،  هادي 
الفيديو يف داخلها للوقوف عىل  تصوير مقطع 
حقيقة ما تم نرشه، إال أن مكتب النائب امتنع 
أن  اىل  الفتة  املكان“،  باسم  الوزارة  تزويد  عن 

ليس من تجهيز  النائب  تم نرشه من قبل  ”ما 
املذاخر الخاصة بوزارة الدفاع وإنما من مرشوع 
الفحص  مدير  سيقوم   حيث  الذاتي،  االكتفاء 
لزيارة  لجنة  بتشكيل  الدفاع  وزارة  يف  والقبول 
املوقع الذي تم تصوير الحالة فيه للتأكيد عىل 
وأن  خاصة  الذاتي  االكتفاء  مرشوع  من  أنها 
لم تدرج بعد ضمن مرشوع  البعيدة  القطعات 

املذاخر كما تم ذكره سابقاً“.
نقل  عىل  الوزارة  من  ”حرصاً  أنه  إىل  ولفت 
فيديوية  تم نرش مقاطع  فقد  كاملة  الحقيقة 
الطعام  لوجبات  الوزارة  موقع  ضمن  مسبقاً 
القطعات  مختلف  ويف  للجنود  املقدمة 

العسكرية“.

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 

عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 

توقعت بان يشهد الطقس صحوا مع ارتفاع 

يف درجات الحرارة.

أنَّ  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 

يف  سيكون  األربعاء  اليوم  البالد  ”طقس 

يف  جزئياً  وغائماً  صحواً  الوسطى  املنطقة 

مقاربة  الحرارة  ودرجات   ، الغربية  أقسامها 

لليوم السابق ، بينما سيكون طقس املنطقة 

الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، 

سيكون  فيما  الحرارة،  درجات  يف  تغري  وال 

ودرجات  صحواً،  الجنوبية  املنطقة  طقس 

الحرارة تنخفض قليالً عن اليوم السابق“.

الخميس  غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 

 ، غائم  اىل  تدريجياً  يتحول  صحواً  سيكون 

لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما 

طقس   ” أن  اىل  الفتا  البالد“،  بعموم  السابق 

ودرجات  جزئياً،  غائماً  سيكون  الجمعة  يوم 

الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق بعموم 

البالد“.

وأوضح أن ”طقس يوم السبت املقبل سيكون 

غائماً جزئياً بجميع مناطق البالد، أما درجات 

يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة 

قليالً  وترتفع  والشمالية،  الوسطى  االقسام 

من  الجنوبي  القسم  يف  السابق  اليوم  عن 

البالد“.

بغداد/ الزوراء: 

جابر  محمد  بغداد  محافظ  أصدَر 

شح  أزمة  بشأن  توضيحا  العطا، 

بقضاء  النهروان،  ناحية  يف  املياه 

املدائن.  

وقال العطا يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

إن ”محافظة بغداد بانتظار اطالق 

املالية  وزارة  من  املايل  التخصيص 

خط  مرشوع  تنفيذ  يف  للرشوع 

من  للحد  اقرتحته  الذي  الطوارئ 

ازمة نقص املياه يف الناحية، والذي 

يمتد من نهر دجلة وصوال اىل بحرية 

النهروان يف تقاطع 9 نيسان“.  

وأضاف، أنه ”سيتم تنفيذ املرشوع 

ومعالجة  يوما،   120 مدة  خالل 

يف  الناحية،  يف  املوجودة  االزمة 

كتاب  املالية  وزارة  توقيع  حال 

التخصيصات املالية للمرشوع“. 

خط  مرشوع  ”تنفيذ  أن  وتابع 

الطوارئ، هو الحل االنسب ملعالجة 

االزمة يف املنطقة، علما أن محافظة 

االجراءات  كل  استكملت  بغداد 

املبالغ  املتعلقة باملرشوع ورصدت 

اضافة  مع  بتنفيذه،  الخاصة 

بلديات،  مديرتي  من  اخرى  جهود 

ليتنىس  بغداد،  محافظة  ومجاري 

وانهاء  قيايس  بوقٍت  استكماله 

مشكلة نقص املياه“.

2سياسة alzawraanews@yahoo.com No: 7664   Wed   16     Feb    2022العدد:   7664    االربعاء   16   شباط     2022



www.alzawraapaper.com3 تقارير

H I@Ô‹«@‚bfl�a@ÒÜ¸Î@Ùã◊à@Újéb‰∑

طهران/ متابعة الزوراء:
أكَد أمني املجلس األعىل لألمن القومي 
اإليرانـي عيل شـمخاني، أن ”التحقق 
وتقديـم  العقوبـات)  رفـع  (مـن 
الضمانـات (إليران) جزء ال يتجزأ من 

اتفاق جيد“.
وتأتـي ترصيحات شـمخاني يف وقت 
دخلـت فيه مفاوضـات فيينا النووية 
مرحلتهـا  النـووي  االتفـاق  إلحيـاء 
النهائية الحساسـة مع بقـاء قضايا 
ملفـات  تطـاول  أساسـية  خالفيـة 
التفـاوض األربعـة، والتـي تتمثل بـ 
(العقوبـات- التعهدات النووية-  آلية 

التحقق - الضمانات).
كما تأتي يف ظل زخم دبلومايس يتمثل 
يف اتصـاالت مكثفـة أُجريـت خـالل 
السـاعات األخـرية مع إيران، وسـط 
تمسـك األخرية بمطالبهـا وإرصارها 

عىل تلبيتها من الطرف األمريكي.
يف السياق، كتب شـمخاني يف تغريدة 
”تنصـال  إن  قائـًال  ”تويـرت“،  عـىل 
مثبتـا ألمريكا من العهود يشـكل أهم 
تهديد ألي اتفـاق“. وأوضح أن ”رفع 
العقوبـات الحقيقـي هـو أن تنتفـع 
إيـران باملنافع االقتصاديـة (لالتفاق 
يعتمـد  مسـتدام  بشـكل  النـووي) 

عليه“.
وزيـرة  أجـرت  أخـرى،  جهـة  مـن 
تـراس  ليـز  الربيطانيـة  الخارجيـة 
محادثة هاتفيـة مع نظريها اإليراني 
تناولـت  عبداللهيـان  أمـري  حسـني 
املشـرتك  االهتمـام  ذات  املواضيـع 
واليمـن  أفغانسـتان  يف  واألوضـاع 

ومفاوضات فيينا النووية.
الوزيـر  قـال  املفاوضـات،  وبشـأن 
حساسـة  مرحلـة  يف  إنهـا  اإليرانـي 
الجديـة  ”رضورة  مؤكـداً  ومهمـة، 

والعمل بمسـؤولية مـن قبل األطراف 
األخرى“. وشـدد أمري عبداللهيان عىل 
”رضورة اتفـاق جميـع األطراف عىل 
نـّص موّحد مـع األخذ بعـني االعتبار 
للجمهوريـة  املرشوعـة  املطالـب 

اإلسالمية اإليرانية“.
وكان مفـوض السياسـة الخارجيـة 
لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل ووزير 
الخارجيـة الـرويس سـريغي الفروف 
قـد أجريا، مسـاء اإلثنـني، مباحثات 
هاتفية مع وزير خارجية إيران لبحث 

تطورات مفاوضات فيينا.
ووصـف بوريـل اتصالـه مـع الوزير 
اإليراني بأنـه كان ”مهمـاً“، مضيفاً 
”بصفتـي منسـق االتفـاق النـووي، 
أعتقد بقوة أن هناك اتفاقاً يف األفق“، 
وأكد بوريل يف تغريدة عىل ”تويرت“ أن 
”الوقت حان للجهـد النهائي للتوصل 

إىل تسوية“ للملف النووي اإليراني.
كما أكد مفوض السياسـة الخارجية 
”مفاوضـات  أن  األوروبـي  لالتحـاد 
فيينـا قـد دخلـت مرحلـة حساسـة 
تسـتدعي أن تبـدي جميـع األطراف 
املرونة واملساعدة لدفع املفاوضات إىل 
األمام مع األخذ بعني االعتبار القدرات 

والقيود لدى بعضها البعض“.
وُتعقـد الجولـة الثامنـة، وهي أطول 
الجوالت ضمن محادثـات فيينا، وقد 
انطلقت يوم 27 ديسمرب/ كانون األول 
املايض، وتوقفت خاللهـا املفاوضات 
ثـالث مـرات. وتؤّكد جميـع األطراف 
أن املفاوضـات قـد دخلـت مرحلتها 
األخرية، وأن االتفاق بات رهني قرارات 
سياسية للطرفني الرئيسني، األمريكي 
واإليرانـي، اللذين يرميان الكرة كل إىل 
ملعـب اآلخـر بالقول إن عـىل الطرف 

اآلخر اتخاذ تلك القرارات.

بغداد/ الزوراء:
هنـأ كل مـن رئيـس الجمهوريـة برهـم صالح، 
ورئيـس مجلس النـواب محمـد الحلبويس، امس 
الثالثاء، بذكرى والدة اإلمام عيل (ع)، وفيما اشار 
صالح اىل رضورة االسـتلهام من مسريته طريقاً 
لتطبيق اإلصالح، اكد الحلبويس ان بهذه املناسـبة 

نستذكر دروس اإلنسانية والتسامح.
وذكـر صالـح يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“: ”نتقدم 
بالتهنئة إىل أبناء شـعبنا واألمة اإلسالمية بذكرى 
والدة إمـام املتقـني عـيل بـن أبـي طالـب (عليه 
السالم)، التي تخّطت مآثره حدود الزمان واملكان، 
ملجـأ الحق والعدل ونصـري املحرومني“، مبيناً أن 
”مناهـج بالغتـه كانت منـارة ومسـاراً ال يحيد 
برفض الظلم ومحاربة الفساد وإحقاق العدالة“.

وأضـاف: ”يف هـذه املناسـبة العظيمـة، علينا أن 
نستلهم من سرية اإلمام عيل (ع) ومنهجه طريقاً 
لتطبيـق اإلصـالح الحقيقـي نحو دولـة مقتدرة 
خادمـة ملواطنيها، تليق بشـعب العراق وتاريخه، 
وأن نسـتنهض الهمـم يف تحقيق ذلـك عرب اإلرادة 

والقرار والعمل“.
يف غضـون ذلك، هنَّأ رئيس مجلـس النواب محمد 
الحلبويس، العالم اإلسالمي وأبناء الشعب العراقي 

بمناسبة والدة اإلمام عيل (عليه السالم).
وقـال الحلبـويس يف برقيـة التهنئة التـي وجهها 
للعالم اإلسـالمي وأبناء الشعب العراقي، وتلقتها 
”الـزوراء“: ”نتقـدَّم بالتهنئة والتربيـك إىل العالم 
اإلسـالمي وأبناء الشـعب العراقي بمناسبة والدة 
رت سـريته  اإلمام عيل (عليه السـالم)، التي سـطَّ

معاني الشجاعة والحكمة والتضحية“.

وأضـاف أن ”هـذه الذكـرى امليمونة لوالدة سـيد 
البلغـاء أبي الحسـن، جديـرة بأن تكـون محطة 
السـتذكار دروس اإلنسـانية واملحبة والتسـامح 
التي تمثَّلت جلياً يف سـريته العطرة، واستلهام ما 
تزّينت به مسـريته املباركة من قيم الحق وإرساء 
العدالـة ونـرصة املظلوم وتحقيـق اإلصالح وبذل 

التضحيات من أجل ذلك“.

وتابع أنه ”يف هذه املناسـبة، نبتهل إىل الباري جلَّ 
وعـال أن يعيدها يف كل عام وبلدنا وأبناؤه ينعمون 

باألمن واالستقرار“.
كما هنأ النائب األول لرئيس مجلس النواب حاكم 
الزامـيل، بذكرى والدة اإلمام عيل (عليه السـالم)، 
فيما شدد عىل رضورة االستلهام من رمز الذكرى 
وصاحبهـا كل معانـي اإلباء والشـجاعة والثبات 

عىل الحق.
وقال الزاميل يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ”بقلوب 
الطيبـني  محمـد  وآل  ملحمـد  الـوالء  يملؤهـا 
التهانـي  آيـات  بأسـمى  نتقـدم  الطاهريـن، 
والتربيـكات للشـعب العراقـي الكريـم واألمـة 
االسـالمية والسـيد املصلـح مقتـدى الصـدر، 
بمناسبة والدة سيد الوصيني ، سند النبي وأخيه 
، وروحـه التي بني جنبيه أمـري املؤمنني عيل بن 

أبي طالب (عليه السالم)“.
وأضاف: ”بهذه املناسبة العزيزة عىل قلوب جميع 
املؤمنني , فإننا نستلهم من رمز الذكرى وصاحبها 
كل معاني اإلباء والشـجاعة والثبـات عىل الحق , 
وأن تكون هذه الشخصية اإلسالمية العظيمة هي 
نقطة لقاء الجميع عىل مبدأ نرصة اإلسالم وإعالء 

شأن املسلمني“.

أنقرة / متابعة الزوراء:
الرتكـي رجـب طيـب  الرئيـس  قـاَل 
أردوغـان إن هدف بـالده الحايل يتمثل 
مـع  الثنائيـة  بالعالقـات  باالرتقـاء 
اإلمـارات إىل مسـتويات أعىل يف جميع 

املجاالت.
ونقـل بيـان للرئاسـة الرتكيـة عـن 
أردوغان الـذي يزور اإلمـارات حاليا، 
قولـه: ”حافظـت عالقاتنـا التجارية 
عىل حجمها، وحافظت الرشاكات بني 
قطاعاتنا الخاصة عىل حيويتها حتى 

يف فرتة الركود يف عالقاتنا الثنائية“.
وأضـاف الرئيس الرتكي الـذي يختتم 
زيارتـه إىل اإلمارات: ”هذا دليل عىل أن 
عالقاتنا الثنائية االقتصادية والبرشية 
لديهـا تاريـخ عميـق الجـذور وبنية 

تحتية متينة“.
وتابع: ”االتفاقيات التـي تم توقيعها 
(اإلثنـني) يف مجاالت واسـعة بدءا من 
الصناعـة والتكنولوجيـا املتقدمـة إىل 
النقل، ومن الصحة إىل الزراعة، وصوال 

أظهـرت  املتبادلـة،  االسـتثمارات  إىل 
بشـكل واضح مـدى رغبتنـا يف العمل 

معا لتحقيق هذا الهدف“.
”البنيـة  أن  إىل  أردوغـان  وأشـار 
االقتصاديـة للبلديـن التـي تكمل كل 
واحـدة منها األخرى، تشـري إىل وجود 
فـرص أكثـر مـن األرقـام املوجـودة 

بالفعل“.
واختتـم البيـان بالقـول: ”الهدف من 
زيارتنا هو االستفادة من هذه الفرص 

وتنفيذها“.
وكان الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهـد أبوظبـي نائـب القائد األعىل 
للقوات املسلحة قد بحث مع أردوغان، 
العالقـات الثنائيـة واآلفـاق الجديـدة 
الواعـدة للتعاون والعمل املشـرتك بني 
اإلمـارات وتركيا يف مختلـف املجاالت 
املتبادلـة،  مصالحهمـا  تخـدم  التـي 
إضافـة إىل مجمل القضايا والتطورات 

اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وشهد الشيخ محمد بن زايد والرئيس 

تعـاون  اتفاقيـات  تبـادل  الرتكـي 
ومذكـرات تفاهـم وبروتوكـوالت بني 
عـدة جهـات يف اإلمـارات ونظرياتهـا 

يف تركيـا، تهـدف إىل تعزيـز التعـاون 
وتوسـيع الرشاكات بـني البلدين فيما 
تشـمل مجـاالت االسـتثمار والصحة 

والزراعـة بجانـب النقـل والصناعات 
والتقنيـات املتقدمة والعمـل املناخي 

إضافة إىل الثقافة والشباب وغريها.
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موسكو/ متابعة الزوراء:

أكد الرئيس الـرويس، فالديمري بوتني، 

إن بـالده ال تريـد الحـرب، وذبلـك بعد 

سـاعات من عودة قوات روسية كانت 

قـد نرشت قـرب الحدود مـع أوكرانيا 

إىل ثكناتهـا، يف أول مـؤرش انفراج منذ 

أسـابيع، فيمـا اعتـربت أوكرانيـا أن 

املشـرتكة مع  الدبلوماسـية  جهودها 

حلفـاء غربيـني تمكنـت مـن تفادي 

تصعيد رويس لألزمة.

وقـال بوتني، خالل مؤتمر صحفي مع 

املستشار األملاني، أوالف شولتس، الذي 

يزور موسكو، يف محاولة ملنع االنزالق 

إىل حرب بني روسـيا والغـرب، إن حل 

األزمـة ”يجب أن يعتمد عـىل اتفاقات 

مينسك“. 

وأشـار بوتـني إىل أن بـالده مسـتعدة 

ملناقشـة إجـراءات بناء الثقـة، وقال: 

”مسـتعدون إلجـراء محادثـات مـع 

الواليات املتحدة وحلف شمال األطليس 

بشأن قيود نرش الصواريخ والشفافية 

العسكرية“. 

مـن جانبـه اعتـرب املستشـار األملاني 

أن إعالن انسـحاب قوات روسـية من 

عىل الحدود األوكرانية يشـكل ”إشارة 

جيدة“.

وقال خالل املؤتمر الصحفي املشـرتك: 

”كوننا نسمع اآلن أنه تم سحب بعض 

القـوات هـو يف أي حال إشـارة جيدة. 

نأمـل أن يكـون هنـاك املزيـد“ مؤكدا 

أن الجهـود الدبلوماسـية الراميـة إىل 

تجنـب نـزاع ”أبعد مـن أن تكـون قد 

استنفدت“.

األوروبيـني،  إىل  ”بالنسـبة  وأضـاف: 

مـن الواضح أنه ال يمكـن تحقيق أمن 

مسـتدام مـن دون روسـيا“، مضيفا 

”لذلـك يجـب أن يكـون ممكنـا إيجاد 

حل“ ألنه ”رغم صعوبة الوضع الحايل 

ميؤوسـا  ”ليـس  فهـو  وخطورتـه“ 

منه“.

من جهة أخرى جددت الواليات املتحدة 

تحذيرهـا ملوسـكو، امس الثالثـاء، إذ 

قال نائب مستشـار الرئيس األمريكي 

لشـؤون األمن القومي داليب سـينغ: 

”نحـن وحلفاؤنـا مسـتعدون لفرض 

أقـىس العقوبـات ضد روسـيا يف حال 

عبـور جندي أو دبابة روسـية الحدود 

األوكرانية“. 

وعلـق سـينغ عـىل تقارير انسـحاب 

قوات روسـية من الحـدود األوكرانية: 

”نصدق األفعال وليـس األقوال عندما 

يتعلق األمر بالشأن الرويس“.

وأعلنْت وزارة الدفاع الروسية إن جزءا 

من القـوات الروسـية املنتـرشة قرب 

الحدود مـع أوكرانيا بارشت العودة إىل 

ثكناتهـا، يف وقت تخىش الدول الغربية 

من عملية عسكرية وشيكة.

ولكن هناك مؤرشات مقلقة تستمر يف 

التكشف، فقد نرشت رشكة ”ماكسار 

تكنولوجيـز“ األمريكية الخاصة، التي 

تتابع حشد القوات الروسية يف املنطقة 

منذ أسابيع، صورا باألقمار الصناعية 

أظهرت نشـاطا جديدا مهما يف روسيا 

البيضاء وغرب روسـيا وشـبه جزيرة 

القرم، ما يؤرش عىل استمرار هشاشة 

الوضع.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور 

كوناشـينكوف الـذي أوردت ترصيحه 

”وحـدات  الروسـية:  األنبـاء  وكاالت 

أقاليـم الجنـوب والغـرب العسـكرية 

أنجـزت مهمتهـا وبـارشت عمليـات 

التحميـل عـرب وسـائل النقـل الربيـة 

والسـكك الحديـد والعـودة إىل ثكناتها 

امس“.

وتأتـي الترصيحـات قبيـل محادثات 

مرتقبة بـني املستشـار األملاني أوالف 

شـولتس والرئيـس الـرويس فالديمري 

بوتني لنزع فتيل األزمة األوكرانية.

أن  الثالثـاء  امـس  أوكرانيـا  وأعلنـت 

املشـرتكة مع  الدبلوماسـية  جهودها 

حلفـاء غربيـني تمكنـت مـن تفادي 

تصعيد رويس لألزمة.

وقال وزيـر الخارجية دميـرتو كوليبا 

للصحفيني ”تمكنا نحن وحلفاؤنا من 

الحـؤول دون قيام روسـيا بمزيد من 

التصعيـد. نحـن يف منتصف شـباط/

فرباير ونـرى أن الدبلوماسـية ال تزال 

مستمرة“.

شـمال  لحلـف  العـام  األمـني  وقـال 

األطلـيس ”الناتو“، ينس سـتولتنربغ، 

امس الثالثـاء، إن اإلشـارات الصادرة 

عـن روسـيا حـول مواصلـة السـبل 

الدبلوماسـية لحل أزمة أوكرانيا ”أمر 

إيجابـي“، لكن ال تتوافـر أي مؤرشات 

عـىل أن موسـكو تسـحب قواتها من 

الحدود.

وأكـد سـتولتنربغ للصحفيـني ”ثمـة 

إشـارات صـادرة مـن موسـكو عـىل 

رضورة مواصلة السـبل الدبلوماسية، 

هـذا يدفـع إىل تفاؤل حـذر. لكن حتى 

اآلن لـم نلمس أي مـؤرش عىل خفض 

التصعيد عىل األرض“.

وقـال سـتولتنربغ إن الحلـف مـا زال 

ينتظـر الـرد الـرويس عـىل مقرتحاته 

األمنيـة، مضيفـاً: ”نأمـل أن نتلقـى 

إجابة من روسيا عىل رسالتنا قريباً“.

أكد سـتولتنربغ ”نريد أن نرى سـحب 

املعـدات“، محـذراً مـن أن ”اإلمكانات 

املوجودة يف املكان تسـمح بغزو شـبه 

فوري“ ألوكرانيا.

كما حذر سـتولتنربغ من أن االعرتاف 

االنفصاليـة  املناطـق  باسـتقالل 

األوكرانيـة املؤيـدة لروسـيا سـيمثل 

”انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة أرايض 

هذا البلد، ألن دونيتسك ولوغنسك جزء 

من أوكرانيـا ضمن حدودهـا املعرتف 

بها دولًيا“.

واعتـرب األمـني العـام لحلـف شـمال 

األطليس أن مثل هذا االعرتاف ”سيعقد 

إمكانيـة إيجاد حل سـيايس ويقوض 

الجهود املبذولة يف هذا االتجاه“.

وكان ثالثة دبلوماسـيني قـد قالوا إن 

من املتوقع أن يدشن وزراء دفاع الدول 

األعضـاء بحلـف شـمال األطليس هذا 

األسـبوع خطة قد تفيض إىل نرش أربع 

مجموعات قتالية متعددة الجنسـيات 

يف جنوب رشقي أوروبا، ردا عىل الحشد 

العسكري الرويس عىل حدود أوكرانيا.

 CBS إس“  بـي  ”يس  قنـاة  وكانـت 

نقلت عن مسـؤول أمريكـي قوله، إن 

وحدات عسكرية روسية بدأت التحرك 

الحـدود  قـرب  هجوميـة  مواقـع  إىل 

األوكرانية.

ومـن املقـرر أن يجتمـع وزراء دفـاع 

دول الحلف، يومي األربعاء والخميس، 

األمـر  إصـدار  بشـأن  قـرار  التخـاذ 

للقادة العسـكريني لوضع خطط نرش 

مجموعات قتالية يبلغ قـوام الواحدة 

بلغاريـا  ألـف جنـدي يف  منهـا نحـو 

ورومانيا، وربما يف سلوفاكيا واملجر.

ومـع تحذيـر الواليـات املتحـدة مـن 

قـال  ألوكرانيـا،  وشـيك  رويس  غـزو 

الدبلوماسيون، بحسب ما نقلت عنهم 

”رويـرتز“، إن مـن املرجـح أن يوافق 

الـوزراء عـىل الخطـوة األوىل وهي أن 

يطلبوا مـن القادة العسـكريني وضع 

املجموعـات  لنـرش  مفصلـة  خطـة 

القتالية األربع عىل األرض.

وقال دبلومايس رفيع املستوى يف حلف 

شمال األطليس ”سيكون هناك تكليف 

يسمح لنا بالتصعيد أو خفض التصعيد 

يف حالة سحب روسيا قواتها“.

يذكـر أنـه رغـم حشـدها أكثـر مـن 

100 ألـف جنـدي بالقـرب مـن حدود 

أوكرانيا، تنفي موسـكو أي نية للغزو، 

وتتهـم الحكومات الغربيـة بالترصف 

”بهسترييا“.

لكنهـا أوضحـت أنها ترى أن مسـعى 

الجمهورية السوفيتية السابقة لتوثيق 

العالقات مع الغرب، وال سيما محاولة 

االنضمام لحلف األطليس، يمثل تهديداً 

لها.

وأوكرانيـا ليسـت مـن أعضـاء حلف 

األطلـيس وال توجـد معاهـدة تلزمـه 

بالدفاع عنها. ومن شأن تعزيز القوات 

يف البحر األسود أن يظهر جدية الحلف 

يف منطقة ذات أهمية اسـرتاتيجية ويف 

بلدان مثل املجر وسـلوفاكيا لها حدود 

مع أوكرانيا.

وأي قـرار نهائي بشـأن نـرش القوات 

سـيتم اتخاذه يف وقت الحق، وعرضت 

فرنسـا وبلغاريـا قيـادة املجموعـات 

عـىل  وبلغاريـا  رومانيـا  يف  القتاليـة 

الرتتيب.

وسـيتعارض أي نـرش للقـوات مـع 

مطالب موسـكو األمنية بأن يسـحب 

الحلف قواته من رشق أوروبا.

ويؤكد حلف شمال األطليس أن تشكيلة 

القتاليـة املسـتخدمة يف  املجموعـات 

منطقة البلطيق ليسـت تمركزا دائما 

للقوات وإنما وجودا ”مستمرا“ لقوات 

بالتناوب كـي تصبح خط دفاع أول يف 

حالة غزو روسيا أرايض دول بالحلف.

وأملح األمني العام لحلف األطليس ينس 

سـتولتنربج إىل إمكانيـة نـرش املزيـد 

مـن املجموعات القتاليـة. فقد قال يف 

السـابع مـن فربايـر: ”نـدرس إجراء 

تعديالت أطـول أجال عىل قوام ووجود 

(القوات) يف الجزء الرشقي من الحلف، 

لـم يتخذ قـرارا نهائيا بعـد لكن هناك 

عملية جارية بالفعل داخل الحلف“.

وقال مسـؤول بالرئاسـة الفرنسـية 

إن القوات الفرنسـية سـوف ُتنرش يف 

رومانيـا فقـط بعـد أن يتخـذ الحلف 

قراره، وإن تكوين وتسليح املجموعات 

القتالية قد يستغرق وقتا.

لكـن يف ظل حرص املجر وسـلوفاكيا 

قـال  روسـيا،  إغضـاب  عـدم  عـىل 

دبلوماسـيون إن الحلـف قـد يتجنب 

نـرشا للقـوات يف الجنـوب الرشقـي 

املجموعـات  تمامـا  يماثـل  بشـكل 

القتالية يف البلطيق.

وبدال من ذلك قد يلجأ الحلف لتشكيل 

قوة متعددة الجنسيات تقودها فرنسا 

يف رومانيـا، تقـوم بتنسـيق تدريبات 

قوات الحلف يف رشق أوروبا، ويسمح 

ذلـك بحركة للقوات مـن وإىل املنطقة 

دون وجود رسمي.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أكـدت املديريـة العامـة لشـؤون املخـدرات 
التابعـة لـوزارة الداخليـة، امـس الثالثـاء، 
وجـود قاعـدة بيانات متكاملة عن أسـاليب 
وطرق دخول املـواد املخـدرة اىل البالد فضالً 
عـن امتالكهـا معلومـات عن تجـار دوليني 

يوردونها آلخرين محليني.
وقـال مديـر العالقـات واإلعـالم يف املديرية، 
العقيـد بالل صبحـي، يف ترصيح صحفي إن 
«املديريـة العامـة لشـؤون املخـدرات تعمل 
وفـق قانون املخدرات رقم ٥٠ لسـنة ٢٠١٧، 
يف تطبيـق أوامـر إلقـاء القبض عـىل التجار 

واملروجني واملتعاطني للمواد املخدرة».
وأضـاف أن «املديريـة تمتلك قاعـدة بيانات 
متكاملة عن أسـاليب وطرق ومناطق دخول 
املواد املخدرة اىل البالد»، مبيناً أن «اكثر املواد 
وخاصة الكريستال والحشـيش التي تنترش 
يف وسـط وجنـوب العـراق تأتي عـن طريق 

محافظتي ميسان والبرصة». 
وأضـاف أن «مـادة (الكبتاجـون) واملؤثرات 
العقليـة األخـرى التي تنترش غرب وشـمال 
العراق وتأتي عن طريق محافظة االنبار عرب 

طريـق الصحراء وعرب املنافذ غري الرسـمية، 
وعـن طريق الرشيط الحـدودي»، الفتاً اىل أن 
«أماكن دخول املواد املخدرة تأتي عرب املناطق 
املحاذيـة للحـدود، وتكون املناطـق القريبة 

منها أكثر تعاطياً للمواد املخدرة». 
وأكـد صبحـي أن «املخـدرات جريمـة دولية 
منظمـة وعابـرة للحـدود، وأن العصابـات 

اإلجراميـة تحـاول فتح ثغـرة يف املحافظات 
الحدوديـة لتدمري املجتمـع وتدمري االقتصاد 
الوطنـي عن طريـق ادخال املـواد املخدرة»، 
موضحـاً أن «العمليات النوعيـة التي قامت 
بها املديرية أسـفرت عن إلقـاء القبض عىل 
عدد من تجـار ومروجي املـواد املخدرة، وأن 

هنالك جدية يف محاربة جرائم املخدرات».

وتابع: «حسـب احصائيـات املديرية العامة 
لشـؤون املخدرات، فقد تم إلقاء القبض عىل 
أكثـر مـن ١٣٠٠ متهما من تجـار ومروجي 
املخدرات الشـهر املـايض، إضافـة اىل ضبط 
أكثـر مـن ٣٢ كيلوغرامـاً من املـواد املخدرة 
وبواقـع مليـون و١١٧ ألف حبـة من حبوب 

الكبتاجون واملؤثرات العقلية».
ولفـت إىل أنه «تـم خالل األسـبوع األول من 
الشـهر الجـاري أيضـاً، إلقـاء القبـض عىل 
أكثـر من ٢٥٠ متهماً باملخـدرات، األمر الذي 
يـدل عـىل جديـة وزارة الداخليـة واملديريـة 
العامـة لشـؤون املخـدرات يف محاربة تجار 

املخدرات».
وأشـار صبحـي اىل «وجـود تجـار محليـني 
باملواد املخدرة وهم مرتبطون بتجار دوليني، 
وأن لدى وزارة الداخلية معلومات عن أسماء 
التجـار داخل العراق وخارجـه»، منوهاً بأن 
«تجار املخدرات يهربـون من القوات األمنية 

ويتخفون يف األهوار والصحراء».
وشـدد عىل أن «اإلرهاب واملخـدرات وجهان 
لعملـة واحـدة، وهما بوابة لجميـع الجرائم 

التي تحدث يف البالد».

بغداد/الزوراء:
دعـا مركـز االعـالم الرقمـي، امـس 
الثالثـاء، اىل تبّنـي برنامـج حكومـي 
يأخـذ عـىل عاتقـه تطبيـق معايـري 
محددة للتعامل مع النفايات الرقمية 
العراقيـة  الحكوميـة  املؤسسـات  يف 
ملـا تمثلـه هـذه النفايات مـن خطر 
قد تسـتغله بعـض الجهـات الخرتاق 
خصوصية املواطنني او الحاق الرضر 

باملؤسسات نفسها.

وذكـر املركـز يف بيـان ورد «الزوراء»: 
ان «اجهـزة الكمبيوتر يف املؤسسـات 
الحكوميـة تحوي يف الغالب معلومات 
مهمة وحساسـة، ونتيجـة التحديث 
والتطوير املستمر قد يجري استبدالها 
والتعامل مع القديمة عىل انها نفايات 
عاديـة يجري التخلـص منها دون ان 
تخضع لعمليات خاصـة تضمن عدم 
اسـرتجاع املعلومات املخزونة يف حال 
تم االستيالء عليها من قبل اآلخرين».

وأضـاف انـه «حتى يف حـال تم حذف 
فإنـه  املعتـادة  بالطـرق  البيانـات 
يمكـن للعديد من الجهات اسـرتجاع 
املعلومـات املوجودة ضمـن االقراص 
الصلبـة وبالتـايل اسـتغاللها بصورة 
او اخـرى لتحقيـق مكاسـب معينة، 
حتى لو كانت هذه االقراص تالفة او 

مدمرة».
ويشـري الباحـث يف املجـال الرقمـي، 
بحسـب  الدوخـي،  فاضـل  الدكتـور 

البيان، اىل ان «هناك خطرا اخر يتمثل 
يف املعلومـات التـي يقدمها املواطنون 
عـرب االسـتمارات االلكرتونيـة التـي 
تطلقهـا املؤسسـات الحكوميـة بني 
الحـني واآلخـر». الفتـا اىل «ان حفظ 
هـذه البيانـات عىل سـريفرات بعيدة 
داخـل او خارج العراق تمكن اآلخرين 
يف احيـان كثرية وبطـرق متعددة من 
امكانية اسـرتجاعها واسـتغاللها يف 
عمليات التزوير وانتحال الشخصية».

ودعا مركز االعـالم الرقمي «الجهات 
املختصـة يف الحكومـة العراقية اىل ان 
تضع ضوابط ومعايري محددة للتعامل 
مع االجهزة االلكرتونية القديمة التي 
تسـتغني عنها املؤسسات الحكومية، 
فضال عن تحديد آليات استقبال بيانات 
املواطنني عرب االستمارات االلكرتونية 
وغريها من الطرق الرقمية بما يضمن 
حماية أمن املواطنـني وخصوصيتهم 

الرقمية».
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كربالء/الزوراء:
تستعد العتبة الحسـينية املقدسة لعقد 
املؤتمـر االول للحد مـن ظاهرة التطرف 
واالرهاب بمشـاركة اكثر من ١٠٠ بحث 

بمحاور مختلفة.
وقال رئيس اللجنة التحرضية للمؤتمر، 
ترصيـح  يف  القرعـاوي،  عـيل  الشـيخ 
صحفـي إن ”االسـتعدادات تجـري عىل 
قـدم وسـاق لعقـد املؤتمـر االول للحد 
من ظاهرة التطـرف واالرهاب يف الـ٢٢ 
من الشـهر الجاري، وبمشـاركة جميع 
الجهات التـي أثر عليهـا االرهاب طيلة 

الفرتة املاضية“.

واضـاف القرعـاوي أن ”ادارة املؤتمـر 
تسـلمت ١٤٠ بحثـا، وقبـل منهـا ١١٢ 
بحثـا، وفقـا ملحـاور املؤتمـر املتمثلـة 
االمنيـة  الجوانـب  يف  محـاور  بعـرشة 
والفكرية والعقدية واالنسانية والنفسية 

والرتبوية واالقتصادية“.
ملـدة  يسـتمر  ”املؤتمـر  ان  اىل  واشـار 
يومـني، وسـتناقش البحـوث يف خمس 
البحـوث“،  جميـع  ملناقشـة  قاعـات 
مؤكـدا ادارة املؤتمـر لديها سـعي جاد 
للعمـل بالتوصيات التي سـتخلص عن 
املؤتمر، وهناك تنسيق عاٍل مع الوزارات 

واملؤسسات للعمل بالتوصيات. 

دياىل/الزوراء:
تظاهـر العرشات من خريجي الجامعات يف دياىل، امس الثالثاء، امام مبنى تربية 

املحافظة.
وقال مثنى حسـن، خريج: ان“ العرشات من خريجي الكليات خرجوا يف تظاهرة 

سلمية امام مبنى تربية دياىل وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيني“.
واضاف حسن ان“ التظاهرة وهي تحمل رقم ٢٢ يف ماراثون التظاهرات السلمية 
عىل مدار٣ اشهر يف بعقوبة تأتي من اجل الضغط عىل اصحاب القرار يف االستجابة 

ملطاليب رشيحة تتألف من ١٦ الف خريج عاطل عن العمل بالوقت الراهن“.
واشـار اىل ان ”االسابيع القادمة سيكون هناك تصعيد يف كل املحافظات العراقية 
يف آن واحـد ومنهـا ديـاىل مـن اجـل الضغط عـىل الحكومـة يف تلبيـة مطاليبنا 

املرشوعة“. 

نينوى/الزوراء:
أعلنت مديرية الدفاع املدني، امس الثالثاء، 
منـع كارثة بيئيـة يف محافظة نينوى بعد 
ان هوى صهريـج محمل بالنفـط الخام 
من أعىل جرس سنحاريب.وذكرت املديرية 
يف بيـان ورد «الـزوراء»: أن «فـرق الدفاع 
املدني تمكنـت من انقاذ سـائق صهريج 
محمل بالنفط الخام هوى من اعىل جرس 
سـنحاريب ليسقط يف نهر الخورص داخل 

مدينة املوصل».وأوضحت أن «فرق الدفاع 
املدني اسـتخدمت اجهزة القطع والفصل 
الهيدروليكية لقص املعدن وابعاد الحطام 
عن جسـد السـائق وتحريره مـع تأمني 
نقله إىل املستشـفى القريب لتلقي العالج 
الالزم فيهـا بالتزامن مع اجراءات وقائية 
ألحد من انسـكاب املنتوج النفطي امللوث 
للنهـر وتمنـع كارثـة بيئيـة يف املناطـق 

الزراعية التي يمر بها النهر».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس الثالثاء، العمل عـىل (١٨٩٦٤) قضيَّـة جزائيَّة 
خـالل العام املـايض، وفيما اكدت ان عدد املتهمني بقضايـا جزائية تجاوز الـ ١١ الفا 
بينهم ٥٤ وزيرا ومن بدرجته، اشـارت اىل صـدور (٦٣٢) حكماً باإلدانة بحق متهمني 

العام املايض.
وقالـت الهيئة يف بيان صدر خاللُ مؤتمرها لإلعـالن عن تقرير إنجازاتها لعام ٢٠٢١، 

وتلقته «الزوراء»: أنها «عملت عىل (١٨٩٦٤) قضيَّـة جزائيَّة خالل العام املايض».
َهت إليهم  وأضافـت أن «عـدد املُتَّهمـني يف تلـك القضايا بلـغ (١١٦٠٥) ُمتَّهمـني، ُوجِّ
َهت إليهم (١٠١) تهمة، و(٤٢٢)  (١٥٢٩٠) تهمة، بينهم (٥٤) وزيراً ومن بدرجته، ُوجِّ
َهت إليهم  ني ومن بدرجتهـم ُوجِّ ة واملُديريـن العامِّ ُمتَّهمـًا من ذوي الدرجـات الخاصَّ

(٧١٢) تهمًة».
وأشـارت إىل «صدور (٦٣٢) حكماً باإلدانة، من بينهـا حكٌم واحٌد بحقِّ  وزير، و(٤٢) 

ني ومن بدرجتهم». ة واملُديرين العامِّ حكماً بحقِّ (٢٣) من ذوي الدرجات الخاصَّ
وتابعـت الهيئة أنها «عملت عىل (٢٢٤) قراراً قضائياً غيابياً لتسـلُّم املُدانني واملُتَّهمني 
الهاربـني املطلوبني للقضاء خالل عام ٢٠٢١»، ُمشـريًة اىل أنهـا «فتحت (١١٦) ملف 
تسـلٍُّم للُمتَّهمني واملُدانـني الهاربني؛ لثبوت ُمغادرتهم العـراق، بينهم (٦) وزراء ومن 

ني». ة واملُديرين العامِّ بدرجتهم، و(٧٩) من ذوي الدرجات الخاصَّ
ات  مت (٢٥٧) مـلّفاً السـتـرداد األموال املُهـرَّبـة، منها (٤) ملفَّ وأضافـت انها «نـظَّ
ة واملُديرين  ُمتعلّقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(٥٨) ملفاً بحّق ذوي الدرجات الخاصَّ

ني». العامِّ
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اعلـن مدير زراعة ذي قـار، صالح هادي، امس 
الثالثـاء، عـن صدور قـرار مركـزي بمنع صيد 
االسـماك ملدة شـهرين خـالل فـرتة التكاثر يف 

مناطق االهوار واالنهر باملحافظة.
وقـال صالـح يف ترصيـح صحفـي: ان ”قانون 
تنظيم صيد األسـماك واسـتغالل األحياء املائية 
وحمايتها سعياً للحفاظ عىل املخزون السمكي، 
وبدء موسم التكاثر يف مناطق االهوار والبحريات 

واالنهار“.
وأشار اىل انه ”زراعة ذي قار قررت منع عمليات 
الصيـد للفـرتة مـن الخامس عرش من شـباط 

الحايل حتى الخامس عرش من نيسان املقبل“.
ولفـت صالـح اىل ان ”هذا القرار يسـتثنى منه 
االسماك البحرية واسماك املزارع السمكية التي 

تتضمن الكارب العادي والعشبي والفيض“.

بغداد/الزوراء:
أصدرت هيئة املنافذ الحدودية، امس الثالثاء، ٦ 

قرارات تتعلق بعملها. 
وذكر بيان للهيئـة تلقته «الزوراء»: أن «رئيس 
هيئة املنافـذ الحدوديـة، عمر عدنـان الوائيل، 
اجتمع بمدراء ومعاوني املنافذ الحدودية وعدد 
من الضباط واملوظفني العاملني يف قسم البحث 
والتحـري»، مبيناً أنـه «تم تقييم عمـل املنافذ 
الحدودية خالل الشـهر األول مـن العام الحايل 
للوقوف عىل أهم النتائج املتحققة، والتأكيد عىل 
رضورة االسـتمرار والحفاظ عليهـا واالرتقاء 
بهـا نحو األفضـل، وكذلك تم تحديـد املعوقات 

واألخطاء ملعالجتها وضمان عدم تكرارها». 
وأضاف البيـان أن «االجتماع ركز عىل رضورة 

االلتـزام بضوابـط العمـل يف كل املنافذ (الربية 
والبحريـة والجوية)»، مشـرية اىل أن «من أهم 

األهداف هي: 
١-منع ومتابعة عمليات التهريب والهدر باملال 
العـام واتباع طريق نوعية لتقويضها والقضاء 

عليها بكل حزم.
٢-تدقيـق شـهادة املنشـأ وإجـازة االسـترياد 
ووثائق الفحص املسبق والتسلسالت الحدودية 
واملنفيسـت البحـري والـربي واملـواد املعفـاة 
إلكرتونيـا ملنـع عمليـات التزويـر أو التحريف 

باألوراق الرسمية.
٣-ضمان اسـتحصال الرسوم السيادية بشكل 
حقيقي يتناسـب مع قيمـة البضاعة ومنع أي 

تالعب باملال العام.

٤- ضبـط املخالفات وإحالة املخالفني للقضاء 
وإنـزال أقـىص العقوبات لردع كل من يسـتغل 

منصبه الوظيفي بأعمال مخالفة للقانون.
٥-التنسـيق وتبـادل املعلومـات مـع الدوائـر 
العاملـة يف املنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل 
رسمية ملنع مرور أي عمليات تهريب أو تالعب 

باملال العام.
٦- التأكيـد عىل قيـام مدراء املنافـذ واملعاونني 
بالعمـل امليداني والقيام بعمليات تدقيق نوعية 
ومفاجئـة لضمـان تطبيـق القانـون أصوليـا 

وحسب الضوابط.
وتابع أنه «تم شـحذ الهمـم وتحفيز كل املدراء 
واملعاونني لبذل أقىص الجهود وأخلصها لخدمة 

البلد».

كربالء/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات كربالء، امس الثالثاء، انطالق عملية عسكرية استباقية من بحرية 
الرزازة وحدود شـمال بابـل باتجاه صحراء االنبار.وقال قائـد عمليات كربالء، الفريق 
الركن عيل الهاشـمي، يف ترصيح صحفي: ان «عملية عسـكرية استباقية انطلقت من 
بحرية الرزازة وحدود شمال بابل باتجاه صحراء االنبار، وبالتنسيق مع قيادة عمليات 
االنبـار ووزارة الدفـاع ووزارة الداخلية وبمشـاركة قيادة الرشطة والحشـد الشـعبي 
وطـريان الجيش».وفيما يخص الطائرات املسـرية انه «ال يوجد طريان مسـري يف سـما 
كربالء».ويف السـياق العملية العسكرية، اكد قائد رشطة كربالء، اللواء احمد زويني: ان 
«هذه العملية االسـتباقية يف املسطحات املائية لبحرية الرزازة والجزر الوسطية املمتدة 
اىل الحـدود الفاصلة مع املحافظات املجاورة لألنبار ومناطق جرف النرص»، مشـريا اىل 
انه «يف هذا الواجب اشـرتكت كل القطعـات االمنية املوجودة يف كربالء ومازالت العملية 
مستمرة وفق ما مخطط لها بتفتيش هذه الجزرة اىل حدود االنبار». واضاف ان «هذه 
العملية هدفها تأمني اشـهر الزيارة رجب وشعبان ورمضان»، الفتا اىل ان «السيطرات 

الخارجية تشهد التشديد الكبري والتفتيش الدقيق».

صالح الدين/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم األمني، امس الثالثاء، القبض عىل سـبعة 
إرهابيـني يف محافظة صالح الدين.وقالـت الخلية يف بيان ورد 
«الـزوراء»: انه «يف إطـار الجهد االسـتخباري ملالحقة عنارص 
عصابات داعش اإلرهابية وبعد استحصال املوافقات القضائية، 
تمكنـت مفارز جهـاز األمن الوطني يف محافظـة صالح الدين 
مـن إلقاء القبض عىل خلية إرهابيـة مكونة من (٧) إرهابيني 
ينتمون إىل ما يسـمى قاطع دجلة بعـد مداهمة وكرين لهم يف 
قضاء الرشقاط».واضاف البيان انه «تم تدوين أقوالهم أصولياً 
واعرتفـوا بعملهم ضمن مفـارز الدعم اللوجسـتي ويقومون 
بنقل املواد الغذائية والعبوات الناسـفة للعصابات اإلرهابية يف 
جبال مخمـور وقضاء الرشقاط، إذ تمـت إحالتهم إىل الجهات 

القانونية املختصة لينالوا جزاءهم العادل».
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جمهورية العراق                        العدد: ٧٣٣٢/ب٢٠٢١/١
مجلس القضاء األعىل                   التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٦

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

اىل/ املدعى عليه عيل سهيل عبد
اقـاَم املدعي (عيل حسـني عبدالله ) يف الدعـوى البدائية املرقمة 
اعـاله و التـي يطلب فيهـا الحكم (بدفـع بدالت االيجـار مبلغاً 
مقـداره ثمانيـة ماليـني دينار عـن اسـتئجارك العقـار املرقم 
٤/٨٨٦٢ جزيـرة النجـف حي صـدام (املكرمـة) بموجب العقد 
املرقـم ٠٠٥٣٤٦ يف ٢٠١٨/٨/١ ولغايـة ٢٠٢٠/١٠/١ وببـدل 
ايجار مقداره ثالثمائة الف دينار شـهرياً  لثبوت ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  واشعار مختار حي الشهيد 
الصدر ٣أ حسن صفاء الجبوري    لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنـا بصحيفتني محليتني يوميتـني للحضور  يف موعد املرافعة 
املصادف يف يوم ٢٠٢٢/٣/٦ الساعة التاسعة صباحاً  وعند عدم 
حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا و علنا وفق االصول. 
القايض 
عامر حسني حمزة

جمهورية العراق                            العدد:١١٨/ش/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                   التاريخ:٢٠٢٢/٢/١٤

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر

اعالن
املدعي / سهام خميس عبد

املدعى عليه/ مدير عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته
لقـد اقامـت املدعية سـهام خميس عبد الدعـوى الرشعية 
املرقمـة ١١٨/ش/٢٠٢٢ والتي تطلب فيهـا الحكم بموت 
زوجهـا (صبار عذاة خضري) ومليض اكثر من اربع سـنوات 
عـىل فقدانـه ولـم يعـرف مصـريه لحـد االن عليـه قررت 
املحكمـة االعالن عن فقدانه بواسـطة صحيفتني محليتني 
رسـميتني يوميتـني فعىل مـن تتوفـر لديـه معلومات عن 
املفقـود اعاله اخبار هذه املحكمـة والحضور يوم املرافعة 
املصادف  ٢٠٢٢/٢/٢٢ السـاعة التاسـعة صبحا وبخالفه 

سوف تجري املرافعة غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض
احمد وحيد صبخة

فقدان
فقدت مني سـنوية السـيارة 
بغـداد   ٢٨٩٨٢١  / املرقمـة 
نوع هونداي سنتافية موديل 
٢٠٠٩ والصـادرة مـن مرور 
بغداد باسم (انمار عبد الجليل 
عـيل) فعىل مـن يعثـر عليها 

تسليمه اىل جهة االصدار.

اعالن
إىل الرشيكـة (ثوره عبد الواحد مححسـن) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيكك(اكرم عبـود حمـزة) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣٢٢٠٢/١١٦) املقاطعـة ٦(خان الحماد) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

فقدان
الوصـل  منـي  فقـد 
يف   (٤٣٣٨١٤) املرقـم 
والصـادر    ٢٠٢٠/١٢/٢
من بلديـة النجف باسـم 
(حسـن نارص) فعىل من 
يعثـر عليـه تسـليمه اىل 

جهة االصدار.

اعالن
اىل الرشيـك (زينـب فضـل نجم) 
مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
لغـرض  االرشف  النجـف  بلديـة 
إصـدار اجازة البناء للرشيك (طه 
شـمخي جبار) للقطعـة املرقمة 
(٣/٥٥٠٢٠) يف النجف حي النداء 
مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة ايـام 
وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك.

اعالن
اىل الرشيـك (حـوراء حميد جرب) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
اجـازة  إصـدار  لغـرض  الحـرية 
البنـاء للرشيـك (جاسـم محمد 
عبد الحسـني مشـكور) للقطعة 
املرقمـة (١٠٠/٣١١) يف الحـرية 
حي العباسـية مقاطعة ٤٤خالل 
سـتتم  وبخالفـه  ايـام  عـرشة 

االجراءات دون حضورك.

اعالن
إىل الرشيـك (جعفر جليل محسـن) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيكك(انعـام مجدي عبـد الكاظم) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
٤(حـي  املقاطعـة   (٣/٣٣٣٧٩) املرقمـة 
ميسـان) حـدود بلديـة النجـف ولغـرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخـل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق مـن تاريخ نرش االعالن 
وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً.

فقدان
الوصـل  منـي  فقـد 
يف   (٧٧٢٢٦١) املرقـم 
والصـادر    ٢٠٢١/٤/٢١
من بلديـة النجف باسـم 
(يارسحسن نارص) فعىل 
من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار.
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بغداد/ الزوراء:
األداء  سياسـية  اطـراف  انتقـدت 
الحكومـي املايل وعدم اجراء إصالحات 
تخـدم الشـعب، مؤكديـن ان املوازنة 
املقبلـة لن يتـم التصويـت عليها من 
دون تغيري سـعر رصف الدوالر. وفيما 
طالـب نائـب عـن محافظـة البرصة 
الحكومـة االتحادية بـرضورة جدولة 
الديون التي بذمـة الحكومة ملحافظة 
البرصة، أكـد رفض 25 نائبا من نواب 
املحافظة التصويت عىل املوازنة ما لم 

تتضمن حقوقها.
وقـال عضو تحالـف الفتـح، محمود 
ان  صحفـي:  ترصيـح  يف  الحيانـي، 
”االرتفاع الحاصل يف أسعار النفط جاء 
لخدمة وفائـدة الحكومة، ولم يحصل 
الشعب منه عىل يشء يذكر، خصوصا 
ان عامـة املواطنني يعانـون من غالء 
املعيشـة يف ظل ارتفاع األسـعار جراء 
قرار زيادة قيمة الدوالر امام الدينار“.

مـن جانب اخر، اكد النائب عن ائتالف 
دولة القانون، فراس تركي، يف ترصيح 
صحفـي: ان ”االطار التنسـيقي يقف 
اىل جانب تخفيض سعر رصف الدوالر 
يف موازنـة 2022 ، حيث لن يتم تمرير 

املوازنـة من دون اجـراء تعديالت عىل 
سعر الرصف“.

من جهة أخرى، بني النائب عن االطار 
التنسيقي، محمد الزيادي، يف ترصيح 
صحفـي: ان ”االطـار سـيضع رشطا 

عنـد التصويـت عـىل رئيس الـوزراء 
املقبل، حيث لن يمرر املرشح من دون 
الحصـول عىل كلمـة منـه بتخفيض 
سـعر الـرصف، ولكن بذهـاب االطار 
نحـو املعارضـة فعندهـا ال يمكـن له 
وضـع الـرشوط بـل املطالبـة بتعديل 

السعر“.
وعـىل صعيـد متصـل، ذكـرت النائب 
عـن تحالف الفتح، ابتسـام الهاليل، يف 
ترصيـح صحفـي: ان ”االطـار عازم 
عىل جميع تواقيع نيابية داخل الربملان 
من اجل إعادة سـعر رصف الدوالر اىل 
سابقه“. مؤكدة ”ان الحكومة حققت 
غايتها يف رفع سـعر الرصف، ولم يعد 

هناك مربر الستمرارها بهذا النهج“. 
من جهته، طالب النائب عن محافظة 
البرصة، رفيق هاشم الصالحي، امس 
الثالثـاء، الحكومة االتحادية برضورة 
جدولـة الديـون التي بذمـة الحكومة 
ملحافظـة البـرصة، مؤكـدا رفض 25 

نائبا من نواب املحافظة التصويت عىل 
املوازنة ما لم تتضمن حقوقها.

وقـال الصالحي يف ترصيـح صحفي: 
إن ”جميـع نـواب محافظـة البرصة 
لن يصوتـوا عىل موازنـة 2022 ما لم 
يتم منح املحافظة حقوقها املرشوعة 
مسـتحقاتها  عـىل  الحصـول  لحـني 
من البـرتو دوالر“.واضـاف ان ”هناك 
جملة مـن الرشوط التي وضعها نواب 
البـرصة، ومنهـا مطالبـة الحكومـة 
االتحاديـة بجدولـة الديون السـابقة، 
فضال عن منح خمسـة برتو دوالرات، 
وكذلك خمسـة دوالرات عن استخراج 
وتصدير الغاز“ .وحـذر الصالحي من 
”الغبن واالستخفاف بحقوق محافظة 
البرصة يف مـرشوع قانون املوازنة من 
قبل الحكومة العراقيـة“، موضحا ان 
”املوازنات السابقة لم تنصف البرصة 
وأهلها الذين يتعرضون يوميا لألرضار 

البيئية“. 

بغداد/ الزوراء:
نفـت وزارة النفـط العراقية، يف بيـان، وجود أي 
”تعثـر“ يف تنفيذ اتفاق للطاقـة مع رشكة توتال 
إنرجـي الفرنسـية. مـن جانـب متصـل، اعلنت 
ادارة الجمـارك الصينية، امس، عـن ارتفاع كبري 
للصادرات النفطية العراقية اىل للمصايف الصينية 
املستقلة خالل شهر كانون الثاني املايض 2022.

وقالـت وزارة النفط العراقيـة يف بيان: ”يف الوقت 
الـذي تؤكد فيه وزارة النفـط حرصها عىل تنفيذ 
العقـود التـي تـم إبرامهـا ضمـن االتفـاق مـع 
رشكـة توتال العامليـة، تنفي التقاريـر اإلخبارية 
والصحفية التي أشـارت اىل وجـود تعّثر يف تنفيذ 
االتفـاق، وتبدي الـوزارة اسـتغرابها من تضمني 
التقاريـر الصحفيـة واإلعالميـة معلومـات غري 

دقيقة“.
وكانت رويرتز قد ذكرت، يف وقت سابق، أن صفقة 
قيمتها 27 مليار دوالر بني توتال إنرجي والعراق، 
والتي تأمل بغداد يف أن تغري مسار خروج رشكات 
النفـط الكربى من البالد، تعثرت وسـط خالفات 

بني الجانبني.
من جانب متصل، اعلنت ادارة الجمارك الصينية، 
امـس الثالثـاء، عـن ارتفـاع كبـري للصـادرات 
النفطية العراقية اىل للمصايف الصينية املسـتقلة 

خالل شهر كانون الثاني املايض 2022.واظهرت 
االدارة يف احصائية لهـا اطلعت عليها ”الزوراء“: 
املصـايف  اىل  النفطيـة  العـراق  ”الصـادرات  ان 
الصينية املستقلة ارتفعت يف كانون الثاني بنسبة 

%235.3 لتصـل اىل 1.807 مليـون طن مرتي او 
ما يعادل (12.829مليون برميل) مقارنة بشـهر 
كانـون االول 2021 الذي بلغ 539 الف طن مرتي 
او ما يعادل (3.826مليون برميل)، وارتفع أيضا 

بنسـبة %49.5 مقارنة بنفس الشـهر من العام 
املايض 2020 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية 
اىل الصـني 1.209 مليـون طـن (8.583 مليـون 

برميل)“. 
الرابعـة  املرتبـة  احتـل  ”العـراق  ان  واضافـت 
بصادراته النفطية اىل املصايف الصينية املسـتقلة 
بعـد كل مـن روسـيا التـي جـاءت اوال بتصدير 
2.772 مليـون طـن، وجـاءت السـعودية ثانيـا 
بتصدير 1.905 مليون طن، وجاءت ماليزيا ثالثا 
بصادرات 1.897 مليون طن.واشـارت االدارة اىل 
ان ”خمسـة موّردين من الرشق األوسط شملت 
السـعودية والعراق والكويت وعمـان واإلمارات 
احتلـوا املرتبة األوىل بني أكـرب 10 موّردين ملصايف 
التكرير املستقلة الصينية يف كانون الثاني، حيث 
قاموا بتوريد 7.81 مليون طن مرتي او ما يعادل 
(55.451 مليـون برميـل) مـن النفـط الخـام ، 
بزيادة ٪3.8 عن مستويات كانون األول 2021“. 
واوضحت ان ”مصايف التكرير املستقلة يف الصني 
زادت وارداتهـا مـن النفط يف عام 2021 بنسـبة 
٪10 إىل 70.4 مليـون طـن مرتي مـن تلك الدول 
الخمـس، ارتفاعا من 64 مليـون طن مرتي قبل 
عـام ، ممـا أدى إىل زيادة حصتها يف السـوق من 

٪34 يف عام 2020 إىل ٪39 يف عام 2021“.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا 

بنسبة (٠٫١٢٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (١٫٣٦٤٫٢٢٣٫٥٤٩) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (١٫٣٨٥٫٢٩٦٫٨٧٢) دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX ٦٠  يف جلسة امس عىل (٥٦٩٫٧.) نقطة مرتفعا 

بنسبة (٠٫١٢٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٠٫٤٢) نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٠) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (٢٠) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (١٠٧) 
ماليني سـهم بقيمـة بلغـت (٣٣٢) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (٢١) 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٢٤٠) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (٢٦١) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

(٤٣) صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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بغداد/ الزوراء:
الديـن،  صـالح  محافظـة  حـذرْت 
اندثـار وتلـف  الثالثـاء، مـن  امـس 
األجـزاء املتبقية من معمل األسـمدة 
الكيمياوية بسبب عدم تشغيله، فيما 
أكدت أن العمل توقف فيه عام 2014 
بعـد أن كان يغطي الحاجة املحلية يف 

عموم البالد.
وقال معاون املحافظ لشؤون الطاقة 
واالسـتثمار، منـري حسـني العيل، يف 
بيـان اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن 
”املحافظـة تمتلـك عـددا كبـريا من 
املعامـل الصناعيـة الكبـرية املتوقفة 
عن العمل ألسـباب شـتى منـذ العام 
2003، وأهمهـا عـىل اإلطالق مصنع 

األسمدة الكيمياوية“.
واملصنـع الـذي افتتح عـام 1990 يف 
قضـاء بيجـي، وعّد األكرب مـن نوعه 
حينهـا بالـرشق األوسـط، كان يوفر 
األسمدة النرتوجينية (سماد اليوريا) 
للمناطـق الزراعيـة يف العراق بأرسه، 
بطاقـة 1750 طـن يوميـاً، وأسـهم 
فيما مىض بسـد حاجة السوق منها 

بالكامل.
وبنّي العـيل أن ”حكومة صالح الدين 
املحليـة تتحـرك حالياً إلعـادة العمل 
باملصنع من خالل مفاتحة الحكومة 
تشـغيله،  إعـادة  لكـون  االتحاديـة 
تحتـاج إىل كلف ماليـة عالية، كما أن 
تركه يـؤدي إىل تلف األجـزاء املتبقية 

منه“.

 منوهـا بـأن “املصنع التابـع لوزارة 
الصناعـة، كان أعيـد إىل العمـل بعـد 
عرضه لالسـتثمار بعـد العام 2003، 
بيد أنه توقف بشكل نهائي منذ العام 

.“2014
بـدوره، أوضـح مديـر إعـالم رشكة 
األسـمدة الشـمالية، موفق إبراهيم: 
أن ”املصنع يعد األهم من نوعه وكان 
يغطـي حاجة السـوق املحليـة منها 
بالكامل مع تصديـر الفائض، إال أنه 
واجه أعمـاال تخريبية ألنبـوب الغاز 
املغـذي له مـن حقيل عجيـل وعالس 
عمليـة  ”كل  أن  مبينـا  النفطيـني“، 
تخريبيـة كانـت تؤخـر اإلنتـاج فيه 

لـ20 يوما“.
وأضـاف أن ”املصنع توقف بعد تكرار 
استهدافه، وتمت إحالته العام 2009 
إىل رشكـة اسـتثمارية ملـدة 25 عاما 
بنسـبة 36 باملئـة للمسـتثمر، و64 

باملئـة للدولـة، والتي وفـرت له ثالث 
مولـدات ضخمـة، ومـا زال املصنـع 
بعهدة الرشكة املسـتثمرة، واسـتمر 
اإلنتـاج بشـكل متقطع حتـى العام 
2014، والـذي شـهد ترسيـح العمال 
بسـبب عجز املسـتثمر عن التشغيل 
لكثرة األعمال اإلرهابية التي تستهدف 

أنبوب الغاز“.
وتابـع إبراهيـم أنـه ”وبعـد تحريـر 
الفنيـة  اللجـان  قـدرت  املحافظـة، 
التي أرسـلتها وزارة الصناعة، نسب 
األرضار يف املصنع بـ 80 باملئة، وقررت 
أنـه ال يصلح للعمل ويجب اسـتبدال 
جميع مكائنـه ومعداته الفنية، وهو 

ما يتطلب مبالغ طائلة“.
 مبيناً أن ”اإلمكانية الوحيدة لتشغيله 
هـو التعاقد مع رشكات اسـتثمارية 
جديدة، مع إلغاء التعاقد مع املستثمر 

الحايل“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية 

بشكل كبري، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر 
يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيـع للمثقال 
الواحـد عيار 21 من الذهب الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ 
386 الف دينار، وسـعر رشاء 382 الفاً، فيما سـجلت اسعار 

البيع يوم امس االثنني 381 الف دينار للمثقال الواحد.

واشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب 
العراقي سـجل ارتفاعاً أيضاً عند 356 الف دينار، يف حني بلغ 

سعر الرشاء 352 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع 
مثقال الذهب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 385 الف دينار 
و395 ألفـاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقي 
بني 355 الفاً و365 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد من 

الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيس رابطـة رشكات السـياحة والسـفر، حيـدر الدجييل، امس 
الثالثـاء، عن وجود نحو ٥٠٠ رشكـة وهميَّة وغري مجازة يف العراق، داعياً 

إىل تفعيل قانون جديد لتغريم تلك الرشكات بمبلغ ٥ ماليني دينار.
وأكـد الدجييل يف ترصيـح صحفي: ”قيام هيئة السـياحة، وبالتعاون مع 
جهـاز املخابـرات ومديرية األمن السـياحي، بإغالق ١٩ رشكة للسـياحة 
والسفر غري مجازة وتمارس أعمالها بشكل عشوائي من دون استحصال 
املوافقات الرسـمية“، مضيفـاً أنَّ ”وجود رشكات سـياحية وهمية وغري 
مجازة مسـتمر منذ العـام ٢٠١٠ من دون حل إىل أن وصـل العدد إىل أكثر 

من ٥٠٠ رشكة“.
وأضـاف أن ”بعض تلك الرشكات كانت مختصـة برحالت الحج والعمرة، 
وبعضها بنقل املسـافرين، إال أنها بعد مدة بدأت بإقامة رحالت سياحية، 
بالرغـم من كونهـا غري مجازة“، مبينا أن ”٢٠٠ رشكة سـياحية يف بغداد 
وهمية وغري مجازة وكل املعلومات عنها تمتلكها الرابطة، وغلق ١٩ منها 

ال يعد شيئاً أمام هذا العدد“.
وأشار الدجييل إىل أن ”تلك الحمالت تمارس فقط يف بغداد يف حني أنَّ باقي 
املحافظات منسية، وسـيحال املخالفون إىل القضاء لتغريمهم مبلغ ٥٠٠ 

ألف دينار وإطالق رساحه ملزاولة عمله“.
مؤكـدا ان ”املوضـوع كله يتعلق باألمن السـياحي كونه الجهـة الرقابية 
وليست هيئة السـياحة“، منوهاً بأنَّ ”معظم االتصاالت التي تجريها تلك 
الرشكات لتنسـيق الرحالت السـياحية هي مع جهـات خارجية وداخلية 

غري معلومة“.
وأوضـح أن ”الرابطة اتفقت مع الهيئة لتحديد عدد الرشكات السـياحية 
بــ٣٥ رشكـة فقط، لوجـود نحـو ١٠٥٠ رشكـة يف الشـارع ال يحتاجها 
القطاع، لم يتبق منها سـوى ٤٠٠ رشكة بسـبب اإلغـالق الذي حصل بني 

الدول بجائحة كورونا“.
مطالبـا بــ“رضورة تفعيل قانون جديـد يغرم املخالف لقانون تسـجيل 
الرشكات السياحية بمبلغ ٥ ماليني دينار، ويف حال تكرار املخالفة يعاقب 

بالسجن ملدة ستة أشهر أو سنة“. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس الثالثاء، عدد الحسابات املفتوحة للمواطنني 

وفئات اخرى يف فروعه ببغداد واملحافظات خالل كانون الثاني املايض.
وذكـر املكتـب اإلعالمي للمـرصف يف بيان تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: 
ان «عـدد الحسـابات بلغت ٤٥٩٥ حسـاب توفري وجاٍر بالدينـار والدوالر 
وحسـابات الودائع»، مبينا ان «عدد الحسـابات الجاريـة التي تم فتحها 
للمواطنني وفئات اخرى وصلت اىل ٥٤١ حساب جاري بالدينار والدوالر». 
وأضـاف البيان: «يف حني بلغ عدد حسـابات التوفـري للمواطنني اىل ٢٩٤٨ 
حسابا بالدينار والدوالر، باإلضافة اىل عدد حسابات الودائع بلغت ٥٦٤».

مشـريا اىل ان «املرصف مسـتمر يف تقديم خدماته وذلك بفتح الحسـابات 
للمواطنني بالدينار والدوالر الراغبني يف ايداع اموالهم يف املرصف والحصول 
عـىل الفوائد وفق رشوط وضوابط وضعت، وبإمكان زبائن املرصف زيارة 

فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع عليها».

بغداد/ الزوراء:
دعا الخبري االقتصادي، ضياء محسـن، امس الثالثاء، الحكومة املقبلة اىل 
اعتمـاد سـعر برميل النفط بــ ٧٠ دوالرا يف املوازنة املقبلة، لكونه سـعرا 
منطقيـا يف ظل ارتفاع أسـعار النفط، مشـريا اىل ان اسـتمرار ارتفاع هو 
فرصـة ال تعـوض للعراق للتعايف من ازمته االقتصاديـة اذا ما اعقبه قرار 

بتفعيل االتفاقية الصينية .
وقال محسـن يف ترصيـح صحفي: ان “كل تقارير خـرباء النفط تؤكد أن 
ارتفاع أسعار النفط سيستمر او تبقى عند أكثر من ٩٠ دوالرا خالل العام 
الجـاري والعـام املقبل وذلك يف ظل االزمة بني روسـيا واكرانيا، فضال عن 

انفتاح العالم اقتصاديا واتخاذ قرارات بالتعايش مع الوباء “ .
وأضاف انـه ”يف ضوء تلك التقارير وواقع أسـعار النفـط ادعو الحكومة 
املقبلة اىل اعتماد سعر الربميل بـ ٧٠ دوالرا يف موازنة العام الجاري لكونه 

منطقيا ويتناسب مع االرتفاع الحاصل يف السوق النفطية“.
وأوضح محسـن ان ”للعراق فرصة التعوض يف توظيـف األموال باملوازنة 
االسـتثمارية وتفعيل كل املشـاريع التي تم ايقافها يف املوازنات السابقة، 
كما ان تفعيل االتفاقية الصينية والنهوض بالبنى التحتية سيكون عامال 

إضافيا إلخراج العراق من ازمته االقتصادية“.
يذكر ان أسـعار النفط ارتفعت، االثنني، متجهة نحو أعىل مستوياتها منذ 
أكثر من سـبع سـنوات وسـط مخاوف من أن يؤدي غـزو رويس محتمل 
ألوكرانيا، حيث بلغت العقود اآلجلة لخام برنت ٩٥٫٧٣ دوالرا للربميل، بعد 

أن سجلت يف وقت سابق أعىل مستوى خالل اليوم عند ٩٥٫٩١ دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت هيئـة النزاهة االتحادية، امس الثالثاء، عن تمكنها من اسـتكمال 
اجـراءات نقـل ١٧٠ مليون دوالر مهربـة من احد الفسـادين اىل الخارج، 
مبينة ان االموال املسـرتدة قبل خروجها اىل العراق كبرية وسـيتم الكشف 

عن تفاصيلها.
وقالـت الهيئة يف ايجاز صحفي تابعته «الـزوراء»: ان ”الهيئة ومن خالل 
شـعبة اسـرتداد االموال املنهوبة اىل الخرج تمكنت من استكمال اجراءات 
اعـادة ونقل اكثر مـن ١٧٠ مليـون دوالر من احد الفاسـدين واملهربة اىل 
خارج العراق“.واضافت ان ”االموال املسـرتدة قبل التهريب والتي ضبطت 
يف العـراق كبـرية وسـيتم االعالن عـن تفاصيلها، فضال عـن عقد مؤتمر 

خاص بجميع عمليات اسرتداد االموال املهربة“.

بغداد/ الزوراء:
استقرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس الثالثاء، 
لتسجل ٢١٦ مليون دوالر.وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده 
لبيع ورشاء العمالت االجنبية اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصل اىل ٢١٦ مليوناً 
و٥٠٨ آالف و٣٠٠ دوالر، غطاهـا البنـك بسـعر رصف أسـاس بلغ ١٤٦٠ 
ديناراً لكل دوالر.وذهبت املشـرتيات البالغة ١٥٠ مليوناً و٤٩٨ ألفاً و٣٠٠ 
دوالر، لتعزيـز األرصـدة يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، فيما 
ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٦٦ مليونا بشـكل نقدي.وأشار املصدر إىل أن ٢٨ 
مرصفـًا قام بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة يف الخارج، و١٨ مرصفاً لتلبية 

الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة ٣٣ رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
أوضـح الخبري االقتصادي، الدكتور قيص صفـوان، ان العراق يمتلك اكرب حقل 
للغـاز يف املنطقة بمحافظة االنبار، الفتا اىل انـه يعد األقرب اىل أوروبا للحصول 
عـىل الغاز مـن العراق.وقال قيص يف ترصيـح صحفي: ان ”العالـم يتجه نحو 
استثمار الغاز لكي يقلل الطلب عىل النفط الخام والعراق يعد من ابرز املرشحني 
لهـذا امللف وقـد يكون احـد املصدريني يف حال اسـتثمار هذه الثروة بالشـكل 
األمثل“.وأضـاف ان ”العراق يمتلك احتياطي غاز كبـريا جدا قد يضعه باملرتبة 
الثامنة عىل مستوى العالم، إضافة اىل ان وزارة النفط لديها مشاريع الستثمار 
الغاز بمحافظة االنبار باعتبارها اكرب حقل يف املنطقة“.وبني ان ”الغاز املوجود 
يف االنبار ويف حال اسـتثماره فإن هذه املنطقة تعـد األقرب لالتحاد األوروبي، 

وباإلمكان ان يكون لها مستقبل واعد يدخل مردودات مالية كبرية للبالد“. 
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بغداد/ الزوراء
عقـدت لجنـُة االنضباط يف االتحـاِد العراقّي لكرة القدم اجتماعاً لدراسـِة عدٍد من تقاريـر الحكام يف بعض 
املباريات التي جرت خاللها بعض األحداث املؤسفة، وأصدرت اللجنُة عدة قرارات فيها، حيث ناقشت اللجنة 
التسجيَل الصوتي الخاص بالعب نادي الطلبة (أحمد خالد) ومشاهدة فيديو مباراة نادي الرشطة والطلبة، 
والتـرصف غري الالئق ضد العب نادي الرشطة (محمود املواس)، وبعد اطالع اللجنة عىل تفاصيل التسـجيل 
الصوتي وفيديو املباراة تبنَي صحة ما ورد فيه حسـب اعرتاف العب نادي الطلبة (أحمد خالد)، ما يدل عىل 
ابتعـاد الالعب عن السـلوك الريايض حيث قررت اللجنة ما ييل  حرمـان العب نادي الطلبة (أحمد خالد) من 

اللعب مباراة واحدة وفرض غرامة مالية وقدرها (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عراقي.
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�b◊6ìfl@�bÓ€Îaám@�aã∏˚fl@ÊÎã∞@ÊaãÌgÎ@÷aã»‹€@ÚÓöbÌã€a@paÜb•¸a@ıbé˙ä
7flcÎ@ÜbvéÎ@ÜÏº@äÏõ¢

@ÏÇaå@Èèœb‰fl@‚çËÌ@Ú†ãì€a@’Ìãœ
åbn‡æa@Ï‹è€a@äÎá€bi

‚˝«¸a@›ˆbéÏ€@‚ÏÓ€a@bÓ8ä@áËí@?Ã€a@áj«@‚á‘Ì@Òãÿ€a@Üb•a

بغداد/ الزوراء
اجتمَع النائُب األول لرئيس االتحاد 
العراقـّي لكـرِة القدم، عـيل جبار، 
وعضـو االتحـاد مـرشف منتخب 
الناشـئني، خلـف جـالل، باملـالك 
الفني  للمنتخب، وبحضور أعضاء 
االتحـاد غانم عريبـي ورحيم لفتة 
واقـع  ملناقشـة  نـارص،  ومحمـد 
املنتخـب، وقّدَم الحضـوُر عدداً من 
املالحظـات املهمـة، وأكـدوا دعـم 

االتحاد لجميع املنتخبات.
وقـاَل النائـب األول، عـيل جبار إن 
االتحاد جـّدد ثقته باملالك التدريبي 
ملنتخـِب الناشـئني بقيـادة املدرب 
حسـن كمـال، وننتظـُر يف الفـرتة 
املقبلة منتخباً يمثُل النواَة الحقيقّية 
مسـتقبًال  الوطنيـة  للمنتخبـات 
موضحاً ان املكسب األول هو فريٌق 
ملتزم باألعمار الصحيحة، وننتظُر 
أداًء جيداً أفضـل مما ظهر عليه يف 
الفرتة السابقة، السـيما يف بطولة 

غرب آسيا يف السعودية.
واكد أن االتحاد سـُيلبي احتياجاَت 
سـيتضمنها  التـي  الفنـي  املـالك 
املنهاج التحضريي من أجل ضمان 
نجـاح الفريـق يف مهمته. مشـدداً 
عىل: ان منتخب الناشـئني مطالٌب 
بمسـتوى طيٍب ونتائـج مميزة يف 

تصفيات آسيا. 
الناشـئني،  ووعـَد مـدرُب منتخب 
حسـن كمال، بأن املقبل سـيكون 
مختلفـاً تماماً، السـيما بعد الدعم 
الذي وعد به االتحـاد، وأكَد: نراهُن 
عـىل تشـكيل منتخـٍب قـادٍر عىل 
تمثيـل العراق خري تمثيل. الفتاً إىل: 
ان الجهـاز الفنـي شـّخص بعَض 
األمور املهمة من خالل مشـاركته 
يف بطولـة غـرب آسـيا، وسـنعمُل 
عـىل اسـتقطاِب مواهـب جديـدة 
وتحضريهـا، مـن بينهـا الالعبون 
يلعبـون خـارج  الذيـن  املميـزون 

العراق.

@ÂÌåbËßa@…fl@…‡n∞@Òãÿ€a@Üb•a
@µ˜íb‰€a@kÉn‰æ@äaÜ¸aÎ@?–€a

طهران/إعالم اللجنة األوملبية
أجـرى الوفد األوملبي العراقـي مؤتمراً تداولياً 
يف  الكـربى  االجتماعـات  صالـة  يف  موسـعا 
األكاديمية األوملبيـة االيرانية بحضور رئيس 
العراقيـة  رعـد  اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
حمـودي ووزير الشـباب والرياضـة االيراني 
اللجنـة  الدكتـور حميـد سـجادي ورئيـس 
األوملبية الوطنية االيرانية الدكتور سـيد رضا 
عـيل أمـريي والسـفري العراقي لـدى طهران 

الدكتور نصري عبداملحسن.

ÚõÓ–nèfl@paäaÏy
وأدار املؤتمـر، الذي إسـتغرق نحو سـاعتني 
ونصف، األمني العـام للجنة األوملبية االيرانية 
الـذي قـدم رشحـاً موجـزاً لفقـرات املؤتمر 
وتوقيتـات الحديـث وحصصه، فيمـا إنطلق 
املؤتمـر بكلمة ألقاها رئيـس اللجنة األوملبية 
االيرانية بدأها مرحبا بنظريه العراقي والوفد 

املرافق له.
وقـال أمـريي ”ان املؤتمر هـو الخالصة التي 
سـيتفق عليها الطرفان األوملبيـان يف العراق 
وإيران لرؤيتيهما بصدد أفق التعاون الريايض 
املفتوح بني الجانبـني ويف كافة التخصصات 
الفنية واالداريـة والبنيوية لجميع االتحادات 

الرياضية يف البلدين الشقيقني“.
ثـم تحـدث كل رئيس إتحـاد ريـايض إيراني 
عـن رؤيتـه يف التعاون مـع نظـريه العراقي 
وأبرز ما تضمنه إتفاق التعاون املشرتك الذي 
أبرمه، باألمس، مع نظريه العراقي الذي تاله، 
مبـارشة يف الحديـث، متنـاوالً رؤيـة االتحاد 

العراقي أو معقباً عىل حديث نظريه.

È„b‰nflg@Â«@lã»Ì@ÜÏº
ثـم تحدث رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 

العراقية رعد حمودي قائالً نيابة عن زمالئي 
رؤسـاء االتحادات الحارضيـن ومجمل الوفد 
األوملبـي العراقـي أتقـدم بالشـكر والتقدير 
واالحـرتام للدكتـور أمـريي، وأركان اللجنـة 
األوملبيـة االيرانيـة عىل ما أبـدوه من ترحاب 
وضيافـة“، مضيفـاً قولـه ”كما أسـعدتني 
كلمات الثناء واألطراء التي تقدم بها رؤسـاء 
وإعرابهـم  االيرانيـة  الرياضيـة  االتحـادات 
عـن حجـم التعـاون املقبـل مـع نظرائهـم 

العراقيني“.
وأعـرب حمودي عـن إمتنانـه لطريقة إعداد 
املؤتمـر التـداويل املوسـع كمـا أضـاف قائالً 
”ملست من أحاديث رؤساء االتحادات االيرانية 
الرغبـة االكيـدة يف التعـاون مـع نظرائهـم 
وسـعيهم الصادق لرؤية أبطـال كال البلدين 

وهم يرتقون منصات التتويج الريايض“.
وختـم حمـودي حديثـه متمنيـاً ان تتكـرر 
اللقـاءات بني قادة الرياضة يف البلدين سـواء 
يف بغـداد او طهـران سـعياً لالرتقـاء باالداء 

والنتائج لرياضيي البلدين الشقيقني.

…éÎc@÷bœ�@Û»èÌ@Übvé
ثـم تحدث وزير الشـباب والرياضـة االيراني 
الدكتـور حميد سـجادي حيث رحـب بزيارة 
حمودي والوفد املرافق له معرباً عن سـعادته 
بفتـح آفـاق التعاون املشـرتك عـىل الصعيد 

الريايض بني البلدين الشقيقني.
وبني سجادي ان إتفاق التعاون هذا سيشكل 
إنعكاساً إيجابياً عىل طبيعة االداء الريايض يف 
املنظومتني األوملبيتني يف العراق وإيران مؤكداً 
يف الوقـت ذاته بان ”تعزيـز التعاون الريايض 
بني العـراق وإيران سـيوطد أوارص العالقات 

بني الشعبني الشقيقني“.

وأضـاف ان حضوره االجتمـاع التداويل اليوم 
إنمـا هـو لعـرض خدمـات مضافـة لتدعيم 
العمل االوملبي يف العراق مستطرداً قوله  ”مع 
االسـتئذان مـن الدكتـور أمـريي يف تقديمها 
إنسـجاماً مـع مـا تقدمـه اللجنـة األوملبية 

االيرانية“.
وبني سـجادي ”ان التشـابه املناخي وتقارب 
الحـدود وطبيعـة الشـعبني الجاريـن تظهر 
تقاربـاً يف عـدد مـن االلعـاب الشـعبية التي 

يمكن إستثمار إنتشارها وإقامة مسابقاتها 
بني الرياضيني العراقيني وااليرانيني“ مقرتحاً 
والسـيارات  األركاض  سـباقات  تنطلـق  ان 
والدراجات النارية والهوائية، مثالً، من إيران 
وخطـوط نهاياتهـا يف العـراق، أو العكس“، 
العامـة  املناسـبات  ”إسـتثمار  اىل  داعيـاً 
بـني البلديـن يف امليـدان الريـايض مثلما هي 
مسـتثمرة عىل الصعيد الشعبي واالقتصادي 

وسواهما“.

ÚÌäbjn«g@bÌaáÁ
ويف ختـام االجتمـاع قـدم وزيـر الشـباب 
والرياضة االيراني الدكتور حميد سـجادي 
الهدايـا التذكارية لرئيـس اللجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقية رعد حمودي وللسـفري 
العراقـي لـدى طهران الدكتـور نصري عبد 
املحسـن، فيما قدم حمودي سـيف االمام 
عيل عليـه السـالم ودرع تذكاريـة للوزير 

االيراني.

بغداد/ الزوراء
واصل نادي الرشطة انتصاراته 
يف الدوري السلوي بعد ان تغلب 
عىل نادي زاخـو يف املباراة التي 
جمعتهمـا عـىل قاعة الشـعب 
االوىل شـهدت  ببغـداد ,الفـرتة 
تعـادل الفريقـني بنتيجة (-21

الثانيـة  الفـرتة  وكذلـك    (21
شـهدت تعادل الفريقني مجدداً 
بنتيجـة (33-33) اال ان نـادي 
الرشطة عـاد يف الفـرتة الثالثة 
لصالحـه  ليحسـمها  بقـوة 
واسـتطاع   (56-42) بنتيجـة 
نـادي الرشطة من الحفاظ عىل 

تقدمـه خـالل الفـرتة الرابعـة 
لتنتهـي املبـاراة بنتيجـة (-79

66) ليحصد العب نادي الرشطة 
حسـان عيل عبدالله لقب افضل 
العب يف املباراة بعد ان اسـتطاع 
و2  نقطـة   27 تسـجيل  مـن 

ريباوند و 2 اسيست.

بغداد/ متابعة الزوراء
 حـدد االتحـاد العراقـي لكـرة القدم 
السـاعة الحاديـة عـرش صباحا من 
اليـوم األربعـاء لتقديـم عبـد الغنـي 
شـهد لوسـائل اإلعالم. وقـال فراس 
بحـر العلـوم عضـو اتحاد الكـرة ان 
التقديـم سـيكون يف السـاعة 11 من 
صباح اليوم يف بغداد بحضور وسـائل 
اإلعالم.وأضـاف أن االتحاد سـيعتمد 

باسـتثناء  الفنـي  وجهـازه  املـدرب 
املسـاعد حيدر نجم الذي تقرر تأجيل 
تسـميته بشـكل رسـمي.وأوضح ان 
سـبب تأجيل تسـمية حيدر مساعدا 
حاليـاً هو مراعاًة لفريـق ناديه نفط 
الوسـط، مبينـاً أنه من غـري املعقول 
ان تتم تسـمية املدرب واملسـاعد من 
نـادي نفـط الوسـط ويبقـى النادي 
من غري مسـاعد.وبني ان االتحاد قرر 

اعتمـاد املـدرب حيـدر نجم رسـميا 
يـوم 10 مـن شـهر آذار ولغاية األول 
مـن شـهر نيسـان املقبلني.واكد انه 
يف حال وفـق الفريق مـع املدرب عبد 
الغني شهد يف املباراتني املقبلتني أمام 
اإلمـارات وسـوريا سـتكون جلسـة 
لالتحـاد التخاذ قرار يخـدم الطرفني 
بشأن قيادة منتخبنا للمرحلة ما بعد 

املباراتني.

ÚÓ„aÏÌá€a@Û‹«@åÏ–€bi@áÌáßa@Èj»‹fl@ÂíáÌ@ıaäÎç€aÎ@µœáËi@ıaãflbé@åÎbvnÌ@k‘‹€a@›flby
Ôöaä@áºa@›yaã€a@·v‰‹€@ôbÇ@·Ìãÿm

بغداد/ متابعة الزوراء

تمكـن فريق نادي القـوة الجوية من 

تحقيـق الفـوز عىل ضيفه سـامراء، 

مساء امس الثالثاء، ضمن منافسات 

الجولـة 21 من الـدوري املمتاز لكرة 

القدم.

بالتعـادل  االول  الشـوط  وانتهـى   

السـلبي من دون اهداف، ويف الشوط 

الثانـي سـجل القوة الجويـة هدفني، 

جاء الهـدف االول عـن طريق الالعب 

صفاء هـادي بالدقيقـة 56 من عمر 

اللقـاء، ويف الدقيقـة 59 جـاء الهدف 

الثانـي للجويـة عـن طريـق الالعب 

مهدي بوكايس.

وبهـذه النتيجـة رفـع القـوة الجوية 

رصيده للنقطـة 38 باملركز الخامس، 

وتجمـد رصيد سـامراء عنـد النقطة 

الخامسة باملركز االخري.

ودشـن فريق الـزوراء ملعبـه الجديد 

بالفوز عىل ضيفـه الديوانية (2-0)، 

مساء امس الثالثاء.

وسجل عالء مهاوي أول أهداف فريقه 

يف الدقيقة 22، بعـد تالعبه بأكثر من 

العـب مـن فريـق الديوانيـة، ليدخل 

سـجالت النـادي، كصاحـب البصمة 

األوىل يف امللعب الجديد.

قـدوح  محمـد  اللبنانـي  وضاعـف 

الهـدف  وأضـاف  للـزوراء،  النتيجـة 

الثاني لفريقـه يف الدقيقة 49، ليضع 

أول بصمة له منـذ انضمامه للكتيبة 

البيضاء، يف مرحلة اإلياب من الدوري 

املحيل.

وأجرى أيوب أوديشـو مـدرب الزوراء 

عـدة تغيـريات، بـإرشاك أحمد فاضل 

عـىل  للمحافظـة  محمـد  وحيـدر 

النتيجة.

ولم ينجح تالميذ مدرب الديوانية حمزة 

هادي يف تشكيل أي خطورة عىل مرمى 

عيل ياسـني، لتنتهي املبـاراة بانتصار 

ثمني ألصحاب األرض بثنائية نظيفة.

وسـبقت املبـاراة احتفاليـة افتتـاح 

ملعب الزوراء وسـط حضـور العديد 

مـن الشـخصيات الرياضيـة ونجوم 

الكرة العراقية. 

وبهذا االنتصار استعاد الزوراء وصافة 

الرتتيب برصيـد 42 نقطة، فيما بقي 

الديوانية يف املركز الثامن عرش برصيد 

16 نقطة.

وافتتح ملعب الزوراء رسـمياً وسـط 

حضور رسمي وجماهريي فاق ال16 

ألف متفرج، ليدخل ملعب النادي األكثر 

جماهرييـة يف العراق الخدمـة تزامناً 

مع إقامة مباراة أصحاب األرض أمام 

الديوانية، ضمن منافسات الجولة 21 

من الدوري العراقي املمتاز.

االفتتـاح  حفـل  فقـرات  وتضمنـت 

الـزوراء  نجـوم  اسـتذكار  املبسـط، 

السابقني والراحلني، عرب عرض تقرير 

موسع عرب شاشتي امللعب.

وبعدهـا تم رفـع صور نجـم الزوراء 

واملنتخب العراقي الراحل أحمد رايض، 

يف مدرجـات امللعـب التـي انقسـمت 

ألوانهـا إىل األسـود واألبيـض ”الـزي 

األسايس واالحتياطي“ للنادي.

ومع هبوط املظيل يف منتصف امللعب، 

دخل العبو الزوراء وضيفهم الديوانية 

إىل جانب عدنان درجال وزير الشباب 

والرياضة مع فالح حسن رئيس نادي 

الـزوراء، وحسـني العنكـويش رئيس 

إدارة الديوانية، وتم أيضا إبرام انتقال 

ملكيـة امللعـب مـن الـوزارة إىل نادي 

الزوراء.

وقبل إطالق صافـرة البداية للمباراة، 

فضلـت إدارة الـزوراء أن يركل فيصل 

رضبـة  رايض  أحمـد  الراحـل  نجـل 

البدايـة، يف ملسـة وفاء مـن النادي إىل 

هدافهم التاريخي.

وخيـم التعادل السـلبي، دون أهداف، 

عـىل لقاء نفط الوسـط وضيفه نفط 

ميسان.

ونجـح حـارس نفـط ميسـان عالء 

أحمد يف تقديم مباراة كبرية ليسـاهم 

يف حمايـة مرمـى فريقه مـن أهداف 

محققـة، لينجح املـدرب أحمد خلف 

باقتناص أول نقطة له بعد اسـتالمه 

مهمة تدريب نفط ميسان.

ويف املقابـل، لـم يتمكـن حيـدر نجم 

مـن قيـادة نفـط الوسـط إىل الفوز، 

بعدمـا توىل املهمة بدال من املسـتقيل 

عبـد الغني شـهد، الـذي توجه صوب 

املنتخـب الوطنـي، وأكتفـى بنقطـة 

وحيـدة رغم وجود أسـماء بـارزة يف 

قائمته يف مقدمتهم الهداف مهند عبد 

الرحيم. 

وبهذا التعادل، ظل نفط الوسط رابعاً 

برصيد 39 نقطـة، فيما أصبح رصيد 

25 نقطـة يف املركـز   نفـط ميسـان 

الحادي عرش.

وتعـادل فريقـا أمانـة بغـداد وأربيل 

بنتيجـة 1ـ  1، يف املبـاراة التـي جرت 

امس الثالثاء.

افتتح جبار كريم التسـجيل ألصحاب 

األرض يف الدقيقة 6 من زمن الشـوط 

األول، بعـد اسـتغالله لكـرة عرضية، 

ولعبها بمهارة يف شـباك أربيل وسـط 

تفاعل من مدربه عصام حمد الذي بدأ 

املباراة بطريقة هجومية.

لكن شريكو كريم، أعاد رسيعا فريقه 

أربيـل للمبـاراة عـرب تسـجيله هدف 

التعـادل يف الدقيقـة 8 ، عندما انربى 

لركلـة الجـزاء التي تسـبب بها أيضا 

بعد عرقلته من قبل الحارس رسهنك 

محسـن ليضعها عىل يساره بطريقة 

جميلة، معلنا عن بداية مثرية للقاء.

وسـنحت أكثـر مـن فرصـة لطـريف 

املواجهة عىل مدار شوطي املباراة، إال 

أن سـوء التنفيذ تسبب يف بقاء نتيجة 

املبـاراة عىل حالهـا واالكتفاء بنقطة 

التعادل.

وبهـذا التعادل، اسـتعاد فريـق أربيل 

الرتتيـب العـارش برصيـد 25 نقطة، 

فيمـا أصبح رصيـد أمانة بغـداد 20 

نقطة باملركز الخامس عرش.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
صـدر حديثا  املؤلـف الرابع بعنـوان ( اإلعالم 
الريايض االكاديمي ) لعضـو الهيئة العامة يف 
االتحاد العراقـي للصحافـة الرياضية الزميل 
للدكتـور عيل عبد الحسـني القريـيش من دار 
الفـرات للثقافة واالعالم، حيث سـبق للزميل 
القرييش تأليف ثالثة كتب هي االعالم الريايض 
املـدريس 2017، العالقـات العامـة يف األنديـة 
واملؤسسات الرياضية 2019، رشوط ومعايري 

تصميم برنامج إلكرتوني 2020 ، امنياتنا بالتوفيق والنجاح للدكتور 
القرييش يف محطاته املهنية املقبلة.
 ******************

املحرر يف القناة العراقيـة االخبارية الزميل 
محمد خليل، احتفل بعيـد ميالده قبل ايام 
قليلـة، خالـص االمنيـات لزميلنـا بالعمر 
املديد ومواصلة النجاح يف حياته ومشـواره 

املهني.
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بعد 8 أشهر من األزمة القلبية التي 
تعرض لها خالل أمم أوروبا، خاض 
الدنماركـي كريسـتيان إريكسـن، 
برنتفـورد  نـادي  وسـط  العـب 
اإلنكليزي، مباراة ودية للمرة األوىل 
ضـد فريـق سـاوثند مـن الدرجـة 
الرابعـة يف اليـوم الـذي احتفل فيه 

ببلوغه الثالثني من عمره.
بعد 8 أشهر من األزمة القلبية التي 
تعرض لها خالل أمم أوروبا، خاض 
الدنماركـي كريسـتيان إريكسـن، 
برنتفـورد  نـادي  وسـط  العـب 
اإلنكليزي، مباراة ودية للمرة األوىل 
ضـد فريـق سـاوثند مـن الدرجـة 
الرابعـة يف اليـوم الـذي احتفل فيه 

ببلوغه الثالثني من عمره.

وقـال برنتفـورد يف بيـان رسـمي: 
”خـاض كريسـتيان إريكسـن أول 
مباراة له بألوان برنتفورد بعد ظهر 
اليوم عىل مدى سـاعة كاملة خالل 
فـوز الفريق عـىل سـاوثند يونايتد 

2-3 وراء أبواب مغلقة“.
الوسـط  العـب  ”كان  وأضـاف: 
الدنماركي نشيًطا ونجح يف تمريرة 
حاسـمة للهدف االول الذي سـجله 
جـوش دا سـيلفا صاحـب ثالثيـة 

خالل املباراة“.
وكان إريكسن خضع لزراعة جهاز 
تنظيم رضبات القلـب، وهو جهاز 
ملنع خطر املـوت املفاجئ. وبعد أن 
ترك فريقـه االيطايل إنرت ألن قوانني 
االتحاد االيطايل ال تسمح اللعب بعد 

زراعة هكذا جهاز، بـدأ الدنماركي 
رحلـة عودتـه إىل املالعـب بخوضه 
التمارين مع فريقه السابق أياكس 
أمسرتدام الهولندي، قبل االنضمام 
رسـمًيا اىل برنتفـورد خـالل فـرتة 

االنتقاالت الشتوية.
الدانماركي  وكان مدرب برنتفورد، 
تومـاس فرانـك، أعلـن أن العـودة 
املالعـب  إىل  إلريكسـن  الفعليـة 
”سـتكون إجراء تدريجًيا عىل مدى 

أسبوع، أسبوعني أو ثالثة“.
وأضـاف: ”لم يتدرب مـع أي فريق 
منذ 7 أشـهر وأعتقد أنـه من املهم 
عـدم تعرضـه ألي إصابـة طفيفة 
مـل  تفر
عودتـه“، 

مشريًا إىل أن األمر يتطلب املشاركة 
لبضع دقائق خالل مباراة ودية قبل 
أن ينخرط مع املجموعة املحرتفة يف 

الـدوري اإلنكليـزي املمتـاز“.
تعرضـه  بعـد  إريكسـن  واحتـاج 
للسـكتة القلبية خالل املباراة األوىل 
الصيـف  أوروبـا  كأس  يف  لبـالده 
املايض ضد فنلندا، اىل إعادة إنعاش 
عـىل أرض امللعب قبل أن يسـتكمل 
تعافيـه يف املستشـفى، حيـث تـم 
تثبيـت جهـاز تنظيم دقـات القلب 

داخل جسمه.
وحامت الكثري من التساؤالت بشأن 
مستقبل إريكسن وإمكانية عودته 
اىل املالعـب، لكنه وجـد اآلن الفريق 

الذي سيمنحه الفرصة مجدًدا.

بلغ اإلسـباني كارلـوس ألكاراز ثمـن نهائي 
بطولـة ريـو دي جانـريو املفتوحـة للتنس، 
بعد فوزه عىل مواطنـه خاومي مونار 2-6 

و2-6 و6-1.
وحقـق ألـكاراز ”ريمونتـادا“ رائعة بعد 
سقوطه يف املجموعة األوىل ليقلب الطاولة 
عىل مونار بعد مباراة استغرقت ساعتني 

و15 دقيقة.
صاحـب  اإلسـباني  الالعـب  وأوىف 
الــ18 عامـا واملصنـف 29 عامليا 
بوعده بتقديـم ”أمور عظيمة“ يف 

ريو دي جانريو، بعدما أطاح بمنافسه املصنف 89 
عامليـا، والذي حرمه العام املـايض من بلوغ نهائي 

مايوركا ذات الـ250 نقطة.
وسـيواجه ألـكاراز يف ثمـن النهائـي الفائـز مـن 
مواجهة األرجنتينـي فيدريكو ديلبونيس (املصنف 
37 عامليا) والكولومبي دانييل جاالن (املصنف 112 

عامليا).
وحـال تخطيـه ثمن النهائي، سـيواجه ألـكاراز يف 
ربـع النهائي عـىل األرجح منافسـه اإليطايل ماتيو 
برييتيني، املصنف السـادس عامليا واملرشـح األول 
للقب.ويعد ألكاراز أصغر العب يدخل قائمة أفضل 
40 العبـا، منـذ أن فعـل رافائيل نـادال ذلك يف عام 

.2004

ن يشـعر الفرنيس  عثما
نجـم  ديمبـيل، 
 ، نة شـلو بر

عقـب  بالراحـة 
مع  استمراره  البارسا قرار 
نهايـة  املوسم.حتـى 

وينتهـي عقـد ديمبـيل، مـع برشـلونة 
الصيف املقبـل، ورفـض الالعب عروض 
التجديد أو الرحيل عن ”كامب نو“، وأرصَّ 
عىل استكمال املوسم بقميص البلوجرانا.
ووفًقا لصحيفة ”سبورت“ اإلسبانية، فإن 
ديمبيل عاد إىل قائمة برشلونة أمام أتلتيكو 

مدريـد، وحصل عـىل بعـض الدقائق ضد 
إسبانيول، عقب أزمة تجديد عقده ورفضه 
الرحيـل يف املريكاتو الشتوي.وأشـارت إىل 
أن ديمبـيل يـدرك غضـب إدارة برشـلونة 
مـن بقائه، وأن املـدرب تشـايف هرينانديز 
يتضامن مع سياسـة النادي، لكن الالعب 
يحتفـظ باألجواء اإليجابية، ولم يفتعل أي 
موقف سلبي منذ عودته للحسابات الفنية.
وأوضحت أنَّ ديمبيل سعيد يف برشلونة أكثر 
مـن أي وقت مـىض، ويسـتمتع بانضمام 
الجابونـي بيـري إيمرييـك أوباميانج، الذي 
كان زميلـه أيًضـا يف بوروسـيا دورتموند.

يـرتك  ال  ديمبـيل  إن  ”سـبورت“  وقالـت 
املهاجم الجابوني، ويشعر بالراحة يف غرفة 
مالبس برشلونة، وال يخرب أي شخص بأنه 
حصل عىل نهاية سيئة لعالقته مع النادي.
وأضافـت أن ديمبـيل يرتبط أيًضـا بعالقة 
جيـدة مع الفرنسـيني كليمنـت لينجليت، 
وصامويل أومتيتي، وينسجم بشكل خاص 
مـع الالعبني الصغار ويحـب املزاح معهم.
وقـال مصدر مـن غرفة املالبـس ”ديمبيل 
يصل النـادي ويتدرب مثـل أي العب آخر، 
وال يالحظـه أحد، ألنه ال ُيحدث أي ضجيج 

ولم يتغري سلوكه“.

يعتزم االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) 
تغطيـة تكاليـف تذاكـر أكثر مـن 30 ألف 
مشـجع يف املباريـات النهائيـة ملسـابقتي 

الرجال والسيدات هذا العام.
ونقلـت وكالة األنبـاء الربيطانيـة (بي أيه 
ميديا) عن (يويفا) قوله: إن 10 آالف تذكرة 
ستكون متاحة لنهائي دوري أبطال أوروبا، 

و8 أالف تذكرة لنهائي الدوري األوروبي.
عـالوة عـىل 6 آالف تذكـرة لنهائـي دوري 
املؤتمـر األوروبـي، ونهائـي دوري أبطـال 
أوروبا للسـيدات، حيث سيتم املساواة فيما 

بني الفريقني طريف املباراة النهائية.
وجاء قرار (يويفا) تقديرا لدعم الجماهري، 
الذين وصفهـم برشيان الحيـاة للعبة كرة 
القدم، خالل أزمة فريوس كورونا املستجد.
وكان للجماهـري دور كبرية يف فشـل فكرة 
إقامة دوري السوبر األوروبي، والتي كانت 

قـد تعرضـت النتقـادات أيضا مـن جانب 
(يويفا) سابقا.

ولن تكلف تلك الخطوة األندية املتنافسة أي 
يشء، والهدف هو أن تقوم األندية بمكافأة 
جماهريها من خالل التذاكر، وألزم (يويفا) 
األنديـة بعدم منح التذاكر للرعاة أو رشكاء 

أو مسؤويل النادي.
كما أوضـح (يويفا) تفهمه ألزمة التضخم 

املنترشة يف جميع أنحاء أوروبا حاليا، معلنا 
أنـه سـيحدد مبلـغ 70 يـورو (79 دوالر) 
و180 يورو سـعرا للنهائيات الــ3 املقبلة 
2022 و2023 و2024، األمـر الذي يتماىش 

مع األسعار املعمول بها منذ عام 2020.
وقال أليكسـاندر سيفرين، رئيس (يويفا): 
”جماهـري كـرة القـدم هم رشيـان الحياة 
بالنسـبة للعبـة، ونعتقـد أن ذلك سـيكون 
طريقـة رائعة لكي نعلـم بالصعوبات التي 
مـروا بها خـالل العامني األخرييـن، وكيف 
تمكنـوا رغم ذلك من دعـم فرقهم ومتابعة 

شغفهم رغم غيابهم عن املالعب“.
وأضـاف رئيس يويفـا: ”تلعـب الجماهري 
دورا هامـا يف تطوير كرة القـدم، وال بد لنا 
أن نضمـن للمشـجعني املخلصـني السـفر 
لفرقهـم  التاريخيـة  اللحظـات  لحضـور 

املحبوبة بأسعار معقولة“.

يستعد بوروسيا دورتموند لخوض مواجهة مهمة 
ضد جالسـكو رينجرز اإلسكتلندي، غدا الخميس، 

يف ذهاب دور خروج املغلوب بالدوري األوروبي.
وتحـوم الشـكوك حـول قـدرة املهاجـم النرويجي 
إيرلينـج هاالند عـىل اللحـاق بمباراة فريقـه، نظرا 

لغيابه منذ عدة أسابيع بسبب إصابة عضلية.
ووفقا ملوقع قناة ”سـبورت1“، فـإن صاحب الـ21 
عاما لم يسـتطع التدرب بشكل كامل مع باقي 

زمالئه، اليوم اإلثنني.

واسـتبعد املوقع لحاق الـدويل النرويجـي باملواجهة 
املرتقبة ضد رينجرز يف اليوروبا ليج.

إىل   “Ruhr Nachrichten” صحيفـة  أشـارت  كمـا 
تواجـد هاالنـد يف مقـر التدريبـات مع جـون حداد، 
أخصائي العالج الطبيعي، ملواصلة خضوعه للربنامج 

التأهييل.
ولن يقترص األمر عىل هاالند، حيث من املتوقع غياب 
الثنائي تومـاس مونييه وماريوس وولف عن املباراة 

املقبلة بسبب اإلصابات.

قّرر االتحاد الدويل لكـرة القدم إعادة مباراة الربازيل 
وضيفتهـا األرجنتني ضمـن تصفيـات كأس العالم 

FIFA قطر 2022.
وأشار فيفا إىل أّن موعد ومكان املباراة (التي توقفت 
عقب انطالقها بسـبب مشـاكل تتعلـق بربوتوكالت 

كورونا) سيحدد يف وقت الحق.
كمـا أوضح فيفا أنه غرّم كل من االتحادين الربازييل 

واألرجنتيني.
ولـم يمِض عـىل بداية اللقـاء الذي جـرى يف أيلول/

سـبتمرب الفائت سـوى خمـس دقائق حتـى اقتحم 
ممثلون من السـلطات الصحية الربازيلية امللعب ما 
أدى اىل جـدل كبـري دخل عـىل إثره العبـو األرجنتني 
غرفـة املالبس ولم يعـودوا اىل أرض امللعب ما أدى اىل 

توقف املباراة نهائياً.
وكان الهدف من دخول السـلطات الصحية املطالبة 
بسحب ثالثة العبني من التشكيلة األساسية للمنتخب 
األرجنتيني بسبب مزاعم تواجدهم يف إنكلرتا يف األيام 
الــ14 األخـرية التي سـبقت وصولهـم إىل الربازيل، 

وبالتايل يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.
وطغـت حالة من عـدم اليقني بشـأن وضـع أربعة 

العبني أرجنتينيـني محرتفني يف إنكلرتا بعدما أوصت 
السـلطات الصحيـة الربازيليـة بإدخالهـم الحجـر 

الصحي قبل ساعات معدودة عىل بداية اللقاء.

وبعـد مشـاورات عدة بـني مختلف األطـراف وبقاء 
املنتخب األرجنتيني يف غرف املالبس زهاء 3 ساعات، 

غادر أعضاء األخري امللعب بعد حوايل ساعة.

وأعلن االتحـاد الربازيـيل لكرة القـدم اعرتاضه عىل 
قرار االتحاد الدويل لكرة القدم ”فيفا“ بإعادة مباراة 
راقيص السـامبا مع األرجنتـني، يف تصفيات أمريكا 

الجنوبية املؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.
وقال الفيفا إنه سـيحدد الحقا موعد ومكان املباراة 
التي ألغيت بسـبب مشـاكل تتعلق بفريوس كورونا، 

كما تم تغريم االتحادين الربازييل واألرجنتيني.
وعلق االتحاد الربازييل، يف بيان عىل موقعه الرسمي: 
”يعلـن االتحـاد عـدم موافقتـه عـىل الحكـم الذي 
نرشتـه لجنة االنضبـاط يف الفيفا، الخـاص بمباراة 

األرجنتني“.
وأضاف: ”يسـلط االتحاد الضوء أيًضا عىل أنه طلب 
بالفعـل أسـباب القـرار من الفيفـا، وبعـد التحليل 
من قبل القسـم القانوني ورئاسـة االتحاد، سنلعن 

اإلجراءات التي سيتم اعتمادها بعد ذلك“.
وألغيـت مبـاراة الربازيـل واألرجنتني، يف سـبتمرب/ 
أيلـول املـايض، حيـث توقفت بعـد بدايتهـا بنحو 7 
دقائق، بعد اقتحام مسؤويل وزارة الصحة الربازيلية، 
أرض امللعـب، مطالبني بخروج 4 العبني من منتخب 

األرجنتني لرضورة تواجدهم يف الحجر الصحي.
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اختري البولندي، سـيمون مارتشـينياك، حكًمـا ملباراة ذهاب 
ثمـن نهائي دوري أبطـال أوروبا، بني إنرت ميـالن وليفربول، 
املقررة اليوم األربعاء.ويسـاعد مارتشـينياك يف مهمته، باول 
سـوكولنيكي وتوماس ليسـتكيفيتش، بجانب الحكم الرابع 
باول راشكوسكي، مع تويل توماس كوياتكوفسكي وبارتوس 
فرانكوفسـكي لتقنية الفار.أما مواجهـة بايرن ميونيخ ضد 
ريد بول سـالزبورج، التي ستقام هي األخرى اليوم األربعاء، 
تقرر إسـنادها إىل اإلنجليزي مايكل أوليفـر (36 عاًما) الذي 
يحكم دولًيا منذ 2012.وسيعاون أوليفر يف مهمته، ستيورات 
بـريت وسـيمون بينيت، بجانـب الحكم الرابـع ديفيد كوت، 

ويتوىل كريس كافانا ودارين إنجلند تقنية الفار.

لطاملـا كان بايـرن ميونيخ من الفرق املرشـحة للقـب، وتأتي 
مواجهـة دوري األبطال اليوم من أجل نسـيان هزيمة السـبت 
املايض يف البوندسـليجا أمام بوخوم (2-4)، الذي سـجل أربعة 
أهداف يف الشـوط األول، خالل 30 دقيقـة تقريبا بني الدقيقتني 
14 و44.وكانت هذه ثاني هزيمة للفريق البافاري يف آخر خمس 

جوالت، وذلك قبل مواجهة سالزبورج.
وسـيلعب بايرن أمـام فريق املهاجم أديمي، حارض ومسـتقبل 
املنتخب األملاني ومنافسه املبارش اآلن وخالل شهور قليلة، حني 

يصبح انضمامه لبوروسيا دورتموند حقيقة.
وحني يواجه ليفربول اليوم األربعاء، سيكون قد مىض نحو عقد 
عىل آخر ظهور إلنرت يف ثمن نهائي دوري األبطال، وتحديدا يف 13 
مارس/آذار 2012 حني سـجل برانداو هدفا (1-2) ملارسـيليا، 
ليتأهل الفريق الفرنيس عىل حساب نظريه االيطايل، بطل أوروبا 
قبلهـا بعامني يف 2010-2009، والـذي اختفى بعدها رسيعا يف 
التشـامبيونز.منذ ذلك الحني، لم يلعب إنرت بعدها ثمن النهائي، 
ويسعى للعودة لدربه امليضء، وهو يشء ليس بالهني خاصة أنه 

سيواجه ليفربول، بطل املسابقة ست مرات، آخرها يف 2019.

أوضح لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونيخ، رس 
اتخاذ املدافع األملاني نيكالس سـويل، قرارا بالرحيل 

عن النادي البافاري صوب غريمه بوروسـيا دورتموند 
بمجرد انتهاء عقده بنهاية املوسم.

وأعلـن دورتموند مؤخـرا حصوله عـىل توقيع صاحب 
الــ26 عاما بدايـة من يوليو/ تمـوز املقبل، يف صفقة 
انتقـال حر، وذلك بعدما رفض الالعب تجديد عقده مع 

ناديه.
وخـالل ترصيحـات أبرزهـا موقـع ”سـبورت1“، أكد 
ماتيوس أن رحيل سويل لم يكن ألسباب مالية، مضيفا: 
”يبدو أن شـيئا ما حدث بينه وبني بعض األشـخاص، 

وهو ما لم يعجبه“.
وأردف: ”لقد تعرض للكثري من االنتقادات، وأصبحت 
هناك مناقشـات حول وزنه الزائد، لكن لم يخرج أي 
شـخص يف بايرن للدفاع عنه، بينمـا حظي العبون 
آخـرون بالحماية، فيما ترك سـويل وحيدا، وأظن أن 

ذلك كان عامال حاسما“.
واستبعد ماتيوس حصول الدويل األملاني عىل عرض مايل 
أفضـل من دورتموند، مشـريا إىل تلقيـه أيضا عرضني 
مغريني مـن إنجلرتا، أحدهما من نيوكاسـل يونايتد، 

حيث كان يمكنه الحصول عىل أموال أكثر هناك.
وأتـم: ”لـريوي سـاني وكينجسـيل كومـان شـعرا 
بحماية النادي لهما، بينما ُترك سويل بمفرده يف وجه 
االنتقادات، بينما لم أشـعر أن هناك من أحاطه بذلك 
ووضـع ذراعه عىل كتفه لحمايتـه، والالعب يحتاج 

لذلك بغض النظر عن راتبه.
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باريس/متابعة الزوراء:
يسـعى الصحفيون بشكل يومي إىل البحث عن 
أفكار فريـدة من نوعها أو الوصـول إىل خيوط 
قصص عابرة للحدود تؤّدي إىل قصِص مساءلٍة 
مهّمـة، إال أّنهم ال يتابعونهـا ملعوقات عدة من 
بينهـا عدم امتالكهم الخربة الكاملة يف الخوض 
يف غمـار الصحافـة االسـتقصائية أو مفهـوم 

الصحافة عرب الحدود.
يف هذا التقرير املعّمق، تقّدم شـبكة الصحفيني 
الدوليـني نصائـح وأدوات، كمـا تجيـب عـىل 
تسـاؤالت تتعلق بكيفية وضـع فكرة وصياغة 
الفرضيـة إلجـراء تحقيـق تعاونـي، إضافـة 

للمتابعة والتحقق، وصوالً إىل املنتج النهائي.
يف البدايـة ولكـي تكـون صحفياً اسـتقصائياً 
ناجحاً بالتحقيقات العابرة للحدود، وقادراً عىل 
التكّيـف مع التحديات التـي تفرضها النزاعات 
العاملية واملتطورة يف مجال الجريمة، والفسـاد 
والقضـاء عىل البيئـة، فإنه من الـرضوري أن 
يكـون لديـك الرغبـة يف التعـاون مـع اآلخرين 

والتحّيل باملنهجية والحفاظ عىل السالمة.
تقـوم الصحافـة عرب الحدود عـىل التعاون بني 
صحفيـني يعملـون يف نفـس املجـال مـن دول 
مختلفـة، للبحث حول قصة أو موضوع معنّي. 
يتحّدون، يراجعون صحة املعلومات ويتبادلون 
النتائـج، يجمعون ما توصلوا اليه من معطيات 
ويتأكـدون مـن صحتها، ثـم ينـرش كل منهم 
تقاريـر عـىل مجموعاتهم الفردية املسـتهدفة 

عىل املستوى املحيل، الوطني أو اإلقليمي.
وينصـح خـرباء بـرضورة االطـالع عـىل دليل 
الصحافة االسـتقصائية. هـذا الدليل تّم نرشه 
مـن قبـل املؤسسـة األملانيـة كونـراد أديناور 
شـتفتونج. وهو أحـدث إصدار عاملـي وُصّمم 
للصحفيـني الذيـن يواجهـون قوانـني إعالمية 
قمعية وانعدام الشـفافية ومصـادر محدودة، 
إنـه متـاح بلغـات عـّدة وكموقـع تفاعيل عىل 
شـبكة اإلنرتنـت، وهـو يتخـذ منحـى خطوة 
بخطوة، ويقّدم اقرتاحات مثًال: بعد طرح فكرة 
ملموسـة، وإنشـاء فرضية، يعّد تعيني املصدر 

هـو املرحلة التاليـة من عملية إعـداد التقارير 
االستقصائية.

هنـاك بعض الطـرق للعثور عـىل قصة تصلح 
للعمل عرب الحدود، أولها هو النبش يف القصص 
املحليـة ذات االرتبـاط الـدويل بشـكل أو بآخر، 
وبالحفر يف تفاصيلها بعمـق من أجل الوصول 

إىل جوانب تتعلّق بدول أخرى.
طريقة أخرى تتمثل يف متابعة األخبار والقضايا 
املشـرتكة بني بلديـن أو أكثر، مثـل االتفاقيات 
وعمليات التهريب الحدودية والتهرب الرضيبي 
وغسـيل األمـوال والتجـارة الدوليـة، والهجرة 
غـري الرشعيـة. ومن أبـرز التحديـات يف تنفيذ 
التحقيقات العابرة للحـدود، هو البحث املعمق 
حول موضوع القصـة، والوصول إىل أدلة تثبت 
فرضيتـك حيـث تعتمـد مصداقيتـك عـىل دقة 

معلوماتك ووثائقك.
ولكـن كيف يمكن الوصـول اىل فكرة وتحويلها 

لقصة تحقيق عابر للحدود؟
تتمثـل املهمة األوىل للصحفـي يف الحصول عىل 
ملخص عام للفكرة محل االسـتقصاء، وجمع 
واملتورطـني  الضحايـا  وتحديـد  املعلومـات، 
األساسـيني يف موضوعـك، كمـا يتوجـب عـىل 
الصحفي جمع أكرب قـدر ممكن من املعلومات 
املتورطـني، ووضـع خريطـة للمصـادر  عـن 

البرشية.
يقول خرباء، إّن الحصول عىل إجابات لألسـئلة 
التالية يحفز ويضبط عملية التحقيق ويساعد 

عىل صياغة السؤال كفرضية:
ما الـذي تريـد معرفته حًقـا؟ ما الـذي تبحث 

عنه؟
هل توجد وثائق خاصـة بفكرة التحقيق، وهل 

يمكن الوصول إىل بيانات عامة وأين؟
 أين يتم حفظ الوثائق والبيانات؟ 

من هم املتورطون يف القصة؟ 
ما هي العواقب؟

من املستفيد ومن هم الضحايا؟
بعد االنتهاء مـن البحث، تعترب املقابلة كواحدة 
مـن أكثـر األدوات فعاليـة يف صنـدوق أدوات 
املحقـق، حيث أن االسـتعداد الجيد واإلسـتماع 
الدقيـق همـا مفتـاح النجـاح. وللحصول عىل 
هـذه  حـول  ومعلومـات  إضافيـة  إرشـادات 
العنـارص بالتفصيل، انظـر إىل صفحة مصادر 
االسـتقصائية  للصحافـة  العامليـة  الشـبكة 

(GIJN) حول إجراء املقابالت.
الوصول إىل املصادر: تتطلب معظم التحقيقات 
معرفـة مبـارشة باملصـادر والخـرباء املوثوق 
بهـم ومنظورهـم، ولكن يمكن إيجـاد مصادر 

محتملة وهم:

 الخـرباء، أولئـك الذيـن تحدثـوا أو كتبوا حول 
املوضوع.

األطراف املتأثرة من جميع الجهات.
أشخاص يف مجموعات مرتبطة باملوضوع، مثل 

املجموعات املدنية أو املهنية.
األشـخاص املشـاركون سـابًقا يف املوضـوع، 

مثًال: 
موظفون سابقون.

املنظمات الحقوقية.
التقارير الدولية.

ومـن الـرضي أن تتـّم عمليـة التوثيق بشـكل 
ممنهج ودقيق: سواء كنت تبحث عن معلومات 
عـرب اإلنرتنـت أو تتحـدث مـع أشـخاص، من 
الرضوري االحتفاظ بسـجالت جيدة. تأكد من 
أنه يمكنك اإلشارة إىل مصدر املعلومات وإثبات 
دقتهـا واالحتفـاظ بسـجالت البحـث وجهات 
االتصـال الخاصـة بـك. ويف كتّيـب الّصحافـة 
االسـتقصائّية الذي قّدمه نيلس هانسون وهو 
محرٌر اسـتقصائيٌّ مسـتقٌل حائٌز عىل جوائز، 
وتمتـّد خربتـه ألكثر من ٣٠ عاًمـا يف الصحافة 
االسـتقصائية، قـّدم مجموعـة مـن النصائح 

خالل عملية التحقق من بينها:
اسـتخدم الوثائـق األصلّيـة: عندمـا يكون من 
املمكن الحصول عىل الوثائق املبارشة، ال ينبغي 

قبول أّي يشٍء آخر.
أبـِق عىل مسـافٍة بينـك وبني الّضحايـا: ال يهّم 
كم أنت مقتنع بمـا يقوله الضحايا، ال تأخذ ما 
يقولونه عىل أّنـه حقيقة ما لم يكن من املمكن 

ُق منه. التحقُّ
 تجّنب األحـكام التقديرّية التي يصُعب إثباتها: 
املبالغـة يف االسـتنتاجات قد يخلق مشـاكل ال 

لزوم لها.
 كْن شـفاًفا حيال أوجه القصـور: كن واضًحا 
مع الجمهور حيال ما ال تعرفه. حذاِر من إغراء 
الّتلميـح إىل يشء ال يمكنـك إثباته. الّشـفافية 
تعّزُز مصداقّيتك، ال سّيما عندما تكون رصيًحا 

بشأن أوجه القصور.
بعـد اإلنتهاء مـن جمـع املعلومـات وتدقيقها 

يمكـن اآلن كتابـة التحقيق، وهنـا يتطلب من 
الصحفـي التفكـري يف تسلسـل التحقيـق. إن 
الشـكل التنظيمـي املجـرب واملعتـاد هو رسد 
القصـة برتتيب زمني. لكّن أشـكال التسلسـل 
األخـرى يمكـن أن تنجـح أيضـاً. قبـل البدء يف 
الكتابة، يسـاعد املخطط التفصييل عادة حتى 

لو تغري يف وقت الحق.
وهنا يمكن للصحفيني اإلطالع عىل دليل تقارير 

التحقيقات االستقصائية:
 Journalism Essentials - American Press
Institute: وهو أحد أهم املصادر ويقّدم املبادئ 
األساسية للصحفيني االستقصائيني من معهد 
الصحافـة األمريكي، مع فصول حول ما يفعله 
الصحفيون وموضوعيتهـم ودقتهم. ويتضّمن 
١٠ فصول وثالث دراسات حالة. تشمل املواضيع 
أدوات البحث، والبيانات، واملحتوى الذي ينشئه 

املستخدم، واألخالقيات عرب اإلنرتنت.
دليـل  وهـو   :Data Journalism Handbook
صحافـة البيانات وهنـاك العديد مـن املصادر 
حول كيفية إجراء البحث باسـتخدام البيانات. 
إّنه دليل شامل للغاية الستخدام البيانات كجزء 

من التحقيق.
 Safety Kit - Committee to Protect
Journalists: يوّفـر دليل لجنة حماية سـالمة 
الصحفيني، مجموعة أدوات لحماية الصحفيني، 
مكونة من أربعة أجزاء وصادرة عن اللجنة عام 
٢٠١٨ للصحفيـني وغـرف األخبـار. ويتضّمن 
معلومـات السـالمة األساسـية حـول مـوارد 
وأدوات السـالمة البدنية والرقمية والنفسـية. 
هـذا الدليل متوفر بعـدد من اللغـات من بينها 

اللغة العربية.
يـرشح   :Arena for Journalism in Europe
دليل الصحافة التعاونية عرب الحدود لـربيجيت 
 Arena for Journalism in مديـرة  ألفتـري، 

Europe، طريقة إنتاج قصة عابرة للحدود.
 A Guide to Fact-Checking Investigative
Stories: وهـو دليـل باللغـة العربية يختص يف 
فحـص الحقائـق يف القصـص االسـتقصائية 

لـنيلـس هانسـون وهـو محـرٌر اسـتقصائي 
مستقل حائز عىل عدة جوائز. ويشري الدليل إىل 
أهمية فحص كّل الحقائق، حتى تلك التي تبدو 
ْق مرًة أخرى من  غري مؤذية، وإىل رضورة التحقَّ
األسـماء والعناوين والّتواريخ واألرقام وكّل ما 
ق منه. وهذا يشـمل االقتباسـات،  يمكن الّتحقُّ

ويقّدم مجموعة نصائح لفحص الحقائق.
  Model Curricula for Journalism Education
أي بمعنـي مناهج نموذجيـة لتعليم الصحافة 
وهـو دليل يسـتهدف كلية الصحافـة يف الدول 
النامية والديمقراطيات الناشئة. ويقّدم الدليل، 
الذي وضعته اليونسـكو، مقـررات ١٧ دورة – 
بما يف ذلك إعداد التقارير االسـتقصائية –التي 
يمكـن تكييفها حسـب احتياجـات كل بلد من 
يينها اللغة اإلنجليزيـة والعربية. ويمكن إيجاد 
مـوارد ومعلومات حـول الصحافـة التعاونية، 
وهي متوفرة للصحفيني عىل شبكة الصحفيني 
الدوليـني، كما تعّد الشـبكة العاملّيـة للصحافة 
االسـتقصائية مورًدا جيًدا لبدء مشاريع عابرة 

للحدود.
يل  مـارك  االسـتقصائي  الصحفـي  وينصـح 
 Story-Based هانرت الرشيك املؤّسـس ملبـادرة
Inquiry الصحفيني/ات الراغبني/ات يف العمل 

عىل تحقيقات عابرة للحدود بما ييل:
أو  أن تكـون عضـوًا يف منظمـة  - ال تحتـاج 

مؤسسة ما.
    -  كّل ما تحتاجه لتبدأ هو فكرة واضحة عّما 

ترغب يف العمل عليه.
-حّدد مجاًال غري مستهلك كثريًا وليس هناك من 
يعمـل فيه بالفعل. تحتاج العمل عىل   موضوع 

لم ينجز من قبل.
-عليـك أن تختـار فريًقا من األشـخاص الذين 

تثق بهم.
للشـؤون  ومديـرًا  للمـرشوع،  مديـرًا  -عـنّي 
التكنولوجية، ومديرًا للتحرير حتى تبقي عملك 

منّظما.
-ضـع مجموعة قواعـد للعمل ضمـن الفريق.  

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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تونس/ متابعة الزوراء:
بعـد حله املجلـس األعىل للقضاء، قام الرئيـس التونيس االثنني بإعفـاء الرئيس املؤقت 
لإلذاعة التونسية شكري الشنيتي من مهامه، حسب ما أعلنته الرئاسة التونسية. وكان 

سعّيد قد عني الشنيتي يف هذا املنصب يف أيلول/ سبتمرب. 
وأمسـك سـعّيد بزمام السـلطتني الترشيعيـة والتنفيذية عقـب جملة مـن اإلجراءات 
االسـتثنائية التـي جمـع بموجبها السـلطات بني يديـه. ويتهمه معارضوه بالسـعي 

لتقويض الديمقراطية التونسية الحديثة. 
وكان سـعّيد قد عني الشنيتي رئيسـا مؤقتا لإلذاعة الوطنية، إذاعة تونس، يف سبتمرب/

أيلول. ولم يذكر سعّيد بديال للشنيتي يف البيان.
وكان سعّيد قد أمسك بالفعل بزمام السلطتني التنفيذية والترشيعية، ويتهمه معارضوه 

بالسعي المتالك سلطات دكتاتورية وتقويض حكم القانون.
وقال سـعّيد إنه سـيحمي الحقوق والحريات التي تحققت يف ثورة ٢٠١١ وإنه سيطرح 
دسـتورا جديدا يف اسـتفتاء خالل الصيـف عىل أن تجـرى انتخابات برملانيـة جديدة يف 

ديسمرب/كانون األول.

برلني/متابعة الزوراء:
فيلـه»،  «دويتشـه  شـبكة  فصلـت 
املؤسسـة اإلعالمية الدولية لجمهورية 
االتحاديـة، موظَفـني إضافَيني  أملانيـا 
من قسـمها العربي، هما زاهي عالوي، 
ويارس أبـو معيلق، وهما فلسـطينيان 

يحمالن الجنسية األملانية.
وفصـل املوظفني، جاء بعد أسـبوع من 
إعالن الشبكة كذلك، فصل أربعة عاملني 
يف القسـم نفسـه هم باسـل العرييض، 
ومرهـف محمود، ومرام سـالم، وفرح 

مرقـه، وفض التعاقد مـع داود إبراهيم، وهو مدّرب يف أكاديميتهـا الخاصة، بعد إجراء 
تحقيـق داخيل معهم، خلـص إىل اتهامهم بنرش آراء «معادية للسـامية»، و»رفض حق 

إرسائيل بالوجود».
التهمة نفسـها واجهت عـالوي، وأبو معيلق، بعد التحقيق معهمـا، ومراجعة تدوينات 
وتغريدات سـابقة لهما، بينها تعليقات عىل موقع «فيسـبوك» تدين العدوان اإلرسائييل 

عىل غزة صيف عام ٢٠١٤.
وتماماً كما حصل مع املوظفني املفصولني األسبوع املايض، خضع عالوي وأبو معيلق إىل 
تحقيق، أجرته وزيرة العدل األملانية السابقة زابينه لويتهويزر شنارنربغر، واألخصائي 
النفيس أحمد منصور، ليأتي قرار فصلهما ، وذلك بعد إعالن الشـبكة نفسـها يف مؤتمر 
صحفي االسـبوع املايض أنها ال تزال تحقق مع ٨ عاملني يف قسمها العربي، كان بينهم 

كل من عالوي وأبو معيلق.
والتحق زاهي عالوي بـ»دويتشه فيله» قبل ١٧ عاماً ليشغل مناصب مختلفة يف القسم 
العربي، من األخبار إىل مواقع التواصل والتدريب. أما يارس أبو معيلق فانضم إىل القسم 
العربي يف الشـبكة عام ٢٠١٠ وعمل يف املوقع اإللكرتوني وقسـم اإلعالم الجديد، ثم توىل 
إعداد وتقديم سلسـلة «كـراش كورس ــ تاريـخ العالم بالعربي» عىل قناة «دويتشـه 

فيله» عىل «يوتيوب»، ثم انتقل إىل فريق مجلة «كليك».
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ادلب/متابعة الزوراء:
تواصـل «هيئة تحرير الشـام» (جبهة النرصة سـابقاً) 
انتهاكاتهـا ضـد النشـطاء العاملني يف املجالـني املدني 
واإلعالمي ضمن (منطقة إدلب)، يف ظل فرضها هيمنتها 
العسـكرية واألمنية يف املنطقة عرب «جهاز األمن العام» 

الذراع األمنية للهيئة.
وقـال فريـق توثيـق «انتهـاكات جبهـة النـرصة» عىل 
حسابه الرسمي يف «فيسبوك» إن الناشط املدني، محمد 
اسـماعيل، ال يزال معتقالً من قبل «هيئة تحرير الشام» 
منذ ٢٥ يوماً، من دون معرفة سبب االعتقال، أو مكانه، 

أو السماح لذويه بزيارته.
بدوره، أكد عاصم زيدان مديـر فريق «توثيق انتهاكات 
جبهة النرصة»، أن «الناشـط املدنـي محمد عبد الكريم 
اسـماعيل املتحـدر مـن مدينة رساقـب رشق محافظة 
إدلب، ويعمل منسـقا ولوجسـتيا ضمـن منظمة نقطة 
بدايـة (Start Point)، اعتقله جهاز األمـن العام التابع 
لهيئـة تحريـر الشـام يف ١٧ مـن يناير/كانـون الثاني 
الفائت عـىل حاجز أمني للهيئـة يف منطقة صلوة غرب 
محافظـة حلب، ألسـباب ال تزال مجهولـة حتى اآلن»، 
مضيفاً أن «تحرير الشـام أفرجت عن إسـماعيل يف ١٨ 
يناير/كانـون الثانـي الفائت، وتركـت الهاتف املحمول 

الخاص بإسماعيل لديها ضمن مركز االعتقال».
وأوضـح زيدان: «يف ٢٠ يناير/كانـون الثاني، طلب أمن 
تحرير الشـام من إسـماعيل مراجعة املـكان الذي كان 
معتقـًال فيـه ليتـم تسـليمه هاتفـه املحمـول، وهو يف 
الطريـق ملركز أمـن الهيئة تم اعتقاله عـىل حاجز أمني 
لتحرير الشـام يقع عىل طريق مدينتي معرة مرصين - 

إدلب».

وأشار إىل أن «تحرير الشام دهمت منزل إسماعيل عقب 
اعتقالـه، وصادرت كافة معداته الشـخصية من منزله 
الكائـن ضمـن مدينة معـرة مرصين شـمال محافظة 

إدلب، وال يزال معتقالً حتى اللحظة».
ولفـت إىل أن «نـرش األخبـار عـن اعتقاله من قبـل ذويه 
وأقاربـه تأخـر ألنـه كانـت هنـاك مفاوضات بـني ذوي 
إسماعيل والهيئة إلطالق رساحه، لكن جميع الوعود التي 

أعطتها الهيئة لذويه بإطالق رساحه كانت مخادعة».
ونّوه مدير فريق التوثيق إىل أن «محمد من الشبان األوائل 
الذين شـاركوا يف الحراك الثوري ضمـن مدينة رساقب، 
مسـقط رأسه، وعمل حينها يف لجان التنسيق واملجالس 
املحلية يف املدينة كناشـط إعالمي ومدني، كما أنه شارك 
يف العديد من النشـاطات املدنية، وعمـل بعدها مع أكثر 

من مركز ووكالة إعالمية منها وكالة سمارت».
وأشـار زيـدان إىل أن «ذوي إسـماعيل طلبـوا زيارتـه، 

وتوضيح سبب اعتقاله والتهمة املوجهة له، لكن الهيئة 
رفضـت اإلفصاح عن مكان اعتقالـه، ورفضت توضيح 
أسباب االعتقال، يف ظل رفض تحويله إىل القضاء ملعرفة 

أوضاعه الصحية».
يف السـياق ذاته تويف الشـاب أحمد عمر عبوس، املتحدر 
من قرية كفرالتا يف منطقـة جبل األربعني جنوبي غرب 
محافظـة إدلب قبل قرابة الـ١٥ يوماً يف سـجون «هيئة 
تحرير الشـام»، دون تسليم جثته لذويه أو السماح لهم 

بمعرفة التهمة املوجهة له.
ولفـت زيـدان إىل أن «عبوس تم اعتقالـه من قبل جهاز 
األمن العام التابع لتحرير الشـام يف األول من مايو/أيار 
العام الفائت من منزلـه الكائن يف منطقة جبل األربعني 
جنوبـي غـرب محافظـة إدلـب، دون معرفـة أسـباب 

االعتقال».
وأكـد أن «ذوي عبوس أشـاروا إىل أن أحمد لم يكن عليه 
أي مشـاكل سابقة أو محاكمات»، الفتاً إىل أنه «منذ ١٥ 
يومـاً وصل خـرب لذوي أحمد أنه تويف يف سـجون تحرير 
الشـام، وعقبهـا طالبـوا تحرير الشـام بتسـليم جثته 

لدفنها، إال أن الهيئة رفضت تسليم الجثة».
وبحسـب زيدان، فإن فريق «انتهاكات جبهة النرصة»، 
وثـق خالل العـام الفائـت ٢٠٢١، ١٧ شـخصاً بينهم ٥ 
أطفال، و٣ نسـاء ُقتلـوا عىل يد «هيئة تحرير الشـام»، 
باإلضافة لتوثيق ١٣٩ حالة اعتقال تعسفي بينها نساء 
وأطفـال، و١٣ اعتـداء عـىل املدنيني، و٨ حـاالت اعتداء 
عـىل مرافـق عامـة وخاصة ضمـن مناطق سـيطرتها 
يف (منطقـة إدلـب)، والتي تضم أجزاء مـن ريف حماة، 
وأجـزاء من ريف حلب الغربي، وأجزاء من ريف الالذقية 

الرشقي الشمايل.

صنعاء/متابعة الزوراء:
 أعلـن رئيـس تحريـر موقـع 
”هنـا عدن“ أنيس منصور عىل 
الحوثيـني عىل مبادرة  موافقة 
تـم تقديمهـا لسـلطنة عمان 
للقيـام بوسـاطة لإلفـراج عن 
٤ صحفيـني يمنيـني محكـوم 
عليهـم باإلعـدام ضمن صفقة 
تبـادل لـألرسى مـع سـلطات 

مأرب.
وقال منصـور، الذي سـبق أن 
أكدت تقارير صحفية متطابقة 
طرده من السعودية عىل خلفية 
تورطه يف التخابر ملصلحة قطر 
وتركيـا، يف تغريدة عـىل تويرت 
”نبرشكـم أبدت قيـادة أنصار 
اللـه الحوثيني املوافقـة مبدئيا 
بمبـادرة قدمناها لألشـقاء يف 
سـلطنة عمـان للقيـام بـدور 
الوسـيط مع الحوثيني بشـأن 
إطـالق الصحفيـني األربعـة يف 
سـجون صنعـاء ضمن صفقة 
سـلطات  مـع  أرسى  تبـادل 

مأرب“.
وأضاف منصور، املقيم حاليا يف 
إسطنبول ”منتظرين رد اإلخوة 
بسـلطات مأرب وإن شاء الله 
نتوفق ونفـرح جميعا بإطالق 

جميع األرسى“.
ولـم يصـدر أي رد رسـمي عن 
السـلطات العمانية تعليقا عىل 
تغريـدة منصـور التـي أثـارت 

جدال واسعا.
وكان االتحاد الدويل للصحفيني 
قد أطلق حملـة عاملية للضغط 
مـن أجـل اإلفـراج عـن أربعة 
صحفيني محكومـني باإلعدام. 
كمـا انترش هاشـتاغ #أوقفوا_

إعدام_الصحافيني_اليمنيني.
وقال االتحـاد إن ”٤ صحافيني 
يمنيني محتجزين يف صنعاء منذ 
٢٠١٥، يواجهـون خطـر املوت 
عىل خلفية عملهم الصحفي“. 
ودعا االتحاد ”جميع املنظمات 

الصحفيـني  وكافـة  النقابيـة 
بجميع  اإلعالميـني  والعاملـني 
أنحاء العالم للمشاركة يف حملة 
عاملية أطلقها للضغط من اجل 
إطـالق رساح الزمـالء األربعـة 

وإنقاذ حياتهم“.
وتشـمل الحملة، حسب البيان 
”توجيـه رسـالة إىل املبعوثـني 
غروندبـرغ  هانـس  األممـي 
ليندركينـغ  تيـم  واألمريكـي 
لليمن؛ لوضع هذه القضية عىل 
جدول أعمالهما كأمر عاجل“.

وتابـع ”إضافـة لتوجيه رسـالة 
عنهـم،  للدفـاع  املتحـدة  لألمـم 
مـع مطالبة الهيئـات الحكومية 
واملؤسسـات الدوليـة التي تعنى 
بحرية التعبري والدفاع عن حقوق 
اإلنسـان لتكون هذه القضية يف 

قمة أولوياتها“.
ووفق البيان فإن ”الصحفيني هم 
عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي 
وحارث حمید وتوفیق املنصوري، 
تم القبض عليهم يف یونيو ٢٠١٥ 

بصنعاء“.

وأوضح البيان أن عملية اعتقالهم 
الخيانـة ونـرش  تمـت ”بتهمـة 
أخبـار تخـدم العـدوان  وإربـاك 
الوضـع الداخيل، لكـن جريمتهم 
الوحيـدة كانـت القیـام بعملهم 

كصحفيني“.
وأضـاف موضحا أن ”الصحفيني 
اعتقالهم  األربعـة تعرضوا منـذ 
لشـتى أنـواع التعذيب الجسـدي 
والنفـيس واإلخفـاء وحرموا من 

حق الزيارة“.
واسـتطرد ”كما حرمـوا من حق 
الرعايـة الطبية  الحصـول عـىل 
الالزمة، يف انتهاك صارخ لجميع 
الدوليـة  واألعـراف  القوانـني 

الخاصة بمعاملة السجناء“.
ودعا االتحاد ”املؤسسات الدولية 
ألن تضـع قضيـة إنقـاذ حيـاة 
الصحفيـني عـىل قائمـة جدول 
إطـالق  عـىل  والعمـل  أعمالهـا 

رساحهم“.
إعالميـة  منظمـات  وتقـول 
وحقوقية داخـل اليمن وخارجه 
إن صحفيني يتعرضون النتهاكات 
وجرائم متعددة من كافة أطراف 

النزاع.
املرتبـة ١٦٩  اليمـن يف  ويقـع 
(من أصل ١٨٠ بلدا) عىل جدول 
التصنيف العاملي لحرية اإلعالم، 
وفـق منظمـة ”مراسـلون بال 
حدود“ الدوليـة املعنية بالدفاع 

عن حرية اإلعالم.
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يف إشـارة الفتـة ثبتتها الروائية الشـابة 
زينب كاظم عىل غـالف روايتها اللقطاء 
الصادرة عن دار االبداع للطباعة والنرش 
 . تكريـت  الديـن  والتوزيـع يف  صـالح 
وأرادت بذلك ان تؤكد عىل قصديه تغييب 
املـكان (لم أبـد أية إشـارة اىل تاريخ, أو 
مكان محدد, طـوال رحلة رسد القصة, 
رغبـة منـي بتعميـم ال بد منـه, تعميم 
علـه  يوقظ لدينا االيمان املكبوت بوحدة 
و مشـابهه املعانـاة واملأسـاة: بـرباءة 
الضحيـة, غموض التهمـة وال منطقية 
الذرائع املتخذة مـربراً للحرب ) والرواية 
تتحـدث عـن عائلـة تسـكن قريبـاً من 
الحدود امللتهبة بحـرب خارسة وما نتج 
عن موت االبن حفـز حالة الغضب التي 
انتابـت األب والـذي لم يتورع عن شـتم 
النظام وتعريض نفسه وعائلته اىل خطر 
داهـم مما جعله يقرر مغـادره البيت اىل 
الدولـة املجـاورة لعلـه يجـد االطمئنان 
والسـكينة والدعة هناك والسيما بعد ان 
اصبـح البيت مكاناً معاديـاً وطارداً وقد 
يتشـابه هذا الهاجس مع مصائر أبطال 
الروائي الفلسـطيني صبحـي فحماوي 
حيـث يقـول يف لقـاء صدر لـه يف مجلة 
املوقف االدبي السورية رداً عىل سؤال أثار 
أسـباب عدم تسـميته للمكان يف روايته 
حرمتان ومحرم (ال يهمني تحديد املكان 
بقـدر مـا يهمني ان اللون األسـود صار 
ينتـرش بغزارة عـىل ربوع رمـال الوطن 
العربـي) واذا كان املـكان يف الرواية يعد 
مـن العنـارص املهمة والفاعلـة ال ليشء 
إال لكونه الخلفية التي تقع فيها احداث 
الرواية وتتحرك عليها الشخصيات فهي 
بذلك تصبـح مركزاً للعالقـات املتفاعلة 

مع العنـارص األخرى ويـرى كلود ليفي 
شـرتاوس ( ان بنـاء الكـون يتمثـل يف 
مجموعـة مـن الثنائيـات  التـي تبـدو 
متعارضـه, ولكنهـا متكاملـة يف الوقت 
نفسـة, اذ ال يمكن ان يتم هـذا التكامل 
إال من خـالل التعـارض, والحياة مبنية 
عىل أسـاس هذا التكامل املتعارض) وقد 
ال نختلف اذا ما تحدثنا عن األماكن التي 
تناولتها الروائية وأشارت بفطنه وذكاء 
اىل املهيمنات التي تصدرتها األمكنة عرب 
اختيارهـا لالماكـن املغلقـة واملتحركة 
..... فبعـد مغـادرة االرسة  واملفتوحـة 
ملكان البيت األول, بيـت الطمأنينة الذي 
تحـول اىل مكان معاٍد انتقلت االرسة بعد 
رحلـة مضنية للسـكن يف مخيم مفتوح 
يفتقـر اىل ابسـط الـرشوط اإلنسـانية 

ويمكن تقسيم األماكن اىل 
أماكن مغلقة  أماكن مفتوحة 

البيت 
الفندق 
املطعم 

املدرسة 
املخفر  الساحات 

الشوارع 
الحارات 

املخيمات 
ولعل األماكـن التي تحركت عليها عائلة 
(اللقطـاء) هي املخيم ثم غرفة بائسـة 
لـم تصمد امام الظروف الجوية القاهرة 
وبعد ذلـك تنتقل العائلة اىل مكان آخر .. 
غرفة بائسة أخرى تمارس عدائيتها ضد 
القاطنني الجدد الذين عانوا من اسـتالب 
مريـر يف دولـة معاديـة أصـًال واذا كان 
الجانب النفيس للشـخصيات يساهم يف 
تفعيل ألفه املكان وتأزمه فان الساكنني 
كانوا يعانون من هول التهجري وتداعياته 
.. يـرى غـا سـتون باشـالر بـأن املكان 
(حيز تنشـئة النفس بعيداً عـن املبادئ 
الهندسـية, فاملكان بنـاء نفيس, قبل ان 
يكون بناًء هندسياً, فالبيت يشكل وفقاً 
للمعنـى النفـيس, فهو بيـت أو عش أو 

متاهة أو ساحة معركة . 

   وال عالقـة للحقيقـة املوضوعيـة يف 
صياغـة املـكان, فالصحـراء بالنسـبة 
واملـكان  اآلمـن,  البيـت  للبـدوي هـي 
الغريـب يظـل مكانـاً عدائيـاً, مهمـا 
توافـرت فيـه ظـروف األمـن, ومهمـا 
كانـت تزينـه رضوب الجمـال فاملعالم 
املكانية هي معالم نفسـية, نحن الذين 
نقيمهـا, فنجعـل لها حدودهـا املادية, 
ومن مقلع انفسنا نجلب الحجارة التي 
نقيـم بهـا هـذا الشـكل أو ذاك) ويبدو 
املخيـم يف رواية اللقطـاء مكاناً متأزماً 
مـن خـالل الحصـار الذي فـرض عليه 
وهذه اشـاره دامغه اىل استمرار القتال 
بينهـم وبـني الجهة املقابلـة وال عجب 
ان تـويل الروائيـة زينـب كاظـم أهمية 
خاصـة باملكان اىل الدرجـة التي يصبح 
فيهـا عنرصاً مهمـاً وفاعـًال يف تحريك 
سياق العمل الرسدي بوتائره املتصاعدة 
ناشدة يف مسـعاها هذا اىل (إيضاح هذا 
االشـرتاك والوحدة يف املأسـاة بني ابناء 
الجنس البرشي, دونما رغبة يف اإلساءة 
أو الحكـم عـىل بنـاء ارض دون أخرى, 
سعيت جاهدة بدافع الواجب واحساس 
عميـق باملسـؤولية كإحـدى خاليا هذا 
الكيـان البـرشي لتسـليط الضـوء عىل 
الجانـب اآلخـر ألولئـك الذيـن وقعوا يف 
دائرة الحرب املفرغة دون رغبة او إرادة 
منهـم) واإلدانة هنا توجـه للحرب بكل 
افرازاتهـا وأهوالها وانعـكاس ذلك عىل 
النـاس ومصائرهـم وحاولت  مقدرات 
الروائية ان تكشـف يف الوقـت ذاته عن 
اآلثار السـلبية التي خلفتها الحرب عىل 
الجانب الثاني من خالل قصف البيوتات 
وتدمريهـا وقتل الناس املسـاملني فضالً 
عىل انشـاء مدرسـة يف كيان بيت مهدم 

يذكر دائماً بالحرب وتأثرياته النفسـية 
عىل شخصيات الرواية . 

     واذا كان املـكان يمـارس هيمنتـه 
الطاغية يف مجريات الحدث فان الحرب 
بـكل بشـاعتها هـي مصـدر الخـراب 
واالنهيار والتداعـي الذي يظهر واضحاً 
عىل تطـور ونمـو االنكسـار واإلحباط 
عند شـخصيات زينب كاظم التي تذكر 
يف الصفحـة 95 من روايتهـا (فالحرب 
والدة دائماً, والدة مستمر ملثل هذا القح 
(العابـث يف االفئـدة!!) وال ينتهـي دور 
الحـرب يف تحكيم البـرش وتدمري املكان 
ولكـن أيضـاً مـا ترتكـه مـن تداعيات 
مذهلة عـىل حيوات النـاس حيث تذكر 
الروائية يف الصفحة 93 (هكذا كان ديدن 
الحروب أبداً لطاملا كانت آثارها الالحقة 
اكثـر وجعاً وأثراً عىل االنفس املعايشـة 
املهللـة إليقادهـا,  األنفـس  ذات  لهـا, 
لطاملـا تسـللت بخفة لتتخذ لهـا مكاناً 
يف الجـوف العميق لتلـك األرواح موهنه 
إياهـا, خاسـفة اندفاعهـا وحيويتهـا 
شـخصيات  تسـتغرب  ولـم  للخلـف) 
الرواية النظرة الدونية التي جوبهوا بها 
أو لنقل االسـتعالئية ( لذا لم يستغربوا 
النظـرات التـي رُمقـوا بهـا كأغـراب, 
كمتسـولني, كممسـوخني غري معرويف 
األصـل, كخطـر اجتاح تلـك البالد) هل 
انتـرصت زينب كاظـم يف نهاية الرواية 
النكسـارات وهزائم ابطالها الذي عادوا 
اىل وطن لم يعد يتسـع لهم عرب خطاب 
حرس الحدود الذين لم يحفلوا بعودتهم 
ام انها رفعـت صوت اإلدانة واالحتجاج 
ضد كل حـرب تحصل يف املنطقة وترتك 
تداعياتها وافرازاتها عىل حيوات الناس 

ووجودهم؟ .

Ôflbv®a@áubfl
كان صوتهـا عاليـا وهـي تتحـدث إىل 
أربعـة فتية كانوا حولهـا أمام نادي ال 
(باالمينـو) عنـد السـاعة الثانيـة بعد 
منتصف الليـل غرب مدينـة (وينيبك ) 
َتَقدمـْت نحو سـيارتي مرسعـة وهي 
مشـحونة بالغضب واإلنفعال، جلسْت 
يف الخلف تحدث  نفسها متذمرة ، مسك 
أحدهـم البـاب قبـل أن تقـوم بإغالقه 

قائالً :
- صدقيني حاولنا منعه جاهدين لكنه 

كان عنيداً .
- هنـري لم يكن عنيداً بل كان سـكراناً 
وكان عليكـم منعه من قيادة السـيارة 
بجدية أكثر . كيف سـيكون شـعوركم 
لـو تعرض صديقكم إىل حادث قد ينهي 

حياته ؟

- أنـِت زوجتـه ولـم تفلحـي يف إيقافه 
فماذا عسانا أن نفعل ؟

  أغلقْت الباب بقوة بعد أن أعرضْت عنه 
.  كان سـريي بطيئاً ونحن نتجه جنوباً 
إىل حي (سـانت فيتال) بسبب تساقط 
االتصـال  حاولـْت   ، الغزيـرة  الثلـوج 
بزوجها مـراًرا خالل هاتفـه لكن دون 
جـدوى فـازداد خوفها وقلقهـا  ، لكن 
الخـوف والقلق بلغ ذروتـه عندما رأت 
سـيارات الرشطة تنظم السـري بسبب 
حـادث عىل الطريق ،  سـألتني أن أقف 
قليالً ، نزلت من السـيارة ، أخذْت تنظر 
إىل السـيارات املتورطـة يف الحادث عن 
بعـد، تقدم إليها ضابـط رشطة ، طلب 

منها أن تبتعد عن املكان حاالً .
  تنفسـت الصعداء وشـعرت بيشء من 
االرتياح عندما علمت أن سيارة زوجها 

لم تكن يف ذلك املكان ، حدثتها قائالً :
- أرجو أن يكون زوجك بخري .

- وأنـا أرجـو ذلـك أيضـا لكـن كثـرة 
الحـوادث بسـبب القيادة اثناء الُسـْكر 

أمر مقلق جداً .
  كانـت سـعادتها كبرية عندمـا اتصل 
زوجهـا وأبلغها أنه عىل مـا يرام ولكن 
سـيارته تعطلـت قـرب أحد األسـواق 
القريبـة مـن منزلهـم ، طلبـت منه أن 
ينتظـر قليالً ريثما نصـل إليه . وعندما 

جلس جنبها َسألَته مستغربة  :
- اين سيارتك ياعزيزي ؟

- سـيارتي لـم تكـن معطلـة كما قلت 
لكـي ، بل سـحبها رجـال الرشطة بعد 
أن علمـوا أنني كنـت أقود تحـت تأثري 
الكحـول . كنـُت حذراً جدا ولـم أرتكب 
أي حماقـة عـىل الطريـق وإنـي عـىل 

يقـني أن أحدهـم أخرب عني وسـأعرف 
ذلك الخنزير  قريباً، سـأدفع ألف دوالر 
غرامـة ياعزيزتي . ضمتـه إىل صدرها 
قائلـة : ال تحـزن يا عزيـزي ربما أخرب 
الرشطـة  أحد ال يريد لك السـوء بل أراد 
أن يحمـي اآلخرين من حـادث محتمل  
ويحميك أنت أيضاً . َوَضعْت رأسها عىل 
رأسـه ويدها عىل كتفه ، أخذت تتحدث 
إليه بصـوت هادي ضعيف وه ويغمض 

عينيه شيئا فشـيئا : ال تقلق يا عزيزي 
فليذهـب املال إىل الجحيم  ما حدث كان 
درساً فكن مسؤوالً عن سالمة اآلخرين 
ونفسـك , ال أريدك أن تبحـث عن الذي 
أبلـغ عنك فهو حتماً ال يقصد اإلسـاءة 
اليـك ، الذي أبلغ عنـك ال يريد أن يعيص 
لضمـريه أمراً،  الـذي أبلغ عنـك أهداك 
الحيـاة  ، الذي أبلغ عنك ال يحب أحداً يف 

هذا الكون كما يحبك يا عزيزي.

ÔiãÃfl@á”b„@OÎbéÏfl@ÊbÌåÏi
تقديـم: صدر ”وحيدان أنـا وظيل“ من توقيع 
األديـب العراقي نبيل نعمة عـن االتحاد العام 
لألدباء والكتاب يف العراق/ بغداد سنة 2020. 
الكتـاب مـن الحجم املتوسـط (96 صفحة)؛ 
يضـم 51 نصـا أدبيـا قصـريا تحـت يافطـة 

”قصيدة النثر“.
1 ـ إشـكالية التجنيس: هل ما قرأته يف كتاب 
”وحيـدان أنا وظيل“ ينتمـي لجنس ”قصيدة 
النثر“؟ نادرا ما يهتم القارئ العادي بالتشكيك 
يف مدى مالءمـة املتن للجنـس األدبي املنتمي 
إليه خصوصا ملا يتعلق األمر باألجناس األدبية 
األكثر انتشـارا كالقصيدة العمودية والرواية 
والقصة والحكايـة واملقامة واملرسحية، لكن 
تسـمية بعض النصـوص ب“قصيـدة النثر“ 
أثـار جداال عقيما لـم يرس عىل بـر إىل يومنا 
هـذا؛ ملاذا؟  ”قصيدة النثر“ جنس أدبي غربي 
بامتيـاز ينسـبه البعـض للشـاعر الفرنـيس 
بودلـري. بـدأ الجـدال يف التجربـة العربية مع 
تسمية نصوص كتاب  ”حزن يف ضوء القمر“ 
للماغوط  ب ”قصائد النثر“؛ إذ شّنت الشاعرة 
نازك املالئكة هجوماً عنيفاً عىل مجلة ”شعر“ 
التي تسـمي -يف رأيها- النثر شـعراً، وترى يف 
إطالق هذه التسـمية تعبرياً عن ”شعور أولئك 
املطلقني بالنقص أمام الشعر الحقيقي (…)، 
كمـا أن هـذا اإلطالق تحقـري للشـعر واللغة 
العربية والجماهري العربية، ولألمة العربية“!

بنية ”قصيـدة النثـر“ يف كتاب ”وحيـدان أنا 
وظيل“:

نقرأ: (النص 17 ص. 31):
أحتاج غري الهواء

يالطف زنزانة أيام مقفلة.
املطليـة  الجـدران  ذات  الواسـعة  الغرفـة 

بالهدوء،
تشبه برميل صديقي ديوجني.

حكمة عظيمة هنا
حقيقة كشمس ملن يهتم بالتقيص،

أو جرعة ضوء ألعمى.
ماسـحة  نظـرة  أول  مـن  العـادة  جـرت 
”توبوغرافيا“ لهندسـة مسـاحة نـص أدبي 
معني أن نسـتحرض أشـكاال أو ”كليشيهات“ 
ذات إطار مرجعي تم تقنينه والتقعيد له كما 
القصيدة العمودية عىل سبيل املثال ال الحرص. 
أما بالنسبة لقصيدة النثر، فغالبا ما يحيل غري 
املحافظني من النقاد عىل كتاب مانسيل جونز 
عن ”الشـعر الحر“ الذي أصدرته منشـورات 
جامعة كمربيدج الربيطانية عام 1951 والذي 
يعترب من أهم املراجع األوىل حول حركة الشعر 
الحـر الفرنـيس، فضال عن تضمنه شـهادات 
ملؤسيس الشعر الحر، ومن بني هذه التمهيدات 
قصيدة النثر. إضافة لكتابات أدونيس، وأنيس 
الحاج وعبد القادر الجنابي. لكن، ولحد كتابة 
هذه السطور، ال زال الخلط قائما بني قصيدة 

الشعر الحر وقصيدة النثر.
لقـد اختـار نبيـل نعمـة يف كتابـه (موضوع 
الدراسـة يف سـياقنا هنـا) أن يعتمـد تقنيـة 
السـطر بدل البيت مع فراغـات (بياض) قبل 

االنتقال للسـطر املـوايل، لكن خـالف قصيدة 
الشـعر الحر يتفادى الشاعر سـكون اإليقاع  
أو اللجـوء للمقاطع الصوتية وذلـك باعتماد 
عالمـات الرتقيـم مما يجعـل القـارئ يتابع 
قراءته باحثا عن نهايـة الجملة (أي الرتكيب 
النحـوي) وكأنه أمام اسرتسـال نـص نثري 
عـادي. وما قـد يربك حسـابات النقـاد أكثر 
تجاوز نبيـل نعمة لعنـرص ”التكثيف“ املميز 
لقصيدة الشـعر الحر بتوظيفـه للوصف كما 
لـو كان األمـر يتعلـق بنص قصـيص؛ نقرأ يف 

النـص أعـاله:
املطليـة  الجـدران  ذات  الواسـعة  ”الغرفـة 

بالهدوء،
تشبه برميل صديقي ديوجني.“

أو ربما حتى بجنس ”الحكاية“ الكالسـيكية 
القائمة عىل عنرص ”الحكمة“/ ”العربة“ من 

النص؛ نقرأ يف ذات القصيدة:
”حكمة عظيمة هنا

حقيقة كشمس ملن يهتم بالتقيص“
لكن املتلقـي الحذر (أو ”القارئ النموذجي“ 
كما يسميه ريفاتري) قد ال يكتفي بإيقاعات 
تفرضها عالمـات الرتقيم ملّا يتجاوز الجملة 
بتوزيعهـا الرتكيبـي النحوي لفك شـفرات 
العالقـات الداللية بـني املفردات ويكتشـف 
االنزياحات األسـلوبية؛ كأن يبحث مثال  عن 
العالقة بني ”طـالء الجـدران“، و“الهدوء“، 
بني ”الحكمة“ و“ديوجـني“. هي انزياحات 
بالغيـة دفـع بفضـول املتلقـي للبحث عن 
تفكيك الصورة الشـعرية أكثـر من عالقات 
مكونـات الجملة النحويـة الواحدة. ونقصد 
هنـا بالصـورة الشـعرية إحـدى خصائص 
”الشعرية“ (عند تودوروف)، وليس بالشعر 

كجنس أدبي.
وقد تشـفع كثافة الصور الشعرية الحداثية 
عىل طول ربـوع هذا الكتـاب (الديوان (؟)) 
الفلسـفية كعالمات  بجماليتهـا وأبعادهـا 

فارقـة لـدى القـارئ ليغـض الطـرف عـن 
إشكالية التجنيس ورسم الحدود بني قصيدة 
الشـعر الحـر وقصيـدة النثر؛ سيسـتوعب 
املتلقـي الفطن اعتمـادا عن تجـارب األدب 
الحـروب،  تفـرزه  الـذي  األدب  إن  العاملـي 
والثـورات، واألوبئـة غالبـا مـا يتمـرد عىل 
املتداول/ املتوارث مـن األجناس األدبية ذات 
البنـى النمطيـة، ليسـتغرق يف كتابـة فنية 
بحرقة أسـئلة عن الوجـود واملاهية والعدم، 
”األنـا“ و“اآلخـر“؛  العالقـة بـني  وعبثيـة 
ومـن هنا عنـوان هذا الكتـاب: ”وحيدان أنا 

والظل“.
الوجـود  ـ ”األنـا“ و“اآلخـر“ يف جدليـة   2

والعدم:
نقـرأ هـذا املقطع مـن النص رقـم 16 ص. 

:(30
ما كان اسمي، ذاك الذي انترص.

اسمي،
هزيمة تكرب من بعيد،

لتتقوّس يف النهاية،
حتى تعود مشبعة بامللح.

أنا ذات

تجر جرحها
منذ عدم.

هـي ذات متأملة ومتشـائمة، لكنها ليسـت 
بصيغـة املفـرد ألنهـا تعيـش وتتعايش ب 
(ومـع) ظلها؛ نقـرأ هذا املقطـع من النص 

رقم 19 ص. 34):
يا لهذا الضجيج لذي يسكن روحي؟.

أتعدد،
أكابد انتشاري

املنفى أن تكون غريك
غريُك أن يكوَنك منفى

ال يشء جديد يشبه أحالمي
(ويضيف يف نفس النص ص. 35 و36):

ألفُت الهواء الذي يتكرر،
الزمن الذي يجري،

الحزن الذي ال يتوقف،
والقصائد التي لم تكتب.
ألفُت جنوني يف الكتابة،

ألفُت ظيل واآلخراليض لم أْرصه.
هـي حالـة تشـبه ”شـيزوفرينيا“ تفرزها 
أبعـاد الخـوف مـن تعـدد ”األنـا“ بظاللها، 
وحالة ”هسـترييا“ مرتتبة عن قلق وجودي 
يعرب عـن مفارقة احتـواء/ رفض ”األنا“ يف 
تمظهراته عرب الظالل أو املرايا، أي ”اآلخر“؛ 
وجوديتـني  نظريتـني  نسـتحرض  وكأننـا 
متوازيتـني يف إدراك واقع الزمكان ميزتا بني 
القلـق والخوف؛  فبينمـا ”يرى كريكغارد ان 
الخوف أكثر حدة من القلق، يرى سـارتر ان 
الخوف والقلق يسـتبعد كالهما اآلخر، حيث 
ينشأ أحدهما من تحطم اآلخر، خصوصا أن 
الخـوف فزع غري واع مـن موجودات العالم، 
بينما القلق هو قلق عىل األنا“ (عن محارضة 
ألستاذة الفلسفة الدكتورة دعاء سعيفان)؛ 
لذا نرى الشاعر تارة وهو يف قمة تمرده عىل 

”األنا“  يكتب (يف مقطع من النص
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خط مستقيم وسط دوائر 
دائرة يف خضم خطوط مستقيمة

هكذا
يمكن أن أنظر اليك بيشء من الرتدد واالرتباك

 زّيفت صورتك 
كي تتناسب مع أهوائك....

هل كرََهتَك ؟
االفتقار لإلخالص ضار

كالقسوة
كالبالدة

كطول الحياة وعدم القدرة عىل اقامة عالقة
لكل ما مّر من زيف

وتشبثك به 
يجعلك دائم التشبث بسلطة الغباء

غبّي أنت وسط دوائر وخطوط من املجانني
التعقل وحال كهذه

يصري مّرضاً بك
فال تنظر أبعد 

هكذا أنت مرّكب غري قابل لالنفصال
غبّي وسط....!!!

وساحر حني تنظر اليك بقليل من الغباء
ال عالقة للغباء بالضغينة

الفكرة الفذة شطحة غبي مثلك 
الغباء نعمة

يلقي بنفسه عىل الرصيف
وال يكرتث باملوت

أو املارة الذين ال يزاولون الغباء
مختارين

وعىل أية جنب فأنت مصدر حرية
بالنسبة يل

ومصدر محبة يف الحني نفسه
أنت مكروه بسبب فضائلك

 وغبائك... لذا أفهمك
وسأظّل أطاردك

كعالمة من توالد إيحائي
ال نهائي
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 نتنـاول الشـوكوالته كنـوع مـن 
الحلـوى، التـي تضيـف حالة من 
الراحة النفسـية والهدوء الذهني، 
ولكن كشـفت الدراسـات البحثية 
مؤخرا اعتماد الشوكالتة وباألخص 
البيضاء كدواء عالجي ملحاربة عدد 

من األمراض املزمنة.
تحتـوي الشـكوالتة البيضـاء عىل 
فوائد صحية للجسـم، ولكن يجب 
املحافظة عىل تناول نسبة مناسبة 
للجسـم ومراعـاة األمـراض التي 
يعاني منها، وجاءت أبرز فوائدها:
مسـتوى  يف  التحكـم   1-
الكوليسـرتول: حيـث تعمـل عىل 
الكوليسرتول يف  تخفيض مستوى 
الجسم، وتعزيز الكوليستول املفيد 

.(HDL) للجسم
الشـوكوالتة  فوائـد  تسـاهم    2-
البيضـاء للكوليسـرتول يف تقويـة 

عملية الهضم. 
-3  تقليل مخاطر اإلصابة بمرض 

القلـب، حيث تحتوي الشـوكوالتة 
يسـمى  مركـب  عـىل  البيضـاء 
(الفالفونول)، والـذي يعترب مفيًدا 
جـًدا ألمـراض القلـب، وتحسـني 

رسعة القلب.
-4 تخفيف حدة الصداع.

-5 تعزيـز املناعـة الحتوائهـا عىل 
مضادات األكسدة.

-6 تخليص الجسم من كمية كبرية 
من السموم.

-7تقليص خطر اإلصابة برسطان 
الثدي. 

 تعترب الخمرية مـن األمور املفيدة 
لجسـم اإلنسـان بسـبب احتوائها 
عـىل العديد مـن العنـارص املهمة 
للصحة. إليكـم فوائد الخمرية عىل 

الشعر والجسم عامة.
فوائد الخمرية:

تقـوي الشـعر وذلـك ألنهـا غنية 
االمينية. واالحمـاض  بالربوتينات 
تمنـع ظهور الشـعر األبيض ألنها 
تحتـوي عىل ثالثيـة فيتامني ”ب“ 
الحديد والنحـاس والزنك. وأيضـاَ 
تعدل السـكر لدى املصابني بالنوع 
الثانـي مـن مرض السـكري ألنها 
غنية بعنرص الكروميوم.تساعد يف 
عـالج بعد األمـراض إذا تم مزجها 
الكالسـيوم  مثـل  اخـرى  بمـواد 
اآلخرى.طريقـة  والفيتامينـات 

االستخدام:يمكن إستخدام خمرية 
البـرية عن طريق رشبهـا صباحا، 
وهـي لديها القـدره عـىل القضاء 
الشـعر االبيـض ومنـع ظهـوره.
يمكن تنـاول االقراص قبل الوجبة 
الغذائيـة بنصف سـاعة، وال يجب 
تناولهـا بعـد الوجبة ملـن يعانون 

السمنة. 

بـني  البعـد  أن  البعـض  يظـن  قـد 
الزوجني يولـد الجفاء، وأن الحواجز 
واملسـافات يمكـن أن تقـيض عـىل 
املشـاعر املتدفقة بني األحباء، ولكن 
األمـر ليـس كذلك، فالحـب ال تقتله 
املسـافات .. فقط يجـب أن نوفر له 
الرتبـة الخصبـة مـن أجـل أن يحيا 

لألبد.
إليك إذاً أسباباً تؤّكد لك نجاح الزواج 

عىل الرغم من البعد.
اهتمي بالحديث معه

إذا كنـت بعيـدة عـن الحبيـب فإّن 
عالقتـك بـه تبقـى مهّمـة فلديكما 
الكثـري للتكلّم عنه وهذا السـبب قد 
يكـون من األسـباب املنطقيـة التي 

تجعل الزواج أقوى مع البعد.
تبقى لديك بعض الحرّية

إّن االبتعاد عـن الزوج قد يرتك املرأة 
أن تفّكر مليـاً أحياناً وتدرس األمور 
بطريقة مختلفة من دون أن تتعرّض 
للضغط منه وُيتيح لها فرصة إعادة 

تنظيم أولوياتها.
تزداد قيمة الوقت معه

إّن املرأة التي تكون بعيدة عن الرجل 
تفعل املسـتحيل لتكلّمـه أو لتحظى 
بفرصة ولو قصرية إلبداء رأيها ألّنها 

ال تراه كثرياً وتشتاق إليه اىل حّد كبري 
مـا يقـوّي العالقـة أكثـر فأكثـر.

ال تعلّقني عىل التفاهات
قـد يكون ابتعاد الرجل عن املرأة من 
األسـباب التـي تقلّل مـن الخالفات 
بينهما ألّنها ال تسـتطيع بابتعادها 
عنه التعليق عىل التفاهات والضغط 

عليه.
يزداد الدعم

إّن املـرأة تدعم زوجهـا أكثر إذا كان 
بعيـداً عنهـا ويبادلهـا هـو الفعـل 
بالتأكيـد ألّن بعدهما عـن بعضهما 
ليلتقيا  يجعلهما يفعالن املسـتحيل 

من جديد بعد فرتة وجيزة.
تتواصلني معه أكثر

من الطبيعي أن ينتظـر الرجل وقتاً 
ليتكلّـم مـع زوجتـه إذا كان بعيـداً 
عنهـا لبعـض الوقـت ما قـد يفتح 

أبواب التواصل بينهما أكثر.
تقوى العالقة

لـن تنجـح أّي عالقـة إّال إن كانـت 
قوّية، والبعد يقّوي العالقة ويجعلها 
متينـة اكثـر إن علـم الطرفان كيف 

يتّرصفان فيها.
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 املضـادات الحيويـة أدويـة فعالـة 
ضد األمراض البكترييـة ولكن ليس 
لكـن  الفريوسـية.  األمـراض  ضـد 
استخدامها املستمر والخاطئ يبطل 
مفعولهـا. فمتـى يجـب إعطاؤهـا 
لألطفـال ومتـى ينبغـي االنتظـار؟ 
ومـا الفـرق بـني املـرض البكتريي 

والفريويس؟
حني يشـعر طفل باملرض أو يصاب 
مثـًال بالحمـى أو التهـاب اللوزتني، 
الطبيـب،  إىل  بـه  الوالـدان  يذهـب 
الـذي يصـف لـه مضـادات حيوية. 
ويعتقـد بعـض اآلبـاء واألمهات أن 
املضادات الحيوية غـري ضارة. فهل 
هذا صحيـح؟ ومتى يجب أن يتناول 

األطفال مضادات حيوية؟
تشدد الجمعيات األملانية التخصصية، 
مثـل الجمعية األملانية لطب األطفال 
واألمـراض املُْعِدية، عـىل أن األطفال 
املرىض يجـب أال يتناولـوا املضادات 
الحيويـة إال عند الرضورة القصوى، 
مثل أن يكون املـرض بكتريياً وليس 
فريوسـياً. وهذا ينطبـق عىل املرىض 
البالغـني أيضـاً، ذلـك أن املضـادات 
الحيوية ال تسـتطيع فعـل أي يشء 
ضد الفريوسات، التي غالباً ما تسبب 

السعال وسيالن األنف.

كمـا يحـذر باحثـون أمريكيون من 
يف  األطفـال  إعطـاء  يف  اإلفـراط  أن 
سـن النمو املضادات الحيوية يمكن 
أن يـؤدي إىل مشـاكل صحيـة، مثل 
الحساسية والسمنة. ومن املهم جداً 
أن يتم إجـراء األبحاث عن كثب عىل 
مثل هـذه اآلثار الجانبيـة عىل املدى 

الطويل.
املضـاد الحيـوي فعـال ضـد املرض 

البكتريي ال الفريويس
ومـن املمكـن إجراء فحص يسـمى 
”يس آر بي“ ملعرفة ما إذا كان سبب 
املرض هو البكترييا أم الفريوسـات. 

ويقـول أطباء أن التفريـق مهم بني 
فالفـريوس  والبكترييـا.  الفـريوس 
قـد يكـون لـه تطعيم وقـد ال يكون 
له، أمـا البكترييا فليـس لها تطعيم 
غالبـاً، ولكـْن لها عـالج. ومن املهم 
أال نخطـئ يف التفريق بينهما، وعدم 
إعطاء مضادات حيوية للمريض إالّ 
حني يكون املرض بكتريياً، وذلك ألن 
الفريوسات ال تسـتجيب للمضادات 

الحيوية.
ويف هـذا الشـأن، يقـول األخصائـي 
رئيـس  ليـزه،  يوهانـس  األملانـي 
واملناعـة  املُعديـة  األمـراض  قسـم 

الجامعـي  األطفـال  مستشـفى  يف 
بمدينة فورتسـبورغ األملانية، ملوقع 
الطفـل  إن  اإللكرتونـي  ”شـبيغل“ 
إذا كان يعانـي من التهـاب اللوزتني 
والسـعال وسـيالن األنف، فـإن هذا 
دليـل عـىل وجـود مرض مـن النوع 

الفريويس عادة.
وتكون املضـادات الحيوية رضورية 
يف حالة االلتهـاب الرئوي الجرثومي 
والتهـاب سـحايا الـرأس والتهابات 
املسـالك البوليـة، وكذلـك يف بعـض 
حاالت التهـاب اللوزتـني الصديدي. 
املضـادات  تسـتخدم  مـا  وكثـرياً 

الحيوية عنـد اإلصابة بنـزالت الربد 
املصحوبة بأعراض الحمى ويف حالة 
التهابـات األذن الوسـطى والحلـق. 
لكن االسـتخدام املسـتمر والخاطئ 
اإلنسـان  لدى  الحيوية،  للمضـادات 
أو الحيوان عىل حد سـواء، يؤدي إىل 
ازدياد مقاومـة البكترييا للمضادات 
موقـع  يذكـر  مـا  وفـق  الحيويـة، 
إنفورماتسـيون“  ”غيزوندهايتـس 
اإللكرتونـي. وقـد تفاقمـت الحـال 
إىل درجـة تنظيـم منظمـة الصحـة 
العاملية حملة ضد مقاومة البكترييا 

للمضادات الحيوية.
االنتظار أفضل خيار أحياناً

أما يف حالة التهابات الجهاز التنفيس 
وبعـد أن يبلـغ الطفل سـناً معينة، 
ينبغـي عىل الوالديـن االنتظار وعدم 
إعطـاء الطفـل يف البدايـة مضادات 
حيوية فـوراً، بـل مراقبتـه ملدة 48 
سـاعة، ألن بمـرور هـذا الوقـت قد 
ُيشـفى نحـو 80 إىل 90 يف املائة من 
الحاالت من تلقاء نفسها، كما يقول 
الطبيـب ليـزه. ولكـن إذا اسـتمرت 
الحمى بعد مـرور هذه الفرتة، يجب 
إىل  الذهـاب  الوالديـن عندهـا  عـىل 
الطبيـب، كي يفحصه ويقرر ضد أو 

لصالح العالج باملضادات الحيوية.

لطاملا ُعرفت املرأة بعشـقها غري املحدود 
للتسـوق  والـذي غالًبا ما يكـون بغرض 
املتعـة وليس الـرشاء حتى يتحـول األمر 

تدريجًيا يف النهاية إىل حد اإلدمان.
صحيح أنه ليـس إدماًنا باملعنى املتعارف 
عليـه، إال أن املؤكد أنه يسـبب لصاحباته 
مشـكالت جمة مع أزواجهم وعائالتهم؛ 
لذلـك كان من الـرضوري علينا سـيدتي 
إفادتـِك ببعـض النصائح الهامـة يف هذا 
اإلطـار حتـى تتخلـيص نهائًيا مـن هذه 

العادة:
-كتابة ما تحتاجني رشاءه

تسـاعدِك هـذه النقطـة كثـرًيا يف التغلب 
عـىل إدمان التسـوق؛ ببسـاطة شـديدة 
ألنها تجربِك عىل تسـجيل ما ينقصِك وما 
تحتاجيه، مقارنة بما هو متاح لديِك من 
نقـود؛ حتى ال نجد نفسـِك تنفقني أغلب 
ما معِك من نقود عىل أشـياء ثانوية دون 
رشاء املتطلبات الرئيسـية التي تحتاجي 

إليها بالفعل.
-جرد الدوالب أول بأول

حتـى يأتـي التسـوق بنتائجـه الفعالـة 
يتطلـب األمر منا جرد الدوالب أوًال ملعرفة 
ما لدينـا من مالبـس من حيث الشـكل، 
النوعيـة واأللوان حتى ال نشـرتى شـيًئا 

مكرًرا لدينا.
وبهذا ستكونني نجحتي يف تحقيق أمرين 
أولهما رشاء ما تحتاجينه فعلًيا وثانيهما 

التخفيف من إدمان التسوق الذي سيذهب 
شـغفِك به مع كل مرة تجدين فيه دوالبِك 

ال يحتاج أي قطعة جديدة.
-ال تستخدمي البطاقة االئتمانية

مـن أهـم النصائـح التـي ال يجـب عليِك 
اإلنسـان  وأن  ُمطلًقـا خاصـة  إغفالهـا 
بشـكل عام وليـس املرأة، حينمـا يتوافر 

معه أمواًال طائلة سـينفقها رسيًعا دون 
أن يشعر.

لذلـك ال تسـتخدمي البطاقـة اإلئتمانية 
كثـرًيا وانـت يف السـوق،بل احـريص عىل 
وضـع ميزانيـة معينـة لـك يف كل مرة و 

تقيدي بها.
-تنزهي بعيًدا عن أماكن التسوق

أما عند قيامِك بالخروج للتنزه مع عائلتك 
أو حتى أصدقائك، فلتحريص عىل أن يكون 
األمـر بعيًدا عن منطقة السـوق أو املوالت 
التجارية؛ ألن ذلك سيدفعِك بالطبع لرشاء 

الكثري من األغراض الغري رضورية.
-تسوقي بمفردِك

قد تسـتغربي الفكرة كثـرًيا لكنها مجدية 
بالفعل، خاصة وأن التسوق مع الصديقات 
أو األقارب سـيدفعِك ويشجعك عىل دخول 
محال وموالت تجارية عديدة، أما إذا كنِت 

بمفردك فاألمر سيختلف كلًيا.
وكذلـك إذا كنِت أم، فال يفضـل لِك مطلًقا 
اصطحـاب أطفالـِك معـِك للسـوق النهم 

سريهقون جيبِك.
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املقادير:
ضمة بقلة

نصف ضمة بقدونس
3 بصل أخرض أو بصلة كبرية

فليفلة خرضاء
حبة بندورة
2 باذنجان

3 فصوص ثوم
حامضة

كوب ونصف لبن
ملعقتني مايونيز
ملعقتني طحينة

دبس الرمان 
ونعنع يابس وكمون وملح

زيت زيتون وزيت نباتي وخبز 
مقيل

طريقة التحضري:
لقطـع  الباذنجـان  قطعـي 
متوسـطة ثم اقليه بالقليل من 

الزيت النباتي.

والبقدونـس  البقلـة  قطعـي 
(يفضـل تقطيعهـا باليـد من 
باقـي  وافرمـي  فـرم)  دون 
الخـرضوات، (ويمكـن إضافة 
بحسـب  أخـرى  خضـار  اي 

الرغبة).
أخلطـي يف وعاء دبـس الرمان 
مع نصف كميـة الثوم وعصري 
الحامض وزيت الزيتون ورشة 

نعنع يابس وملح.

ضعي نصـف كميـة الصوص 
الباذنجـان والنص اآلخر  فوق 

فوق الخضار.
مـع  اللبـن  وعـاء  يف  أخلطـي 
وباقـي  والطحينـة  املايونيـز 

الثوم ورشة كمون.
أضيفي الباذنجان مع الصوص 
عـىل الخرضوات ومن ثم الخرب 
املقيل.صبـي اللبن فـوق الخبز 

وزينيه بالكاجو املقيل.

عبـد  مصطفـى  الدكتـور  ـد  يؤكِّ
البديل  الطب  اللطيف، اختصـايص 
ـة للجميع، أنَّه عندما  بمركز الصحَّ
اللوزتـني  التهـاب  مريـض  يبـدأ 
نظـام  باتبـاع  الحـاد  أو  املزمـن 
ـن حالته  التغذية املناسـب، تتحسَّ
رسيعـًا، وهنـاك اتجـاه يف اليابان 
اللوزتني  التهـاب  يتنامى بمعالجة 
عـن طريق الغـذاء بنظام يسـمى 

«املاكروبيوتيك»،
هـذا النِّظـام كان متبعـاً منذ آالف 
هور مـن جديد  السـنني، وعـاد للظُّ
بعد أن ثبتت فعاليته، والفارق بينه 

وبني العالج الطبيعي ما ييل:
• بعـض جراثيم التهـاب اللوزتني 
املزمـن أو الحـاد طـوَّرت مناعـة 
لبعـض املضـادات الحيويَّـة، هـذا 
األمر غـري ممكن بالنسـبة للعالج 
مهمـا  الجراثيـم  أنَّ  أي  بالغـذاء؛ 
كانـت، ال يمكنهـا أن تطوِّر مناعة 

ضد األغذية التي تقيض عليها.
ليسـت هنـاك رضورة؛ إلجـراء   •
تجارب عىل عدد كبري من املضادات 
بالغـذاء،  العـالج  عنـد  الحيويَّـة 
فبعض األغذية سـتمنع تكاثر هذه 
امليكروبات بشـكل طبيعّي وسليم، 

وتقيض عليها مهما كان نوعها.
• املضادات الحيويَّة تقيض عىل كل 
جراثيـم األمعاء حتى الجيدة منها، 
ولكن الحمية املناسبة تقيض فقط 

عـىل الجراثيـم التي تسـبب مرض 
التهاب اللوزتني.

ل مضـادات  • األغذيـة التـي تشـكِّ
حيويَّة طبيعيَّة، رخيصة ومتوافرة 
يف كل مكان، عـىل عكس املضادات 
الحيويَّـة التي يكون بعضها مكلفاً 

أو غري متوافر أحياناً.
مواد طبيعية لعالج اللوزتني

األعشـاب  بعـض  اسـتخدام   -
والزيـوت  الحيوانيَّـة  ات  واملشـتقَّ
الطبيَّـة لها تأثري كبري يف مسـاعدة 
الجسـم عىل الدفاع عن امليكروبات 
الغازيَّـة لجسـم اإلنسـان، وكذلك 
تخفيف االلتهابات املصاحبة، ومن 

أهم هذه املواد التايل:
* الثوم

ُيعتـرب الثـوم من املـواد العشـبيَّة 
الجيـدة يف عالج أّي نـوع من أنواع 
التهابات الحلق، بما يف ذلك التهاب 
اللوزتـني، ويكون ذلك عـن طريق 
أكل الثـوم والبصل مع الوجبات أو 
تنـاول كبسـولتني من مسـتحرض 
الثـوم، فذلـك يحـدِّ مـن التهابات 

اللوزتني.
* املرمية

املرميـة تحتـوي عىل نسـبة عالية 
مـن املـواد التي لهـا تأثـري مضاد 
لـة  للميكروبـات، كمـا أنهـا محمَّ
رة؛ لـذا ُيوىص بتناول  باملـواد املطهِّ
شاي ساخن مع املرمية ثالث مرَّات 

يف اليـوم كغرغـرة لعـالج التهـاب 
اللوزتني.

(C) الثمار الغنيَّة بفيتامني *
ُوجد أنَّ الليمون والربتقال والنارنج 
واألطعمـة أو الثمار األخـرى التي 
لهـا   (C) فيتامـني  عـىل  تحتـوي 
تأثري قـوّي عـىل بعض السـالالت 
البكترييَّـة، التـي لهـا تأثـري عـىل 
اللوزتـني، كمـا ُوجـد أنَّ فيتامـني 
(C) ينبِّه جهاز املناعة، حيث ينتج 
 «MACROPHAGE» آكلـة  خاليـا 

لسالالت البكترييا.
* البيلسان األسود

األبحـاث التـي أجريـت عـىل نبات 
البيلسان األسود أبدت تأثرياً مضاداً 
للفريوسات والبكترييا، وبذلك فهي 
مـن أهم األعشـاب لعـالج التهاب 

اللوزتني، وكذلك األنفلونزا.
* العسل النقي

يعترب العسل النقي مع «ليمون بن 
زهري» وصفة مميَّزة لعالج التهاب 
اللوزتني، حيث ُتوضع ملعقة عسل 
كبـرية من النَّـوع النقـي يف نصف 
كـوب ماء سـاخن، وُيضـاف عليه 
عصري «ليمـون بن زهري»، وُيخفق 
املريـض  بـه  جيـداً، ثـم يتغرغـر 
بالتهـاب اللوزتـني ثالث مـرات يف 
اليـوم، حيـث يقـيض تمامـاً عىل 
التهـاب اللوزتـني، وُيسـتعمل هذا 

املستحرض ملدَّة ثالثة أيام فقط. 

@bË‰fl@ò‹Én€a@k»óÌ@ÚÓ€Ï–†@paÜb«
 من أوقات النوم، إىل كيفية الجلوس وحّتى تناول الطعام، إجماالً ما 
يعتاد طفلِك عىل نمط ما متكّرر من التّرصفات... ويف هذا السـياق، 

قد تواجهني بعض العادات املزعجة،
التـي يلتقطها معظـم األطفال ويصعـب التخلّص منهـا من دون 

تدّخل حازم:
مص اإلبهام: 

إّنهـا املشـكلة التي تشـتكي منها رشيحـة كبرية مـن األمهات، إذ 
إّن العديـد مـن االطفال يقومون بمـّص ابهامهم لتهدئة أنفسـهم 
وإراحتها. ولكن مص اإلبهام املتكرر أو الشـديد ما بعد سن الرابعة 
أو الخامسـة قد يتسّبب ببعض املشـاكل، خصوصاً يف نمو األسنان 

مثل تراكب العضة، كما التهابات يف اإلبهام أو األصابع األخرى.
وضع اإلصبع يف األنف:

إنها من أكثـر العادت املزعجة التي يحملها الفرد منذ طفولته، وقد 
يسـتمّر بها حّتى سنوات الرشـد، وقد أثبتت إحدى الدراسات أن 91 

% من الراشدين ال يزالون يمارسون هذه العادة ولو رساً!
لف الشعر باإلصابع: 

قـد تبدو عـادة بريئة غري مّرضة، ولكن كثرة لّف الشـعر يف موضع 

واحـد يعـّرض البصالت يف تلـك املنطقة إىل الضعف، ما قد يتسـّبب 
بتساقط الشـعر. ويف حني أّن العديد من األطفال يتوّقفون عن هذه 
العادة مع التقّدم يف السـن، فكّل ما عليِك فعله هو تعديل بسـيط يف 
السلوك ملساعدة طفلِك عىل كرس هذه العادة يف حال استمرارها مثل 

تنبيهه الدائم عند فعل ذلك، أو حتى رفع الشعر أو قّصه.
تجدر اإلشـارة إىل أّن سحب الشـعر ولّفه عند األطفال األكرب سناً أو 
املراهقـني من املمكن أن يكون مؤرشاً لنوع مـن القلق، واالكتئاب، 

.(OCD) والوسواس القهري
قضم األظافر: 

هـذه العـادة ال ترتبط فقط بمراحـل الطفولة بل قد تسـتمّر حّتى 
املراهقة، ويف بعض الحاالت حّتى سـّن الرشد. وقبل التفكري ببعض 
الطـرق لنهي طفلِك عن القيام بهذه العادة املّرضة، حاويل التفتيش 
عن سبب فعله لذلك، فإجماالً ما يكون قضم األظافر بمثابة مؤرش 

اىل قلق أو خوف ما قد يراود طفلِك.
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 فيجاي وراجو كانا صديقني حميمني، ويف 
أحد األيام ذهبـا يف نزهة إىل الغابة للتمّتع 
بجمال الطبيعة، فجأة رأيا دًبا كبريًا يتقّدم 
منهما، ففزعا وانتابهما الخوف الشـديد. 
كان راجو بارًعا يف تّسلق األشجار، فسارع 
عىل الفور إىل أقرب شـجرة إليه وتسلّقها 
غري مبـاٍل بصديقه الذي لم يكن يحسـن 
التسـلّق إطالًقا. أّما فيجاي، ففّكر قليالً، 
وتذّكر حينها أّنه قد سـمع بأّن الحيوانات 
املفرتسة ال تحّب الجثث امليتة، لذا استلقى 

أرًضـا وكتـم انفاسـه. وصل إليـه الدب 
الكبري، وراح يشّمه ويدور حوله لبعض 
الوقت، ثـّم تركه وذهب. فنزل راجو من 
أعىل الشـجرة وسـأل صديقه ساخرًا: - 
”ماذا قـال لك الدّب حينمـا كان يهمس 
يف أذنك؟“ وأجابـه فيجاي: - ”قال يل أن 
أبتعـد عـن األصدقاء أمثالـك!“ ثم تركه 

ومىض يف طريقه.
 العربة املسـتفادة مـن القصة: الصديق 

الحقيقي هو الذي تجده وقت الضيق.

مـن  الكثـري  اكتشـاف  يمكـن   
الشـخصية مـن خالل  صفـات 
األبـراج وحـركات اليـد وشـكل 
العيون والشفاه واألنف. لكن ما 
ال تعرفه الكثريات هو أن طريقة 
النـوم عىل الوسـادة ليـًال تفيش 
أيضاً بعض أرسار تلك الشخصية 
وتدّل عىل التحـيل ببعض الطباع 

دون غريها. 
1- الوضعية الطبيعية

 إذا كنت تضعني الوسادة بطريقة 
طبيعية تحت رأسـك فهذا يشري 
إىل أّنـك تتمتعـني باملوهبـة وأّنك 
دائمة التمـرّد واالعرتاض. كذلك 
يعتقـد الكثـريون أّنـك متكـربة 
لكّنك يف الواقع تفكرين يف األمور 
واملواقـف بعمق. وهذا ما يدفعك 

غالباً إىل الصمت. 
2- وضعية االحتضان

وأنـت  تنامـني  كنـت  حـال  يف   
تحتضني الوسـادة، فهـذا يعني 
أّنك تعيشـني دائماً عـىل أنقاض 
الذكريات وأنه ال يمكنك التخلص 
مـن األوجاع املرتبطـة بها. لذا ال 
تشـعرين باالرتياح واالسـتقرار 
يف واقعـك. ويف املقابل تشـعرين 

املسـاعدة  لتقديـم  بالحمـاس 
لألشـخاص الذين تحبـني يف كل 

األوقات.  
3- وضعية تغليف الرأس

يف هذه الحالة تضعني رأسك عىل 
الوسـادة وتحتضنينها بواسطة 
ذارعيـك. وهـذا يشـري إىل أّنك يف 
دائمـة عـن يشء  بحـث  حالـة 
تفتقدينه يف حياتك. كما يدل عىل 
أّنك غالبـاً ما تشـعرين بالحرية 
والرغبة يف الهـرب من الضغوط 
اعتمـادك  فـإن  لـذا  اليوميـة. 
هـذه الوضعيـة يمنحـك األمان 

واالرتياح.

 4- وضعية اللف
وهي تعني أن تلفي وسادتك عىل 
شكل أسـطوانة. وهذه الوضعية 
تكشـف أّنـك تفكريـن بوضوح 
وتعتمدينـه  النظـام  وتحبـني 
قاعـدة لحياتـك. كما تعنـي أّنك 
ال تحبـني أن يعّكر صفو مزاجك 
ومخططاتك أي أمـر. كذلك يدّل 

هذا عىل أنك ال تحبني املفاجآت.
5 -الوسادة عىل األرض

إذا كنـت تتخلـني عن الوسـادة 
وتدعينهـا تسـقط أرضـاً خالل 
الليل، فهذا يشري إىل أّنك ترفضني 
أن يسـيطر أحدهم عـىل إرادتك 

وأفـكارك. كمـا يدّل عـىل أّنك ال 
تفصحني عن مشاعرك الحقيقية 
أّنـك  ويعنـي  اآلخريـن.  أمـام 
تفضلني دائمـًا االنزعاج بصمت 
األشـخاص  محاسـبة  وعـدم 

املحيطني بك عىل أخطائهم.
6- وضعية الجلوس

وضعيـة  يف  ليـًال  نومـك  يعنـي 
الجلـوس أّنـك تمتلكـني الكثـري 
مـن الطاقة وأنه يمكنـك القيام 
بالكثري من األعمال يف وقت واحد. 
ويشري هذا إىل أّنك تنظرين إىل الغد 
للمسـتقبل  وتخططني  بتفـاؤل 
بثقـة. إال أّنـك ال تقومـني بـأي 

خطوة غري محسوبة النتائج.
7 - وضعية السندويتش

  يعني هـذا أن تنامي عىل بطنك 
تحـت  ذراعيـك  أحـد  واضعـة 
الوسـادة. وتـدل هـذه الوضعية 
عىل أّنك ودودة وتحبني مساعدة 
الناس. كما يشري إىل أّنك تحاولني 
دائمـاً تفهـم مشـاعر اآلخرين. 
إال أّنـك تخصصـني أيضـاً بعض 
الوقـت لالهتمام بنفسـك. وهذا 
ما يضفي عىل حياتك الكثري من 

االستقرار.  
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غزل عراقي
ــروه مكـــــ ــلون  ش ــراك  الف ــم  طع ــفت  ش
ــوه حلــــــ ــل  حي ــت  جان ــه  ملتن ــفت  وش  

ــروح       جــــــــــ ــي  وبداخل ــم  بأل ــيت  حس
ــوه بـــــــل ــي  صارتل ــك  فركت ــه  ومصيب

ــروح  الـــ ــل  وذاب ــن  حزي ــدك  بع ــرت  ص
ــلـــــــوه س ــروح  لل ــت  جن ــدك  وح الن 

ــور  بـــــــح ــر  ونعب ــي  منش ــني  اثن ــه  جن
ــوه خط ــي  امش ــا  م ــرت  ص ــدك  بع ــو  اش

ــروح  ت ــاوي  ن ــگ  بالعش ــب  تذن ــش  *لي
ــر  كـــــف ــگه  بعش ــد  اليبع ــدري  ت ــت  وان
ــواي هــــــ ــك  ذنوب ــره  ت ــك  لولف ــع  ارج

ـــــر  بش ــل  يكت ــر  الهج ــن  م اهللا  ــتغفر  اس
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أبـــــــراج

انتبـه لصحتـك وانظـر إىل الفرص املتاحـة، فقد 
تحقق رضبـة اقتصادية ناجحة، إال أنك تتحفظ يف 
اإلعـالن عن أعمالك. اإلمكانات التي تمتلكها تسـاعدك 
عـىل مواجهـة أي عائق. خفف من ترسعـك هذا اليوم، 

فقد تقع يف مأزق يوتر أعصابك.

التعبـري عـن مشـاعرك  اليـوم مـن  سـتتمكن 
دون خجـل أو خـوف. عليـك ان تتغلـب اليوم عىل 

حساسيتك الزائدة أو املفرطة.
 هناك قوة ما خفية تساعدك عىل تحديد ما تحتاجه اليوم. 
ال داع للجلوس بمفردك بعيدا عن الناس بل من األفضل أن 

تختلط بهم.

الحظ والفلك يقفان إىل جانبك يف األيام املقبلة، 
فحـاول أن تسـتفيد من الوضع قدر املسـتطاع 
لتحقيق مكاسب طال انتظارها. ابتعد عن الشكوك 
واألوهـام تجـاه الرشيك، ألن أي خطـوة ناقصة يف هذا 

اإلطار ستؤدي اىل ما ال تحمد عقباه.

تجد الوسيلة املناسبة إلبراز مواهبك والوصول 
إىل أحالمـك بعـد طول انتظـار. غريتـك العمياء 
تزعـج الحبيب كثرياً وقـد تـؤدي إىل تدميـر العالقة 
بينكما. تتخطى الهواجس واملشـاكل النفسية وتشعر 

براحة بال يف هذه الفرتة.

يجب أال تصاب بخيبة أمل كبرية مع تباطؤ سري 
األمـور اليوم، فعـىل الرغم من خططـك، فإنك لن 
تتمكـن من إنجاز الكثري. قاوم الرغبة يف لوم اآلخرين 
إذا سارت األمور ضد رغبتك. توقعاتك الخيالية قد تصيبك 
بخيبة األمل. عىل أي حال، ال تيأس، ولكن استغل الفرص 

التي ال تزال متاحة.

األجواء اليوم ال تسـمح لك باملـرح أو الضحك 
لذلـك يجـب أن تضـع يف الحسـبان أن تكـون 
صارما يف تعاملك مـع اآلخرين. تعامل مع كل يشء 
بطريقة واقعية. امكث يف منزلك النجاز مهامك السهلة 
والبسـيطة. اهتـم بالحديقـة أو ازرع نباتـات حـول 

املنزل.

تبتعد عن أي شكل من أشكال املواجهة، ولكن 
اليوم ربما تتجنب هذا الترصف. ربما يكلفك أحد 
أفراد أرستك أو الحبيـب بأمر ما يزيد من ضغوطك. 
ال تقلق فربما تجد حال ملشاكلك وربما تنتهي من إنجاز 

مسؤولياتك بشكل رسيع.

يجب أن تسـأل نفسـك اليوم هل أنـت راض عن 
نفسك وعن آدائك؟ ما التطورات األخرية التي طرأت 
عىل حياتك الشـخصية؟ هل يطبق مـن حولك املعايري 
واألسس التي وضعتها أم تشـعر أنك لست راضيا عنهم؟ 

حان الوقت اآلن التخاذ بعض القرارات املهمة يف حياتك.

عزيـزي األسـد، تتطلع إىل يـوم يزيدك نشـاطا وحيوية. 
افحـص اليوم صندوق الربيد الخاص بك فربما تكون هناك 
رسائل تحمل أخبارا جديدة. ربما تعرض عليك إحدى الرشكات 
الكـربى وظيفة جديدة، أما إذا كنـت طالب علم، فربما تحصل عىل 
منحة دارسـية أو إذن لدخول الجامعة. لونـك املفضل هو األبيض، 

وأسعد أوقاتك اليوم ما بني الساعة 2:30 وحتى 4:00.

فكر يف هذا اليوم باعتباره يوم راحة ولن يتكرر 
إال بعد فـرتة طويلة. عىل الرغم من توتر األجواء 
من حولـك هذه األيام، إال أن البعـض ال يلتفت إليك 
وال إىل كلماتـك. اترك مـن حولك يفكـر بالطريقة التي 

تناسبه وال تجرب أحدا عىل أمر ما.

هنـاك يشء مـا يحثـك عـىل العمـل. تشـعر 
باضطـراب األجواء من حولـك األمر الذي يدفعك 
إىل النهوض من فراشـك والذهـاب إىل العمل مبكرا. 
مشـكلتك اليوم هي أنك لسـت عىل درايـة باملكان الذي 
تذهب إليه أو ربما يكون غري واضح أمامك. تتخذ قرارا 

مهما يؤثر عليك وعىل الحبيب.
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ربما تقـيض كل وقتك اليوم منشـغال بقضية 
واحـدة. أنت بحاجة إىل قسـط مـن الراحة من 
حـني آلخر. لديـك طاقة تمكنك مـن إنجاز أي يشء 
وقت مناسب. ربما تشـعر يف املساء أن جسدك بحاجة 

إىل االسرتخاء.
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جان هنري دونانت.. أول فائز 
بجائزة نوبل للسالم في العالم

    1723 - تنصيب لويس الخامس 
عرش ملًكا عىل فرنسا.

الفوازييـه  أنطـوان   -  1785     
ينجح يف تحليل املاء إىل أكسـجني 

وهيدروجني.
    1815 - نابليون بونابرت يغادر 

إىل منفاه يف جزيرة إلبا.
    1863 - تأسيس اللجنة الدولية 
للصليـب األحمـر عـىل يـد رجل 
األعمال السـويرسي جان هنري 

دونانت.
االسـتقالل  منـح   -  1918     

للتوانيا.
    1923 - اكتشـاف مقـربة توت 
عنخ أمون يف األقرص عىل يد عالم 

اآلثار هوارد كارتر.

قيـام  اإلعـالن عـن   -  1948    
الكوريـة  الشـعبية  الجمهوريـة 
االتحـاد  مـن  بدعـم  الشـمالية 

السوفيتي.
مدينـة  اختيـار   -  1949     
سرتاسبورغ مقرًا ملجلس أوروبا.

    1951 - جوزيف سـتالني يتهم 
أصبحـت  بأنهـا  املتحـدة  األمـم 

سالًحا للحرب العدوانية.
    1959 - العقيد فيدل كاسـرتو 
الكوبية  يتوىل زعامـة الحكومـة 
بعد حملة قادها لنفي الديكتاتور 

فولغينسيو باتيستا.
    1965 - رئيـس مجلـس األمـة 
الكويتـي عبد العزيز حمد الصقر 
يسـتقيل مـن رئاسـة املجلـس، 

وانتخاب سـعود عبد العزيز العبد 
الرزاق خلًفا له.

    1971 - اليابـان تطلـق قمرها 
الصناعي األول نانيس.

    1979 - زلزال قرب ساحل بريو 
بقـوة 6.9 عـىل مقيـاس ريخرت 

يؤدي إىل مقتل 14 شخص.
    1985 - الجيش اللبناني ينترش 
يف صيـدا بعـد انسـحاب الجيش 

اإلرسائييل منها.
    1986 - الطائـرات الفرنسـية 
تنفـذ غارة جوية عـىل وادي دوم 
ضد قاعدة جوية ليبية يف شـمال 
تشـاد، خالل الـرصاع التشـادي 

الليبي.
مجلـس  تأسـيس   -  1989     

التعـاون العربي الذي يضم مرص 
واألردن والعراق واليمن الشمايل.

    1992 - اغتيال أمني عام حزب 
اللـه عبـاس املوسـوي يف غـارة 

إرسائيلية.
    2005 - اتفاقيـة كيوتـو تدخل 

حيز التنفيذ.
    2011 - انطالق أوىل املظاهرات 
الفعليـة إلسـقاط نظـام معمـر 
القـذايف بمدينة البيضـاء يف ليبيا، 
وسـقوط أوىل شـهداء ثـورة 17 

فرباير باملدينة ذاتها.
    2017 - تفجـرٌي انتحـارّي يف 
«مزار الل شـهباز قلندر» يف بلدة 
سـهوان بپاكسـتان يوقع حوايل 
88 قتيًال وأكثر من 270 جريًحا.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
الكلمات العمودية

1.من اإلنبياء (عليهم السالم) ـ بسط يده.
2. صوت الحمار ـ تمهل.

3.أبله ـ فاه (م) ـ آخر العالج (م).
4.أشهر موسيقيي األندلس (م).

5.مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ مواعظ.
6.تهديد بالعقاب ـ متشابهان.

7.دق ـ أسوة.
8.سالح قديم ـ يعيش يف البحر (م).

9.تسبق العمل ـ ماركة سيارات .
10. أوشك ـ  عظام امليت البالية.

11.عاصمة اسيوية ـ من مشتقات الحليب .
12.ممثلة عربية اعتزلت التمثيل .

الكلمات األفقية 
1.من الدول االسيوية املصنعة ـ مغارة.

2.ألسنة النريان ـ ذكرى أليمة (م) ـ إناء“مبعثرة“.
3.حرف مكرر ـ متشابهان ـ مدينة أسرتالية.

4. انهض (م) ـ مدينة ايطالية (م) ـ من الطيور .
5.رضوري للحياة ـ طبل ـ مضخة الهواء يف الجسم.

6. يغوي (م) ـ للتمني ـ متشابهان.
7.طليق (م) ـ مخلوقات نورانية (م).

8.نجمة سينمائية عربية ـ من اصابع اليد (م).
9.ذكر الدجاج ـ عني يف الجنة (م) ـ للنصب (م).

طريقة النوم على الوسادة تكشف أسرار حساسة جدا عنك! 

الصديق وقت الضيق

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNNÒ5«Î@Úó”

هنـري دونانـت ولـد يف 8 مايو 
1828م يف جنيـف وتـويف يف 30 
أكتوبر 1910م أول فائز بجائزة 
نوبـل للسـالم يف العالـم، وهـو 
رجل أعمال سـويرسي وناشط 
اجتماعـي، خـالل رحلـة عمل 
أجراهـا سـنة 1859 إىل إيطاليا 
الفتية يف فرتة حرب سولفرينو. 
سجل ذكرياته وخرباته يف كتاب 
سـولفرينو)  (ذكريات  أسـماه 
الـذي مهـد لتأسـيس الصليب 
األحمـر عـام 1863. معاهـدة 
جنيف سـنة 1864 نشـأت من 
أفـكار دونانـت؛ وهـو أول من 
حصل عىل جائزة نوبل للسـالم 
مناصفة مع فريدريك باس من 

فرنسا سنة 1901م.
ولد دونانت يف جنيف، سـويرسا 
وهو االبـن األول لرجل األعمال 
جـان جـاك دونانـت وزوجتـه 
كـوالدون،  دونانـت  أنطونيـت 
عائلتـه متدينـة بروتسـتانتية 
ولهـا تاثـري كبـري يف املجتمـع، 
والـداه خاضـا بشـكل كبـري يف 
ابـاه كان  االجتماعـي،  العمـل 
يهتم بالعنايـة بااليتام، يف حني 
كانت امـه تهتم بعناية املرىض. 
نشـأ دونانـت يف فـرتة تتصـف 
باليقظة الدينية تسـمى ريفيل 
(Réveil)،ويف سن الثامنة عرش 
انضم إىل منظمة جنيف إلعطاء 
الصدقـات. يف السـنة الالحقة، 
قـام هـو واصدقائه بتأسـيس 
مـا يسـمى بجمعيـة الخميس 
 ،(Thursday Association)
مجموعـة قليلـة مـن الشـبان 
يجتمعون مع بعض ويدرسون 
الفقراء،  ويسـاعدون  اإلنجيـل 
وقـىض باقـي وقتـه يف زيـارة 

السجناء والعمل الجماعي.
بعـد عودتـه إىل جنيـف يف أوائل 
شـهر يوليو، قرر دونان تأليف 
كتاب عن تجاربه، والذي عنونه 
بـ تذكار سولفرينو (بالفرنسية 
 .(Un Souvenir de Solferino
ُنـرش عـام 1862 يف طبعـة من 
1600 نسـخة طبعت عىل نفقة 
دونان. وصف يف الكتاب املعركة 
وتكاليفها والظروف الفوضوية 
بعدهـا. وطـور فكـرة إنشـاء 
املسـتقل  يف  محايـدة  منظمـة 
لتوفري الرعاية للجنود الجرحى. 

العديـد  عـىل  الكتـاب  وزع 
السياسـية  الشـخصيات  مـن 

والعسـكرية البارزة يف أوروبا.
بدأ دونان يف السـفر عرب أوروبا 
للرتويـج ألفـكاره. لقـي كتابه 
استحسـاًنا كبريًا، وجعل رئيس 
جمعية جنيـف للرعاية العامة، 
موانييه،  غوسـتاف  الحقوقـي 
واقرتاحاتـه، موضوع  الكتـاب 
اجتمـاع املنظمـة الـذي عقد يف 
9 فربايـر 1863. نظر األعضاء 
يف توصيـات دونـان وقيموهـا 
تقييًمـا إيجابًيا. وأنشـأوا لجنة 
مؤلفـة من خمسـة أشـخاص 
لتعزيز متابعة إمكانية تنفيذها 
وجعلـوا دونـان أحـد األعضاء. 
موانييـه،  هـم  اآلخـرون  كان 
الجيـش السـويرسي  وجنـرال 
هنري دوفـور، واألطباء لويس 
أبيـا وتيـودور مونـوار. يعتـرب 
اجتماعهـم األول يف 17 فربايـر 
1863 اليوم هو تاريخ تأسيس 

لجنة الصليب األحمر الدولية.
منـذ وقـت مبكـر، كان هنـاك 
متزايـدة  ورصاعـات  خالفـات 
حـول  ودونـان  موانييـه  بـني 
رؤى وخطـط كل منهما. اعترب 
موانييه أن فكرة دونان إلنشـاء 
حمايـة حيادية ملقدمي الرعاية 
غـري مجديـة، ونصـح دونـان 
بعدم اإلرصار عىل هذا املفهوم. 
ومع ذلك، واصـل دونان الدفاع 
رحالتـه  يف  املوقـف  هـذا  عـن 
ومحادثاتـه مـع الشـخصيات 
السياسـية والعسـكرية رفيعة 
املسـتوى. أدى هـذا إىل تفاقـم 
الرصاع الشـخيص بني موانييه، 
الذي اتبع نهًجـا عملًيا نوًعا ما 
للمـرشوع، ودونـان، الذي كان 

املثايل بني الخمسة.
شـاركت   ،1863 أكتوبـر  يف 
14 دولـة يف اجتمـاع يف جنيـف 
نظمته اللجنة ملناقشـة تحسني 
الجرحى. كان  للجنـود  الرعاية 
دونـان قائـد الربوتوكول خالل 
 22 يف  عـام  وبعـد  االجتمـاع. 
1864، أدى مؤتمـر  أغسـطس 
الربملـان  نظمـه  دبلومـايس 
 12 توقيـع  إىل  السـويرسي، 
دولة عـىل اتفاقية جنيف األوىل. 
كان دونان مسـؤوًال عن تنظيم 

أماكن إقامة للحضور.
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من ضمن سلسلة األعمال العربية 
تصّورها  التي  تحديداً  والخليجية 
 Eagle رشكة  لها  تحّرض  أو 
سنان،  جمال  املنتج    /Films
الشهر  حوايل  منذ  الرشكة  تصّور 
واحداً من أهم اعمالها املقبلة وهو 
الذي  مرشوع»  «انتقام  مسلسل 
يجمع النجوم: محمود بو شهري، 
عبد الله بو شهري، شهد الخطاب، 
سالم،  سلمى  سلمان،  أحمد 
دهراب،  أرسار  املزيعل،  أسامة 
وغريهم.املسلسل  العطار  أريج 
كويتي عراقي مؤلف من ٣٠ حلقة 
حسني  إخراج  البدري،  نور  كتبها 

اجتماعية  قصة  ويروي  دشتي 
تبدأ  آن،  يف  ومعقدة  مشوّقة 

يغرّي  مشؤوم  يوم  من 
وتستمر  أبطالنا،  حياة 

والتشابك  بالتصاعد 
مميز  درامّي  بشكل 

ومحبوك.الرشكة 
متحمسة  املنتجة 
للمرشوع  جداً 
وقد  الجديد 
رصدت لتنفيذه 
اإلمكانات  كل 
جية  نتا إل ا

املتوفرة.

@bËÌá‘n‰fl@Û‹«@Üãm@Ô◊å@Û‰fl
—‰»i

@›è‹èæa@¿@Òá‘»flÎ@Ú”Ïìfl@ÚÓ«b‡nua@Úó”
@C Îãìfl@‚b‘n„aD@Ô”aã»€a@>ÌÏÿ€a

 /  Media Revolution٧ رشكة  أنهت 

املنتج مفيد الرفاعي التعاقد مع أبطال 

بعنوان  املنتظر  الرمضاني  مسلسلها 

انطلق تصويره قبل حوايل  «ظّل»، وقد 

ثالثة أسابيع يف بريوت.

العمل املنتظر يجتمع فيه نخبة من أهم 

عن  التكتم  وبعد  العربي،  الوطن  نجوم 

أعلنت  التكهنات،  وكثرة  أبطاله  أسماء 

الرشكة رسمياً عن أسماء نجومه وهم: 

سليمان،  جمال  عمايري،  املنعم  عبد 

يوسف الخال، كندة حنا، جييس عبدو، 

وسام فارس، أنجو ريحان، رانيا عيىس، 

إييل مرتي، دارينا الجندي، وجهاد سعد 

الذي يحّل ضيفاً عىل العمل.

املسلسل يقدم مادة اجتماعية مشوقة 

حكاياتها  تفاصيل  يف  ومختلفة  جداً 

التي تغوص يف قضايا ومواضيع جديدة، 

والفكرة تعود لسيف رىض حامد، تأليف 

إخراجه  مهمة  وتوىل  املال،  رامي  زهري 

املخرج املرصي محمود كامل.

رئيس  ياسمني  تصدرت 
بحثاً  األكثر  قائمة 

عىل موقع غوغل 
من  ا لتز با
نجاح  مع 
حيتها  مرس
رّيا  أحفاد 
سكينة  و
لتي  ا

متها  قد
مرسح  عىل 

الشدي  بكر 
البوليفارد،   –

 ٩ بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف 
املايض،  فرباير   ١٢ وحتى 
موسم  فعاليات  ضمن  وذلك 
العروض  وحصدت  الرياض، 
مع  العدد  كامل  جمهور  عىل 
انتهاء  عقب  حار  تصفيق 
ياسمني  املرسحية.رصحت 
رئيس عن ردود الفعل اإليجابية 
وسكينة  رّيا  «أحفاد  قائلة: 
مرسحية  بطولة  أول  هي 
أمام  بالتمثيل  استمتعت  يل، 
الجمهور وجهاً لوجه، وأسعدني 
املرسحية  عروض  بمد  طلباتهم 

أليام أخرى... تلك ردود الفعل 
حصدتها  التي  الفورية 
املرسحية هي مكافأتي 
املجهود  كل  عن 
التي  والتدريبات 
فريق  كل  بذلها 
لتقديم  املرسحية 
ُيسعد  راق  عرض 
م  وتقد . « ر لجمهو ا
يف  رئيس  ياسمني 
رّيا  أحفاد  مرسحية 
بوىس  شخصية  وسكينة 
من  تنتقل  التي  الظلو  شوكت 
حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسّوق، 
إىل درب حارة املهابيل حيث تصطدم بحياة 
يف  قبل.ويشاركها  من  تعشها  لم  شعبية 
الرشبيني  دينا  النجمة  املرسحية  بطولة 
وبيومي فؤاد ومحمد أوس، وهي من تأليف 
أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد 
إرشاف  رمسيس،  وريمون  موىس  خالد 
سامح  إخراج  ومن  الباجوري،  هادي  فني 

بسيوني.
لتصوير  ياسمني  تستعد  آخر،  صعيد  عىل 
مسلسلها  أحداث  ضمن  مشاهدها  أوىل 
الرمضاني «نغم» الذي تشارك به يف املنافسة 

الرمضانية للموسم القادم.

الفنانني  لدى  الحّب  وثقافة  الحياة  إرادة 
األوضاع  عىل  دائًما  تتفوّقان  العراقيني 

املتزعزعة يف بالدهم.
فهذه األوضاع لم تثنيهم عن إحياء ليلة عيد 
وسط  العربي  الجوار  يف  أو  بالدهم  يف  الحّب 

أجواء من الفرح والرومانسية.
حفلتني  نبيل،  سيف  العراقي،  الفنان  أحيا 
سهرات  ضمن  الفنية  الحفالت  أجمل  من 
األردنية عّمان  العاصمة  الفالنتني، واحدة يف 
وقّدم  املتحدة.  العربية  اإلمارات  يف  وأخرى 
باقة من أجمل أغنيات وسط تفاعل كبري من 

الجمهور.
الفنان  عمان  حفل  إحياء  يف  نبيل  وشارك 
    Djالـ إىل  باإلضافة  شاكر  محمد  اللبناني 

العراقي األصل أصيل.
التي  املدن  أهم  من  واإلمارات  عمان  وتعترب 

تقصدها الجاليات العربية.
تحمل  التي  الجديدة  أغنيته  نبيل  وأطلق  هذا 
عىل  الخاصة  قناته  عرب  «عالعالم»  عنوان 
سيف  والحان  كلمات  من  وهي  يوتيوب 

الفيديو  أما  صّباغ.  عمر  وتوزيع  الفارس، 
الذي  نبيل  بني  مدّبرة،  فهو قصة حب  كليب 
بسيط  غجري  بمظهر  األوىل  للمرة  ظهر 

والفتاة التي يلتقيها يف الفندق.
رحمة  العراقية  الفنانة  تحيي  جهتها،  من 
رياض حفلة عيد الحّب الليلة يف أربيل، عاصمة 

إقليم كردستان ويشاركها يف إحياء االحتفال 
فارس الغناء العربي عايص الحالني.

شذى  الفنانة  أطلقت  نفسه،  السياق  ويف 
الجديدة  ألغنيتها  الرتويجي  املقطع  حّسون 
حاتم  الحان  من  وهي  وغرامي»  حبي  يا   »

العراقي وتوزيع عمار العامي.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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عانـى مواطن تركي من اإلصابة بفريوس (كورونا) ملا يقارب 14شـهراً، 
وبهذا يكون سجل مظفر كاياسان أطول فرتة حجر إثر اإلصابة بالفريوس 

منذ بدء الجائحة، فقد تم إثبات إيجابية إصابته ملا يقارب 78مرة.
وأمـىض كاياسـان فـرتة الحجـر متنقالً بـني املستشـفى والبيـت كونه 
مصـاب بمرض رسطـان الدم األمر الذي ربطه األطبـاء بإضعاف مناعته 
وعـدم قدرته عـىل التعايف منه.ورشح كاياسـان معاناته، قائالً ”شـعرت 
باالستياء وأجريت 78 فحصاً كانت كلها إيجابية، لذلك ظللت تسعة أشهر 
باملستشـفى وخمسـة أشـهر أخرى يف العزل املنزيل“.وأضاف كاياسـان 
”قضيـت كل هذه املدة وحـدي ولم أتمكن من رؤيـة عائلتي إال من خالل 
النافـذة، وهو أمر صعب ومؤلـم للغاية“.ويعيش الرتكي، كاياسـان عىل 
عقاقـري لرفع مسـتوى املناعة، ولن يتمكـن من تلقـي أّي لقاح مضادة 
للفـريوس التاجـي لطاملا لم يتعاىف بشـكل تام من الفريوس أوًال.وأشـار 
كاياسـان، إىل أنه ال ُيعد حامًال نشـطاً للفريوس فهو ال ينقل العدوى ملن 
حوله، لكنه ما زال حامًال لنسبة منه تجعل فحوصه دائماً إيجابية، مؤكداً 
عىل أنه، قد يتعرض لالنتكاس يف أي لحظة.وبحسب كاياسان فإنه اليزال 
يحمل بقايا فريوس (كورونا) يف جسده، وأن هذا هو التفسري الوحيد الذي 

استخدمه األطباء لرشح حالته.

توجه كني باكستون، املدعي العام 
يف والية تكسـاس بدعوة قضائية 
الحاضنـة  (ميتـا)  رشكـة  ضـد 
األم لرشكـة (فيسـبوك)، لتجاوز 
الخصوصيـة  حمايـة  الرشكـة 

للمستهلكني.
بفـرض  العـام  املدعـي  وطالـب 
عقوبـات بمئـات املليـارات مـن 
الـدوالرات عـىل توظيـف موقـع 
التواصـل االجتماعي (فيسـبوك) 
سـابقا لتقنية التعرف عىل الوجه 
النتهاكهـا قانـون الوالية بشـأن 
الخصوصية.وشـملت  حمايـة 
الدعوى املقدمة أن استخدام موقع 
التواصـل االجتماعي (فيسـبوك) 
لتقنية التعرف عىل الوجه بشـكل 
غري قانوني، وعمد عىل اسـتغالل 

سـكان مدينة (تكسـاس) بدون 
موافقتهم مليارات املرات.

وأصدر مكتب املدعـي العام بياناً 
صحفيـاً، أوضـح فيـه أن موقع 
التواصـل االجتماعي (فيسـبوك) 
سجل مالمح وجوه املستخدمني، 
يف انتهاك متعمد لقانون تكساس 
الـذي يحظـر التقـاط معرّفـات 
املقاييـس الحيويـة، بمـا يف ذلك 

هندسة الوجه.
التواصـل  موقـع  وتوقفـت 
عـن  (فيسـبوك)  االجتماعـي 
استخدام تقنية التعرف عىل الوجه 
يف ترشيـن الثاني/ نوفمرب بعد رد 
فعل عنيف من دعاة الخصوصية 
والدعـاوى القضائية بشـأن هذه 

املمارسة.

يقول خرباء الفلك إنهم أخطأوا يف 
قراءة تحديد هوية الصاروخ الذي 
سـريتطم بسـطح القمر يف أوائل 
اذار املقبل، إذ اتضح أنه ”صنع يف 
الصني“، وليس من صناعة رشكة 

”سبيس إكس“.
ومن املتوقـع أن يرتطم الصاروخ 
بالفعـل بسـطح القمـر يف الرابع 
من اذار املقبـل، ولكن عىل عكس 
ما تـم اإلعالن عنه، لـم يتم بناؤه 
بواسـطة رشكة ”سـبيس إكس“ 
إيلون ماسك،  امللياردير  ملؤسسها 
وإنما بواسـطة بكـني، كما يقول 
أن  اآلن  اآلن.وُيقـال  الخـرباء 
الصاروخ هو بالتأكيد ”065 بي“، 
وهو معزز لصاروخ ”تشـانغ إي 
5 – تـي 1“، الـذي تـم إطالقه يف 
العـام 2014 كجـزء مـن برنامج 
استكشـاف القمر التابـع ل وكالة 

الفضاء الصينية.
وجـاء اإلعالن املفاجـئ عن عالم 
الفلك بيل غراي، الذي حدد التأثري 
واعـرتف  مـرة،  ألول  املسـتقبيل 

بخطئه يف نهاية األسبوع املايض، 
صحيفـة  ذكـرت  مـا  بحسـب 

الغارديان الربيطانية.
جوناثـان  الفلـك  عالـم  وقـال 
ماكدويـل، الذي يدعـو إىل تنظيم 
أكرب لنفايات الفضـاء، يف تغريدة 
عـىل تويرت: ”هـذا الخطأ الصادق 
يؤكـد فقـط عـىل مشـكلة عدم 
تتبـع مناسـب ألجسـام  وجـود 
يتسـم  الجسـم  وكان  الفضـاء، 
بالسـطوع الذي نتوقعـه، وظهر 
يف الوقـت املتوقع ويتحرك يف مدار 
معقول“.لكنه أضاف: ”بعد فوات 
األوان، كان يجب أن أالحظ بعض 

األشياء الغريبة حول مداره“.
وذكرت وكالـة الفضاء األمريكية 
”ناسـا“، يف أواخر كانـون الثاني 
إنهـا سـتحاول مراقبة  املـايض، 
التـي ستتشـكل نتيجة  الحفـرة 
ارتطام هذا الجسم بسطح القمر، 
وذلك بفضل مسبارها الذي يدور 
املداريـة  املركبـة  القمـر،  حـول 

االستطالعية القمرية.

كشف تقرير حديث أن خدمة الرتاسل الفوري واتس آب تخطط لتوفري صور 
غـالف ”cover photos“ تشـبه فيس بوك ملسـتخدمي األعمال، وهي امليزة 
التي تم رصدها بواسـطة WaBetaInfo، حيث سـيتمكن املستخدمون من 
تحديد صورة من معرض الهاتف أو النقر فوق صورة جديدة السـتخدامها 
كصـورة غـالف للملـف الشـخيص.ويذكر التقريـر أن القدرة عـىل تعيني 
صـور الغالف قيـد التطوير لــWhatsApp Business، ولم يتـم التخطيط 
لهذه امليزة لحسـابات مستخدمي واتس آب القياسـية.وعند تمكني امليزة، 
سريى مسـتخدمو حسـاب WhatsApp Business تغيريًا يف إعدادات امللف 
الشـخيص، حيث سيضيف واتس آب زر الكامريا يف اإلعدادات التي ستسمح 
للمسـتخدمني بتحديد صورة أو التقاط صورة جديدة الستخدامها كصورة 
غالف. ومـن املتوقع أن يتم طرح امليزة عـىل WhatsApp Business لنظام 
Android أيًضـا، وسـتتم إتاحتهـا أوالً ملختربي اإلصـدارات التجريبية قبل 
طرحه بالكامل. ال يوجد جدول زمني إلطالق امليزة.ويف غضون ذلك، يطرح 
 Google Play Beta واتـس آب تحديًثا جديًدا ملسـتخدمي أندرويد من خالل
Program، حيـث إن اإلصدار 2.22.5.4، يتم تغيـري تصميم نافذة التطبيق 
التـي تظهر أثنـاء املكاملات الصوتية الجماعية. وقد تـم العثور بالفعل عىل 
مراجع لتغيري التصميم يف التحديثات التجريبية السابقة ملستخدمي iOS و 
Android، ويكشف التقرير أيًضا أن النظام األسايس يقوم بإضافة أشكال 

موجية صوتية لجميع املشاركني أثناء مكاملة جماعية.
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االعالمية،  هنأت 

ى  ضو ر

 ، بيني لرش ا

الحب،  بعيد 

فئة  خاصة 

 « جل لسنا ا »

غري املرتبطني.

لت  قا و

يف  الرشبيني 

لها  تغريدة 

تويرت:  عرب 

كل  «إىل 

جل  لسنا ا

العالم…  حول 

استقالل  عيد 

سعيد».

من  و

املعروف عن 

مية  عال ال ا

ى  ضو ر

بيني  لرش ا

بجوار  وقوفها 

وتقديمها  املرأة، 

برنامج تلفزيوني 

قضايا  يناقش 

وأمور املرأة بشكل 

عام.
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بني «طوفان» النبي نوح (ع) قبل عرشات آالف السنني، حيث أنقذ البرشية 
عن طريق سفينته «سفينة نوح» التي أركب فيها «من كل زوجني إثنني»، 
وطوفان فالديمري بوتني وهو يهدد ويتوعد ويرعد ويزبد ويده عىل الزر 
النووي باجتياح أوكرانيا اليوم.. أين يقف «طوفان» الدكتور محمد فلحي 
ثائر  مؤسسة  عن  مؤخرا  الصادر  الطوفان»  «نذير  الجديد  كتابه  عرب 
بوتني،  فالديمري  الرئيس  ومعنا  فلحي،  محمد  والدكتور  أنا  العصامي.. 
لو عاندنا مثل ابن نوح الذي تصور أن الجبل سوف يعصمه من املاء ملا 
كنا اآلن عىل قيد الحياة يف عرص القرية الكونية.. ال املؤلف محمد فلحي 
وال قارئ الكتاب كاتب هذه السطور وال حابس أنفاس العالم فالديمري 
بوتني.. لكن أجدادنا، والحمد لله، كانوا من بني ركاب تلك السفينة.. ولعل 
والخبري وهو  واألكاديمي  املثقف  يقف  أين  بالطرح هو:  الجدير  السؤال 
يرى العالم من حوله تجتاحه شتى أنواع «الطوفان» بدءا من كل أنواع 
االتصاالت منذ نحو ١٥٠ عاما اىل بدء موجات االتصال التي أخذ يبرشنا 
«القرية  هو  إليه  أوصلنا  ما  أقىص  إن  تخيل  كان  الذي  ماكلوهان  بها 
رقمي  عالم  اىل  تحولت  ما  رسعان  الكونية  قريتنا  أن  غري  الكونية».. 
«انطوى  النقال  الهاتف  افرتايض يختزله جهاز صغري يسمى  خوارزمي 

فيه العالم األكرب».
 بال شك لن يقف عىل الحافة، بل «وسط املعمعة»، محذرا وناصحا وموجها 
ومنذرا قبل أن يعم البرشية طوفان جديد ال يبقي يف حال وقع وال يذر.. 
بنا من عواصف  ما يحيط  ذراع  الدكتور محمد فلحي، محاوال يل  يقول 
الطوفان  عرص  «يف  ومناخية:  سياسية  وتسوناميات  هوائية  وتيارات 
الذي يحارصنا لن نكرس األقالم أو نطوي الصحف».. ماذا نفعل يا دكتور 
إذن؟ يجيب أستاذ اإلعالم يف جامعة بغداد، وبـ «حيل صدر»، قائال: «ألن 
محبة الوطن البد أن تكون حافزا للتعبري عن ذلك األلم النبيل»، وبالتايل 
ومن وجهة نظره أن «أفضل رشف للمبدع هو مقارعة القسوة والفساد 
األهداف  هذه  من  وانطالقا  والصرب»..  األمل  شجريات  وزرع  والفوىض، 
النبيلة التي نشاطره كلنا يف طريقة التعبري عنها أو يف تنفيذها يرى، وهو 
«مسيطر ووردة»، بأننا «سوف نصنع املستقبل من داخل الوطن وليس 
الطموح  هذا  جميل  االنتظار»..  ظل  يف  تزدهر  ال  فالحياة  خارجه،  من 
وكلنا معه، لكن يف حال سمح لنا القيرص فالديمري بوتني «ألسنا يف عرص 
الطوفان يا دكتور محمد.. طوفان نوح القديم والسفينة التي استوت عىل 
الجودي قبل عرشات آالف السنني وطوفانك أنت التحذيري وطوفان بوتني 
الذي ال نعرف نهاياته».. أقول جميل هذا الطموح يف صناعة املستقبل، 
لكن دعني أعود اىل مقدمتك التي تقول فيها: «يف تجربة جييل الذي ولد يف 
منتصف القرن العرشين يف خضم عرص التحوالت الكربى، يمكن أن أقول 
إن الوطن كان حلما جميال لم يستمر يف مداعبة خيالنا كثريا، فقد أصبح 
والظلمات»..  والحصارات  الحروب  من  كابوسا  االستبداد  طيش  ظل  يف 
وأستمر معك وأنت تنتقل من «طيش االستبداد» اىل «عرص الديمقراطية 
املستوردة» عىل «كولتك» لم نصل اىل «ضفة األمل» بل ما زلنا نبحث عن 

«الجودي» لعلنا نعثر عىل سفينة تنقذنا من طوفان جديد.
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 بعد فرتة اختفاء قصرية، عادت 
لتوجيه  زكي  منى  الفنانة 

أعنف رد إىل كل ناقد.
ستوري  خاصية  عرب  وكتبت 
عىل حسابها الرسمي بموقع 

الالذع  «الناقد  «إنستغرام»: 
ملن  االتهام  أصابع  يوجه  الذي 
ضعفهم  نقاط  ويالحظ  حوله 
نفسه  يرى  ال  وأخطاءهم.. 
يكون  وأحياًنا 
عن  أعمى 

أخطائه».
يرى  أن  األفضل  :»من  وأضافت 
يف  حقيقتها  عىل  نفسه  اإلنسان 
وواضًحا  رصيًحا  ويكون  املرآة، 
اتهام  قبل  ضعفه،  نقاط  مع 
من  خطأ  يعتقده  بما  اآلخرين 

وجهة نظره».
 Netflix MENA قناة  وعرضت 
يوتيوب،  الفيديوهات  عرب موقع 
أصحاب  فيلم  أبطال  مع  لقاء 
أعز، وتحدثت منى زكي عن  وال 
فيلم  أبطال  لعبها  التي  اللعبة 
«أصحاب وال أعز» التي اعتمدت 
يف  األبطال  أرسار  إظهار  عىل 
بالسماح  األصدقاء  بني  جلسة 
للجميع باالستماع وقراءة كل 
الرسائل التي تصل عرب الهاتف 
ساعات،   ٤ خالل  املحمول 
الحياة  يف  ألعبها  «أكيد  وقالت: 
أي  معنديش  العادية 
إلن  مشكلة، 
عموما  أنا 
يش  معند
ر  ا رس أ
يف  رهيبة 

حياتي».


