
بغداد/ الزوراء:
دَعـا زعيم التيار الصدري السـيد مقتدى 
الصـدر، امس األربعاء، اىل معاقبة كّل من 
يحاول رفع أسـعار السوق، فيما تعهدت 
الكتلـة الصدرية النيابيـة بدعم الصناعة 
الوطنية ومراقبة أسعار السلع ومحاربة 
الفسـاد.وقال السـيد الصـدر يف تغريـدة 
تابعتها ”الزوراء“: انه ”بعد ارتفاع أسعار 
رصف الدوالر.. وما فيه من فوائد ومضار، 
فإنـه ال ينبغـي عـىل اإلطـالق أن يكـون 
ارتفاعه ارتفاع أسـعار السوق وال سيما 
ما يخص السـلع املهمة التـي يحتاج لها 
الشـعب يف حياته اليوميـة عىل اإلطالق“، 

مبينـاً أنه ”ينبغي العمـل من خالل األمن 
االقتصادي اىل معاقبة كل من يسعى لذلك 
من التجار وما شاكل ذلك ووفق القانون، 
وال سـيما نحـن مقبلـون عـىل الشـهر 
املبارك: (شـهر رمضان)، بل مطلقاً وعىل 
الحكومة التعامل مع كل املخالفني بحزم 
مهمـا كان الفاعل“.وأضاف ”عىل التجار 
مراعاة الشـعب ال مراعاة أموالهم وأن ال 
يتعاملوا بجشع فهم مسؤولون أمام الله 
وأمام الشعب وأمامنا أجمع“، الفتاً اىل أنَّ 
”املهم كل املهم أن يعيش الشـعب بكرامة 

وعزة ورفاهية“.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكَد خرباء ان قـرار املحكمة االتحادية 
االخـري الـذي قـىض بعـدم دسـتورية 
قانون النفط والغاز يف اقليم كردستان 
االطـالع  االتحاديـة  للحكومـة  اجـاز 
عىل العقـود النفطيـة ومراجعتها ويف 
حني اشـاروا اىل امكانية بغـداد اجبار 
االقليـم عىل الرضـوخ للقـرار يف حال 
رفضـه دعـو اىل حل املوضـوع وديا و 
سـن قانـون النفـط والغاز الـذي من 

شـانه تطويق الخالف يف تفسري املواد 
القانونية الخاصة باسـتثمار الثروات.
وقال الخبـري القانوني عيل التميمي يف 
حديث لـ «الـزوراء» ان «قرار املحكمة 
االتحاديـة املرقم 59 الـذي قىض بعدم 
يف  والغـاز  النفـط  قانـون  دسـتورية 
اقليم تضمن جملة مـن النقاط  اولها 
عدم دستورية قانون النفط والغاز  يف 

االقليم  املرقم 22 لسنة 2007 .

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكـَد رئيـس منظمـة البلـدان املصدرة 
للنفـط ”أوبـك“ برونو جان ريتشـارد 
إيتـوا، إنـه ال يوجد حل فـوري الرتفاع 
أسـعار النفط.وقال إيتوا، الذي يشـغل 
أيضا منصب وزيـر الطاقة يف الكونغو، 
بمؤتمـر للطاقـة يف الريـاض أن ”قدرة 
زيـادة  عـىل  للنفـط  املنتجـة  الـدول 
املعـروض من الخـام تتضاءل بسـبب 
نقـص االسـتثمار يف القطاع“.واضاف 
إن ”مهمة املنظمة هي استقرار السوق 
وتحقيق التوازن مع مراعاة أن إمدادات 
النفـط اآلن ليسـت كافيـة، وذلـك ألن 
رشكات النفط ال تسـتثمر بما يكفي“.

واشـار ايتو اىل ان ”هناك ارتفاع رسيع 
يف الطلـب وعلينـا التعامـل مـع ذلـك، 
علينا االسـتثمار بأرسع ما يمكن حتى 
يلبـي املعـروض الطلب“.ولفت إىل أن ” 
إنتاج النفط زاد خالل األشـهر املاضية 
لكـن ال تـزال هناك فجوة بـني األهداف 
واإلنتـاج“، وتسـاءل: ”كم مـن الوقت 
يحتـاج إنتـاج املزيد مـن الخام؟وتابع 
رئيس املنظمـة قائالً: ”نحتـاج التزاما 
من جميع األطراف بشأن اإلمدادات بما 
يف ذلك البلدان غري األعضاء يف ”أوبك+“، 
بزيـادة  ملتزمـون  املنظمـة  أعضـاء 
االسـتثمار وإنتاج املزيد من الخام لكن 

األمر يستغرق وقتا“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن رئيس ”شـبكة النهريـن لدعم 
ائتالف  النزاهة والشـفافية“، عضـو 
ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  ”اتفاقيـة 
الفساد“، محمد رحيم الربيعي، امس 
األربعاء، عـن تحقيق العراق تقدما يف 
إقامة دعاوى مدنية السـرتداد األموال 
يف بعـض الدول التي سـمحت له بذلك 

عرب فتـح 373 ملـف اسـرتداد أموال 
الربيعـي  مطلوبني.وقـال  ومالحقـة 
يف حـوار اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن 
العـراق باسـرتداد األصول  ”اهتمـام 
املنهوبـة والتـي تكـون عـادة أمواالً 
وأشخاصاً مدانني أو متهمني بدأت منذ 
عام 2011، وازداد االهتمام بهذا األمر 
بعد (مؤتمـر بغداد السـرتداد األموال 

املنهوبـة) الذي عقد يف أيلول من العام 
املـايض بحضور مجموعـة من الدول 
العربيـة، والـذي كان له األثـر الكبري 
يف تفاعل آليات محـددة لفتح امللفات 
السـرتداد هـذه األموال“.وأضـاف أن 
”املؤتمر الذي عقـد يف العاصمة بغداد 
سمح للعراق بتبادل الخربات، وسعت 
وهيئـة  والخارجيـة  العـدل  وزارتـا 

األموال  النزاهـة وصنـدوق اسـرتداد 
املنهوبـة بالعمـل بشـكل جـدي لذلك 
بتعاون دويل وتوقيع اتفاقيات وإبرام 
الربوتوكـوالت مـع الـدول األعضاء يف 
األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد“.وبنّي 
أن ”األمـر ظهرت نتائجـه اآلن بعد أن 
قامت هيئـة النزاهة والصندوق بفتح 
(373) ملف اسرتداد أموال وأشخاص 

إياهـا  واصفـاً  ومدانـني“،  متهمـني 
بـ“الخطـوة الجيـدة لتطبيـق فصول 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
خصوصـاً (الفصـل الخامـس) منها 
الخـاص باسـرتداد األمـوال، والعراق 
اتخذ التدابري الالزمة لالسرتداد املبارش 

لهذه املمتلكات“.

الزوراء / يوسف سلمان:
َمـا تـزال ازمة الخالفات السياسـية حول حسـم 
ملف انتخاب املرشحني منصب رئيس الجمهورية 
تعطـل انعقاد جلسـة مجلـس النـواب املرتقبة ، 
بعـد قرار املحكمة االتحادية بعدم صحة ترشـيح 
هوشـيار زيباري واسـتبعاده من الئحة االسماء 

.وتؤكـد  النـواب  التـي سـتعرض عـىل مجلـس 
التـزال  الرئيسـة  الكتـل  ان  النيابيـة  االوسـاط 
عاجزة عـن التوصـل اىل صيغة توافقيـة الختيار 
مرشـح منصب رئيس للجمهورية يف ظل صعوبة 
الحصـول عىل (٢٢٠) صوتا لتمرير املرشـح .لكن 
االطار التنسـيقي اكد عدم امكانية انعقاد جلسة 

انتخاب مرشـحي منصب رئيس الجمهورية دون 
توافق ممثيل املكون مـن الكتل واالحزاب الكردية 
.وقال عضو االطار التنسـيقي عبد االمري املياحي 
لـ» الزوراء «،  ان» املادة (٢٤) من النظام الداخيل 
ملجلـس النـواب تنـص ان تحقق النصـاب رشطا 
اساسـيا النعقاد الجلسـة، ويف حـال عدم تحققه 

يتعني عىل رئيـس الربملان تأجيلهـا وتعيني موعد 
اخـر النعقادها «، مبينـا ان « خيار التأجيل يبقى 
هو االكثر ترجيحـا، لكن تحديد املوعد غري ممكن 
نظرا لطبيعة التعقيـدات الحالية التي تحول دون 

االتفاق عىل ملف الرئاسات الثالث».

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلَن رئيس مجلس السيادة السوداني 
قائـد الجيـش السـوداني، الفـرق أول 
عبـد الفتـاح الربهـان، أنـه لن يسـلم 
أو  منتخبـة  لحكومـة  «إال  السـلطة 
الربهـان:  الوطني».وقـال  بالتوافـق 
«أيدينـا ممـدودة لكل املكونـات ألجل 

تحقيـق الوفـاق الوطنـي و الوصـول 
بالبالد لالنتخابات».وأكد أنه «يستحيل 
أن توجـه القـوات النظامية سـالحها 
السوداني».وجاءت  الشعب  أبناء  لقتل 
تفقـده  خـالل  الربهـان  ترصيحـات 
العسـكرية،  «وادي سـيدنا»  منطقـة 
فخاطب ضبـاط وضباط صف وجنود 

الربهـان  اسـتقبال  يف  املنطقـة.وكان 
رئيـس هيئـة األركان الفريق أول ركن 
محمد عثمـان الحسـني ونوابه وقادة 
القوات الرئيسـة وقائد منطقة «وادي 
التفاصيـل،  العسـكرية.ويف  سـيدنا» 
أثنـى الربهـان عـىل عنـارص القـوات 
املسـلحة، وأكـد أن الجيـش والقـوات 

النظاميـة األخـرى لن توجه سـالحها 
نحـو شعبها.وسـقط عـرشات القتىل 
من املتظاهرين خالل األشـهر األخرية 
يف أثنـاء االحتجاجـات ضـد اإلجراءات 
التي اتخذها الربهان.وقال الربهان إنه 
يسـعى مع القوى الوطنية للوصول إىل 

انتخابات حرة ونزيهة.
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الكويت/ متابعة الزوراء:
تقـدَم كل من نائب رئيـس مجلس الوزراء 
وزيـر الدفـاع الكويتي الشـيخ حمد جابر 
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  ونائـب  العـيل، 
املنصـور  الشـيخ أحمـد  الداخليـة  وزيـر 
باسـتقالتيهما إىل رئيـس الوزراء الشـيخ 
صبـاح الخالد.وقالت صحيفـة القبس إن 
”كل من نائب رئيـس مجلس الوزراء وزير 
الدفـاع الشـيخ حمد جابـر العـيل، ونائب 
رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الداخليـة 
الشيخ أحمد املنصور تقدما باستقالتيهما 
الصحيفـة  الخالد“.وأوضحـت  إىل صبـاح 
أن اسـتقالة الوزيرين جاءت اعرتاضا عىل 

تعسـف أعضاء مجلس األمة يف اسـتخدام 
أداة االسـتجواب مؤخرا.مـن جانبه، أعرب 
حمد جابر العيل، وزير الدفاع املستقيل، عن 
أسـفه الشـديد ”ملا آلت إليه الحالة يف البالد 
من تعسف يف استخدام األدوات الدستورية 
ممـا دفعنـا إىل اتخـاذ هذه الخطـوة برفع 
اسـتقالتينا إىل سـمو الرئيـس“، عـىل حد 
تعبريه.وأضـاف جابر العيل: ”لقد أقسـمنا 
عـىل املحافظـة عـىل املـال العـام واتخذنا 
خطوات إصالحية، وقانونية ولكن ال يمكن 
أن ننجز يف هـذه األجواء وكأن املطلوب هو 

الفشل وليس اإلنجاز“.

انقرة/ متابعة الزوراء:
نقلـْت وسـائل إعـالم عن الرئيـس الرتكـي رجب طيب 
أردوغـان قولـه، إن تركيا تواصـل ”الحـوار اإليجابي“ 
مع السـعودية، وتريد اتخاذ خطوات ملموسـة يف األيام 
املقبلة لتحسـني العالقات، وسط مساعي أنقرة إلصالح 
العالقـات املتوترة مع دول يف املنطقـة، فيما أعلن وزير 
الخارجيـة الرتكـي مولـود تشـاووش أوغلـو، إصابته 
بفـريوس كورونا.وقـال أردوغان للصحفيـني عىل متن 
طائرة خالل رحلة العودة من اإلمارات: ”نواصل حوارنا 
اإليجابي مع السعودية. نريد أن نواصله من خالل اتخاذ 
خطوات ملموسـة يف الفرتة املقبلة. نريد تطوير العملية 
يف اتجاه إيجابي“.وتوترت العالقات بني أنقرة والرياض 

منـذ مقتـل الصحفـي السـعودي جمال خاشـقجي يف 
2018، عىل يد فرقة اغتيال سعودية يف قنصلية اململكة يف 
إسـطنبول.ويف الشأن الليبي، قال أردوغان، األربعاء، إنه 
ال يرى أن خطوة تشكيل حكومة جديدة يف ليبيا ”مقاربة 
صحيحة، هنا يجب أن تكون هناك انتخابات حقيقية“، 
وذلك رداً عىل سـؤال عن تسـمية الربملـان الليبي رئيس 
وزراء جديداً.وقدمـت تركيا الدعم العسـكري والتدريب 
لحكومة الوفـاق الوطني الليبية السـابقة، املعرتف بها 
دولياً، وسـاعدتها يف صد هجوم اسـتمر عدة أشهر عىل 
العاصمة طرابلس مـن قبل قوات اللواء املتقاعد خليفة 

حفرت. وال يزال لديها عسكريون يف ليبيا.
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الزوراء/ حسني فالح:
عـن  الكهربـاء  وزارة  كشـفْت 
تفاصيـل زيارة وفدهـا الوزاري 
اىل العاصمـة االيرانيـة طهران، 
وفيمـا اعلنت عن مقرتح لزيادة 
ضـخ الغـاز االيرانـي ملحطـات 
ان  اكـدت  العـراق،  يف  الطاقـة 
اسـترياد الغاز القطـري يحتاج 
إلنشـاء بنـى تحتيـة إليصالـه 

للعراق.
الـوزارة  املتحدث باسـم  وقـال 
احمد موىس العبـادي يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان الوزارة ارسـلت 
قبل ايـام وفدا يضـم مختصني 
وفنيـني اىل ايـران ملناقشـة آلية 
سداد الديون االيرانية واستئناف 
توريد الغـاز اىل العراق، الفتا اىل 
ان الوفد قدم مقرتحا اىل الجانب 
االيراني بشان سداد الديون عرب 
جدولتها لثالث سنوات.واوضح، 
ان قرار مجلس الوزراء الخاص 
بجدولة الديون املستحقة إليران 
كان بـإرشاف مبارش من رئيس 
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي، 
بسـداد  مـرارا  وجـه  والـذي 
الدفـع  الواجبـة  املسـتحقات 
والبالغـة مليـارا و692 مليـون 
دوالر.واضـاف، ان الوفـد الـذي 
زار ايـران بحـث مسـألة التزام 
واإليرانـي  العراقـي  الجانبـني 

املوقع بينهما  بفقرات االتفـاق 
بشـأن تدفق الغاز، وأيضاً سداد 
املسـتحقات، فـإن الوفد اقرتح 
الديـون عـرب جدولتهـا  سـداد 
عـىل مـدى 3 سـنوات، مؤكـدا 
أن املشـكلة التي كانت السـبب 

بانحسـار إطالقـات الغـاز قـد 
انتهت ووزارة الكهرباء مستعدة 
لالسـتمرار بسـداد املستحقات 
الحالية أيضاً الخاصة بتشـغيل 
محطات االنتاج، كما ان الجانب 
لزيادة  اسـتعداده  اكـد  اإليراني 

حجم الغاز عما هو عليه حالياً، 
خاصـة أن العـراق مقبـل عـىل 
فصل الذروة وهو الصيف.واشار 
املفروضـة  العقوبـات  ان  اىل 
عـىل الجانـب اإليرانـي هي من 
أخرت سـداد الديـون، مبينا ان 

العقوبـات فرضت عىل مصارف 
لكن العراق اقرتح تغيري طريقة 
الدفع من الـدوالر إىل اليورو مع 
العراقي  فتح اعتماد باملـرصف 
للتجـارة ومن ثـم يـورد إليران 
ولقاحـات  وشـعري  كحنطـة 

وحاجات إنسانية كي ال يؤثر يف 
تدفقات الغاز.وحول املفاوضات 
الجارية مع قطر السترياد الغاز 
ان  العبـادي:  قـال  القطـري، 
العراق تاخر كثريا يف مفاوضاته 
مع قطر بشـأن الغاز فإن الغاز 
القطري مباع مسبقا لغاية عام 
2030 ، مؤكدا انه رغم ذلك فان 
الجانب القطـري متفهم وضع 
العـراق وحاجتـه املاسـة للغاز 
لغرض توليد الطاقة الكهربائية 
يف املستقبل.واضاف ان مرشوع 
االسـترياد الغاز القطري يحتاج 
اىل بنـى تحتية لغـرض ايصاله 
اىل العـراق وهـذه البنـى تحتاج 
اىل الوقت واملال.ويف وقت سابق، 
وكالـة  الكهربـاء  وزيـر  حـدد 
عادل كريـم، موعد اكتمال خط 
اسـترياد الغاز مـن قطر، وفيما 
اكد ان الوزارة تستهدف الوصول 
لــ 35 الف ميغا واط خالل أكثر 
مـن أربـع سـنوات.وقال كريم 
يف حديـث متلفـز: أنـه ”ينبغي 
عدم االعتماد عـىل مصدر واحد 
يف قضيـة الغـاز“، الفتـا اىل ان 
”املباحثـات مسـتمرة مع قطر 
السـترياد الغاز“.وأضاف، أنه ” 
خالل سنة أو 15 شهراً ستكتمل 
عملية استرياد الغاز القطري إن 

توفرت اإلمكانيات“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد / نينا :
نقيب  العرب  الصحفيني  اتحاد  رئيس  وصل   
القاهرة  اىل  الالمي  مؤيد  العراقيني  الصحفيني 
امس االربعاء، لحضور املؤتمر الثاني والثالثني 
من  وفد  رأس  عىل   ، العربي  الربملاني  لالتحاد 
الثاني  املؤتمر  العرب.ويعقد  الصحفيني  اتحاد 
تبدأ  الذي  العربي،  الربملاني  لالتحاد  والثالثون 
أعماله اليوم الخميس بالقاهرة وتستمر ثالثة 
أيام، تحت عنوان «التضامن العربي»، ويتضمن 
جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات  من  عددا 

األعمال.

@äÏõ®@ÒãÁb‘€a@›óÌ@Ôfl˝€a
Ôiã»€a@Ô„bæ5€a@Üb•¸a@ã∏˚fl

@ÊÏÿÌ@Êc@÷˝†�a@Û‹«@ÔÃj‰Ì¸@Zäáó€a@áÓè€a
÷Ïè€a@äb»é˛@b«b–mäa@ä¸Îá€a@ã»é@ b–mäa

@Ú‡ÿ0a@äaã”@Z@@@@@@@@@@@Ä€@ıa5Ç
@ÊbnéÜã◊@·Ó‹”¸@‚ç‹fl@ÚÌÜb•¸a
@ÜaáÃj€@Úœb◊@fiÏ‘®a@xbn„a@·Ó‹èni

@ b–mä¸@äÏœ@›y@áuÏÌ@¸@Z\ŸiÎa^
¡–‰€a@äb»éc

@Êbflá‘Ì@ÊbÓnÌÏÿ€a@ÚÓ‹Çaá€aÎ@ bœá€a@aãÌåÎ
@b‡ËÓn€b‘néa

b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i@Ô◊6€a@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ@Úibñg

ÚÌÜÏ»è€a@…fl@\Ôib∞�a@äaÏ®a^@›ñaÏm@bÓ◊ãm@ZÊbÀÎÜäc
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@çibÉæaÎ@Êaãœ˛a@çÓË§@Â‹»Ì@Òäbvn€a@ãÌåÎ
›j‘æa@ Ïjé˛a@µz�€a@ÒÜb∑@ÚÓ‹Á˛a

@ã∏˚∑@Ú◊äbì‡‹€@ÒãÁb‘€a@¿@ÔéÏj‹®a
@Ôiã»€a@Ô„bæ5€a@Üb•¸a

بغداد/ الزوراء:
أعلَن وزير التجارة عالء الجبوري، ان االسبوع 
املقبل سيشهد تجهيز االفران واملخابز االهلية 
املنترشة يف بغداد واملحافظات بمادة الطحني، 
للمسـاهمة بالحـد مـن ارتفـاع االسـعار.
وقـال الجبوري يف بيان عـىل هامش اجتماع 
رسـمي مع الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
ودائـرة الرقابة التجارية، تلقتـه «الزوراء»: 
ان «الوزارة سـتدخل طرفا يف تجهيز املخابز 
للحيلولـة دون  الطحـني،  واالفـران بمـادة 
ارتفاع االسـعار واملسـاهمة بتوفري كميات 
من الطحني اىل االفران واملخابز تتناسـب مع 

حاجاتها».واضـاف، ان «الوزارة تشـرتط يف 
عمليات التجهيز قيام االفـران واملخابز بيع 
الصمـون والخبـز باعـداد واسـعار تختلف 
عـن االسـعار املوجـودة حاليـا والهدف هو 
ان االسـعار التي تطرحها الوزارة ستسـاعد 
اصحاب املخابز عىل انتـاج الصمون والخبز 
باسـعار اقل من الطحني املستورد».واشـار 
اىل، ان «الوزارة اعـدت خطة يف هذا الجانب، 
لالسـتفادة من كميات الطحـني املوجودة يف 
مخازن التجارة، ملسـاعدة اصحـاب االفران 
واملخابز عىل اسـتالم الطحـني وانتاج الخبز 

والصمون للمواطنني».

بغداد/ الزوراء:
محمد  النواب  مجلس  رئيس  توجه 
القاهرة  اىل  األربعاء،  امس  الحلبويس، 
نيابي،  وفد  رأس  عىل  رسمية  زيارة  يف 
للمشاركة يف املؤتمر ٣٢ لالتحاد الربملاني 
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال  العربي. 
مجلس النواب يف بيان تلقته «الزوراء»: إن 
الحلبويس  محمد  النواب  مجلس  «رئيس 
القاهرة  إىل  نيابي  وفد  يرافقه  توجه 
املؤتمر  يف  للمشاركة  رسمية،  زيارة  يف 
الثاني والثالثني لالتحاد الربملاني العربي، 

ورؤساء  العربي  للربملان  الرابع  واملؤتمر 
املجالس والربملانات العربية».

µiÏ‹�æa@Âfl@�aÜá«@’y˝ÌÎ@fiaÏflc@ÜaÜ6éa@—‹fl@373@Âfl@ãr◊c@|n–Ì@÷aã»€a
Ú”Îãèæa@fiaÏfl˛a@Âfl@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@360@Âõn•@fiÎÜ@t˝q

بغداد/ الزوراء:
يف  املستجد  لفريوس كورونا  اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٢٦٣٩ إصابة جديدة و٢٨ حالة وفاة وشفاء ٤٥٧٠ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٢٠٧٠٣، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٧٧٨٧٥٢٨، مبينة انه تم تسجيل ٢٦٣٩ اصابة جديدة و٢٨ حالة 
 ،(٪٩٦٫٥)  ٢٢٠٤٨١٤ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ٤٥٧٠ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٢٨٤٢٠٥، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٥٤٥٩٩، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢٥٥، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٧٩٢، 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٥٤٤٩٨، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٩٦٥٢٧٩٧.

@›ñaÏm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibñg
pbÓœÏ€bi@—Ó–†@…uaãmÎ@üb–Ø¸a

ÒbœÎ@Ú€by@28Î@Úibñg@2639@›Óvèm@á»i

÷aã»€a@¿@›–†@µÌ˝fl@5@Âfl@ãr◊c@ÒbÓy@µè•@“áËi@á”b»nm@—Óè„ÏÓ€a
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äb»é˛a@…œä@fiÎb±@Âfl@›◊@Új”b»æ@b«Ü

÷aã»€a@¿@åbÃ€aÎ@¡–‰‹€@áÌáu@ÊÏ„b”@ÂéÎ@bÌÜÎ@ÚÓõ‘€a@›y@∂a@Ï«Ü

@ä¸Îá€a@ã»é@ b–mäa@ÊÏÿÌ@Êc@÷˝†�a@Û‹«@ÔÃj‰Ì¸@Zäáó€a@áÓè€a
÷Ïè€a@äb»é˛@�b«b–mäa

@ÊbnéÜã◊@·Ó‹”¸@‚ç‹fl@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@äaã”@Z@@@@@@@@@Ä€@ıa5Ç
@ÜaáÃj€@Úœb◊@fiÏ‘®a@xbn„a@·Ó‹èni

µzíãæa@Úzˆ¸@Âfl@äbjÌå@Üb»jnéa@á»i

@Úè‹u@¸@Z@@@@@@@Ä€@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a
@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@Ôzíãfl@lbÉn„¸

Üaã◊¸a@’œaÏm@ÊÎÜ

@ÚÌá«ä@—ñaÏ«Î@äb�flc@ZıaÏ„¸a
›j‘æa@ Ïjé˛a@Âfl@�aıái

بغداد/ الزوراء:
الصدر،  السيد مقتدى  الصدري  التيار  دَعا زعيم 
رفع  يحاول  من  كّل  معاقبة  اىل  األربعاء،  امس 
الصدرية  الكتلة  تعهدت  فيما  السوق،  أسعار 
النيابية بدعم الصناعة الوطنية ومراقبة أسعار 

السلع ومحاربة الفساد.
وقال السيد الصدر يف تغريدة تابعتها ”الزوراء“: 
انه ”بعد ارتفاع أسعار رصف الدوالر.. وما فيه 
من فوائد ومضار، فإنه ال ينبغي عىل اإلطالق أن 
يكون ارتفاعه ارتفاع أسعار السوق وال سيما ما 
يف  الشعب  لها  يحتاج  التي  املهمة  السلع  يخص 
”ينبغي  أنه  مبيناً  اإلطالق“،  اليومية عىل  حياته 
معاقبة  اىل  االقتصادي  األمن  خالل  من  العمل 
ذلك  شاكل  وما  التجار  من  لذلك  يسعى  من  كل 
عىل  مقبلون  نحن  سيما  وال  القانون،  ووفق 
الشهر املبارك: (شهر رمضان)، بل مطلقاً وعىل 
التعامل مع كل املخالفني بحزم مهما  الحكومة 

كان الفاعل“.
مراعاة  ال  الشعب  مراعاة  التجار  ”عىل  وأضاف 
يتعاملوا بجشع فهم مسؤولون  أموالهم وأن ال 
الفتاً  أجمع“،  وأمامنا  الشعب  وأمام  الله  أمام 
اىل أنَّ ”املهم كل املهم أن يعيش الشعب بكرامة 

وعزة ورفاهية“.
وشدد عىل ”مراعاة الطبقة الفقرية والتي بالكاد 
البطاقة  خالل  من  اليومي  قوتها  عىل  تحصل 
السلع  سعر  ارتفاع  عدم  خالل  ومن  التموينية 
والحبوب  الخضار  سيما  وال  األساسية  املهمة 

وأسعار البناء وما شاكل ذلك“.
وتابع ”وإن كانت هناك فائدة مدعاة من ارتفاع 

أسعار رصف الدوالر فإنه ال يجب أن تكون عىل 
حساب الشعب والفقراء واملعدومني واملساكني، 

وإال فإن ذلك سيكون ظلماً ال محالة“.
يف غضون ذلك، تعهدت الكتلة الصدرية النيابية، 
السلع  أسعار  ومراقبة  الوطنية  الصناعة  بدعم 
السعي  اىل  أشارت  فيما  الفساد،  ومحاربة 

بترشيع القوانني املهمة.
وقال نائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي 
يف مؤتمر صحفي تابعته ”الزوراء“: إنه ”انطالقاً 
رسالة  يف  ورد  ما  ازاء  الوطنية  املسؤولية  من 
من  بينه  وما  الربملان،  إىل  الصدر  مقتدى  السيد 
تشكيل  عىل  النواب  مجلس  دور  اقتصار  عدم 

الحكومة أو انتخاب الرئاسات الثالث، ورضورة 
معاً  به  املناط  والترشيعي  الرقابي  الدور  تفعيل 
من  املظلوم  شعبنا  ابناء  إليه  يصبو  ملا  تحقيقاً 
الرضورية،  حاجاته  وتأمني  املصالحة  تحقيق 
السيد  نعاهد  النيابية  الصدرية  الكتلة  يف  فإننا 
الصدر بأن تكون مضامین رسالته منهاج عمل 
خالل  من  الكتلة  أعضاء  به  يستيضء  ونرباساً 
العمل الفاعل مع بقية أعضاء املجلس للنهوض 
بها  القيام  الدستور  عهد  التي  الرقابية  باملهام 
التنفيذية  السلطة  عمل  وتقويم  وتقييم  إليهم 
ومساءلة  املحلية  واالدارات  مفاصلها  بكافة 
واألخالقية  الوطنية  الواجبات  أداء  يف  املقرصين 

تجاه ابناء الشعب عامة والفئات املحرومة بنحو 
خاص“.

وأكد ”السعي الجاد لسن الترشيعات الهادفة إىل 
املواطن، وبما  تأمني وتلبية متطلبات وتطلعات 
الضغوطات  عن  بعيدة  العراق  مصلحة  يخدم 

والتدخالت واملصالح الضيقة“.
أن  لها  سبق  الصدرية  ”الكتلة  أن  وأضاف، 
بالعدد  بكتابنا  املجلس  رئاسة  هيئة  إىل  طلبت 
تشكيل  يف  اإلرساع   3/2/2022 يف  املؤرخ   (2)
املجلس  أعضاء  وتوزيع  الدائمة  النيابية  اللجان 
قيامهم  بغية  واالختصاص  للخربة  وفقاً  عليها 
الترشيعي  بشقيه  النيابي  دورهم  بممارسة 

والرقابي خدمة للعراق وشعبه“.
من  مع  الصدرية  الكتلة  ”اعضاء  أن  اىل  وأشار 
سيمد لهم يد العون من األخوة الرشفاء من بقية 
يف  جولة  لنا  ستكون  الربملان،  قبة  تحت  النواب 
ومراقبة  الوطنية  والصناعة  املحيل  املنتج  دعم 
ومتابعة املؤسسات املعنية بمراقبة اسعار السلع 
املواطن،  قوت  تمس  التي  الغذائية  واملنتجات 
من  الفاسدين  املسؤولني  ومحاسبة  ومساءلة 
النظر  وبرصف  والحالية  السابقة  الحكومات 
العرقية،  أو  الحزبية  أو  الدينية  انتماءاتهم  عن 
من خالل عمل اللجان النيابية املختصة يف سبيل 
الفساد  عىل  والقضاء  اإلصالح  مرشوع  تحقيق 
للفاسدين  يكون  ال  ومقتدر  قوي  عراق  لبناء 
فيه مكان“، مشدداً: ”العمل عىل تقديم الخدمة 
التي يرنو إليها الشعب من خالل انجاز املشاريع 
القوانني  ترشيع  عن  فضالً  واملتلكئة  الخدمية 

املهمة“.

الزوراء/مصطفى فليح:
املحكمة  قرار  ان  خرباء  اكَد 
بعدم  قىض  الذي  االخري  االتحادية 
يف  والغاز  النفط  قانون  دستورية 
للحكومة  اجاز  كردستان  اقليم 
العقود  عىل  االطالع  االتحادية 
النفطية ومراجعتها ويف حني اشاروا 
االقليم عىل  اجبار  بغداد  امكانية  اىل 
للقرار يف حال رفضه دعو  الرضوخ 
قانون  املوضوع وديا و سن  اىل حل 
النفط والغاز الذي من شانه تطويق 
القانونية  املواد  تفسري  يف  الخالف 

الخاصة باستثمار الثروات.
التميمي  عيل  القانوني  الخبري  وقال 
”قرار  ان  ”الزوراء“  لـ  حديث  يف 
الذي   59 املرقم  االتحادية  املحكمة 
النفط  قانون  دستورية  بعدم  قىض 
من  جملة  تضمن  اقليم  يف  والغاز 
النقاط  اولها عدم دستورية قانون 
 22 املرقم  االقليم   يف  والغاز   النفط 
القانون  هذا  ملخالفة   2007 لسنة 
 115 112و  و  و111   110 املواد 
و122 و130 من الدستور“، مضيفا 

انتاج  بتسليم  لالقليم  ملزم  انه 
الحقول كافة اىل الحكومة االتحادية 
صالحياتها  استخدام  من  وتمكينها 
واالستخراج   االستكشاف  مسائل  يف 

والتصدير. 
النفط  لوزارة  اجازة  ”كما  وتابع 
العقود   عىل  االطالع  االتحادية 
النفطية  الثروات  وزارة  يف  النفطية 
باالستكشاف  املتعلقة  االقليم  يف 
الزم  وايضا   والتصدير  واالستخراج 
بمراجعة  االقليم  القرارحكومة 
العقود النفطية كافة من قبل ديوان 
الرقابة املالية ووزارة النفط  وايضا 
والواردة  االقليم  حصة  بتضمني 
االقليم  يلتزم  ان  بعد   112 باملادة 

بتنفيذ كافة البنود التي ذكرت“. 
من  االخرية  ”النقطة  ان  اىل  ولفت   
التنفيذ  عدم  حالة  يف  تتحدث  القرار 
فان  كردستان  اقليم  التزام  عدم  او 
القراريتيح  لوزارة النفط او الحكومة 
االتحادية استقطاع هذه النسبة من 

حصة االقليم من املوازنة“.  
القضية  لهذه  االمثل  الحل  وعن   

هذا  ”برأي  قائال  التميمي  اقرتح 
التفاوض  طريق  عن  يحل  املوضوع 
قانون  يف  صدر  انه  وخصوصا 
القليم  الزام   2021 و  املوازنة2020 
برميل  الف  بتسليم250  كردستان 
االتحادية“،  الحكومة  اىل  يوميا  
نتيجة  اىل ”حدوث مشاكالت  مشريا 
تركيا  اىل  النفط  االقليم  لتصدير 
وتدخل نادي باريس وصدور تحكيم 
الزم تركيا بتسليم 250 مليون دوالر 
لتهريب  نتيجة  للعراق  تعويضات 

النفط من االقليم“.
ولفت اىل ان ”اثاره السلبية ستنعكس 
عىل املوظفني يف االقليم وهم ال ناقة 

لهم فيها والجمل“.
من جانبه  قال الخبري النفطي حمزة 
لـ“الزوراء“،  حديث  يف  الجواهري 
االقليم  به  يقوم  كان  الذي  ”كل  ان 
مختلفة  تفسريات  اىل  يستند 
لدى  التي  التفسريات  للدستورعن 
هذا  االن  لكن  االتحادية   الحكومة 
القرار الذي هو بحكم الدستور فرس 
تتعلق  التي  الدستور  مضامني  االن  

اجتهاد  اليوجد  انه  بمعنى  بالنفط 
الفقرات  لتفسري  االقليم  قبل  من 
و111   110 املواد  من  كل  وهي 
115  وهذا  و112 اوال وثانيا واملادة 
القرار يعطي التفسري النهائي لهذه 

الفقرات الدستورية“. 
السابق  التصدير  ”كل  واضاف 
اىل  االموال  تعود  ان  املفرتض  من 
الرشكات  وكل  االتحادية   الحكومة 
املتعاقدة مع االقليم عليها العودة اىل 

الحكومة االتحادية“. 
يقول  دائما  ”االقليم  ان  اىل  ولفت 
واالن  بالدستور  متمسكون  نحن 
للمواد  تفسري  يعطي  القرار  هذا 
بشأن  عليها  املختلف  الدستورية 
الرتاجع   او  للجدال  النفط وال مجال 
اصبح  املوضوع  هذا  الن  الرفض  او 

بحكم املايض“.
حال  يف  الحكومة  اجراءات  وعن   
رفض االقليم هذا القرار اشار الخبري 
موضوع  للقرار  االقليم  ”رفض  ان 
لديها  االتحادية  والحكومة  اخر 
االمكانية عىل اجبار االقليم للرضوخ 

لقرار املحكمة االتحادية  وايضا عىل 
الدول االخرى منع االقليم من تصدير 

النفط عرب اراضيها مثل تركيا“.   
مازن  النفطي  الخبري  قال  بدوره 
ان  صحفي  ترصيح  يف  العبودي 
من  والغاز  النفط  قانون  ”سن 
تفسري  يف  الخالف  تطويق  شانه 
باستثمار  الخاصة  القانونية  املواد 
كل  يفرسها  ان  من  بدال  الثروات، 

طرف عىل هواه“.
تفسريه  وفق  ”االقليم  إن  واضاف 
يؤكد أحقيته توقيع العقود النفطية 
طريقته  فان  لذا  املركز،  عن  بعيدا 
جوالت  عن  تختلف  بالتعاقد 
التجاذبات  ان  اىل  الرتاخيص، منوها 
وحالت  القانون  عطلت  السياسية 
السابقة،  الدورات  دون مناقشته يف 
رغم كونه مفصليا يحدد الصالحيات 
و الجهة املسؤولة عن ابرام العقود، 
هو  ما  عىل  سيبقى  الوضع  فان  لذا 
القضاء  ساحات  ان  سيما  ال  عليه 
االعوام  يف  مماثلة  دعاوى  شهادت 

السابقة دون اي تغيري“.

الزوراء / يوسف سلمان:
السياسية  الخالفات  ازمة  تزال  َما 
حول حسم ملف انتخاب املرشحني 
تعطل  الجمهورية  رئيس  منصب 
انعقاد جلسة مجلس النواب املرتقبة 
، بعد قرار املحكمة االتحادية بعدم 
زيباري  هوشيار  ترشيح  صحة 
التي  االسماء  واستبعاده من الئحة 

ستعرض عىل مجلس النواب .
الكتل  ان  النيابية  االوساط  وتؤكد 
التوصل  عاجزة عن  التزال  الرئيسة 
مرشح  الختيار  توافقية  صيغة  اىل 
ظل  يف  للجمهورية  رئيس  منصب 
صعوبة الحصول عىل (220) صوتا 

لتمرير املرشح .
عدم  اكد  التنسيقي  االطار  لكن 
انتخاب  جلسة  انعقاد  امكانية 
مرشحي منصب رئيس الجمهورية 
دون توافق ممثيل املكون من الكتل 

واالحزاب الكردية .
عبد  التنسيقي  االطار  عضو  وقال 
ان“    ،” الزوراء  لـ“  املياحي  االمري 
الداخيل  النظام  من   (24) املادة 
تحقق  ان  تنص  النواب  ملجلس 
النعقاد  اساسيا  رشطا  النصاب 
تحققه  عدم  حال  ويف  الجلسة، 
تأجيلها  الربملان  رئيس  عىل  يتعني 
 ،” النعقادها  اخر  موعد  وتعيني 
التأجيل يبقى هو  ان ” خيار  مبينا 
املوعد  تحديد  لكن  ترجيحا،  االكثر 
غري ممكن نظرا لطبيعة التعقيدات 
الحالية التي تحول دون االتفاق عىل 

ملف الرئاسات الثالث“.
املكون  اتفاق  ان ” سندعم  واضاف 
الكردي عىل مرشح واحد مع رضورة 
ان يكون مستوفيا لرشوط الرتشيح 
جمهورية“،  رئيس  منصب  اىل 

التنسيقي يحرتم  مبينا ان ” االطار 
جهود  وبذلنا  املكونات  خصوصية 
بني  النظر  وجهات  لتقريب  كبرية 
طالبنا  وكذلك   ، االطراف  جميع 
بعدم  والسنية  الكردية  القوى 

الذهاب مع طرف دون اخر“.
التنسيقي  االطار  قوى  عضو  واكد 
واالطراف  الكتل  من  نتمنى   ” ان   ،
وحيد  مرشح  عىل  االتفاق  الكردية 
لرئاسة الجمهورية ، لكن اذا تمسك 
هناك  تكون  لن  بموقفهم  الكرد 
جمهورية  رئيس  النتخاب  جلسة 

جديد“ .
عىل  الكرد  اتفق  اذا   ” ان  واوضح، 
مرشح واحد سندعمه، وبخالف ذلك 
االتحاد  كتلة  مرشح  مع  سنميض 
التنسيقي  االطار  الن  الوطني، 
الوطني  االتحاد  مع  تحالف  لديه 

وسيميض مع اي مرشح يطرحه“.
وعن تسمية مرشحي منصب رئاسة 
الوزراء، اكد ان ” ال حديث عن رئاسة 
الوزراء يف الوقت الراهن ”، مبينا ان 
” اذا توافق االطار التنسيقي والكتلة 
اختيار  قضية  ستميض  الصدرية 
ان  عادا   ،” بسهولة  الوزراء  رئيس 
التنسيقي  محاوالت تهميش االطار 
ان  الشيعية يجب  لن تفلح والقوى 

تكون اغلبية داخل الربملان“.
اعادة  الربملان  رئاسة  قرار  وحول 
رئيس  ملنصب  الرتشيح  باب  فتح 
االطار  عضو  اكد  الجمهورية، 
العراقي  القضاء   ” ان  التنسيقي 
ينظر ضمن نصوص الدستور بعيدا 
عن الضغوط السياسية، ونحن لدينا 
الرتشيح  باب  فتح  عىل  مالحظات 
شخيص  اجتهاد  وهو  ثانية  مرة 

قامت به رئاسة الربملان“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس األربعاء، عن حالة الطقس يف البالد لأليام 
من  بدءاً  رعدية  عواصف  وحدوث  أمطار  تساقط  توقعت  فيما  املقبلة، 

االسبوع املقبل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أنَّ ”طقس البالد ليوم الخميس سيكون 
املنطقة  طقس  سيكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف  صحواً 
الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون 

مقاربة لليوم السابق بعموم البالد“.
وأضاف البيان أن ”طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً يتحول اىل غائم 
املنطقة  طقس  سيكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف  جزئي  
فستكون  الحرارة  درجات  أما  غائم،  اىل  تدريجياً  يتحول  صحواً  الشمالية 

مقاربة لليوم السابق بعموم البالد“.
وتابع أن ” طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً يف املنطقتني الوسطى 
وحدوث  ممطراً  غائماً  الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون  فيما  والشمالية، 
عواصف رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق 
املنطقتني  السابق  اليوم  عن  قليالً  سرتتفع  حني  يف  الوسطى،  املنطقة  يف 

الشمالية والجنوبية“.
ولفت اىل أن ” طقس يوم االحد املقبل يف املنطقة الوسطى سيكون غائماً 
جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة وتكون االمطار متوسطة 
اليوم  عن  قليالً  ترتفع  الحرارة  ودرجات  منها،  الغربية  االقسام  يف  الشدة 
وحدوث  ممطراً  غائماً  الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون  بينما  السابق، 
عواصف رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليالً عن اليوم السابق 
، فيما سيكون يف املنطقة الجنوبية غائماً ممطراً يتحول اىل غائم جزئي، أما 

درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق“.
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يرس الرشكة العامة للسمنت العراقية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم بتجهيز املادة املذكورة ادناه مع مالحظة ما ييل:

الكلفة التخمينية املوادرقم املناقصة
االجمالية

سعر رشاء 
املناقصة

تاريخ الغلق

تجهيز اكياس ورقية ٩/م/ح/٢٠٢١
بكمية (١,٦٠٠,٠٠٠) 
مليون وستمائة الف 

كيس ملعمل سمنت النجف 
االرشف

 (٥٩٢,٠٠٠,٠٠٠)
فقط خمسمائة 
واثنان وتسعون 

مليون دينار

 (١٥٠,٠٠٠)
مائة وخمسون 

الف دينار

٢٠٢٢/٢/٢٢
يوم الثالثاء

١- عىل مقدمي العطاء املؤهلني الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالرشكة 
التعليمات ملقدمي  يف  الرسمي) وكما موضح  الدوام  العراقية (خالل ساعات  للسمنت  العامة 

العطاءات.
٢- متطلبات التأهيل املطلوبة (حسب الرشوط العامة للمناقصة).

٣- بإمكان مقدمي العطاء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع البالغة (الوارد يف اعاله).

٤- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (صندوق العطاءات يف مقر الرشكة) يف املوعد املحدد 
مقدمي  بحضور  العطاءات  فتح  وسيتم  املتأخرة  العطاءات  ترفض  سوف  اعاله)  يف  (الوارد 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر الرشكة الساعة الثانية عرش بعد الظهر من 

تاريخ غلق املناقصة.
٥- عىل مقدمي العطاءات تقديم ما ييل:

أ - ان يكون املشارك حاصل عىل اجازة ممارسة املهنة نافذة حاليا او اجازة تأسيس الرشكة او 
املكتب وان يكون عنوانه وهاتفه معروف داخل العراق.

ب - تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره (٥,٩٢٠,٠٠٠) دينار خمسة ماليني وتسعمائة وعرشون 
الف دينار عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من مرصف معتمد (ال 
تقل نفاذيته عن ثالثة اشهر) ما عدا املصارف التالية ( االقتصاد لالستثمار، الوركاء لالستثمار، 
الدويل لالستثمار،  الشمال، دار السالم لالستثمار، دجلة والفرات للتنمية واالستثمار، البرصة 
الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل، بنك اسيا الرتكي، البالد االسالمي لالستثمار والتمويل، 

ميل إيران، املتحد لالستثمار، التعاون، ايالف اإلسالمي، بارسيان، الوطني اإلسالمي، بابل).
ج - تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لغرض االشرتاك باملناقصات.

                                    ...مع التقدير...
مع تحيات 
الرشكة العامة للسمنت العراقية

(  www.icsc.gov.iq) ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني

يعلن البنك املركزي العراقي – بغداد عن إجراء مزايدة علنية 
لبيع عجالت ومواد وسلع مستهلكة ومواد دوائية تابعة اىل 
البنك املركزي بموجب قانون البيع وااليجار رقم (٢١) لسنة 
العلنية الحضور اىل  الراغبني بالدخول باملزايدة  ٢٠١٣، فعىل 
مجاور  النهضة  يف  املركزي  البنك  اىل  التابع  النهضة  موقع 
العارشة  الساعة  املناداة  موعد  وسيكون  النهضة،  معارض 
مستصحبني   ٢٠٢٢/٢/٢١ املصادف  االثنني  ليوم  صباحاً 
معهم املستمسكات الثبوتية وصك مصدق بمبلغ قدره (٢٠٪) 
من القيمة املقدرة والبالغة (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار (أثنا عرش 
أجزر  املزايدة  عليه  ترسو  من  يتحمل  أن  عىل  دينار)  مليون 

نرش االعالن.
لجنة البيع واإليجار
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بغداد/ الزوراء:
وجَه املجليس الوزاري لألمن الوطني، 
والتنسـيق  بالتعـاون  النفـط  وزارة 
مـع حكومة اقليـم كردسـتان الدارة 
ملـف النفـط، فيمـا وافق عـىل اقرار 
اسـرتاتيجية األمن السيرباني -2020 

.2022
وذكـر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان رئيس 
مجلس الـوزراء القائد العـام للقوات 
املسـلحة مصطفـى الكاظمي، ترأس 
لألمـن  الـوزاري  املجلـس  إجتمـاع 
الوطني، وبحث االجتماع مسـتجدات 
االوضـاع األمنيـة والتطـورات التـي 
تشهدها الساحة العراقية واإلقليمية، 
اسـتضاف  املجلـس  ان  اىل  الفتـا 
وزيـر النفط ملناقشـة قـرار املحكمة 
االتحادية األخـري حول إدارة النفط يف 
اقليم كردستان، باالضافة اىل عدد من 
القضايـا االخرى املدرجـة عىل جدول 

اعماله.
واضاف: ان املجلس قرر تكليف وزارة 

النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة 
إقليـم كردسـتان والـرشكات والدول 

املعنيـة، العـداد اآلليـات والخطـوات 
الكفيلة بإدارة هذا امللف وفقاً ألحكام 

العليا،  الوطنيـة  الدسـتور واملصلحة 
كمـا خـول املجلـس الـوزاري لألمن 

االسـتعانة  النفـط  وزارة  الوطنـي 
داخل  باالستشـاريني والخـرباء مـن 
العراق وخارجه ألجـل وضع خريطة 

طريق فنية وزمنية بهذا الصدد.
واشـار البيـان اىل ان االجتماع ناقش 
العمليـات املسـتمرة لقواتنـا األمنية 
عـن  الخارجـة  العصابـات  ملالحقـة 
القانون وتفعيل مذكرات القبض التي 
لم تفعل منذ فرتة، وأكد املجلس توفري 
كل سـبل الدعم للقوات األمنية لتنفيذ 

واجباتها وفرض القانون.
وتابـع: كمـا أكـد املجلـس متابعـة 
التوجيـه الصـادر عـن القائـد العام 
للقـوات املسـلحة بخصـوص مراقبة 
وضبـط  الغذائيـة  السـلع  أسـعار 
املتالعبـني باالسـعار وقوت الشـعب، 
وتقديمهـم للعدالـة وفـق القانـون، 
الفتـا اىل ان املجلـس ووافق عىل اقرار 
اسـرتاتيجية األمن السيرباني -2020 
2022، مـع االخـذ باملالحظـات التي 
ذكـرت يف اجتمـاع املجلـس الـوزاري 

لالمن الوطني.

بغداد/ الزوراء:

بحـَث محافـظ البنـك املركزي 

العراقي مصطفى غالب مخيف، 

امس األربعاء، مع وزير االقتصاد 

الرقمي والريـادة األردني أحمد 

الهنانـدة، تعزيـز العالقات بني 

البلديـن يف مجال العمل املرصيف 

وفيما أكد سـعي العراق لالفادة 

من التجربـة الرقمية يف األردن، 

اشـار الهناندة اىل ان لدى بالده 

أكثر من 26 رشكة مشـرتكة يف 

معرض بغداد.

وذكـر البنـك املركـزي العراقي 

يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن 

الهنانـدة  اسـتقبل  ”مخيـف 

والوفد املرافـق له اليوم، وجرى 

تعزيـز  بحـث  اللقـاء  خـالل 

العالقـات بني البلديـن يف مجال 

الرقمـي وتعزيز  العمل املرصيف 

التجـارة اإللكرتونية واملعامالت 

املالية الرقمية“. 

رحـب  ”املحافـظ  أن  وأضـاف 

مشـيداً  الضيـف،  بالوفـد 

بالعالقـات العراقيـة األردنيـة، 

ومـا وصلت إليه من تطور كبري 

خالل السنوات املاضية“. 

البيان،  وقال مخيـف، بحسـب 

البنـك  بـني  ”العالقـة  إن 

االتصـاالت  ورشكات  املركـزي 

وتكنولوجيـا املعلومـات باتـت 

أكثر قوة نتيجة التسارع الكبري 

الذي تشـهده مجاالت الصريفة 

الرقميـة والدفـع اإللكرتوني“، 

موضحـاً ”أننا بحاجـة لإلفادة 

مـن التجربة الرقميـة يف األردن 

وإدامة الصلة، وال سـيما يف ظل 

واالقتصادية  التاريخية  العالقة 

التي تربط البلدين“.

بـدوره، أشـاد وزيـر االقتصاد 

الرقمي والريـادة األردني أحمد 

الهنانـدة، بـ“اإلنجـازات التـي 

البنك املركـزي العراقي  حققها 

خـالل املـدة املاضيـة“، معلنـاً 

”رغبتـه يف تحقيـق التكامل يف 

املجال املـايل بني البلدين وتعزيز 

والـذي  املرصفيـة،  الـرشاكات 

يمكـن أن ينعكـس إيجاًبـا عىل 

الجاليـة  سـيما  وال  الطرفـني، 

وأكـد  عمـان“.  يف  العراقيـة 

استعداد األردن لتقديم كل الدعم 

املمكن للقطاع املرصيف العراقي 

يف مجال الخدمات الرقمية.

وتابـع البيان أنه يف الختام وّجه 

الوزيـر الدعوة للمحافظ لزيارة 

األردن السـتكمال أطر التعاون 

واالطالع عىل التجربة األردنية.

ومـن جانبـه رّحـب املحافـظ 

بالدعوة، ووعد بتلبيتها يف أقرب 

فرصة.

وزيـر  أكـد  ذلـك،  غضـون  يف 

الرقميـة  والريـادة  االقتصـاد 

أن  الهنانـدة،  أحمـد  االردنـي 

بالده لديهـا أكثر من 26 رشكة 

بغـداد  معـرض  يف  مشـرتكة 

الدويل.

ترصيـح  يف  الهنانـدة  وقـال 

صحفي: إننا ”سـعداء بافتتاح 

مؤتمر التحـول الرقمي والذكاء 

الصناعـي يف العراق، وكلنا فخر 

وزارة  انجـازات  نسـمع  بـأن 

االتصـاالت يف قطـاع االتصاالت 

وتكنلوجيا املعلومات“.

وأشـار اىل أن ”وزارة االقتصـاد 

االردنيـة  الرقميـة  والريـادة 

تتطلـع خـالل مشـاركتها مع 

الـرشكات االردنيـة يف املؤتمـر 

الرقمـي والـذكاء الصناعـي اىل 

التعاون بـني البلدين“، مبينا أن 

”بالده لديها أكثر من 26 رشكة 

مشرتكة يف املعرض ببغداد“.

وأضـاف أن ”الوزارة والرشكات 

املشرتكة سـتعقد مجموعة من 

اللقـاءات يف سـبيل بحث سـبل 

التعـاون بـني وزارة االقتصـاد 

ووزارة  الرقميـة  والريـادة 

االتصـاالت والـرشكات االردنية 

والقطاع العام والخاص“.
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انقرة/ متابعة الزوراء:
نقلْت وسائل إعالم عن الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان قوله، إن تركيا تواصل ”الحوار 
اإليجابـي“ مـع السـعودية، وتريـد اتخـاذ 
خطوات ملموسـة يف األيام املقبلة لتحسـني 
العالقـات، وسـط مسـاعي أنقـرة إلصـالح 
العالقـات املتوترة مـع دول يف املنطقة، فيما 
أعلن وزير الخارجية الرتكي مولود تشاووش 

أوغلو، إصابته بفريوس كورونا.
وقال أردوغـان للصحفيني عـىل متن طائرة 
خـالل رحلة العـودة من اإلمـارات: ”نواصل 
حوارنـا اإليجابـي مـع السـعودية. نريد أن 
نواصله من خالل اتخاذ خطوات ملموسة يف 
الفرتة املقبلة. نريد تطويـر العملية يف اتجاه 

إيجابي“.
وتوتـرت العالقـات بني أنقـرة والرياض منذ 
مقتل الصحفي السـعودي جمال خاشقجي 
يف 2018، عـىل يـد فرقة اغتيال سـعودية يف 

قنصلية اململكة يف إسطنبول.
ويف الشأن الليبي، قال أردوغان، األربعاء، إنه 
ال يـرى أن خطوة تشـكيل حكومة جديدة يف 
ليبيا ”مقاربـة صحيحة، هنا يجب أن تكون 
هنـاك انتخابـات حقيقيـة“، وذلـك رداً عىل 
سؤال عن تسمية الربملان الليبي رئيس وزراء 

جديداً.
وقدمـت تركيـا الدعـم العسـكري والتدريب 
لحكومـة الوفـاق الوطني الليبية السـابقة، 
املعرتف بها دولياً، وسـاعدتها يف صد هجوم 
استمر عدة أشهر عىل العاصمة طرابلس من 
قبل قـوات اللواء املتقاعـد خليفة حفرت. وال 

يزال لديها عسكريون يف ليبيا.
ويف األسـبوع املـايض، أعلن املتحدث باسـم 
النـواب يف طـربق تكليـف فتحـي  مجلـس 

باشـاغا رئيسـا للحكومة. وقال عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس الحكومة الحايل، إنه ال يعرتف 

بـ“محاولة عزله“، ولن يتنحى.
وقـال أردوغـان للصحفيني يف رحلـة العودة 
من دبي: ”عالقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. 
من ناحيـة أخرى، العالقـات طيبة أيضاً مع 

الدبيبة“.
ونقلت وسائل إعالم تركية عنه قوله : ”املهم 
هـو مـن يختـاره الشـعب الليبـي وكيف“. 
وأضاف أن محاولة اغتيال الدبيبة األسـبوع 

املايض كانت ”محزنة“.
ويف سـياق اخر أعلن وزير الخارجية الرتكي 
مولـود تشـاووش أوغلو، إصابتـه بفريوس 

كورونا.
عـرب  تغريـدة  يف  أوغلـو،  تشـاووش  وقـال 
”تويـرت“، إنـه أجـرى اختبـار الكشـف عن 

كورونا، وظهرت النتيجة إيجابية.
وأضاف: ”الحمد لله، أشعر بأعراض خفيفة، 
وسـأواصل القيـام بعميل من املنزل.. أسـأل 

الله أن يمّن بالشفاء عىل جميع املرىض“.
وكان الرئيس الرتكي أعلن يوم 5 فرباير الحايل 
أنـه وزوجتـه أمينة أجريـا فحصني خاصني 

بفريوس كورونا أعطيا نتائج إيجابية.
هذا وأعلن وزير الدفاع الرتكي، خلويص أكار، 
يف اليـوم التـايل، إصابتـه بفـريوس كورونا، 

مشريا إىل أن وضعه الصحي جيد.

بغداد/ الزوراء:
وصَل نائب رئيـس مجلس النواب 
شـاخوان عبدالله، امس األربعاء، 
إىل مدينة نيويورك، للمشـاركة يف 
جلسـة االسـتماع الربملانيـة التي 

ستعقد يف مقر األمم املتحدة.
وذكـر بيـان ملكتـب نائـب رئيس 
مجلس النواب تلقته ”الزوراء“: أن 
”عبدالله وصل اليوم إىل نيويورك، 
بنـاًء عـىل دعـوة رئيـس االتحاد 
باتشـيكو  الدويل دوراتي  الربملاني 
ورئيـس الجمعيـة العامـة لألمم 
الــ(76) عبدالله  املتحدة للـدورة 

شهيد“. 
وأضـاف أن ”الدعـوة وجهـت إىل 
رئاسـة مجلـس النـواب العراقي، 
جلسـة  يف  املشـاركة  بهـدف 
االسـتماع الربملانية بعنـوان (بناء 
واالسـتجابات  السـيايس  الدعـم 

الشاملة للتعايف املستدام)“، مبيناً، 
أن ”الجلسة سـتعقد يف مقر األمم 
شـباط   18  17- يومـي  املتحـدة 

 .“2022
وأوضح نائب الرئيس فور وصوله، 

”جلسـة  أن  البيـان،  بحسـب 
االستماع الربملانية ستكون مبادرة 
مشرتكة لالتحاد الربملاني ومكتب 
رئيـس الجمعيـة العامـة بهـدف 
تعزيز الحوار العاملي لألمم املتحدة 

وعواصم دول العالم بشأن التنمية 
املستدامة واإلجراءات االحرتازية يف 
مواجهة تحديـات جائحة كورونا 

و متحوراته“.
وأكد أن ”جلسـة االستماع ستوفر 
رؤيـة  والربملانـات  للحكومـات 
اقتصادات  لبناء  ومنظور حاسـم 
تعمـل لصالـح الجميـع وبيئـات 
القادمة، فضالً  مستدامة لألجيال 
عن مناقشـة اآلليـات الترشيعية 
املـرأة  دور  لتعزيـز  والقانونيـة 

وتحقيق العدالة واملساواة“. 
ولفـت عبداللـه إىل أن ”مسـتوى 
الحضـور سـيكون مـن رؤسـاء 
الربملانات ونوابهم“، مشـرياً اىل أن 
”الوفود املشـاركة ستطبق جميع 
اإلجراءات الوقائية والتقيُّد الحازم 
واإلرشـادات  السـالمة  بقواعـد 

الصحية بسبب كوفيد19-“.

الكويت/ متابعة الزوراء:
تقـدَم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العيل، ونائب 
رئيـس مجلس الـوزراء وزير الداخلية الشـيخ 
أحمد املنصور باسـتقالتيهما إىل رئيس الوزراء 

الشيخ صباح الخالد.
وقالـت صحيفـة القبـس إن ”كل مـن نائـب 
رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفاع الشـيخ 
حمد جابـر العيل، ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـر الداخليـة الشـيخ أحمد املنصـور تقدما 

باستقالتيهما إىل صباح الخالد“.
وأوضحـت الصحيفـة أن اسـتقالة الوزيريـن 

جـاءت اعرتاضـا عىل تعسـف أعضـاء مجلس 
األمة يف استخدام أداة االستجواب مؤخرا.

من جانبه، أعرب حمد جابر العيل، وزير الدفاع 
املسـتقيل، عـن أسـفه الشـديد ”ملا آلـت إليه 
الحالة يف البالد من تعسـف يف استخدام األدوات 
الدسـتورية مما دفعنا إىل اتخـاذ هذه الخطوة 
برفع اسـتقالتينا إىل سـمو الرئيـس“، عىل حد 

تعبريه.
وأضاف جابر العيل: ”لقد أقسمنا عىل املحافظة 
عـىل املال العـام واتخذنـا خطـوات إصالحية، 
وقانونية ولكن ال يمكن أن ننجز يف هذه األجواء 

وكأن املطلوب هو الفشل وليس اإلنجاز“.

وأكد العيل عىل أن االسـتجوابات حق دستوري، 
لكنـه وجد نفسـه ومعـه باقـي الـوزراء غري 
قادريـن عىل تحقيـق طموحات أبناء الشـعب 

الكويتي الذين ينتظرون منهم الكثري.
وتابـع ”هذا حقهـم إال أن املمارسـات النيابية 
الشـعب  طموحـات  تحقيـق  عـن  تعطلنـا 
الكويتـي الويف الذي وثق بنا وعـىل أمل تحقيق 

مطالبهم“.
واختتـم الوزير الكويتي املسـتقيل بيانه قائال: 
”لذلـك قـررت االسـتقالة ألنني جئـت لإلنجاز 
والعمـل ولـدي خطـة إصالحية لكـن ال يمكن 

تنفيذ ذلك يف هذه الظروف“.
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لـم يرتك الغـزو االمريكي عىل العـراق مفصال من مفاصل الحيـاة إال ورضبه 
رضبة قاضية، ولم تنجح التغريات السياسية يف اعادة بناء ما أفسدته الواليات 
املتحدة االمريكية، بل غرق البلد بمزيد من الفساد وشهد عملية تدمري ملقوماته 
وثرواته ونسـيجه االجتماعي، وزادت حدة التطرف والثارات واالحقاد وألهبت 
الطائفيـة واملذهبية قلوب املواطنني الذين خرجوا من عباءة الوطن لالنزواء يف 

الطائفية الضغينة.
سنوات طويلة مرت ولم تفلح االحزاب يف بناء دولة كما يطمح لها العراقيون، 
فبقي البلد يعيش ازمات متعددة سياسـيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ولعل 
اخطر ما تم تدمريه هو قطاع التعليم بكل فروعه االسايس والثانوي والجامعي 
والتعليم العايل، ففي الوقت الذي كان يجب ان يكون التعليم اوىل االولويات بعد 
االحتالل والذهاب اىل االسـتثمار فيه ألنه يشـكل الحجر االسـاس إلعادة بناء 
البلد نجده أن اصبح يف الدرك االسـفل من سـلم االهتمامات، فالتعليم يشـكل 
البـاب الرئيـيس يف بناء املجتمع وبنـاء الدولة الحديثة وهـو الطريق الحقيقي 
لالسـتثمار يف طاقات الشـباب الذين هم قادة املسـتقبل، وبالتـايل العمل عىل 
تطويـر قدراتهـم ومواهبهم ليكونـوا اللبنة االوىل للنهـوض ببلدهم وتطويره 
وإيصالـه اىل مصايف الدول املتقدمة، ومما ال شـك فيه ان التعليم يعترب املرتكز 
األسـايس يف نهوض األمم وتقدمها وتطورها، فإذا مـا اصلحت كل القطاعات 
واملفاصل ولم يتم اصالح التعليم فلن نسـتطيع إحداث أي تغيري، وذا ما اصلح 
التعليم وكأنما اصلحت القطاعات كافة، فقطاع التعليم إذا ما تعرض للخراب 
والتدمري فإن كل مقومات الدولة سـترتاجع وسـتنحدر اىل الهاوية وسيتطلب 
اعادة بنائها سـنوات وسـنوات من الجهود والعمل الدؤوب ومن كوادر علمية 
كفوءة ومتخصصة قادرة فعال عىل إحداث تغيري تربوي عىل مستوى التحديات 

الكبرية يف العراق. 
ومـن املعروف ان العـراق كان قبلة التعليـم يف الدول العربيـة، وكانت الثقافة 
ُترضب به مثال، فمن منا لم يسمع بمقولة: «مرص تؤلف ولبنان يطبع والعراق 
يقـرأ»، فهل هنـاك اهم من القراءة واملطالعة من اجل صناعة املسـتقبل، لكن 
هـذا املثل اصبح يف زمن كان، وتراجعت مسـتويات الثقافـة ولم تعد املطالعة 
هوايـة ألحد، أليـس العراق من اسـتطاع ان يشـكل رقما صعبـاً يف التعليم يف 
السـبعينات، وقد تمكن فعـال من القضاء عىل االمية واسـتطاع الحصول عىل 
الكثـري مـن الجوائز من منظمـات دولية معنية بالشـق التعليمـي والرتبوي، 
وقـد كانت الجامعات العراقية من اهـم الجامعات العربية يف التصنيف العاملي 
للجامعات، وكانت مقصداً للطالب العرب واالجانب ليخرج العراق اليوم من اي 

تصنيف عاملي، وليجد نفسه محارصاً بالجهل والرتاجع. 
من املؤسف ان نسمع ان اكثر من ٣ ماليني طفل عراقي خارج اسوار املدرسة، 
يتلهـون يف الشـوارع والطرقات، ومـن املبكي ان نقـرأ ان مسـتويات التعليم 
بالعراق هي من بني أدنى املسـتويات يف الرشق األوسـط وشـمال أفريقيا، لقد 
انحدر التعليم بكل مسـتوياته اىل الحضيض ألسـباب كثرية، اهمها انه ليست 
هناك اسـرتاتيجية فعلية السـتنهاض هذا القطاع، فهل يعقـل ونحن يف عالم 
التطـورات التكنولوجية الضخمة ان يكون لدينا مدارس طينية تأوي اطفالنا، 
هـل يعقـل ان تغلق مدارس ألسـباب تتعلق بخالفات عشـائرية، هل يعقل ان 
تكـون صفوفنا تضم اكثر مـن ٦٠ طالباً، كيف يمكن تقبـل ان بعض الطالب 
يفرتشـون االرض دون قرطاسـية او كتـب تكفي هذا العدد، وكيف سـيكون 
الـرشح لطفل يف زحمـة كل هذه الوجود الربيئة، كيف يمكن القبول ان العراق 

عراق البرتول اطفاله ال تتوفر لهم رشوط الحياة التعليمية السليمة.
كل ذلـك ومدارسـنا ال يتوفـر بها ابسـط مقومـات الخدمات كاملـاء واملرافق 
الصحيـة، ناهيك عـن غياب قاعات النشـاطات الرياضية ومختـربات التعليم 
الحديثـة ومـا ينطبق عىل املـدارس االبتدائية نجـده يف املتوسـطة واالعدادية 

والجامعات التي باتت تخرج طالبا ال يتقنون حتى اللغة العربية السليمة. 
أي واقـع تعليمي هذا.. وكيف يسـمح لبعـض التدريسـيني أن يدخلوا قاعات 
التدريس وهم ليسـوا مؤهلني لذلك، كيف يسـمح ان تتبوأ عنارص غري كفوءة 
وغـري مؤهلة وال تمتلك الخـربات مناصب عليا يف التعليـم التي يجب أن تكون 

لنخبة الناس وألفضلهم فكريا ومعرفيا وثقافيا. 
إن الـكالم عن االنحدار يف مسـتوى التعليم يف العـراق ال يمكن حرصه يف مقال، 
لكننـا امام هذه املشـكلة، ال يمكننا فقـط البكاء عىل األطالل، بـل ان الجميع 
مدعـو اليوم، كل مـن موقع مسـؤوليته، اىل ان يأخذ دوره يف اسـتنهاض هذا 
القطـاع، وعىل الحكومة الجديدة أن تكون أوىل أولوياتها نهضة التعليم عىل كل 
مسـتوياته، وان يصـار اىل وضع خطة طوارئ عاجلـة تقف عىل كل الثغرات يف 
هـذا القطاع لتبدأ بالعالج، ويمكن اليوم االسـتفادة مـن االنفتاح التي تعرضه 
الصـني لالسـتفادة منها يف بنـاء بنى تحتيـة اولية ألنها القاعدة االساسـية يف 
تحسني املدارس والجامعات، ويمكن االستفادة من االتفاقيات التي تحصل بني 

العراق واملحيط بأن تشمل قطاع التعليم واالستفادة من خربات هذه الدول. 
إن العـراق معقـل الحضـارة االوىل ال يجوز ان يبقـى عىل هذه الحـال تربويا 
وتعليميـا، فـإذا أردت ان تقتل شـعبا فعال اقض عىل قطاعـه التعليمي، وهذا 
مـا حصل لنـا يف العراق، ونحن مدعوون للمقاومة من نوع آخر الن مسـتقبل 

العراق أمانة يف يد الجميع. 
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
كشـفْت وزارة النقـل، امـس األربعـاء، عن حل 
ازمة االختناقات املرورية من خالل تطوير البنى 
التحتيـة وانشـاء االنفاق والجسـور وتوسـعة 
الشـوارع الرئيسة واعادة العمل بنظام تسقيط 

السيارات القديمة .
وذكـرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه، «برئاسـة وزير النقل نارص حسـني بندر 
الشـبيل عقـدت وزارة النقل وبحضـور الوكيل 
الخامـس  اجتماعهـا  بايـش،  طالـب  الفنـي 
النقـل  لتسـهيل  الوطنيـة  للجنـة  والعرشيـن 
والتجارة يف منطقة االسـكوا مع اعضاء اللجنة 
ممثيل جميع الوزارات العراقية ومدراء تشكيالت 

الوزارة» . 
وقال الوزير انه «تم التباحث حول تطوير النقل 
النهري ورضورة تسهيل نقل الطلبة من الكليات 

واملعاهـد بوسـائل نقـل آمنـة ومريحـة ومنع 
مـرور الشـاحنات الكبرية يف املناطـق التجارية 
والشـوارع الرئيسـة اوقـات الـذروة ومعالجة 
تجـاوزات االرصفـة وتحديـد مسـارات خاصة 
لسـري الدراجـات الناريـة والتكتـك والسـتوتة 
ووضع ضوابط الستريادها وترقيمها مرورياً». 

مـن جانبهم قـدم اعضـاء اللجنة مـن مختلف 
وزارات الدولـة عـدة مقرتحات خـالل االجتماع 
لحـل ازمـة االختناقـات املروريـة مـن خـالل 
تطوير البنى التحتية وانشـاء االنفاق والجسور 
وتوسعة الشوارع الرئيسة واعادة العمل بنظام 
تسـقيط السـيارات القديمة، باالضافة اىل الزام 
جميـع املسـتثمرين يف مجال املـوالت والبنايات 
ذات الطوابـق املتعددة بأنشـاء كراجات لوقوف 
املركبـات اسـفل او جانـب تلك البنايـات لتاليف 

وقوف املركبات يف الشوارع.

ميسان/ الزوراء:
أعلنـْت خليـة االعـالم االمنـي، القاء 
بقضايـا  متهمـاً   ٥٣ عـىل  القبـض 
مختلفة من بينهم ٦ متهمني بقضايا 

إرهابية، يف محافظة ميسان.
وذكرت الخلية يف بيان تلقته «الزوراء» 

أنـه «اسـتمرارا لعملياتهـا يف تعزيـز 
األمن واالسـتقرار ومالحقة املطلوبني 
والبحث عن األسـلحة غـري املرخصة، 
تمكنت القطعات االمنية ضمن قيادة 
عمليـات ميسـان وخـالل عملياتهـا 
الجاريـة يف مناطـق واحيـاء وقـرى 

املحافظـة، من القـاء القبض عىل ٥٣ 
متهمـاً بقضايا مختلفـة من بينهم ٦ 

متهمني بقضايا إرهابية».
وتابعـت: «كمـا ضبطـت ٥٧ بندقية 
وضبطـت  مسدسـا،  و١١  متنوعـة 
كميـات كبـرية مـن العتـاد الخفيف 

واملتوسـط ومخازن بنـادق مختلفة، 
١٧ مخالفـة و١٤١  وضبطـت أيضـاً 
دراجة مختلفة مخالفة، فيما فرضت 
٤٧٥ غرامة مرورية»، مؤكدة ان «هذه 
العمليات شـملت العديـد من واجبات 
الدهم والتعقب من قبل القوات االمنية 

املسنودة بجهد استخباري مكثف».
وأشـارت اىل ان «هذه العملياِت القت 
رضـا واستحسـان املواطنـني الذيـن 
اشـادوا بالجهود الكبـرية التي تبذلها 
مناطـق  لتأمـني  االمنيـة  القطعـات 

وأحياء هذه املحافظة».

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئة اآلثار والسـياحة، امس األربعاء، 
عـن إجراءاتهـا املتخـذة يف إدراج مواقع جديدة 

لقائمة الرتاث العاملي.
وقـال مدير عـام الهيئة ليث مجيـد يف ترصيح 
صحفي إنَّ «قنـاة كركـوك ودرب زبيدة القديم 
وهـو طريق للحـج القديم انضمـت اىل القائمة 
التمهيدية للرتاث العاملي وهو إنجاز كبري»، الفتاً، 
إىل أنَّ «هـذا امللـف يجري العمل عليـه بالتعاون 
مع السعودية وتمَّ إقراره من قبل اليونسكو، إذ 

سيكون يف كل جهة ٤ مواقع أثرية».
وأضـاف، أنَّ «مقـربة النجـف ومعبـد اللش يف 
دهوك وكثري من املواقع األثرية ستعرض واحدة 
تلـو األخـرى كمقرتحات، ونأمـل أن تقّر ضمن 
الالئحـة»، مبيناً، أنه «حتـى اآلن هي مقرتحات 
ومتطلبات اليونسـكو كثرية، إذ عملنا يف الفرتة 
األخرية بشـكل جـاد وكبـري عـىل إدراج طريق 
زبيدة لكونه مقرتح مشـرتك بني الدول وأكملت 
املتطلبـات عىل أكمـل وجه، ونأمل مـن املواقع 

التي اخرتناها أن تقّر من قبل اليونسكو».
وأشار اىل أن «األهم من اإلدراج هو املحافظة عىل 
تلك املواقع كموقع الحرض وسـامراء وآشور، إذ 
إن هـذه املواقع هـي من ضمـن الالئحة لكنها 
تعرضـت لألعمـال اإلرهابيـة من قبـل داعش، 
ونحن اآلن نعمل عىل رفع هذه املواقع من الئحة 
الخطر»، مبيناً، أنه «بعـد انتهاء احتالل داعش 
اإلرهابي يف املوصل وتفجري اإلمامني يف سـامراء 

تـم وضع هذه املواقع تحـت طائلة الخطر لكن 
بعد زوال املهـددات هناك فريق تراثي يعمل عىل 

رفع الخطر».
وتابـع، أنَّ «آشـور معرضـة للتهديـد بسـبب 
مشاريع إنشاء سد مكحول لذلك تمَّ وضعه عىل 
قائمة الخطر إذ تمَّ ايقاف أنشـاء السـد وعملنا 
عـىل أن املنطقه االثرية بكاملها سـيتم تنقيبها 
من قبل بعثة إضافة اىل تأهيل ٢٠٠ موقع اخرى 

مهمة جداً سيتم تنقيبها».
ولفت اىل أنَّ «سـدة الهندية وضعت مع النواعري 
عـىل الئحة الرتاث غري املادي حسـب تصنيفات 

اليونسـكو للمواقع األثرية املادية وغري املادية، 
إضافـة إىل مواقـع أور وبابـل»، موضحـاً، أنَّ 
«التنسـيق عـاٍل مـع هيئـة السـياحة و هناك 
مشـاريع يف منطقـة األهـوار تـمَّ إقرارهـا من 

ضمنها مدينة أور السياحية».
وعن زيارة ايطاليا، أكد مجيد أنَّ «زيارة ايطاليا 
كانت مهمة جداً، إذ كانت فيها اجتماعات  بشأن 
تأهيـل متحـف املوصل، باإلضافـة اىل  مداوالت 
بشـأن إعادة تأهيل املتحف والبنـى التحتية له 
مـن إضاءة وخزانـات عرض وقد نصـل لنتائج 

مرضية إلعادة تأهيله قريباً».

 كركوك/الزوراء: 
تشـهُد محكمة األحوال الشـخصية يف استئناف 
كركوك االتحادية العديد من القضايا التي تمثل 
صـورا ملشـكالت اجتماعية مختلفة، والسـيما 
أن بعـض مناطـق املحافظـة خضعـت يف مدة 
زمنيـة سـابقة لسـيطرة العنـارص اإلرهابيـة 
وأيضـا ألن طبيعتها السـكانية تمتـاز بالتنوع 
القومـي والديني، ما أدى إىل تنوع هذه القضايا 

وزيادتها.
ويف مقابلـة صحفيـة مـع القايض عبـد الرزاق 
مجبل قـايض أول محكمة األحوال الشـخصية 
يف كركوك قال إن «أصعـب القضايا التي تواجه 
املحكمـة هـي قضايا إثبـات النسـب، وقضايا 
التفريـق لزوجـات املنتمـني لعصابـات داعش 
اإلرهابيـة فهي تحـوي إجراءات معقـدة منها 
إجراءات الفحص املنوي يف الطب العديل حاليا».

وأضـاف القايض «هناك دعـاوى كثرية تنظرها 
املحكمة منها (نزع الحضانة) والتي تشـمل يف 
إجراءاتهـا تقرير إحالة اغلبها إىل اللجنة الطبية 
بغـرض التأكـد، إال أنه يف أغلـب الدعاوى تكون 
الحضانـة لـالم إال إذا أخلت بـرشوط الحضانة 
كأن تكون األم سيئة السمعة أو أن هناك خلال يف 
سـلوكها األخالقي أو العقيل ففي هذه الحاالت 

تكون الحضانة لألب». 
ويواصل القايض «لدينـا دعاوى تتعلق بالنفقة 
واملعـروف فيها أن الحكم بالنفقة غالبا للزوجة 
حتى وان كانت مقيمة يف بيت أهلها، لكن حاليا 
هناك توجه من قبـل محكمة التمييز االتحادية 
حـول البحـث باألسـباب فيمـا إذا مـا خرجت 
الزوجـة من الدار دون علم زوجهـا أو موافقته 

فهنا ال تستحق النفقة». 
وعن موضوع الطالق يقـول إن «حاالت الطالق 
كثرية واألسباب عديدة ومختلفة أبرزها وسائل 
االلكرتونيـة  كالخيانـة  االجتماعـي  التواصـل 
أو امتـالك بعـض الزوجات صفحة بـدون علم 
الزوج إضافـة إىل انه يف بعـض الحاالت يصعب 
عىل الزوج أن يهيئ دار زوجية فللزوجة حق أن 
يوفر لها سـكن وهذا يتعذر عىل بعضهم بسبب 
الوضع االقتصادي ألنه ال يملك عمال أو وظيفة، 

لهذا فأن الزوجة تطلب التفريق».
ويعرج عـىل ان «هناك دعاوى تنظرها املحكمة 
هـذه  وتسـتعرض  األرسي)  (العنـف  وهـي 
الدعاوى املشـكالت والتجـاوزات او خصومات 
لفظيـة او بدنية بني الزوجـني يضطر الطرفان 
عىل اثرها للحضـور اىل املحكمة ما يعقد األمور 
فممكـن ملشـكلة بسـيطة أن تكـرب وتـؤدي إىل 

التفريق بينهما». 
ويضيـف «يف هـذه الحاالت يتوجـب عىل نقابة 
املحامـني أن يكون دورها ايجابيا وليس سـلبيا 
باتجـاه تعقيـد األمور يف انتهاء النـزاع وتعميم 

الصلـح وليـس التحريـض وإقامـة دعـاوى»، 
حسب رأي القايض. 

وعـن الـزواج املختلط بـني مكونـات املحافظة 
بالقوميـات  السـكاني  بتنوعهـا  املعـروف 
والطوائف واألديان فيقول القايض انه «بسـبب 
طبيعـة التعايش بني أبنـاء ومكونات املحافظة 
هنـاك العديد من الزيجات بـني مكوناته»، الفتا 
إىل إن «اغلب حاالت الزواج إيل حصلت بعد نزوح 
العائالت أدت إىل الطالق كونها تمت تحت ظروف 

قاسية للطرفني».
ويعتقد القـايض أن «كل (١٠٠) حالة زواج من 
هـذه الزيجـات التي تمـت تحت تلـك الظروف 
(٧٠) حالـة منها انتهت باالنفصـال بعد عودة 
األهايل إىل أماكنهم وانتهاء الظروف االضطرارية 
التـي جربتهـم عـىل االرتبـاط والـزواج بـدون 
التفكـري بالكثري من الحيثيات والرشوط»، الفتا 
إىل أن «اغلـب هـؤالء الزوجات كـن زوجة ثانية 
بسبب الحاجة وظرف النزوح وانتهى مصريهن 
بالطـالق بسـبب العـودة إىل أماكـن سـكناهن 
عىل سـبيل املثال ان يكون الـزوج من االقليم او 

كركوك والزوجة من الرمادي أو تكريت».
ويبني القايض أن «اإلجراءات القانونية املعمول 
بهـا يف قضايا الزيجات بـني األعراق والقوميات 
والطوائـف املختلفـة للمحافظـة هـي نفـس 
اإلجـراءات املعمـول بهـا يف القانـون العراقـي 
الخاص باألحوال الشـخصية واملواد الشخصية 
لألديـان غري املسـلمة وهناك الكثري مـن الكرد 

متزوجون من العرب والرتكمان» . 
ويالحـظ قـايض محكمـة األحوال الشـخصية 
بعـض حاالت التفريـق التي تتم بسـبب الزواج 
بزوجـة ثانية، يقـول «من خالل الشـواهد عىل 
قضايـا املحافظة تـرد طلبات تفريـق لزوجات 
إذا تـزوج الرجل بزوجـة ثانية»، معتـربا اياها 
«ظاهرة ملحوظة لدى القومية الكردية الساكنة 
باملحافظة وعـدم تقبل الزوجـة األوىل برشيكة 

معها وهذا قليل يف املناطق العربية ويعترب نادرا 
يف املناطق الرتكمانية».

 ويلفت إىل أن «اغلب قضايا التخارج التي يراها 
يالحـظ فيهـا عزوفا عـن الزواج لـدى القومية 
الرتكمانيـة بالذات، ناهيك عن املشـاكل املادية 

التي أبرزها السكن والوضع االقتصادي».
وعن حاالت الزواج والطالق خالل الحجر الصحي 
أثناء انتشـار وباء كورونا، يقول القايض «تمت 
مالحظة ارتفاع حـاالت الطالق فكل (٧٠) عقد 

زواج تقابله (٢٠) حالة طالق».
وبشـأن دور البحث االجتماعي يف تقليل حاالت 
الطالق يقول «سـابقا كان الباحثـون ينتقلون 
إىل املنـازل والعائالت وتحل املشـاكل باالجتماع 
العائيل وجميع األطراف، لكن حاليا وبسبب قلة 
الكوادر الوظيفية أصبح دور البحث االجتماعي 
محجمـا وبالتـايل لـن يمـارس دوره باإلصالح 

حيث أصبح عمله روتينيا وشكليا».
ويرى القايض أن «محكمة األحوال الشـخصية 
يف املحافظـة تعاني من مشـكلة أساسـية بعد 
تحريـر املناطـق مـن عنـارص (داعـش) وهم 
املتوفون حيث يتعذر كثريا إصدار شهادات وفاة 
لهـم»، ويقرتح بان «تكـون هناك إجراءات مثل 
طلب شـهود او إعالن فقدان حتى يتمكن ذووه 
وأصحـاب العالقة من اسـتخراج شـهادة وفاة 
حيـث اننا لم نصدر إىل االن شـهادات وفاة كون 
اغلـب األطـراف تتخوف مـن التهمـة وان يقال 
عنهم متعاونون مع االرهاب سـواء عوائلهم او 

األفراد والشهود».
من جانب ثان، تشـري إحصائية إىل أن «املحكمة 
حسمت منذ بداية العام ٢٠٢١ لغاية نهاية شهر 
ترشين األول املـايض ( ٧٦١٨) دعوى فيما كان 
عدد الدعاوى الواردة إليها خالل الفرتة نفسـها 
(٩٨٦٣) والدعـاوى املـدورة مـن العـام املايض 
بلغـت (٢٣٥٠) دعـوى، يف حـني بلغـت عقـود 

الزواج للفرتة ذاتها (١٦٢٤) عقدا» .
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كربالء/الزوراء:
انطلقـْت عملية اسـتباقية كربى، امس 
يف  الصحراويـة  باملناطـق  االربعـاء، 

محافظة كربالء.
وقـال مصـدر أمنـي لــ «الـزوراء»، أن 
«قائد رشطة كربالء املقدسة برفقة قائد 
عمليـات كربـالء ارشفـا بشـكل مبارش 
عـىل عملية اسـتباقية كـربى يف املناطق 
الصحراويـة ملحافظـة كربـالء، فنفذت 

العمليـة من قبـل افواج رشطـة كربالء 
القتاليـة مـع قطعـات قيـادة عمليات 
كربـالء املقدسـة، مـن أربعـة محـاور 
متعـددة عـىل امتـداد الصحـراء نـزوالً 
بعمقهـا خلـف بحـرية الـرزازة باتجاه 

محافظة االنبار».
املناطـق  تفتيـش  «تـم  انـه  وأضـاف 
لتنعـم  الكمائـن  ونصـب  الصحراويـة 

كربالء باالمن واالستقرار».

بغداد/الزوراء:
اجتمَع ممثلو املطاحن العراقية االهلية، امس االربعاء، ملناقشة موضوع االرتفاع الكبري 

يف اسعار مادة الطحني.
وقـال املمثلـون يف مؤتمر، إن «قلـة تجهيز هذه املـادة نتيجة قلة الخزيـن املتوفر من 
الحنطة يف مخازن وزارة التجارة نتيجة عدم استريادها خاصة واننا نتوقع ضعف اقبال 
الفالحـني بتسـويق الحنطة املحلية اىل سـايلوات وزارة التجارة نتيجة ارتفاع االسـعار 

العاملية وقلة املحصول الزراعي لهذا العام».
 وتابعـوا، «وملـا تقدم فإن املطاحن العراقيـة تعلن براءتها من أي مسـؤولية يف ارتفاع 

اسعار الطحني وشحته يف السوق».
وطالبـوا، «دولـة رئيس الـوزراء وممثيل الشـعب يف الربملان بالتدخـل العاجل والفوري 
السـترياد الكميات املطلوبـة من الحنطة ملا يكفي لتجهيـز املواطن بمعدل ١٢ حصة يف 
السنة وان ذلك هو الحل الوحيد لتخفيض اسعار الطحني للكيس الواحد من ٤٠ الفا اىل 

١٠ االف دينار عراقي».

ذي قار/الزوراء:
 افاَد مصدر أمني يف ذي قار، امس األربعاء، 
بوفاة نزيل داخل سجن النارصية املركزي 

جنوب غربي املحافظة.
وذكر املصدر ، ان «نزيال يبلغ من العمر ٥١ 
عاما من اهايل محافظة ميسان، محكوماً 
بالسجن ملدة ١٥ عاما إلدانته وفق احكام 
املادة ٤ مـن قانون مكافحة اإلرهاب تويف 
داخل سجن النارصية املركزي (الحوت)». 
وبني املصدر، ان «سـبب وفـاة النزيل هو 

اصابته بضيق تنفس».

ويـوم السـبت املـايض، افـاد مصـدر يف 
محافظة ذي قـار، بوفـاة «نزيل خطري» 
داخل سـجن النارصيـة املركـزي جنوب 

غربي املحافظة.
وقـال املصـدر، ان «نزيـال يبلـغ مـن ٣٤ 
عامـا من اهايل العاصمة بغـداد محكوماً 
باالعـدام أربـع مـرات تويف داخل سـجن 
النارصية املركـزي (الحـوت)»، مبينا ان 
«سـبب الوفاة ألم حاد يف الصدر، حيث تم 
نقل الجثة للطب العديل إلكمال اإلجراءات 

القانونية لها».

بغداد/الزوراء:
أعلنـْت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، امـس االربعاء، اسـتحصال موافقة وزارة 

الصحة لتفعيل الرعاية الصحية املجانية ملستفيدي هيئة الحماية االجتماعية.
وذكرت الوزارة يف بيان ورد «الزوراء»، أن « وزارة العمل والشؤون االجتماعية استحصلت 
موافقـة وزارة الصحة عىل اعفاء املشـمولني بالحمايـة االجتماعية من الحاصلني عىل 
بطاقات (كي كارد) واالشـخاص مـن ذوي االعاقة واالحتياجـات الخاصة ممن لديهم 
تقاريـر طبية صادرة من اللجان الطبية من اجـور املراجعة واجور الخدمات الطبية يف 

املؤسسات الصحية الحكومية بعد ابراز ما يؤيد ذلك».
وأضافـت، أن «هذه الخطوة تمت بعد مفاتحة دائرة الحماية االجتماعية للمرأة التابعة 
لهيئة الحماية يف وزارة العمل دائرة التخطيط وتنمية املوارد يف وزارة الصحة وتواصلهما 
املستمر بغية تسهيل اجراءات الخدمات الصحية للفئات املشمولة بالحماية االجتماعية 

وتفعيل الرعاية الصحية املجانية لالرس املتعففة».
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االنبار/الزوراء:

أحبطْت مديرية االسـتخبارات العسكرية، 

امس االربعاء، عملية تهريب اكثر من ٣٠٠ 

ألف قطعة ادوية مختلفة االنواع واملناشئ 

يف محافظة االنبار.

وقالـت خليـة اإلعـالم األمني يف بيـان ورد 

«الـزوراء»، انه «ضمن مسـاعيها ملالحقة 

واحبـاط  املنظمـة  الجريمـة  عصابـات 

رضرا  تلحـق  التـي  التهريـب  عمليـات 

باالقتصـاد الوطني، تمكنت مفارز شـعبة 

االستخبارات العسكرية يف الفرقة العارشة 

وعـىل ضـوء معلومات اسـتخبارية دقيقة 

من احبـاط عملية تهريـب ١٦٥٠ كارتون 

مختلفـة  أدويـة  قطعـة   ٣٠٤٣٨٣ يضـم 

االنواع واملناشـئ مخبأة يف شـاحنة تحمل 

فاكهـة الربتقـال، بعد ان تـم نصب كمني 

محكـم لها عىل طريق الرسيـع الرابط بني 

قضاء الفلوجـة والعاصمة بغداد والقبض 

عىل سائقها».

واضـاف البيان، انـه «تمت احالـة العجلة 

واالدويـة والسـائق اىل الجهـات املختصـة 

التخاذ االجراءات القانونية».

بغداد/الزوراء:
أعلنـْت وكالة الوزارة لشـؤون الرشطة، امس 
االربعـاء، القبـض عـىل متهمة اشـرتكت مع 
زوجها الرتكابهم جريمة قتل رشقي العاصمة 

بغداد.
وذكـرت الوكالة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، أن 
«مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب 
حسـينية املعامـل ملكافحـة اإلجـرام تمكنت 

من الكشـف عن جريمة قتل غامضة حصلت 
ضمن منطقة حسينية املعامل رشق العاصمة 
بغداد وملجهولية عنـوان املتهم أحيلت االوراق 
التحقيقيـة الخاصة باملجنـى عليه إىل املكتب، 
وعـىل الفـور وألهميـة املوضـوع تم تشـكيل 
فريـق عمـل ملتابعـة الحـادث وبعـد التحري 
وجمع املعلومـات واالسـتعانة باملصادر تبني 
أن الجريمـة ارتكبت من قبل امرأة باالشـرتاك 

مـع زوجها، تم التوصـل إىل املتهمني والقبض 
عليهـم ولـدى إجـراء التحقيق معهـم اعرتفا 

رصاحًة عن قيامهم بقتل املجنى عليه».
املتهمـني  أقـوال  «دونـت  البيـان،  وأضـاف 
باالعـرتاف ابتدائيـا وصدقـت قضائيـا وقرر 
القايض التحقيق توقيفهـم وفق احكام املادة 
٤٠٦ مـن قانـون العقوبـات لينـاال جزاءهـم 

العادل».

كركوك/الزوراء:
أعلنـت محافظـة كركـوك، امس 
األربعـاء، عن تخصيـص ١٣ ألف 
للرشائـح  سـكنية  أرض  قطعـة 
مـع  نسـقت  بينمـا  املشـمولة، 
لتسـهيل  اإلسـكان  صنـدوق 

إجراءات التقديم عىل القرض.
وقال معاون املحافظ عيل حمادي 
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء «إن 

بالعمل وفق  ”املحافظـة ملزمـة 
القرار ٤١٩ لسنة ٢٠١٩ بموضوع 
شمول الرشائح واملوظفني بقطع 
األرايض السـكنية داخل التصميم 
األسـاس للمدينـة“، كاشـفا عن 
مواجهتهـم تحديـات عـدة بهـذا 
الشأن، أولها أن التصميم األساس 
للمدينة يعود للعام ١٩٧٨، وبالتايل 
فإنـه ال يواكـب النمو السـكاني 

الحاصل والهجرة وعودة الوافدين 
إىل املحافظة“ .

وأضـاف حمـادي، أن ”املحافظة 
بإتمام  املعوقـات،  نجحت برغـم 
إجراءات الفرز وإصدار السـندات 
أرض كمرحلـة  ٨٠٠ قطعـة  لــ 
أوىل، إضافـة إىل شـمول الرشائح 
ذات األولويـة من ذوي الشـهداء 
ومؤسسـة  اإلرهـاب  وضحايـا 

وزارة  دوائـر  وبعـض  الشـهداء 
العدل“ .

وتابع أن ”املرحلة الثانية تضمنت 
فرز وتهيئـة ١٣ ألف قطعة أرض 
لتغطيـة أكـرب عدد مـن الرشائح 
والقطاعات الحكومية املشـمولة 
بـاألرايض السـكنية، منهـا ثالثة 
قيـد  والباقـي  منجـزة  آالف 

املصادقة“. 
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنك املركزي، امس األربعاء، قطع أشـواط 
مهمة يف زيـادة أدوات الدفـع االلكرتوني وتحويل 
املجتمـع العراقي إىل مجتمـع رقمي وترك التعامل 
بالنقد تدريجياً، يف حني أشار نائب املدير التنفيذي 
أحمـد  العراقيـة،  الخاصـة  املصـارف  لرابطـة 
الهاشمي، إىل جاهزية الرابطة إلنجاح اسرتاتيجية 

البنك املركزي لتعزيز مفهوم الشمول املايل.
وذكـر بيان لرابطـة املصـارف تلقته ”الـزوراء“: 
أنهـا ”نظمت ملتقـى مرصفياً عراقيـاً – أردنياً يف 
بغـداد“، مبينـاً أن ”امللتقـى عقـد بحضـور نائب 
محافظ البنك املركزي عمار حمد ووزير االقتصاد 
الرقمي االردني احمد الهناهدة وعدد من املصارف 
العراقيـة واالردنيـة ورشكات الدفع“.وقـال نائب 
محافظ البنك املركزي، عمار حمد خلف، بحسـب 
البيان: إن ”هـذا امللتقى يأتي يف وقت مهم جداً، إذ 
البنك املركزي قطع أشـواطاً مهمة يف زيادة أدوات 
الدفـع االلكرتوني وتحويـل املجتمـع العراقي إىل 
مجتمع رقمـي وتـرك التعامل بالنقـد تدريجيا“، 
موضحـاً أن ”البنـك املركـزي يمتلك اسـرتاتيجية 
خلـف  املايل“.وأضـاف  الشـمول  أدوات  لتنفيـذ 

أن ”القطـاع املـرصيف العراقـي يف مرحلـة النمو، 
وبإمكانـه التعاون مـع رشكات الدفع االلكرتوني 
األردنية بما ينعكس بشـكل إيجابـي عىل اقتصاد 
البلد“.فيما أكد مستشـار رابطة املصارف، سمري 
النصـريي: أن ”القطـاع املـرصيف العراقـي، لديـه 
اإلمكانيـات البرشيـة واملاديـة لزيـادة اسـتخدام 
الدفـع االلكرتوني“، مبينـا أن ”هنـاك الكثري من 

الـرشكات العامليـة مثل ماسـرت كارد وفيـزا كارد 
يعمـالن يف العـراق وهذا ما يسـهل عمليـة الدفع 
االلكرتوني“. من جانبها، أوضحت مدير عام دائرة 
املدفوعـات يف البنـك املركزي، ضحى عبـد الكريم: 
أن ”البنـك املركـزي لديه اسـرتاتيجية وعازم عىل 
تنفيذها ونجاحها، لنقل البلد إىل اسـتخدام أدوات 
الدفـع االلكرتوني“، مضيفـة أن ”القطاع املرصيف 

له رؤيـة واضحة بالتوجـه نحو التقـدم الرقمي، 
وكذلـك ايجاد الحلول للمشـاكل التي قد تواجهنا“ 
.بدوره، بنّي نائب املدير التنفيذي لرابطة املصارف 
الخاصـة العراقية، احمد الهاشـمي: أن ”املجتمع 
العراقي جاهز للتحول نحو استخدام أدوات الدفع 
االلكرتوني، بعد توطني رواتب املوظفني“، مشـريا 
إىل أن ”التوجـه الحايل يرتكز عـىل التجار من اجل 
نرش نقـاط البيع“.ولفـت إىل أن ”رابطة املصارف 
الخاصـة العراقيـة جاهـزة إلنجاح اسـرتاتيجية 
البنـك املركـزي لتعزيز مفهوم الشـمول املايل، من 
خـالل تحصيل الجباية الكرتونيـا ملختلف الفواتري 
والبطاقـة  الجـوازات  اصـدار  مثـل  الحكوميـة، 
الوطنية وغريها، مما يساهم يف تقليل وقت انجاز 
املعاملـة والحد من الفسـاد املايل“.من جهته، قال 
وزير االقتصاد الرقمي، االردني احمد الهناهدة: إن 
”السـوق العراقية مكملة للسـوق األردنية، وليس 
متنافسني“.واشـار اىل ان ”الشمول املايل يف االردن 
استطاع تحقيق قفزة نوعية، إذ كانت نسبته 25% 
واآلن وصل اىل %60“. منوهاً اىل ان ”عمليات الدفع 
االلكرتوني من خالل تحصيـل الفواتري الحكومية 

يف االردن وصلت اىل نسبة 80%“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت رشكة تسـويق النفـط الوطنية 
العراقية ”سـومو“، امس االربعاء، ان 
العـراق حافظ عىل املركـز األول كأكرب 

املصدرين للنفط اىل الهند.
وقال مديـر عام الرشكـة، عالء خرض 
اليارسي، يف حديث صحفي: إن ”سوق 
النفط العاملي شـهد ارتفاعا يف أسعار 
الـدول  الرسـمية للعديـد مـن  البيـع 
املنتجـة متأثـرا بتعايف الطلـب العاملي 
بعـد الرتاجع الذي شـهده أثناء شـدة 
الجائحة يف العـام 2020 ، حيث عملت 
 (OPEC) الـدول األعضـاء يف منظمـة
وحلفاؤهـا عـىل تخفيـض الكميـات 
املعروضـة يف حينـه لغرض السـيطرة 
عىل الرتاجع الشـديد يف أسعار النفوط 
الخام والتي دخلت املنطقة السـالبة يف 

حاالت معينة“.
واضاف ان ”االرتفاع الذي حدث مؤخرا 
يف أسـعار النفط دفع العديد من الدول 
املسـتوردة للنفوط الخام ومنها الهند 
والصـني وكوريـا الجنوبيـة اىل البحث 
عن بدائل أقل كلفة يمكن اللجوء إليها 
لغـرض توفري املنتجـات النفطية التي 

شـهدت بدورهـا تحسـنا ملحوظـا يف 
الطلب“.واشـار اىل ان ”رشكة تسويق 
النفـط ولـدى تسـعري النفـوط الخام 
العراقيـة تأخـذ يف االعتبـار العديد من 
املعايـري واالعتبـارات التـي تضمن أن 
يكون سـعر البيـع الرسـمي للنفوط 

الخام العراقية سعرا عادال يضمن اعىل 
عائد مايل للبلد ويحافظ يف الوقت نفسه 
عىل تنافسـية النفوط الخـام العراقية 
بـني النفـوط التـي تـرد إىل األسـواق 
الثالثة (آسيا وأوروبا وامريكا)“.واكد 
التسـويقية  اليـارسي ان ”السياسـة 

التي تنتهجهـا الرشكة نجحت بصورة 
كبـرية يف الحفـاظ عـىل املركـز األول 
كأكرب املصدرين إىل السوق الهندي مع 
توسـيع الحصـص السـوقية للنفوط 
الخـام العراقية يف الصـني بالدخول إىل 
سوق املصايف املستقلة اضافة اىل زيادة 

الكميـات املصدرة اىل السـوق الكوري 
وغريها من األسواق“.

نجـاح  عـىل  ”دليـل  ذلـك  ان  مبينـا: 
السياسـة التسـويقية املعتمـدة مـن 
قبـل رشكـة تسـويق النفط“.ولفـت 
اىل انـه ”مـا يتـم طرحه مـن تحديات 
ألسـواق النفـط الخام العراقي سـواء 
من النفـوط االمريكيـة او االوربية او 
االفريقية او حتى الكندية والتي تخلق 
بدورها الكثري مـن التحديات التي يتم 
النظر بها مع العمل املستمر عىل وضع 
الحلول لكل منها بما يضمن اسـتقرار 
وديمومـة الطلـب عـىل النفـط الخام 
العراقـي، يف االسـواق العاملية بشـكل 
عام والسوق االسيوي بشكل خاص“.

وحسب البيانات الجمارك التي ظهرت 
خالل االشـهر االخـرية لبعـض الدول 
االسـيوية وخاصة الصني والهند بينت 
قيام هذه الدول بالتقليل من استريادها 
النفطي مـن منظمـة اوبـك واالتجاه 
نحـو االسـواق االفريقيـة واالمريكية 
لتعويض النقص نتيجة ارتفاع اسعار 
منظمة ”أوبك“ ألكثـر من دوالر واحد 

مقارنة باألسواق االخرى.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (١٫٢٦٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (٥٫٩١٢٫٨٧٧٫٦٣٢) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (٢٫٨٩٧٫٩٣١٫٤٠٤) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٧٦٫٩١) نقطة 
مرتفعا بنسـبة (١٫٢٦٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٦٩٫٧٣) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣١) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٨) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (١٠٦) 
ماليني سـهم بقيمـة بلغـت (٣٢٣) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (١٦) 

صفقة عىل اسهم خمس رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٨٦) مليون سهم بقيمة بلغت (١١١) مليون دينار من خالل تنفيذ (٢٦) 

صفقة عىل اسهم سبع 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:
أعلـن رئيس ”شـبكة النهريـن لدعم 
النزاهـة والشـفافية“ ، عضو ائتالف 
ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  ”اتفاقيـة 
الفساد“، محمد رحيم الربيعي، امس 
األربعـاء، عن تحقيق العراق تقدما يف 
إقامة دعاوى مدنية السرتداد األموال 
يف بعض الدول التي سـمحت له بذلك 
عـرب فتـح 373 ملف اسـرتداد أموال 

ومالحقة مطلوبني.
وقـال الربيعي يف حـوار اطلعت عليه 
العـراق  ”اهتمـام  إن  ”الـزوراء“: 
باسـرتداد األصـول املنهوبـة والتـي 
تكون عادة أمواالً وأشخاصاً مدانني أو 
متهمـني بدأت منذ عام 2011، وازداد 
االهتمام بهذا األمر بعد (مؤتمر بغداد 
السـرتداد األموال املنهوبة) الذي عقد 
يف أيلـول من العـام املـايض بحضور 
مجموعة مـن الدول العربيـة، والذي 
كان لـه األثـر الكبري يف تفاعـل آليات 
محـددة لفتح امللفات السـرتداد هذه 

األموال“.
وأضـاف أن ”املؤتمـر الـذي عقـد يف 
العاصمة بغداد سـمح للعراق بتبادل 
العـدل  وزارتـا  وسـعت  الخـربات، 
والخارجية وهيئـة النزاهة وصندوق 
بالعمـل  املنهوبـة  األمـوال  اسـرتداد 
بشكل جدي لذلك بتعاون دويل وتوقيع 
اتفاقيـات وإبـرام الربوتوكـوالت مع 
املتحـدة  األمـم  يف  األعضـاء  الـدول 

ملكافحة الفساد“.
وبـنّي أن ”األمـر ظهـرت نتائجه اآلن 
بعد أن قامت هيئة النزاهة والصندوق 
بفتـح (373) ملـف اسـرتداد أمـوال 
ومدانـني“،  متهمـني  وأشـخاص 
واصفـاً إياهـا بـ“الخطـوة الجيـدة 
لتطبيـق فصول اتفاقية األمم املتحدة 
(الفصل  ملكافحة الفسـاد، خصوصاً 
الخامـس) منهـا الخاص باسـرتداد 
األموال، والعراق اتخذ التدابري الالزمة 

لالسرتداد املبارش لهذه املمتلكات“.

يحتاجـه  ”مـا  أن  الربيعـي  وتابـع 
العراق هو أن تقوم البلدان املستقبلة 
لهـذه األمـوال أو التـي يتواجـد عىل 
أرضهـا املتهمـون واملدانون، بفسـح 
املجال يف املنظومـة القانونية للبلدان 
املترضرة باتخاذ اإلجراءات القانونية 
والقضائية بحق هؤالء أمام سلطاتها 
القضائيـة“، مشـرياً إىل أن ”سـماح 
بعض الـدول للعـراق بإقامة دعاوى 
مدنيـة السـرتداد األمـوال مـن خالل 
قضائهـا حقـق تقدماً ويعـد خطوة 
جيدة“، معرباً عن ”أمنياته باسرتداد 
الكثري من األمـوال خالل هذا العام أو 

املقبل“.
قانـون  إىل  العـراق  ”حاجـة  وأكـد 
صنـدوق اسـرتداد األمـوال املنهوبـة 
من أجـل السـعي النخـراط املجتمع 
بإجـراءات مكافحة الفسـاد، فهناك 
بتخصيـص  قامـت  دوليـة  تجـارب 
صندوق السـرتداد األمـوال يركز عىل 
مشـاريع البنـى التحتيـة يف املناطق 
الفقـرية أو املتـرضرة مـن الفسـاد، 
لتكون هناك خطوة مهمة إذا ما فّعل 
العـراق ذلك، مما يحفـز جميع فئات 
املجتمع لالنخراط يف مكافحة الفساد 
والحـد منه بشـكل كبـري، فضالً عن 
ترشيع جديد يسمح لضحايا الفساد 
بمطالبة هؤالء الفاسـدين والناهبني 

للمال العـام بتعويضهـم عن الرضر 
الذي لحق بهم“. 

مـن جهتـه، كشـف عضـو مجلـس 
سـعيد  السـابق،  الفسـاد  مكافحـة 
ياسـني، امـس االربعـاء، عـن حجم 
االمـوال املرسوقـة من العـراق جراء 
الصفقات الفاسـدة، مبينـا ان املبلغ 
االجمـايل يقدر بنحو 360 مليار دوالر 

ومودعة يف تركيا واالمارات واالردن.
وقال ياسـني يف حـوار متلفـز تابعه 
”الـزوراء“: ان ”املبالـغ التـي رسقت 
من العراق نتيجة صفقات سياسـية 
فاسـدة تقـدر بــ 360 مليـار دوالر، 
وان غسـيل االمـوال وتمويل االرهاب 

تتصدران ملفات الفساد ”.
واضاف ان ”مجلس االمن الدويل حث 
سـويرسا عـىل التعـاون مـع العراق 
إلعادة امواله املهربـة إال ان العراق ال 
يمتلك عنرص اسـتخبارات فعاال ضد 

تلك االموال“.
واشار ياسني اىل ان ”اغلب تلك االموال 
املهربـة تتواجـد حاليـا يف مصـارف 
لبنـان واالردن واالمـارات وجورجيـا 
واوكرانيا، والغريـب يف االمر ان لجنة 
لـم  املاليـة  وزارة  يف  العـراق  امـوال 
تجتمع إال مرة واحدة فقط ما يشـري 
اىل عـدم وجود أية جدية يف اسـتعادة 

االموال املهربة“. 

بغداد/ الزوراء:
اكـدت مديرية زراعة إدارة كرميان التابعة إلقليم كوردسـتان، امس االربعاء، 
انتعاش الواقع املعييش للمزارعني جراء تنسـيق العمل بني وزارتي الزراعة يف 

الحكومتني االتحادية واإلقليم.
وقالت مديرة املديرية، شادية حسني عباس، يف ترصيح صحفي: ان «التنسيق 
العـايل بـني وزارتـّي زراعة كوردسـتان والوزارة االتحادية بتيسـري تسـويق 
املحاصيـل الزراعية ومنتجات الدواجن رفع الواقع املعييش للمزارعني بشـكل 
كبـري بعد معاناة وارضار جسـيمة لحقـت بهم جراء حظر دخـول املنتجات 
الزراعية والحيوانية عرب اإلقليم نحو املحافظات االخرى».وبينت ان «مشاكل 
منـع مرور املحاصيـل الزراعية ومنتجـات الدواجن عرب نقـاط التفتيش من 
حدود كوردسـتان يف جلوالء وخانقني بحجة اشـتباه انها منتجات إيرانية تم 
حلها بشكل نهائي».واشارت اىل «تصدير كرميان كميات كبرية من املحاصيل 
الزراعية التي تتم زراعتها يف االنفاق والبيوت البالستيكية وهي تقنيات زراعية 
حديثـة خالل الربيع القادم مـا يحقق مردودات اقتصاديـة كبرية للمزارعني 

ويغطي جانباً كبرياً من احتياجات األسواق املحلية يف املحافظات».
وكانـت وزارة الزراعـة يف الحكومـة االتحادية العراقية قد أصـدرت تعليمات 
يف السـنة املاضية، فرضت مـن خاللها حظراً عىل دخـول املحاصيل الزراعية 

الرئيسة من إقليم كوردستان إىل محافظات العراق.
ووفـق التعليمات، منعـت وزارة الزراعة العراقية دخـول ٢٧ من الخرضوات 
والفواكه والحبوب من إقليم كوردستان إىل محافظات العراق، إال انها تراجعت 
عن القرار بعد النقص الكبري باملحاصيل الزراعية ومنتجات الدواجن وارتفاع 

األسعار بنسبة ٣٠ – ٣٥٪.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك من الدوالر يف مزاده للعملة، امس األربعاء، ولليوم 

الثالث عىل التوايل لتصل اىل ٢١٦ مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي ارتفاعا يف مبيعاتـه لتصل إىل ٢١٦ مليونـا، و٥٠٨ آالف، و٣٠٠ 
دوالر أمريكـي غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ ١٤٦٠ ديناراً لكل 
دوالر، مقارنـة بيوم الثالثـاء، التي بلغت املبيعات فيها ٢١٠ ماليني و ٦٩٠ 

الفا و١٠٠ دوالر أمريكي.
واضاف ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات والتي بلغت ١٥٠ مليونا و ٤٩٨ ألفا و ٣٠٠ دوالر، 

فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٦٦ مليوناً و ١٠ آالف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢٨ مرصفـا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخـارج، و١٨ مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقدية، إضافـة اىل ٢٤٣ رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار الذهـب «االجنبي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار ٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع ٣٨٣ الف دينار، و سعر الرشاء ٣٧٩ الفاً، فيما سجلت 

اسعار البيع يوم الثالثاء ٣٨٦ الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند ٣٥٣ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٤٩ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٥ الف دينار و٣٩٥ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٥٥ الفاً و٣٦٥ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن عضو مجلـس إدارة الغرفة التجاريـة االيرانية العراقية املشـرتكة، 
حميد حسـيني، امس األربعاء، استرياد سـلع أساسية بقيمة ٩٢٠ مليون 

دوالر من العراق عرب أرصدة ايران املجمدة يف العراق.
وقـال حميـد حسـيني، يف ترصيح صحفـي: ان «صادرات ايران سـجلت 
٧٫٢٨٠ مليارات دوالر اىل العراق يف الشـهور العرشة االوىل من السنة املالية 
الجارية فرتة ٢١ مارس/ آذار ٢٠٢١ حتى ٢٠ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٢، 
وألول مرة تم استرياد سلع بقيمة ٩٢٠ مليون دوالر من العراق خالل هذه 

الفرتة.
وأوضـح أن» صادرات العراق اىل ايران سـنويا تالمـس ١٠٠ مليون دوالر، 
وعرب تصديرها ٩٢٠ مليون دوالر يف الشهور العرشة االوىل صعد العراق اىل 

املرتبة ٦ من ٢٦ يف ترتيب الدول املصدرة اىل ايران». 
وأشـار اىل أن «الواردات من العراق تمت عرب االرصـدة االيرانية املجمدة»، 
مبينا أنه» تم توريد بعض السـلع االساسية مثل القمح والسويا ازاء جزء 

من هذه االرصدة». 
حسـيني اعتـرب «أن التوريد مـن العراق يـؤدي اىل عدم التبـادل التجاري 
األحـادي ويسـاعد بتنمية العالقـات التجاريـة البينية»، معربـا عن أمله 

«استمرار وترية الواردات يف الشهور القادمة».
وبني أن» ٣٢٠ الف طن من السـلع املوردة من العراق تتعلق بمنتج القمح 

والجزء االخر يخص السويا وبقية السلع االساسية».
ونوه اىل أن «الصادرات االيرانية للبلد الجار سـجلت نموا بنسبة ١٥ باملئة 
يف الشـهور العرشة االوىل من السـنة املالية الجارية بمتوسط ٧٣٠ مليون 
دوالر شـهريا مقارنة بالفرتة املناظرة السـابقة التي سجلت ٦٥٠ مليون 

دوالر بالشهر».
واسـتطرد أن» انخفـاض جائحـة كورونا وزيـادة قيمة السـلع أثرت يف 
زيادة الصادرات رغم بعض املشـاكل يف تصدير املشاريع الفنية الهندسية 

واملشاركة يف العطاءات».

بغداد/ الزوراء:
أوضـح الخبري االقتصـادي، الدكتور صفوان قيص، كيفيـة التعامل مع امللف 
النفطـي يف إقليـم كردسـتان، الفتا اىل ان الـرشكات العاملة هناك سـتواصل 
عملها، ولكن جميع العقود سـتخضع ملوافقة املركز من عدمها.وقال قيص يف 
ترصيـح صحفي: ان ”تكليف ديوان الرقابـة املالية لحرص األموال التي تكون 
خارج نطاق الشفافية يف عملية االنفاق من املمكن ان يخلق نافذة جديدة لدينا 
السـرتداد هذه األموال من خالل نافـذة وزارة املاليـة او النفط، خصوصا ان 
رشكة سومو لديها حساب وباإلمكان إيداع األموال املستلمة فيه“.وأضاف ان 
”اإلقليم من املفرتض ان يكون لديه اذعان لقرار املحكمة االتحادية، خصوصا 
ان االنفـاق العام ورواتب املوظفني كلها تدفع لإلقليـم ضمن املوازنة، لذ فإن 
هناك تسـوية مالية ضمن حساب مشـرتك ملعرفة ما لكردستان وما عليها“.
وبـني ان ”من املفـرتض ان تكون هناك إحالة اىل وزارة النفط ألي عقد نفطي 
ابرم سـابقاً، عىل ان تكون اإلدارة االتحادية هـي املعنية باملصادقة عىل هذه 
العقود، بحيث ال يسمح لإلقليم بالتعامل بشكل مبارش مع الرشكات النفطية 
العامليـة، إذ يفرتض ان يكون هناك تنسـيق عاٍل ويوضع ممثـل لوزارة نفط 
اإلقليم يف وزارة النفط االتحادية يف بغداد من اجل تفادي حدوث التعارضات“.
ولفت اىل ان ”رشكات النفط العاملة يف اإلقليم لن يتوقف عملها، ولكن جميع 
العقـود معها يجـب ان تكون بعلم املركز ويتم ختمها من قبل وزارة النفط يف 

بغداد، إضافة لتدقيقها“. 
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بغداد/ الزوراء
عقـدت لجنـُة االسـتئناف اجتماعها يف مقّر االتحـاد العراقّي لكرِة القـدم، واطلعت عىل 
التظلـِم املُقـدم من نـادي النارصية الريايض عىل قـرار لجنِة االسـتئناف املرقم (١٧) يف 
(٢/٢/ ٢٠٢٢)، وبعـد التدقيق، قررت اللجنُة مراجعـة قرارها املرقم أعاله وتعديله كما 
ييل،  مراجعة قرار هذه اللجنة املرقم ٧ يف (٢/٢/٢٠٢٢) وإلغاء مضمونه، حرمان العب 
نادي البحري (حسني نعيم ) أربع مبارياٍت، واإلبقاء عىل عقوبِة نادي النارصية بحرماِن 

جمهوره من الحضور ملباراتني ابتداًء من الدور الرابع من املرحلِة الثانية.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ الزوراء
وصـَل صبـاح امـس األربعاء، 
املحـرتف النيجـريي غودويـن 
شـيكا لتدعيـم صفـوف فريق 
الرشطة بكرة القدم يف مبارياته 
الثانيـة من  باملرحلـة  املقبلـة 

الدوري املمتاز.
ومـن املؤمل أن يلتحـق الالعُب 
املباراة  الفريق بعـد  بصفـوف 
املقبلة أمـام فريق أربيل ضمن 

الجولة الثانية والعرشين.
وأصبـح الالعـب شـيكا ضمن 

كشـوفات الفريـق يف القائمـة 
بشـكٍل  املُسـجلة  الرئيسـة 
رسمي، وال سيما ان الالعب قد 
خاض عدَة تجـارب احرتافية، 
وآخرهـا لعَب مع فريِق ماشـا 
األوزبكـي  الـدورّي  املبـارك يف 
املرحلـة  منافسـات  ضمـن 
فريـق  ان  اىل  يشـاُر  الثانيـة. 
الـدوري بـ  الرشطـة يتصـدر 
57 نقطـًة مبتعـداً عـن أقرب 
منافسـيه فريق الزوراء بفارق 

15 نقطة.
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بغداد/ الزوراء
اثـار حفل افتتـاح ملعب الـزوراء الريايض 
ردود افعـال ايجابية كبرية عـىل الصعيدين 
املحـيل والعربـي والـدويل ايضا بعـد تناقل 
محطـات عامليـة كربى لتفاصيـل من حفل 
االفتتـاح البهيج الذي جـرى الثالثاء املايض 
يف ملعـب الـزوراء الريايض بسـعة 16 الف 

متفرج . 
وبـني االعالمـي البحرينـي املعـروف محمد 
قاسـم بالقول ان االخوة يف العراق ويف وزارة 
الشـباب وبشـخص وزيرها الكابتن عدنان 
درجـال يخطـون بثقة نحو احـداث نقلة يف 
عالـم املالعب والبنى التحتيـة الرياضية وما 
حصـل يـوم امس هـو اضافـة مهمـة جدا 
واحتفالية جميلـة الفتتاح ملعب اخر جديد 

يف بغداد 
وعـرب رئيس نـادي الزوراء فالح حسـن عن 
رسوره باسـم القاعـدة الجماهريية الكبرية 
الريـايض  الـزوراء بـوالدة الـرصح  لنـادي 
الكبـري قلعة الـزوراء ليكون شـاهدا عىل ما 
يتـم انجـازه وتحقيقه  من تجديـد يف البنى 

التحتية الرياضية . 
الشـقيقة سـوريا   العربـي مـن  االعالمـي 

صفوان الهندي عرب عن اعجابه باللمسـات 
االنسانية الرائعة التي رافقت حفل االفتتاح 
واسـتذكار نجوم الكرة الراحلـني وعوائلهم 
لتكتمل صورة االبداع الجماهريي مع التحفة 
املعماريـة  الحديثـة التـي سـتكون يف غاية 

االهمية للعراق الشقيق وبغداد تحديدا .
وافتتح ملعب الزوراء رسمياً، وسط حضور 
رسـمي وجماهريي فاق الـ16 ألف متفرج، 
ليدخـل ملعب النـادي األكثـر جماهريية يف 
العـراق الخدمـة تزامنـاً مـع إقامـة مباراة 
ضمـن  الديوانيـة،  أمـام  األرض  أصحـاب 

منافسات الجولة 21 من الدوري املمتاز.
وتضمنـت فقرات حفـل االفتتاح املبسـط، 
استذكار نجوم الزوراء السابقني والراحلني، 
عربعـرض تقريـر موسـع عـرب شاشـتي 

امللعب.
وبعدها تم رفع صور نجم الزوراء واملنتخب 
العراقـي الراحـل أحمـد رايض، يف مدرجات 
امللعـب التـي انقسـمت ألوانهـا إىل األسـود 
األسـايس واالحتياطـي“  ”الـزي  واألبيـض 

للنادي.
منتصـف  يف  املظـيل  هبـوط  ومـع 
وضيفهـم  الـزوراء  العبـو  دخـل  امللعـب، 

الديوانيـة إىل جانـب عدنـان درجـال وزيـر 
الشـباب والرياضـة مع فالح حسـن رئيس 
نـادي الـزوراء، وحسـني العنكـويش رئيس 

إدارة الديوانية، وتم أيضا إبرام انتقال ملكية 
امللعب من الوزارة إىل نادي الزوراء.

وقبل إطالق صافرة البداية للمباراة، فضلت 

إدارة الـزوراء أن يـركل فيصل نجـل الراحل 
أحمد رايض رضبة البداية، يف ملسـة وفاء من 

النادي إىل هدافهم التاريخي.

بغداد/ الزوراء
تقاُم يف العاصمـِة املاليزية كواالملبور، 
اليوم الخميس، قرعُة كأس آسيا تحت 
(23 عاما) التي ستقاُم يف أوزبكستان 
يف شـهر حزيران املقبل، بمشاركة 16 
منتخبـاً مـن بينهـا املنتخـُب األوملبي 
العراقّي الذي وضَع يف املستوى الثالث.

نهائيـاَت  أوزبكسـتان  وتسـتضيُف 
النسـخة الجديدة لعـام 2022 لبطولة 
آسـيا التي انطلقت للمرة األوىل مطلع 
الُعمانيـة  العاصمـِة  يف   2014 عـام 
مسقط، وأحرز لقبها املنتخب العراقي، 
حيـث سـتقاُم املباريـات الــ (32) يف 
مدينتي طشـقند وقريش خالل الفرتِة 

من 1 إىل 19 حزيران املقبل.

وتشـارُك يف النهائيـات (16) منتخبـاً 
سيتم تقسيمها عىل أربع مجموعاٍت، 
املشـاركة  املنتخبـات  تصنيـُف  وتـم 
بحسـب نتائجها يف النسـخِة املاضية 
عـام 2020 يف تايلنـد، والتـي توجـت 
حـني  يف  الجنوبيـة،  كوريـا  بلقبهـا 
جاَء منتخـب أوزبكسـتان املُضيف يف 

املستوى األول.
جانـب  إىل  األول،  املسـتوى  ويضـُم 
أوزبكسـتان وكوريا الجنوبية، كالً من 
السعودية وأسرتاليا اللتني حصلتا عىل 
املركزيـن الثانـي والثالث يف النسـخِة 
املاضيـة، بينما ضـم املسـتوى الثاني 
واإلمـارات  وتايلنـد  األردن  منتخبـاَت 
وإيـران، وضـم املسـتوى الثالـث كالً 

من منتخبـاِت العراق وقطـر وفيتنام 
واليابان. أما املسـتوى الرابع فيشـمُل 
وماليزيـا  طاجيكسـتان  منتخبـاَت 

والكويت وتركمانستان.
وسـيتُم وضع منتخب أوزبكسـتان يف 
املوقع  A 1، وتضُم كل مجموعة فريقاً 
من كل مسـتوى، ويبدأ سحب القرعة 

بمنتخباِت املستوى الرابع أوالً.
العراقـّي  األوملبـي  املنتخـب  واجتـاَز 
التصفيات اآلسـيوّية، فأحـرَز بطاقَة 
التأهل عـن املجموعة الثالثـة ُمتفوقاً 
واملالديـف،  البحريـن  منتخبـي  عـىل 
بينما انسـحَب منتخب أفغانستان من 
التصفيـاِت قبل انطالقهـا يف العاصمة 

البحرينية املنامة.
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بغداد/ الزوراء
قّدَم االتحاُد العراقّي لكرِة القدم ُمدرَب 
املُنتخـب الوطنـّي عبـد الغنـي شـهد 
لوسائل اإلعالِم، امس األربعاء، يف مقّر 
االتحاِد، بحضور النائِب الثاني لرئيِس 
االتحـاد، ُمـرشف املنتخـب الوطنـي، 
يونس محمود، وعضو االتحاد، الناطق 

الرسمي، أحمد املوسوي.
وبارَك املوسـوي، يف ُمسـتهِل حديثه، 
وإدارِة وجمهـور  الريـايض  للشـارع 
نادي الـزوراء بافتتاِح ملعـِب الزوراء 
الذي سـيكون خطوًة مهمـًة لتطوير 

النادي من جميع الجوانب.
وأضـاَف ان املكتـب التنفيـذّي وافـَق 
عىل َتوصيِة لجنـة املنتخباِت باختيار 
املدرب عبد الغني شهد لقيادِة املُنتخب 
الوطنـي يف املباراتـني املقبلتـني أمـام 

اإلمارات وسوريا.
وتابـع افـاد ان االتحاد يسـعى بقوة 
من اجـل احتضـان بغـداد للمباريات 
والبطـوالت الرسـمية وبنـاء مالعـب 
كبـرية لألندية املحلية، بعـد أن دخلت 
ضمن الرتخيص اآلسيوي، وقد يتصور 
البعض ان االتحاد يتواصل مع االتحاد 
الـدويل القامة مباراة العراق واالمارات 
املقبلة ضمن التصفيات املؤهلة لكأس 
العالـم فقط، لكـن املسـاعي الكبرية 
تتمحور حـول رفع الحظر عن العراق 
وبغـداد والسـيما بعـد ان اثبتنـا بان 
بغداد قـادرة عىل احتضـان املباريات 
دليـل  وخـري  الرسـمية  والبطـوالت 
مباراتـي أوغندا ونهائـي بطولة غرب 

اسيا للشباب.
وزاد ان بغـداد ”اصبحـت تمتلك ثالثة 
مالعب عىل مستوى عال والتي اصبحت 
التنقيط االسـيوي  مرخصـة حسـب 
لتدخـل ضمن نظـام الرتاخيص وهي 
مالعب الشـعب والحبيببـة والزوراء، 
العراقيـة  االنديـة  نأمـل مـن  مبينـا 
التعاون مع وزارة الشـباب والرياضة 
لبنـاء مالعب تدخل ضمـن الرتخيص 
االسـيوي،  ورغـم ان مالعـب بغـداد 

الثالثـة ورغم ترخيصها ال تسـتوعب 
كل انديتنـا وال تكفي الجمهور الكبري 
يف حال اسـتضافة مباريات للمنتخب 
الوطنـي كمـا يف ملعب البـرصة وذلك 
التـي  الكبـري  الجماهـريي  لإلقبـال 
تشـهدها مباريات املنتخـب الوطني، 
وعليه سـيكون هدفنا املقبل السـعي 
وانشـاء ملعب كبري ببغداد يسـتوعب 
الجمهـور خـالل مباريـات املنتخـب 

الوطني.
من جهتِه، قـّدَم النائُب الثاني لرئيس 

اتحاد الكرة، مرشف املُنتخب الوطني، 
للمدربـني،  شـكره  محمـود،  يونـس 
ادفوكات وبرتوفيتـش، عىل ما قدموُه 
مـن جهـٍد يف الفـرتِة السـابقة ُمثمناً 
موقَف املدرب عبد الغني شـهد لقبوِل 
ُمهّمـة تدريـِب املُنتخـب الوطنـي يف 
مباراتيـه أمـام اإلمـارات وسـوريا يف 
التصفياِت اآلسـيوّية املُؤهلة ملونديال 

قطر 2022.
وأكَد أن االتحاد ساٍع، وبقوٍة، منذ ستِة 
أشـهر، اىل رفِع الحظر عـن العاصمِة 

بغـداد، وما زلنا نعمُل بجٍد، وعىل مدار 
السـاعِة، لكن حتـى اآلن لم يصلنا أي 
يشٍء رسـمّي بخصوص مـكاِن إقامِة 
مباراتنا املُقبلة مع اإلمارات، واألولويُة 
لدينـا بأن تقـام يف بغـداد ومن بعدها 
البرصة، ومن بعدها العاصمة األردنية 

عمان.
املُنتخـب  ُمـدرب  قـاَل  جانبـه،  مـن 
الوطنّي، عبد الغني شهد أشكُر املكتَب 
التنفيـذّي ملنحـه الثقـة بـّي لتسـلم 
مهمـِة تدريِب املنتخب مؤكداً أن عمله 

سـينصب عىل الظفر بالبطاقِة الثالثة 
مطالباً اإلعالَم الريايض برضورِة دعم 
وُمسـاندِة املُنتخب الوطني يف مسريته 

املقبلة.
وأوضـَح ليسـت لدّي خطـوٌط حمراء 
عىل أي العٍب يخـدُم املنتخَب الوطني، 
تدريبـي  معسـكٌر  هنـاك  وسـيكون 
للُمنتخب الوطني سـينطلُق يف العارش 
من الشهر املُقبل تتخلله مباراٌة دولّية 
ودّية يف السابع عرش من الشهر نفسه 

تحضرياً ملباراتي اإلمارات وسوريا.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل صبيح العيونـي اعلن نجاح 
العملية الجراحية التي اجراها يف عينه قبل مدة 
زمنية ليست بالقصرية، وثمن العويني تواصل 
املؤسسات الصحفية واالعالمية والرياضية من 
اجـل االطمئنان عـىل صحته، خالـص االمنيات له 

بالشفاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
******************

العراقـي  املكتـب االعالمـي يف االتحـاد  عضـو 
لكـرة القدم الزميل محمد عامـر العزاوي، اكد 
اكتسـاب (ابنه) حالة الشـفاء التام من االزمة 
الصحيـة التي اصابته قبل ايـام قليلة، دعواتنا 

الصادقة البن زميلنا بالشفاء التام وان يمن عليه 
العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.

بغداد/ متابعة الزوراء
القوة  فريق  العب  هادي  صفاء  أبدى 
تحقيق  يف  بمساهمته  سعادته  الجوية 
وتسجيل  سامراء،  عىل   ٢-٠ االنتصار 

هدفه األول يف الدوري املمتاز.
أهم  الثالث  «النقاط  هادي  صفاء  وقال 
مجموعة  ونحن  األهداف،  تسجيل  من 
بعد  الفوز  تحقيق  عىل  نعمل  واحدة 
وأضاف  املخيبة».  النتائج  من  سلسة 
باملركز  وجودنا  ظل  يف  صعبة  «املهمة 
بمكانة  يليق  ال  الرتتيب  هذا  الخامس. 
من  لالقرتاب  وسنسعى  الجوية،  القوة 
بعض  «يف  وأوضح  الصدارة».  مراكز 
يحالفه  ال  لكن  الالعب،  يؤدي  األحيان 
التوفيق، هذا ما حصل يف الفرتة املاضية، 
وبدأت أستعيد مستواي، ومباراة سامراء 
بداية لتعزيز التألق». وعن استالم املدرب 
املنتخب  قيادة  مهمة  شهد  الغني  عبد 
العراقي، علق هادي «شهد مدرب مجتهد 
ويعمل باحرتافية ويمتلك قدرات عالية، 
إيجابية مع  ستمكنه من تحقيق نتائج 
أسود الرافدين يف املواجهات الحاسمة».

وكان هادي استبعد من تشكيلة املنتخب 
العراقي يف الفرتة املاضية، يف التصفيات 
العرب،  كأس  يف  وكذلك  املونديالية، 

ألسباب فنية.

ويف سياق منفصل نفت إدارة نادي القوة 
الجوية الريايض تخليها عن العب فريقها 
إىل  لالنتقال  بايش،  ابراهيم  القدم  لكرة 

فريق «فوالذ خوزستان» االيراني.
وقال عضو اإلدارة هيثم كاظم ان «ادارة 
فوالذ  نادي  من  عرضاً  تلقت  النادي 
خوزستان لكنها لم تصدر قرارا بمنحه 
للنادي االيراني كما ذكرت بعض وسائل 

االعالم».
بالعب  التفريط  الصعب  «من  انه  واكد 
فريق  ان  والسيما  بايش  بإمكانيات 
الدوري  مباريات  يف  له  بحاجة  النادي 

والكأس واالستحقاق اآلسيوي».
النادي  «ادارة  ان  كاظم،  واوضح 
به  التفريط  وترفض  ببايش  متمسكة 
بحاجة  والفريق  جداً  مهماً  العباً  كونه 

ماسة له يف االستحقاقات املقبلة».
نرشت  عراقية  اعالم  وسائل  وكانت 
القوة  نادي  إدارة  أن  مفاده  خرباً 
الجوية استغنت عن ابراهيم بايش وان 
مع  الجوية  القوة  مع  االخرية  مباراته 
له  األخرية  املباراة  كانت  سامراء،  فريق 
يف  ايران  اىل  وسيغادر  املمتاز  الدوري  يف 
االيام القليلة املقبلة لتمثيل فريق «فوالذ 
يف  الثانية  املرحلة  من  بدًءا  خوزستان» 

الدوري االيراني.

بغداد/ متابعة الزوراء
الرياضية،  املنازعات  محكمة  قرار  نقض  االتحادية  التمييز  محكمة  قررْت   
املرفوعة من قبل الرئيس السابق التحاد السباحة رسمد عبد االله ضد الرئيس 

الحايل خالد كبيان.
لرئاسة  رشعيتي  وأكدت  االتحادية  التمييز  محكمة  ان  كبيان  خالد  وقال 
االتحاد العراقي للسباحة وفقاً للقوانني العراقية النافذة والقوانني واالنظمة 

الدولية و قرار محكمة التحكيم الدولية «كاس».
واشار اىل ان االتحاد الدويل للسباحة كان قد اعرتف بانتخابات االتحاد العراقي 
االخرية وصادق عليها رسميا بعد ان ارشفت عليها عرب املنصة اإللكرتونية . 

وبني ان القرار انهى الجدل القائم وحسم رشعية االنتخابات لالتحاد الحايل.
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يضع برشـلونة آماًال كبرية عىل مهاجمه الجابوني بيري إيمريك أوباميانج، من أجل تخطي عقبة نابويل 
يف اليوروبا ليج، بحسب تقرير صحفي إسباني.ويستقبل برشلونة نظريه نابويل، مساء اليوم الخميس، 

عىل ملعب كامب نو، يف ذهاب دور الـ16 األول لبطولة اليوروبا ليج.وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
اإلسـبانية، فـإن أوباميانج يملك خربات كبرية يف املسـابقات األوروبية، حيث لعب 81 مباراة وسـجل 40 
هدفا، سواء يف بطولة الدوري األوروبي أو دوري األبطال.فعىل مستوى بطولة الدوري األوروبي، فقد شارك 

أوباميانج يف 49 مباراة وسـجل 25 هدفا، وخاض مع آرسـنال نهائي املسـابقة يف عام 2019 أمام 
تشـيليس، ولكنه خرس بنتيجة 1-4.وأضافت الصحيفة، أن أوباميانج يملك سـجًال مميز 

يف الدوري األوروبي، فقد سـبق وأن سـجل هاتريك يف شباك فالنسيا يف نصف نهائي 
نسـخة 2019، عندما فاز آرسنال يف ملعب امليسـتايا بنتيجة 2-4، بعد االنتصار 

ذهاًبا بملعب اإلمارات بنتيجـة 1-3.ويعترب أوباميانج أفضل هداف أفريقي يف 
تاريخ بطولة الدوري األوروبي، بتسـجيله 25 هدًفا يف 49 مباراة.وسـبق وأن 
هز أوباميانج شـباك نابويل بالفعـل، عندما كان العًبا يف صفوف بوروسـيا 
دورتمونـد، وتحديًدا يوم 26 نوفمرب/ ترشين الثاني من عام 2013، ووقتها 
فاز الفريق األملاني بنتيجة 1-3.ويف موسـم 2018/2019، واجه أوباميانج 
نابويل مرة أخرى بربع نهائي بطولة الدوري األوروبي، ولكن بألوان آرسنال، 
لكنه فشـل يف التسـجيل سـواء يف لقاء الذهاب يف لندن (0-2) أو العودة يف 
إيطاليا .(0-1) من جهة أخرى، كشـف تقرير صحفي إسـباني، عن خرب 
سـار لجماهـري برشـلونة، قبـل املرحلة الحاسـمة من املوسـم الجاري.

ويسـتقبل برشـلونة نظريه نابويل، اليوم الخميس، عىل ملعب كامب 
نـو، يف ذهـاب دور الــ16 لبطولـة اليوروبا ليج.وبحسـب صحيفة 
”مونـدو ديبورتيفـو“ اإلسـبانية، فـإن املوقع الرسـمي لربشـلونة 
نـرش بعض الصور للمهاجم الهولنـدي ممفيس ديباي، وهو يتدرب 

بالكرة، يف إشارة إىل اقرتابه من العودة للمشاركة مع الفريق.ومع 
ذلك، أكدت الصحيفة أن ديباي سـيكون خارج حسـابات املدرب 
تشايف ملباراة نابويل، لتجنب تفاقم اإلصابة.ويفضل تشايف تأجيل 
مشـاركة ديباي أمام نابويل، لكي يكون جاهزًا ملباراة فالنسـيا يف 
الليجا، مطلع األسبوع املقبل، ثم لقاء العودة أمام نابويل باليوروبا 

ليج.

تغنى بيب جوارديوال، مدرب مانشسـرت سـيتي، باملستوى الذي قدمه العبه بريناردو 
سـيلفا، وذلك بعد تسجيله ثنائية يف الفوز الكاسح عىل سبورتينج لشبونة بخماسية 
نظيفة، أمس الثالثاء، يف ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وسـبق وأن رصح 
جوارديوال بأن سيلفا بحاجة إىل تحسني سجله التهديفي إن أراد التطور، لريد عليه 
النجـم الربتغـايل يف مبـاراة الثالثاء.وقال جوارديوال بحسـب ما نقل موقع شـبكة 
”سـكاي سـبورتس“: ”دائًما ما أقول له إنه العب مثايل، عندما يمتلك الكرة يكون 

أكثر من اسـتثنائي، ولكن دائًما ما أقول له إنه يجب أن يحقق االنتصار لنا، خاصة 
أنه يملك الجودة لذلك“.وأضاف: ”هذه هي مدينته وهو يحب العودة إىل هنا بالطبع، 

وهو العب سابق لبنفيكا، وبالتايل كانت تلك أمسية خاصة بالنسبة له“.

بـدا عىل الفرنيس، فريالند ميندي، ظهـري أيرس ريال مدريد، الحزن الشـديد بعد الهزيمة التي 
تلقاهـا فريقه أمام باريس سـان جريمان.وحقق باريس فوًزا قاتـًال عىل ريال مدريد، بهدف 
دون رد، عىل ملعب حديقة األمراء، يف ذهاب دور الـ16 لدوري األبطال، سجله الفرنيس كيليان 
مبابي يف الدقيقة 94.وقال ميندي يف ترصيحات أبرزتها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: ”خرجنا 
مـن هـذه املباراة بخيبة أمل كبـرية، لقد أتيحت لهم العديـد من الفرص طوال املبـاراة، وحاولنا 
الصمود، لكننا اسـتقبلنا هدًفا يف الوقت القاتل بعد الضغط الكبري الذي فرضوه علينا“.وأضاف: 
”سـيتعني علينا رفع مسـتوى اللعب والضغط أكثر يف مباراة اإلياب، سنحاول يف ملعب الربنابيو 
وسـط جماهرينا تقديم كل ما لدينا لتصحيح املسار“.وتابع: ”لم نكن نرغب يف خوض 
اللقاء باملسـتوى الـذي ظهرنا به، ولكن باريس سـان جريمان قدم مباراة 
جيـدة وضغط بقـوة، ولـم نتمكن من الخـروج بالكرة مـن منتصف 
ملعبنـا بسـهولة، وهو ما منعنا من شـن هجمـات مرتدة عليهم 
والوصول إىل مرماهم“.وسـيغيب ميندي عـن لقاء اإلياب أمام 
باريس سـان جريمان، املقرر له يوم 9 مـارس/ أذار املقبل، 

لرتاكم البطاقات.

قـاد كيليـان مبابي فريقه باريس سـان 
جريمـان القتنـاص فوز مهـم ومثري من 
ضيفه ريال مدريد بهدف دون رد يف إطار 
ذهـاب الـدور ثمـن النهائي مـن بطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
خرجت املباراة قوية وحماسية وتسيدها 
باريس سـان جريمان بشـكل واضح إال 
أن العبيـه أهـدروا العديـد مـن الفـرص 
للتسـجيل كمـا أهدر نجمـه مييس ركلة 
جـزاء، ويف الدقيقـة 94 تمكن مبابي من 

إحراز هدف الفوز للفريق البارييس.
وسـيقام لقـاء العـودة عـىل أرض ريال 
مدريـد يـوم األربعاء التاسـع مـن آذار/

مارس القادم.
واكتسح نادي مانشسرت سيتي اإلنكليزي 
مستضيفه سبورتينغ لشـبونة الربتغايل 
بخماسية نظيفة يف معقله يف ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتـح الـدويل الجزائري ريـاض محرز 
باب التسجيل لسيتي يف الدقيقة السابعة 
وأضـاف الربتغايل برناردو سـيلفا الهدف 
الثانـي يف الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث 
يف الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف 
الرابـع يف الدقيقـة 44 من عمر الشـوط 
األول ليصبح مانشسـرت سيتي أول فريق 
يتقـدم بفارق 4 أهداف يف نهاية الشـوط 
األول مـن مباراة خارج أرضـه يف األدوار 

اإلقصائية لدوري أبطال أوروبا.

ويف الشـوط الثاني عزز رحيم سـتريلينغ 
النتيجة للـ“سيتيزنس“ بالهدف الخامس 

بتسديدة جميلة يف الدقيقة 58.
وبحسـب شـبكة ”أوبتـا“ لإلحصائيات، 
فقد انضم مانشسـرت سيتي لـ13 فريًقا 

سجلت 200 هدف بدوري أبطال أوروبا.
السـيتي تفـوق  أن  الشـبكة،  وأضافـت 
عليهم جميًعـا يف الوصول إىل هذا الرصيد 

من األهداف يف عدد مباريات أقل، ليصبح 
أرسع فريـق يصل إىل 200 هدف يف تاريخ 

دوري األبطال.
وباتت مهمة سـبورتينغ لشبونة معقدة 
جداً يف لقاء العودة الذي سـيقام يف مدينة 
مانشسـرت يف التاسع من شـهر مارس/

آذار املقبل.
دوناروما: مبابي 

كائن فضائي
أشـاد اإليطـايل جيانلويجـي دونارومـا، 
حـارس مرمـى باريـس سـان جريمان، 
بشـخصية فريقه خـالل مواجهـة ريال 
مدريـد، كما دافع عن زميلـه األرجنتيني 

ليونيل مييس بعد إهداره لركلة جزاء.
وحقـق سـان جريمان فـوًزا قاتـًال عىل 
ريـال مدريـد، بهـدف دون رد، يف ذهاب 

دور الــ16 لدوري أبطال أوروبا، سـجله 
الفرنيس كيليان مبابي يف الدقيقة 94.

وقـال دونارومـا يف ترصيحـات لشـبكة 
”سـكاي سـبورت إيطاليا“ بعـد املباراة: 
”الفـوز كان مرضًيـا للغايـة، كان يجب 
أن نسـجل قبل هذا التوقيت، لكن كيليان 
اعتنى بهذا األمر“.وأضاف: ”نحن سعداء 
للغاية، سـنخوض مباراة كبرية أخرى يف 
مدريد، نشـعر بالقوة، ونعلـم أننا عندما 
نقدم نسبة %100 من إمكانياتنا يمكننا 
التغلب عىل أي فريق.. أنا فخور بأن أكون 

جزًءا من هذا الفريق وهذا النادي“.
وعن ركلة جزاء مييس املهدرة، قال: ”ليس 
لـدي مـا أقوله عن األسـد، هذه األشـياء 
تحـدث للجميـع، نعلـم جميًعـا من هو 
مييس، لدينا العديد من األبطال هنا الذين 
يمكنهـم تغيري املبـاراة، وبالفعل سـجل 

كيليان.. لعبنا جميًعا مباراة رائعة“.
وتابـع: ”كيليـان كائـن فضائـي، ليـس 
من األرض، تـراه يف التدريبـات وكذلك يف 
املباريات يظهر بمستوى مذهل، ال أعرف 
ماذا سيفعل املوسـم املقبل، األمر مرتوك 
لـه، لكننا سنسـتمتع به كل يـوم يكون 

هنا“.
وعن املنافسـة املستمرة بينه وبني زميله 
الكوستاريكي كيلور نافاس، قال: ”نحن 
جاهـزون دائًما حتى نتمكـن من تقديم 

أفضل ما لدينا“.
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كشـف تقرير صحفي إسباني عن آخر املسـتجدات املتعلقة بشأن 
مستقبل نجم مغربي خالل الفرتة املقبلة.

وبحسـب صحيفة ”سـبورت1“ األملانية، فإن بوروسيا دورتموند، 
تواصل بالفعل مع مينو رايوال، وكيل الدويل املغربي نصري مزراوي، 
لبحـث إمكانيـة التعاقد مع الالعـب، كما دخل إشـبيلية عىل خط 
املفاوضات أيًضا.وينتهي عقد مزراوي مع أياكس، بنهاية املوسـم 

الجاري، ويبدو أنه من الصعب االتفاق عىل توقيع عقٍد جديد.
وسبق وأن أطلق مزراوي ترصيحات صحفية، قال فيها: ”أعتقد أن 

فرص بقائي يف أياكس ضئيلة للغاية، ربما ال تتخطى 5%“.
وأضـاف: ”أنا منفتح عىل خوض تجربـة جديدة، ألعب هنا منذ 16 

عاًما، وأعتقد أنه وقت جيد للمغادرة“.
ويعد برشـلونة من أبـرز األندية املهتمة بضـم الالعب، يف ظل عدم 
قناعة املدرب تشـايف هرينانديز باملستويات التي يقدمها األمريكي 
دست، إىل جانب أن االعتماد عىل داني ألفيس لن يدوم طويًال، بعدما 
بلغ 38 عاًما.ويركز برشلونة يف صفقاته خالل الفرتة املاضية، عىل 

الالعبني املجانيني، يف ظل األزمة املالية التي يعاني منها النادي.
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يعتـزم االتحـاد الـدويل للكـرة الطائرة 
FIVB اجراء ثالثة اختبارات مهمة عىل 

ثالث قواعد .
ويجري االتحـاد الدويل عىل مدى تنظيم 
العديـد  واملختلفـة  العديـدة  بطوالتـه 
مـن االختبـارات خدمة للتطـور الهائل 
للقـدرات واملهارات، فضال عـن التقدم 
التكنولوجـي الذي لم يتوقـف لتحقيق 
افضـل الخدمـات للبرشيـة جمعاء ويف 
جميـع املجاالت ومنها مجـال الرياضة 

الواسع والرحب .
واالختبـار االول مـن هـذه االختبـارات 
يتحدد بمؤقت ( 15 ) ثانية لالرسال. أما 
الثانـي فيذهب اىل تغيـري اتجاه منطقة 
 LED ) ( LIGHT EMITTING ) اللعب
DIODE ). أما االختبار الثالث فسيكون 
 TO)) عىل االوقـات املسـقطعة للراحة
املسـتقطعة  واالوقـات   TIMEOUT
-OTT) TECHNICAL TI (الفنيـة 

. EOUT
ما يتعلق بـاالول والخاص بتحديد زمن 
تنفيـذ االرسـال وما الذي يـراد من هذا 

االختبار ؟

الغرض من ذلك هو :
- ترسيع املباراة واختزال زمنها .

- تجنب التأخـريات غري الرضورية بني 
التداول .

- زيـادة تركيـز الجماهري عـىل الالعب 
املرسل .

- تعزيـز االثارة حول حركـة او لحظة 
تنفيذ االرسـال من خالل مراقبة جهاز 

مؤقت االرسال .
- خلق فرص مبيعات اضافية .

- طريقة االختبار :
سيتم تركيب جهاز توقيت رقمي اشبه 
باملسـتخدم يف كرة السلة ويوضع واحد 
يف جانب خلف منطقة االرسال ، وسيبدأ 
العـد التنـازيل للخمـس عـرشة ( 15 ) 
ثانية بعد صفارة الحكم االول او الثاني 
او املسـجل يف نهايـة التـداول السـابق 
فيصبـح امـام الالعـب الـذي سـيقوم 
باالرسـال سـبع ( 7 )  ثـوان للوصـول 
الكـرة  اىل منطقـة االرسـال والتقـاط 
املخصصة واالستعداد لالرسال ويف هذه 
اللحظة سيسمح الحكم االول باالرسال 
عن طريـق الصفارة عند ظهـور الرقم 
( 8 ) عـىل اللوحة الرقميـة وهو الزمن 
الالزم لتنفيذ االرسـال ، وهنا يجب عىل 

الحـكام مراعـاة التوقفـات الطبيعيـة 
للمباراة عند السـماح باالرسـال كطلب 
وقت مسـتقطع للراحـة او تبديل العب 
او اكثـر او اصابة العب او حالة مرض، 
ويف حال فشل الالعب الذي يجب ان ينفذ 
االرسال يف غضون ( 8 ) ثوان فسيتم َعد 
او اعتبار االجراء خطأ وينتقل االرسـال 

للفريق املنافس ويمنح نقطة .
وبالنسـبة لالختبـار الثاني الـذي ُحِدد 

باتجاه منطقة اللعب فالغرض هو :
- زيادة الرتكيز عىل الالعبني .

- اللتقـاط ردود فعل الفريق واملشـاعر 
بشكل أفضل .

-خلق محتوى او حالة تجذب املعجبني.
- تنفيذ االختبار :

تقـع مقاعد الفريقني ومنطقة االحماء 
مقابـل ( كامـريا ) التلفـاز الرئيسـية 
أمـا  اللعـب،  منطقـة  مخطـط  وفـق 
طاولة الفنيني فسـوف تستوعب جميع 
املسـؤولني الفنيني الذين سيشـاركون 
وسـتوضع  املسـاعد  الفريـق  ضمـن 
خلف كريس الحكم االول، وسـتتم ازالة 

الضوئية  الخاصـة باالعالنات  اللوحات 
(LED ) وهذه الحروف مخترصة لكلمة 
 (  LIGHT EMITTING DIODE  )
املوجودة خلـف الحكم الثانـي لتقريب 

املشجعني من الالعبني .
أمـا االختبار الثالـث والخاص باالوقات 
املسـتقطعة للراحـة (TO ) او االوقات 
املسـتقطعة الفنية (TTO ) فالغاية من 

االختبار هي :
- تحسني سري او ايقاع املباراة .

- الحفـاظ عـىل تركيز الجمهـور اثناء 

املباراة .
- رفع درجة االثارة او حدة اللقاء .

- طريقة تنفيذ االختبار :
يخصـص وقـت مسـتقطع واحد فقط 
للراحة مدتـه (30 ) ثالثـون ثانية لكل 
فريـق خـالل كل شـوط ، ووقـت فني 
واحد فقط مدته (60 ) ثانية اي دقيقة 
واحدة يف االشواط ( 4 - 1 ) عندما يصل 

الفريق املتقدم اىل النقطة 12 .
وبعد هذه االختبارات الثالثة سيتم جمع 
البيانـات وتعـرض ردود الفعل لجميع 

اصحـاب العالقة طوال فرتة االختبارات 
وتقـدم ملخصـات التقييـم للمعنيـني، 

وهم:
- لجان االتحاد الدويل للعبة .

واملجلـس  االتحـاد  ادارة  مجلـس   -
التنفيذي لالتحاد الدويل .

حينها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن 
صالحيتها للتنفيذ واعتمادها ام ال ؟

ومـن وجهـة نظر فنيـة كونـي حكما 
دوليـا للكـرة الطائـرة ارى بتواضع ان 
االختبارين املتعلقني باالرسال واالوقات 
املستقطعة سيأخذان طريقهما للتنفيذ 
واعتمادهما يف املسـتقبل القريب بينما 
قـد يتأخـر اعتمـاد االختبـار الخـاص 
بتغيـري اتجـاه منطقـة اللعـب، وذلـك 
لصعوبـة تعامـل حـكام الطاولـة مع 
اعضـاء الفريقني املتباريـن خالفا لدور  

الحكم الثاني املناسب يف هكذا حاالت .
أخـريا البد مـن تثمـني جهود االسـتاذ 
حسـن نجـم اليعقوب الخبـري الفني يف 
االتحاد اآلسـيوي للكرة الطائرة ( دولة 
قطـر ) الذي قـام برتجمة واعـداد هذه 
املعلومات وتعاونه الدائم مع جريدتنا يف 
ايصال كل جديد بما يحقق الفائدة ألهل 

اللعبة يف بلدنا واملنطقة . 
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الرباط/متابعة الزوراء:
حول تطورات وتحديات املشهد اإلذاعي 
املغربي، ١٥ سـنة بعد التحرير، صدر 
منشور جديد للمجلس األعىل لالتصال 
السـمعي البرصي، تحـدث عن وجود 
”سلسـلة مداوالت لتجديد الرتاخيص 

لعدد من اإلذاعات الخاصة“.
”سـوق  يف  أنـه  ”الهـاكا“  وسـجلت 
إشـهاري مرشـح ألن يصبـح تحـت 
سـطوة املنصات الرقمية الشمولية“، 
بلـغ ”النمـوذج االقتصـادي لإلذاعـة 
املسـتند أساسـا إىل مـوارد اإلعالنات، 
حدوده“، وهو ما تسـجل أنه قد صار 
ملزمـا معـه بـ“اعتماد تـالؤم عاجل 
مـع تحول أنمـاط اسـتهالك اإلعالم، 
ومع املنافسـة القوية لصيـغ اإلنتاج 

الرقمية“.
وأوردت ”الهاكا“ أن اإلذاعات الخاصة 
املغربية قد نجحت يف ”بناء رباط نوعي 
وعالقـة قرب مـع املواطنـني، متيحة 
املجال للتعبري عن كل أشـكال التنوع: 
اللغوي، املجايل، الرتاثـي، االجتماعي، 
”التزاماتهـا  ومكنـت  الثقـايف…“، 
الخاصة بالنهوض باإلنتاج والتعبريات 
الثقافية كما تحددها دفاتر تحمالتها، 
من اإلسهام يف تنشيط دورة الصناعة 

املوسـيقية الوطنيـة، ومواكبـة بروز 
مواهـب فنية جديدة وانبثـاق تيارات 
موسـيقية مجـددة ومتماهيـة مـع 

انتظارات الشباب“.
إال أنـه، ورغم هذه املكاسـب، سـجل 
السـمعي  لالتصـال  األعـىل  املجلـس 
البرصي اسـتمرار ”عوائـق عدة أمام 
العـرض اإلذاعـي الخـاص“،  تطـور 
إضافة إىل أن ”الصعوبات االقتصادية 
اإلضافية الناجمة عن األزمة الوبائية 
نقـط  عـن  الكشـف  أعـادت  (قـد) 
الهشاشـة العديـدة لقطـاع اإلذاعـة 

الخاصة“.
العليـا  الهيئـة  نظـر  وجهـة  ومـن 
لالتصال السـمعي البـرصي بوصفها 
الهيئـة املرشفـة عىل تقنـني القطاع، 
فـإن تطويـر ”اإلذاعـات الخاصة“ ال 
يتوقـف فقـط عـىل ”الروافـع املالية 
واالقتصاديـة واملقاوالتية التي يتعني 
وضعها أو إصالحهـا“؛ بل إن ”تقوية 
الثقـة يف أخالقيـات املمارسـة املهنية 
لإلذاعة، وتعزيـز صحافة الجودة هي 
أيضا روافع أساسـية لتمتـني الرباط 
مـع املواطن، والسـيما وسـؤال الثقة 
واملوثوقيـة أصبـح رهانـا ضاغطا يف 
سـياق تواصل رقمي شـمويل مهيمن 

وغري مقنن“.
يف هذا اإلطـار، تحـدث املجلس األعىل 
لالتصال السمعي البرصي عن حرصه 
عىل ”الدعـوة دائما، من خالل قراراته 
املعياريـة وكـذا التوصيـات الصادرة 
عنـه، إىل تقويـة ممارسـات الضبـط 

الذاتي داخل هيئات التحرير“.
وواصـل: ”فضال عـن كل اإلجـراءات 
املتخـذة من طـرف املتعهديـن يف هذا 
املضمار، التزال هناك حاجة إىل تدابري 
أخرى يتيح اعتمادهـا تقوية اليقظة 

املهنية وضمان احـرتام حق املواطن-
املسـتمع يف مضمـون إعالمي موثوق 

وذي جودة“.
وعىل مدى ”١٥ سـنة مـن التحرير“، 
ذكرت الهيئة أن مشـهدا إذاعيا جديدا 
ومتنوعـا قـد انبثـق، و“برهـن عـىل 
دينامية كبـرية وصمـود متميز، وإن 
كان وعينـا ومسـؤوليتنا الجماعيان 
يفرضـان علينـا اإلقرار بـأن هامش 
اإلبـداع والتجويـد والتجديـد يف هـذا 

املجال، ال يزال فسيحا“.

وسجلت ”الهاكا“ أن ”القيمة املضافة 
للعـرض السـمعي البـرصي الخاص 
التـزال ربما يف حاجـة إىل تعريف أكرب 
واسـتيعاب أدق“، علمـا أن ”وضعية 
اإلذاعات الخاصة تتيح بشـكل أفضل 
مساءلة وإبراز تجربة تحرير االتصال 
البـرصي كقـرار سـيايس  السـمعي 
اسـرتاتيجي أتـى يف سـياق التحـول 
الديموقراطـي للبـالد“، حيث تشـكل 
األبـرز  العنـوان  الخاصـة  ”اإلذاعـة 
للمشهد السـمعي البرصي الوطني يف 

زمن التحرير“.
وتابعـت الهيئـة: ”منذ سـنة ٢٠٠٦، 
تاريخ منح الرتاخيـص األوىل، أضحى 
الخاصـة حضـور معتـرب  لإلذاعـات 
يف الحيـاة اليوميـة للمغاربـة ولـكل 
املقيمـني يف البالد. كما نسـجت هذه 
اإلذاعات رباطـا متينا، عرب األنرتنيت، 
مع فئات واسـعة مـن مغاربة العالم، 

بسماتهم املتعددة“.
وذكر املصـدر ذاته أنه إىل حدود نهاية 
السنة املاضية: ”يضم العرض اإلذاعي 
الوطني الخاص ٢٠ خدمة إذاعية تبث 
بالتشـكيل الرتددي إف إم مقدمة من 
طرف ١٣ متعهدا، من بينها ٧ إذاعات 
ذات تغطيـة وطنيـة، ٤ إذاعـات ذات 

تغطيـة متعـددة الجهـات، شـبكتان 
من ٨ إذاعـات جهويـة، إذاعة تغطي 
مجموعة من املدن، باإلضافة إىل باقة 

من ١١ إذاعة تبث عىل األنرتنيت“.
هذه الخدمات الخاصة، تتكامل وفق 
برامجية  بتقديمها ”عروضا  املجلس، 
متنوعـة: مجتمع، أخبار، موسـيقى، 
فالحـة،  ثقافـة،  اقتصـاد،  رياضـة، 
فـن العيـش… مـع خدمـات القطاع 
العمومـي التي تشـمل ٥ إذاعات ذات 
تغطية وطنية، و١١ إذاعة ذات تغطية 

جهوية“.
وتحدثت الهاكا عن ”التغريات الكثرية 
التي طـرأت عىل حياة املواطن املغربي 
املسـتخدم لوسـائل اإلعالم منذ إنهاء 
احتكار الدولة للبث اإلذاعي والتلفزي 
وتحريـر القطـاع“، وتابعـت: ”عـىل 
امتداد أكثر من ٨٠ باملائة من مجموع 
الـرتاب الوطنـي، يتـاح للمسـتمعني 
االختيار ما بني ١١ و٢٠ خدمة إذاعية 
بالتشـكيل  تبـث  عموميـة وخاصـة 
يصـل  أن  ويمكـن  إف.إم.  الـرتددي 
العـرض اإلذاعـي يف املناطـق األخرى 

األقل تغطية، إىل ١٠ خدمات“.
وشددت الهيئة عىل أن ”تحرير االتصال 
السمعي البرصي خيار ديموقراطي ال 

رجعة فيه“، مضيفة: ”بفضل انخراط 
السـمعي  لالتصـال  األعـىل  املجلـس 
البـرصي ومجهـودات املتعهديـن، تم 
إحـراز تقـدم ملحـوظ عىل مسـتوى 
اإلنصـاف الرتابـي للتغطيـة اإلذاعية 
الخاصة. فبني سـنتي ٢٠٠٧ و٢٠٢١، 
عينت الهيئة العليا لالتصال السـمعي 
البرصي ما مجموعـه ٤٩١ ترددا لبث 

الخدمات اإلذاعية الخاصة“.
أن  للهيئـة  األعـىل  املجلـس  ويقـدر 
”الظرفيـة االقتصاديـة الدقيقة التي 
يمـر منهـا القطـاع حاليـا“ تدعو إىل 
وإرسـاء  طمـوح،  مهنـي  ”تأهيـل 
السـلطات العمومية لرؤية عىل املدى 
القصـري واملتوسـط والبعيـد، ملواكبة 
التحـول الرقمي للمقاوالت يف عالقتها 
بالقطـاع برمتـه وتأهيـل نموذجهـا 
االقتصـادي“؛ قبـل أن تؤكـد عـىل أن 
”هـذه املواكبـة العموميـة، التي هي 
بالـرضورة جـزء مـن مجهـود بنـاء 
منظومـة إعالميـة مغربيـة مؤهلـة 
وتنافسية“، هي أيضا ”عامل استدامة 
للضمانات األساسـية ملمارسة حرية 
املقاولـة، وفعلية الحريـة التحريرية، 
بالنسـبة لهذه اإلذاعات التي يستمع 

لها ثلثا املواطنني املغاربة“.
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اسطنبول/ا.ف.ب:
عاد ثالثة صحفيني أتراك دينوا بـ»كشف أرسار دولة» إىل السجن، بعدما خرسوا دعوى استئناف 
الحكم بحبسـهم، لكن تم إطالق رساحهم فيما بعد.وصدر الحكم يف عام ٢٠٢٠ ضد ٥ صحفيني؛ 
بسـبب نـرش تقرير عن مقتل عنرص اسـتخبارات تركـي يف ليبيا، حيث كانت أنقـرة تقدم دعماً 
عسـكرياً للحكومـة الليبية املعرتف بهـا من قبل األمم املتحـدة.يف سـبتمرب/أيلول ٢٠٢٠، أمرت 
محكمة يف إسـطنبول بسـجن الصحفيني آيدن قيـرص وفرحات جيليك ومـراد أجرييل، ملدة أربع 
سنوات وثمانية أشهر؛ النتهاكهم قانون وكالة االستخبارات الرتكية. وُحكم عىل باريش بهليفان 
مدير تحرير «أودا تي يف» والصحافية هوليا كيلينش بالسـجن ثالث سنوات وتسعة أشهر بالتهم 
نفسـها.وكان بهليفان وأجرييل قد أعلنا، يف تغريدة، الثالثاء، أنهما سـيعودان إىل السـجن.وكتب 
باريـش بهليفـان: «للمـرة الثالثة... نحن هنـا، سـنذهب... إىل اللقاء»، وأرفـق التغريدة بصورة 
تظهره مبتسـماً أمام املحكمة الرئيسـية يف إسـطنبول.وقال مراد أجرييل من جهته، يف تغريدة: 
«سـأعود إىل السـجن ألنني وصفت من ماتوا يف سـبيل وطنهم بأنهم شـهداء».وبعد ساعات، تم 
إطـالق رساحهما، وفق مـا ذكره محاميهما حسـني أرسـوز، لوكالة «فرانـس برس».وكتب يف 

تغريدة: «جاءت الحرية، اآلن»، وأرفقها بصورة للصحفيني عند إطالق رساحهما من السجن.
كمـا من املقـرر اإلفراج عن هوليـا كيلينش التـي أودعت السـجن يف محافظة مانيسـا الغربية 
بعد زيارة طبية، بحسـب وسـائل إعالم محلية.وتتهم منظمات غري حكومية السـلطات الرتكية 
باستمرار بأّنها تعتدي عىل حرية الصحافة، عرب توقيف صحفيني وإغالق وسائل إعالم، ال سيما 
منـذ محاولة االنقالب عام ٢٠١٦.وتحتـّل تركيا املرتبة ١٥٣ من أصل ١٨٠، يف تصنيف عام ٢٠٢١ 

لحرية الصحافة والذي نرشته «مراسلون بال حدود».

القاهرة/ متابعة الزوراء:
جـّددت غرفة املشـورة يف محكمـة جنايات القاهرة املرصيـة (دائرة اإلرهـاب) حبس الصحفي 
واملنتـج يف قناة «الجزيرة» هشـام عبد العزيز، ملدة ٤٥ يوماً عـىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم 
١٩٥٦ لسـنة   ٢٠١٩، علمـاً أنه جاوز مدة الحبس االحتياطي القصـوى املحددة قانوناً بعامني، يف 
٥ يناير/كانـون الثانـي املايض.والقضية ١٩٥٦ هـي الثانية لعبد العزيز بعـد تدويره من قضية 
إىل أخـرى، إثـر حصوله عىل قرار بإخالء سـبيله يف القضية رقم ١٣٦٥ لعام ٢٠١٨، يف ديسـمرب/
كانـون األول ٢٠٢٠، بكفالـة ٢٠ ألف جنيه، غري أن القرار لم ينفذ، وأعيد تدويره بذات االتهامات 
يف قضية أخرى، بعد تعرّضه لإلخفاء القرسي ملدة   ٢٤ يوماً.ويعاني عبد العزيز، املعتقل تعسـفياً 
منذ ٢٠ يونيو/حزيران ٢٠١٩، من مرض املياه الزرقاء، وارتفاع شديد يف ضغط العني، ما يسبب 
عتامة يف القرنية تسـتحيل معها الرؤية بوضوح، كما يعاني من تكلّس شـديد يف عظمة الركاب 
باألذن الوسـطى، وهو ُمهدد بفقدان السـمع والبرص يف حال استمرار احتجازه يف تلك الظروف، 
حسـب أرسته ومحاميه.كذلك، جددت املحكمة نفسها حبس الصحايف يف قناة «الجزيرة مبارش»، 
عضـو معهد الصحافة الدويل، بهاء الدين إبراهيم، ملدة ٤٥ يومـًا عىل ذمة التحقيقات يف القضية 
رقم ١٣٦٥ لسـنة ٢٠١٨، والذي اعتقل من مطار برج العرب يف اإلسـكندرية يف ٢٢ فرباير/شباط 
٢٠٢٠، وتعـرّض لإلخفاء القرسي والرضب والتعذيب داخل محبسـه، وفقـًا لرواية زوجته منى 
محمود.وسـبق أن أدانت «املنظمة العربية لحقوق اإلنسـان» استمرار احتجاز إبراهيم يف ظروف 
قاسـية داخل سـجن اسـتقبال طرة، جنوبي القاهرة، بعـد تلفيق عدد من التهم لـه، مؤكدًة أن 
النظـام املرصي لم يقدم دليل إدانـة واحدا ضده، واكتفى القضاء بما جـاءت به تحريات جهاز 
«األمن الوطني» من أقوال مرسلة كذريعة لإلبقاء عليه رهن الحبس االحتياطي طوال تلك الفرتة.
وتحتجز السـلطات املرصية أربعة صحافيني يعملون يف قناة «الجزيرة»، وهم هشام عبد العزيز، 
وبهاء الدين إبراهيم، وأحمد النجدي، وربيع الشـيخ.وجميعهم اعُتقلوا خالل ذهابهم إىل مرص يف 
إجازة اعتيادية خارج نطاق عملهم، بزعم تورطهم يف «نرش أخبار كاذبة عن األوضاع السياسية 
واالقتصاديـة يف مـرص، بقصد تكدير السـلم العام، يف إطـار الرتويج ألغـراض جماعة (اإلخوان 

املسلمني)، الهادفة إىل زعزعة الثقة يف الدولة املرصية ومؤسساتها».
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عّمان/ متابعة الزوراء: 
أمضـت الصحفية األردنية سـمية 
العواملة ١٣عاما من عمرها تعمل 
يف صحيفة الـرأي األردنية، وطوال 
تلك السـنني لم تتأخـر عليها إدارة 
الصحيفة برصف أجرها الشهري، 
إال أن حالها تغري خالل العام املايض 

ومطلع العام الجاري.
وتراجـع  كورونـا،  فجائحـة 
وانخفـاض  التجاريـة،  اإلعالنـات 
اإليرادات املالية للصحيفة، وسـوء 
ذلـك  كل  املتالحقـة،  اإلدارات  أداء 
تسـبب بأزمـة مالية خانقـة أدت 
لتأخـر رصف أجور ٧ أشـهر، وفق 

العواملة.
الصحفـي  املصـور  زميلهـا  أمـا 
أسـامة العقاربة (٣٨ عاما) فبات 
يفتقر لألمـان الوظيفي بعد خدمة 
امتدت لـ٢١ عاما يف صحيفة الرأي 
كربى الصحـف األردنية، كما يقول 

للجزيرة نت.
ويضيف أن مشـكلة تأخر الرواتب 
تعرض املوظفـني لـ»أزمات مالية 
القـروض  تسـديد  يف  ومشـاكل 
العائلة  البنكية، وتأمـني متطلبات 
املعيشية، وعندما خرجُت للمطالبة 
بمسـتحقاتي املالية تـم فصيل و٦ 
مـن الزمـالء مـن العمـل» عىل حد 

قوله.
صحيفة الرأي التي أسسـها رئيس 
الـوزراء الراحـل وصفـي التل قبل 
نصـف قـرن تعانـي مـن مديونية 
تجـاوزت الــ٤٠ مليـون دوالر، إىل 
أجـور  تأمـني  إشـكاليات  جانـب 
العاملني الشـهرية، وتأخـر اإلدارة 
بتسـليمهم أجور ٧ أشهر تراكمت 
من العام املايض ٢٠٢١، وحرمانهم 
من الزيادات السـنوية لعدة أعوام، 

وفق العقاربة.
أزمـة الصحـف الورقيـة بـاألردن 
ليسـت محصورة يف صحيفة الرأي 
ملؤسسـة   ٪٥٦ بنسـبة  اململوكـة 

الضمان االجتماعي، فاملوظفون يف 
صحيفة الدسـتور اليومية يعانون 
رصف  يف  تأخـر  مـن  أيضـا  هـم 
أجورهم الشـهرية، وفق صحفيني 

هناك.
فيما تعانـي بقية الصحف اليومية 
اململوكة للقطاع الخاص من «تأخر 
بالرواتـب، وحرمان مـن الزيادات 
السنوية»، وفق الصحفي يف جريدة 

الغد موفق كمال.
وخـالل العـام املـايض تـم ترسيح 
واملوظفـني  الصحفيـني  عـرشات 
من صحيفـة الرأي بعد تسـليمهم 
لرواتبهم املتأخرة وراتبني إضافيني، 
وفق صحفيني تقدموا باستقاالتهم 
هنـاك، سـبقتهم يف ذلـك صحيفة 

الدستور وصحف يومية أخرى.
إغـالق   ٢٠١٨ عـام  شـهد  فيمـا 
املحسـوبة  «السـبيل»  صحيفتـي 
املعارضة اإلسالمية و»الديار»  عىل 
أبوابهمـا نتيجـة الضائقـة املالية، 
وتحولت السـبيل ملوقـع إلكرتوني 

إخباري.
مسؤولية مشرتكة

أزمة فصـل ٦ صحفيني وموظفني 
من صحيفة الرأي األسبوع املايض 
بعد احتجاجهم عىل تأخر رواتبهم، 
تـم طيهـا أمـس بإلغـاء قـرارات 

الفصل وفق نائب نقيب الصحفيني 
األردنيني جمال اشتيوي.

لكن أزمة الصحف الورقية مستمرة 
وتتفاقـم منـذ سـنوات -يضيـف 
اشتيوي للجزيرة نت- ومع األسف 
«لم تتقدم األطراف املعنية بحلها»، 
داعيـا سـلطات بـالده ومجالـس 
إدارات الصحـف لـ»العمـل بجدية 
لتحقيـق  األمـد  طويلـة  وخطـط 
للصحـف  واالسـتمرار  االسـتقرار 

الورقية».
ووجهت نقابـة الصحفيني مذكرة 
نـت  للجزيـرة  وصلـت  للحكومـة 
نسـخة منها قدمت فيها جملة من 

الحلول أبرزها:
• إلغـاء الرضائـب والرسـوم عـىل 
مدخالت إنتـاج الصحف من أوراق 

وأحبار وقطع غيار وغريها.
• وإطالق صنـدوق لدعم الصحف، 
برامـج  عـىل  الصحـف  ووضـع 
االجتماعـي  الضمـان  مؤسسـة 
حتى نهايـة العام الحايل، إلسـهام 
هـذه الربامـج بتأمني دفـع أجور 

املوظفني.
• وإعطـاء األولويـة يف املطبوعات 
املؤسسـات  ملطابـع  الحكوميـة 
الصحفيـة، ورفـع قيمـة اإلعـالن 
الحكومـي لزيادة اإليـرادات املالية 

للصحف.
ووفق صحفيـني ومالكني لصحف 
يومية فإن مجلس نقابة الصحفيني 
السـابق، انحـاز للصحـف الكربى 
الثالث عىل حسـاب بقيـة الصحف 
اليومية، مما أدى إلغالق صحيفتي 
بسـبب  وذلـك  والديـار،  السـبيل 
حرمان تلـك الصحف من اإلعالنات 
القضائيـة، وتقديم تلـك اإلعالنات 
محاولـة  يف  الكـربى،  للصحـف 

إلنقاذها من أزمتها املالية.
الـوزراء  رئيـس  أعلـن  حكوميـا، 
أن  الخصاونـة  بـرش  األردنـي 
حكومتـه قدمـت وسـتقدم الدعم 
الالزم والرضوري للصحف الورقية 
خاصة صحيفتي الرأي والدسـتور 
للخروج من أزمتهمـا املالية، وذلك 
ضمن حدود اإلنفاق العام املسموح 

وفق قانون املوازنة العامة للدولة.
صحفيـة  ترصيحـات  -يف  وتابـع 
قبـل أيـام- أن الحكومـة تتعامـل 
رشكات  مـع  الصحـف  قضيـة  يف 
للحكومة،  خاصة وليست مملوكة 
متهما إدارات سابقة لتلك الصحف 
باتخاذ قرارات «استثمارية لم تكن 
موفقـة، ممـا انعكـس سـلبا عىل 

األداء املايل لهما».
مـن  جملـة  الخصاونـة  وعـدد 
اإلجـراءات التي قدمتهـا الحكومة 

إلنقاذ هاتني الصحيفتني، منها:
• تسييل الرواتب املتأخرة للعاملني 
يف الصحيفتـني بعد التمديد لهما يف 
برنامج «استدامة»، وتقديم العديد 
من املساعدات التحفيزية بما فيها 

مبالغ مالية للصحفيني.
الفوائـد  بعـض  سـداد  تأخـري   •
والغرامات املرتتبة عليهما بسـبب 
تأخـري دفـع بعـض االشـرتاكات 
لجهـات حكومية، إىل جانب تقديم 
حـدود  يف  ممكـن  مـايل  دعـم  أي 

القانون.
لكن األزمة املالية يف تلك املؤسسات 

بلغـت إىل حـد أن يتـم الحجز عىل 
سـيارة املديـر العـام يف صحيفـة 
الـرأي بأمـر قضائـي عـىل ذمـة 
دعـاوى ماليـة تقدم بهـا كّتاب يف 
الصحيفـة، أما صحيفة الدسـتور 
فقـام الكاتـب الصحفـي جمـال 
«اسـمها  عـىل  بالحجـز  العلـوي 
التجـاري» لعدم تقاضيـه حقوقه 

املالية، وفق العلوي.
املحلـل  غيشـان  نبيـل  ويصـف 
السـيايس ورئيـس تحرير سـابق 
لصحيفـة يوميـة؛ أزمـَة الصحف 
الورقيـة يف األردن بأنهـا «مركبة، 
تبدأ من الحكومات، مرورا بإدارات 
الصحف ومجالس إداراتها، وصوال 

إىل تغرّي اتجاهات القراء».
ويضيف غيشـان للجزيـرة نت أن 
الحكومات «تسـيطر عىل الصحف 
الرأي  الورقيـة خاصة صحيفتـي 
والدستور، وتتحكم بحجم ونوعية 
املعلومـات املتدفقة مـن خالل تلك 
الصحف للقراء، فتحجب ما تريده 
مـن حقائق ومعلومات، وتسـكت 

الرأي اآلخر».
أما إدارات الصحف املعينة من قبل 
السـلطات، فغالبيتهـا بدون خربة 
وال معرفة لديها بأهمية الصحف، 
-والحديث لغيشان- وتنظر لها عىل 
أنهـا رشكات خاصة، ولـم تحقق 
اسـتثمارات تدر دخال ماليا لتأمني 
غيشـان  الصحف.وقـدم  نفقـات 
جملـة مـن الحلـول أبرزهـا وقف 
التدخل الحكومي بسياسة التحرير، 
وتطوير املحتـوى الصحفي املقدم 
للقـارئ، وتسـليم إدارات الصحف 
لشـخصيات مؤهلـة وتملـك رؤية 
وخططا واضحة، وتشغيل املطابع 
التجارية لتلك الصحف، و»ترشيق» 
الكوادر الوظيفية، وتطوير املواقع 
اإللكرتونيـة لتلـك الصحف ملواكبة 

األحداث أوال بأول.
املصدر : الجزيرة

    دبي/ متابعة الزوراء:
كـرم قطـاع النـرش يف مؤسسـة دبـي لإلعالم، 
موظفي الخدمات املساندة يف كل من «البيان»، 
و«اإلمارات اليوم»، و«دبي بوسـت»، يف مبادرة 
إنسانية تحقق البهجة، وتعزز مفهوم السعادة 
واإلحسان، وترتقي بمستوى العناية باملوظفني، 
واعرتافاً بجهودهم املثمرة واملسـتمرة يف تقديم 
الخدمات، واسـتمراراً لتطبيق سياسة التقدير 

الداخيل يف املؤسسة.
وخالل حفل التكريم الذي أقيم يف مرسح «قطاع 
النرش وحرضته فاطمة مطر مديرة إدارة املوارد 
البرشية يف قطاع النرش، وأحمد بن جرش مدير 
إدارة املشرتيات والخدمات، وأسماء جمعة زايد 
سعيد رئيس قسـم التدريب والتطوير، وطارق 
الطواش مرشف الشؤون اإلدارية، قدمت هدايا 
لــ٣٢ عامالً مسـانداً من املراسـلني وموظفي 
األمـن، وعمـال الصيانـة والنظافـة والزراعة، 
وجـرى التقاط الصور التذكارية معهم وسـط 
فرحة سـادت فيها مشـاعر الشـكر واالمتنان 
بتكريمهـم  اإلنسـانية  لفتتـه  عـىل  للقطـاع 
وإحساسـه بدورهـم وبأنهم يسـهمون بجعل 

بيئة العمل أسهل وأجمل.
وأكـدت فاطمة مطـر: أن هذه املبادرة ليسـت 
األوىل ولـن تكـون األخـرية، وهي منهـج عمل، 
وجزء من سياسـة التقدير الداخيل يف مؤسسة 
دبي لإلعـالم ويف قطاع النرش، عطفـًا عىل أنها 
تنسـجم مع مبادرة «بهجة» الهادفة إىل تعزيز 

أجـواء املحبة والسـعادة والرضـا والتالحم بني 
املوظفني وإداراتهم.

وقالت: هذه الفئات لها دور حيوي وتكمييل يف 
مجتمعنا عموماً ويف مؤسستنا خصوصاً، وهي 
رشيكـة يف قصص النجـاح والتنميـة، وبعض 
هؤالء العاملني املساندين، أكمل سنوات طويلة 
يـؤدي دوره بإخـالص وانتماء واحـرتام لبقية 
زمالئـه مـن جميـع اإلدارات، وهذا ما ملسـناه 
أكثر خـالل جائحة كورونا، حيث تصدى هؤالء 
املخلصـون لهـا بمسـؤولية عاليـة مـن خالل 
تقسيم فرتات عملهم، والتناوب عليه، ومواصلة 
عمليـات التعقيم، وتصميم خطـة للطوارئ يف 
حـال تعرض أحدهم أو أحـد املوظفني اآلخرين 
لإلصابة بالفريوس، وبالتايل وجب علينا تقديم 
الشكر والثناء لهم اعرتافاً بجهودهم وتميزهم 
وتفانيهـم بعملهـم، والتأكيـد عـىل أن جميـع 
الخدمات التي يقدمونهـا محل تقدير واهتمام 

وإعجاب.
وأضافـت مديـر إدارة املوارد البرشيـة: نحن يف 
مؤسسـة دبي لإلعـالم عموماً، وقطـاع النرش 
خصوصاً، نعمل كفريق واحد، الكل فيه مساند 
وداعـم ومكمـل لآلخر، والـكل جهـده مقدر، 
ونحـن حريصون عىل تشـجيع املوظفني حتى 
نعزز وازع الوالء واالنتماء ملؤسستهم وعملهم، 
وحتـى يجتهـدوا ويقدموا أكثر بـرصف النظر 
عن مسـمياتهم الوظيفية، ونحن عىل ثقة بأن 
التكريـم والشـكر والتقدير سـيثمر مزيداً من 

اإلخالص والسعادة والرضا.
ويف ختـام حديثها دعت فاطمـة مطر املكرمني 
إىل مواصلـة العمـل بجد واجتهـاد متمنية لهم 

ولعائالتهم حياة آمنة ومستقرة.
ومـن جانبـه وجـه أحمـد بـن جرش الشـكر 
والتقدير للمكرمني، مؤكداً عىل عملهم الدؤوب 
وتفانيهـم يف الحفـاظ عـىل مسـتويات عالية 
من الراحة والنظافة والسـالمة يف قطاع النرش 
يف مؤسسـة دبـي لإلعالم، مشـدداً عـىل أهمية 
دعـم وتكريـم هذه الفئـات تثمينـاً لجهودهم 
املثمرة واملسـتمرة يف تقديـم الخدمات، وتعبرياً 
عـن تراحم املجتمع اإلماراتـي الذي ال يميز بني 
شـخص وآخـر، وانطالقاً من القيم اإلسـالمية 

األصيلـة واملبـادئ الحضارية التـي تدعو دائماً 
لإلحسـان للجميع والعطف عليهم، واإلحساس 
بهـم دون تفرقة. واالعـرتاف بفضلهم وجميله 

ودوره يف املنظومة املجتمعية.
وقال: فكرة التكريم مسـتمدة من نهج قيادتنا 
الرحمـة  التـي رسـخت فينـا قيـم  الرشـيدة 
واإلحسـان والتكاتـف اإلنسـاني دونمـا النظر 
للمناصب أو املراتب الوظيفية، وحسـبنا يف ذلك 
املبـادرة التـي أطلقها صاحب السـمو الشـيخ 
محمد بن راشـد آل مكتوم نائـب رئيس الدولة 
رئيس مجلـس الوزراء حاكم دبـي، رعاه الله، 
لتوجيـه الشـكر إىل العمـال والفئات املسـاندة 

األخرى قبل عدة سنوات.
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  النـص الـرسدي صـورة مـن صـور 

الوعـي االجتماعي الـذي هو انعكاس 

للوجـود االجتماعـي ..وسـيلته اللغة 

االنسـان  بنـاء  يف  االسـهام  وغايتـه 

فيـه  يتحـول  الـذوق..اذ  وتهذيـب 

املستهلك(املتلقي) اىل فعالية مشحونة 

بالحركة والتسـاؤل.. ببناء متماسـك 

يكشـف عن اتقان منتجه لفن اللعبة 

القصصية املبنية عىل الدقة والتناسب 

يف اختيـار االلفـاظ مـع فعـل درامي 

املفاجـأة  عنـرص  واعتمـاد  خاطـف 

لغة  االدهاشـية.بتوظيف  االسـلوبية 

موحية بالفاظهـا.. مكثفة بجملها..

محققة ملشـهدها الذي يعرض جانبا 

مهمـا من جوانـب الواقـع اضافة اىل 

اختزال االمتداد الزمني الالمحدود..

   وباسـتحضار املجموعـة القصصية 

(بـوح مؤجـل) التـي نسـجتهاانامل 

عاشـور..  حيـدر  القـاص  منتجهـا 

واسـهمت دار ومكتبة سبك يف نرشها 

وانتشـارها/2021.. كونهـا نصوص 

ترصد املمكن وتـزاوج بني االتجاهات 

الفنيـة.. اضافـة اىل اعتمادهـا رؤية 

جمـايل  بمنطـق  محـددة  رسديـة 

مـن  ترتقـي  بمشـهدية  يتواصـل 

الحـيس اىل التخيييل عرب لغـة مكثفة 

عـن  موحيةاللفظ..بعيـد  العبـارة.. 

جهـة..  مـن  والغمـوض  الضبابيـة 

وخالقـة لصورهـا املسـتفزة لذهـن 

خزانتـه  ونبـش  املسـتهلك(املتلقي) 

الفكريـة مـن اجـل اسـتنطاق عوالم 

النص والكشـف عما خلف صوره من 

جهة اخرى..ابتداء من العنوان العالمة 

السيميائية وااليقونة الدالة بفونيمها 

املشـكالن جملة اسـمية كشـفت عن 

ذات مأزومة..

(اطفأت النور وتركت جسدها املتعب 

يدهـا  الرسير..امتـدت  يرتمـي عـىل 

دون شـعورمنها اىل املذيـاع فتدفقت 

االصـوات واختلطـت االذاعات:قررت 

القوات االمريكية سـحب آخر لواء لها 

عرب االرايض العراقية تطبيقا التفاقية 

املذيـاع:  موجـة  االنسـحاب..ادارت 

الفيضانـات ترشد سـبعة ماليني من 

تجتـاح  باكسـتان..الحرائق  سـكان 

روسـيا والخسـائر تقـدر بثالثمائـة 

مليار..وخشـية من وصول النريان اىل 

املحطات النووية..تهريب آثار عراقية 

عـرب دول الجوار..اسـتوقفها الخـرب 

االخري وبدأت االفكار والتداعيات تكرب 

كدوائـر املاء يف محيط عقلها وتذكرت 

وهي تخرج من الجامعة تلك الالفتات 

الصغرية املعلقة عىل الجدران او قرب 

مظلـة وقـوف السـيارات وقـد كتب 

واحدة(فقدان):فقـد  كلمـة  عليهـا 

شـخص يدعى(ناظم مـراد) يبلغ من 

العمـر حفنـة مـن الضيـاع ويرتدي 

عليـه  يعثـر  اليومي...فمـن  الوجـع 

يرجى تسليمه اىل اقرب دورية للقوات 

متعددة الجنسية..)ص15..

   فالسـارد يف نصه  يحاول استنطاق  

اللحظات الشـعورية عرب نسق لغوي 

قادر عىل توليد املعاني من اجل توسيع 

الفضاء الداليل للجملة الرسدية..اذ انه  

ال يسـتغرق الحلم وال تنعزل ذاته عن 

العالـم الخارجـي من خـالل توظيفه 

بالحركة..مكتنـزة  مليئـة  الفاظـا 

بالصدق..خاليـة مـن اميـة الكلمات 

واالبتذال..تحمـل بني طياتهـا ثقافة 

واعيـة تتكـىء عـىل واقعيـة خالقـة 

باسـلوب فنـي ابداعي..يبحـث عـن 

جوهر الكالم من خالل الظواهر أي انه 

يربط ربطا جدليا بني الذات واملوضوع 

باسـلوب سـهل ممتنع يجربك بعد ان 

يشدك بقوة فتنحاز اليه..كونه يكتب 

بوجدان يستوعب الحياة ومن يتنفس 

عليها بصدق وبنفس متناغم..شفيف 

يدغدغ مشـاعر متلقيه ويجعله جزء 

من النص القائم عىل االضاءة املكتنزة 

فكريا ووجدانيا واملتكئة عىل ضوابط 

فنيـة وبنيويـة معـربة عـن لحظـة 

لحقلهـا  مكثفة..خالقـة  شـعورية 

الـداليل  لتحقيـق زخما مـن التكثيف 

ذهـن  يف  املؤثـر  والفنـي  االسـلوبي 

املستهلك(املتلقي)..

(هـا قـد عـربت فـوق عـرشات املدن 

التضاريـس  انـواع  وكل  واالنهـار 

الحـدود.. كل  بخطوتـي  ووشـمت 

ودفنـت روحي يف صـاالت االنتظار يف 

مختلف مطارات العالم..فمنذ خمسة 

وعرشيـن عاما وأنا اصلـب يف االجواء 

والرتحـال الدائم حتى اصبح جسـدي 

حقيبة عتيقة احملها رغما عني بحثا 

عن املجهول..)ص94..

    فالنـص تعبـري مقتضب عن لحظة 

انفعالية بايجاز وتكثيف جميل متميز 

بعمق املعنـى واعتماد النزعة البالغية 

وتقنيـة االنزيـاح..اذ يحـاول القاص 

ان يقـدم صورة مشـهدية تجمع بني 

املعنيني الذهنـي والحيس مع غرائبية 

ادهاشـية  لتحقيق العمق التصويري 

بكل ابعـاده التي تكشـف عـن الذات 

لتحفيـز اثرها يف ذاكـرة اآلخر بحوار 

ذاتي(منولوجـي) واثبـات كينونتهـا 

عـرب صورها املتميـزة بصفات داللية 

منبثقـة مـن نسـيج..مكتنز بطاقـة 

ايحائيـة متمـردة عـىل واقـع يعيش 

لحظات االنكفاء عىل الذات....

(عامان من الخسـارة ثـم ينتهي كل 

اىل  تتكـرر  زيارتـه  واصبحـت  يشء 

الزميلة هدى وقد ادمن تعاطفها معه 

وبات ال يسـتطيع  حراكا حتى سمع 

كلماتها وهي تهـون عليه االمر حتى 

دسـت اليه يف يوم ما ورقة تحمل رقم 

هاتفهـا بعـد ان اخربته بـأن زيارته 

الريبة..وتواصل  املتكررة بـدأت تثـري 

معها ونيس حلمه القديم وقد استغرق 

يف ادمانه الجديد..) ص75 

  فالنـص يختـزل الوجـود القائم عىل 

الثنائيـة ويتتبـع تفاصيـل الهاجس 

الواقـع املمزوج  الوجدانـي بمفردات 

حركيـة..  صـورة  لخلـق  بالخيـال 

بالفعـل  نابضـة  مختزلـة..  مركـزة 

الدينامي والتوهج الوجداني والتفاعل 

االسـاليب  اسـتثمار  مـع  الحركـي 

البالغية (االسـتعارة واملجاز..) لخلق 

عوالـم تفهـم مـن السـياق والدالالت 

والسوسـيولوجية  السـايكولوجية 

من اجـل انتـاج املعنى..اضافة اىل ان 

السارد يرتجم احاسيسـه وانفعاالته 

بنسـج ايحائـي يحقـق وظيفته من 

خالل الفكرة والعمـل داخل اللغة عن 

طريـق خلـق عالقـات بني املفـردات 

بعاملهـا  متميـزة  عضويـة  بوحـدة 

املتناسـق جماليـا مـع دقـة تعبريية 

مكثفة..اضافـة اىل  توظيفـه تقانات 

فنية محركة للنص كالتنقيط (النص 

الصامت) الدال عىل الحذف(املسكوت 

عنه).. والرمز السـمة االسلوبية التي 

تسـهم يف االرتقـاء بالنـص واتسـاع 

مساحته الداللية.. 

وبذلك قـدم املنتج(القـاص) نصوصا 

امتـازت برسديـة عموديـة تركز عىل 

نمو الشـخصية والحدث عـرب الحالة 

النفسـية مـع تكثيف املعنـى لتعميق 

الداللـة.. اضافة اىل انسـاقها  اللغوية 

املثرية لالسئلة بتوظيف لغة تصويرية 

النابضـة  التفاصيـل  تسـتمرىء 

بالحياة..
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  النـص الـرسدي صـورة مـن صـور 

الوعـي االجتماعي الـذي هو انعكاس 

للوجـود االجتماعـي ..وسـيلته اللغة 

االنسـان  بنـاء  يف  االسـهام  وغايتـه 

فيـه  يتحـول  الـذوق..اذ  وتهذيـب 

املستهلك(املتلقي) اىل فعالية مشحونة 

بالحركة والتسـاؤل.. ببناء متماسـك 

يكشـف عن اتقان منتجه لفن اللعبة 

القصصية املبنية عىل الدقة والتناسب 

يف اختيـار االلفـاظ مـع فعـل درامي 

املفاجـأة  عنـرص  واعتمـاد  خاطـف 

لغة  االدهاشـية.بتوظيف  االسـلوبية 

موحية بالفاظهـا.. مكثفة بجملها..

محققة ملشـهدها الذي يعرض جانبا 

مهمـا من جوانـب الواقـع اضافة اىل 

اختزال االمتداد الزمني الالمحدود..

   وباسـتحضار املجموعـة القصصية 

(بـوح مؤجـل) التـي نسـجتهاانامل 

عاشـور..  حيـدر  القـاص  منتجهـا 

واسـهمت دار ومكتبة سبك يف نرشها 

وانتشـارها/2021.. كونهـا نصوص 

ترصد املمكن وتـزاوج بني االتجاهات 

الفنيـة.. اضافـة اىل اعتمادهـا رؤية 

جمـايل  بمنطـق  محـددة  رسديـة 

مـن  ترتقـي  بمشـهدية  يتواصـل 

الحـيس اىل التخيييل عرب لغـة مكثفة 

عـن  موحيةاللفظ..بعيـد  العبـارة.. 

جهـة..  مـن  والغمـوض  الضبابيـة 

وخالقـة لصورهـا املسـتفزة لذهـن 

خزانتـه  ونبـش  املسـتهلك(املتلقي) 

الفكريـة مـن اجـل اسـتنطاق عوالم 

النص والكشـف عما خلف صوره من 

جهة اخرى..ابتداء من العنوان العالمة 

السيميائية وااليقونة الدالة بفونيمها 

املشـكالن جملة اسـمية كشـفت عن 

ذات مأزومة..

(اطفأت النور وتركت جسدها املتعب 

يدهـا  الرسير..امتـدت  يرتمـي عـىل 

دون شـعورمنها اىل املذيـاع فتدفقت 

االصـوات واختلطـت االذاعات:قررت 

القوات االمريكية سـحب آخر لواء لها 

عرب االرايض العراقية تطبيقا التفاقية 

املذيـاع:  موجـة  االنسـحاب..ادارت 

الفيضانـات ترشد سـبعة ماليني من 

تجتـاح  باكسـتان..الحرائق  سـكان 

روسـيا والخسـائر تقـدر بثالثمائـة 

مليار..وخشـية من وصول النريان اىل 

املحطات النووية..تهريب آثار عراقية 

عـرب دول الجوار..اسـتوقفها الخـرب 

االخري وبدأت االفكار والتداعيات تكرب 

كدوائـر املاء يف محيط عقلها وتذكرت 

وهي تخرج من الجامعة تلك الالفتات 

الصغرية املعلقة عىل الجدران او قرب 

مظلـة وقـوف السـيارات وقـد كتب 

واحدة(فقدان):فقـد  كلمـة  عليهـا 

شـخص يدعى(ناظم مـراد) يبلغ من 

العمـر حفنـة مـن الضيـاع ويرتدي 

عليـه  يعثـر  اليومي...فمـن  الوجـع 

يرجى تسليمه اىل اقرب دورية للقوات 

متعددة الجنسية..)ص15..

   فالسـارد يف نصه  يحاول استنطاق  

اللحظات الشـعورية عرب نسق لغوي 

قادر عىل توليد املعاني من اجل توسيع 

الفضاء الداليل للجملة الرسدية..اذ انه  

ال يسـتغرق الحلم وال تنعزل ذاته عن 

العالـم الخارجـي من خـالل توظيفه 

بالحركة..مكتنـزة  مليئـة  الفاظـا 

بالصدق..خاليـة مـن اميـة الكلمات 

واالبتذال..تحمـل بني طياتهـا ثقافة 

واعيـة تتكـىء عـىل واقعيـة خالقـة 

باسـلوب فنـي ابداعي..يبحـث عـن 

جوهر الكالم من خالل الظواهر أي انه 

يربط ربطا جدليا بني الذات واملوضوع 

باسـلوب سـهل ممتنع يجربك بعد ان 

يشدك بقوة فتنحاز اليه..كونه يكتب 

بوجدان يستوعب الحياة ومن يتنفس 

عليها بصدق وبنفس متناغم..شفيف 

يدغدغ مشـاعر متلقيه ويجعله جزء 

من النص القائم عىل االضاءة املكتنزة 

فكريا ووجدانيا واملتكئة عىل ضوابط 

فنيـة وبنيويـة معـربة عـن لحظـة 

لحقلهـا  مكثفة..خالقـة  شـعورية 

الـداليل  لتحقيـق زخما مـن التكثيف 

ذهـن  يف  املؤثـر  والفنـي  االسـلوبي 

املستهلك(املتلقي)..

(هـا قـد عـربت فـوق عـرشات املدن 

التضاريـس  انـواع  وكل  واالنهـار 

الحـدود.. كل  بخطوتـي  ووشـمت 

ودفنـت روحي يف صـاالت االنتظار يف 

مختلف مطارات العالم..فمنذ خمسة 

وعرشيـن عاما وأنا اصلـب يف االجواء 

والرتحـال الدائم حتى اصبح جسـدي 

حقيبة عتيقة احملها رغما عني بحثا 

عن املجهول..)ص94..

    فالنـص تعبـري مقتضب عن لحظة 

انفعالية بايجاز وتكثيف جميل متميز 

بعمق املعنـى واعتماد النزعة البالغية 

وتقنيـة االنزيـاح..اذ يحـاول القاص 

ان يقـدم صورة مشـهدية تجمع بني 

املعنيني الذهنـي والحيس مع غرائبية 

ادهاشـية  لتحقيق العمق التصويري 

بكل ابعـاده التي تكشـف عـن الذات 

لتحفيـز اثرها يف ذاكـرة اآلخر بحوار 

ذاتي(منولوجـي) واثبـات كينونتهـا 

عـرب صورها املتميـزة بصفات داللية 

منبثقـة مـن نسـيج..مكتنز بطاقـة 

ايحائيـة متمـردة عـىل واقـع يعيش 

لحظات االنكفاء عىل الذات....

(عامان من الخسـارة ثـم ينتهي كل 

اىل  تتكـرر  زيارتـه  واصبحـت  يشء 

الزميلة هدى وقد ادمن تعاطفها معه 

وبات ال يسـتطيع  حراكا حتى سمع 

كلماتها وهي تهـون عليه االمر حتى 

دسـت اليه يف يوم ما ورقة تحمل رقم 

هاتفهـا بعـد ان اخربته بـأن زيارته 

الريبة..وتواصل  املتكررة بـدأت تثـري 

معها ونيس حلمه القديم وقد استغرق 

يف ادمانه الجديد..) ص75 

  فالنـص يختـزل الوجـود القائم عىل 

الثنائيـة ويتتبـع تفاصيـل الهاجس 

الواقـع املمزوج  الوجدانـي بمفردات 

حركيـة..  صـورة  لخلـق  بالخيـال 

بالفعـل  نابضـة  مختزلـة..  مركـزة 

الدينامي والتوهج الوجداني والتفاعل 

االسـاليب  اسـتثمار  مـع  الحركـي 

البالغية (االسـتعارة واملجاز..) لخلق 

عوالـم تفهـم مـن السـياق والدالالت 

والسوسـيولوجية  السـايكولوجية 

من اجـل انتـاج املعنى..اضافة اىل ان 

السارد يرتجم احاسيسـه وانفعاالته 

بنسـج ايحائـي يحقـق وظيفته من 

خالل الفكرة والعمـل داخل اللغة عن 

طريـق خلـق عالقـات بني املفـردات 

بعاملهـا  متميـزة  عضويـة  بوحـدة 

املتناسـق جماليـا مـع دقـة تعبريية 

مكثفة..اضافـة اىل  توظيفـه تقانات 

فنية محركة للنص كالتنقيط (النص 

الصامت) الدال عىل الحذف(املسكوت 

عنه).. والرمز السـمة االسلوبية التي 

تسـهم يف االرتقـاء بالنـص واتسـاع 

مساحته الداللية.. 

وبذلك قـدم املنتج(القـاص) نصوصا 

امتـازت برسديـة عموديـة تركز عىل 

نمو الشـخصية والحدث عـرب الحالة 

النفسـية مـع تكثيف املعنـى لتعميق 

الداللـة.. اضافة اىل انسـاقها  اللغوية 

املثرية لالسئلة بتوظيف لغة تصويرية 

النابضـة  التفاصيـل  تسـتمرىء 

بالحياة.
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تربز يف معظم مياديـن عواصم العالم أعمال 

خالـدة تخفف من التشـوه، وتعـزز العالقة 

باإلبـداع، وُتعـرّف الشـعوب عـىل املبدعـني، 

يعتمد الرقـي بالذائقة عىل توفـري ما يحيط 

ورسـوم  ومجسـمات  مؤثـرات  مـن  بهـا 

جماليـة، يف سـاحة التحرير بوسـط بغداد، 

ترجـم املحتجون ”الثورة“ التي يسـعون من 

خاللها إىل التغيري ، من خالل جداريات ملونة 

يظهـرون فيها الحال التـي يأملون أن تكون 

عليها بالدهـم ،ألجل إعادة األلوان والفرح يف 

العـراق الذي عانى خالل 40 عاماً من حروب 

متتالية وحصار وعنف طائفي

منـذ أمد بعيـد كان للفنان التشـكييل دور يف 

تزيـني املعابـد والقصـور واملقابر بالرسـوم 

والنقـوش األثرية واسـتمر ذلك عرب العصور 

ألهميتـه جماليـاً وتاريخيـاً لحفظ السـجل 

التاريخي عرب الزمن ونقل شـواهد حضارية 

من مختلف العصور، مشـرياً إىل أنه شاهد يف 

مدينة أبها عام 1406هـ عدداً من الجداريات 

الجميلة تزيـن ميادينها املختلفة، وتشـّوف 

سـاعتها أن تكـون جميـع مـدن ومياديـن 

اململكـة مزّينـة بجداريات تسـجل جزءاً من 

تاريـخ ومـوروث وآثـار تلـك املدينـة لينعم 

املتلقي واملتذوق بإبداع فنانيها ألنهم األصدق 

يف نقـل ثقافـة وعـادات ومـورث مدينتهم، 

وبرغم غنى مشهدنا التشكييل إال أن حضور 

الزخرفـة والجداريات يف شـوارعنا فقري؛ ما 

يبعث تساؤالً عن مسـؤولية غياب أو تغييب 

صانعـي الجمال عـن دورهم، وحرص عرض 

أعمالهم يف صاالت مغلقة، ال يوردها إال نخبة 

النخبة من فنانني وزمالء وأصدقاء،

أن دور الفنـان الشـكييل يتمثـل يف دراسـة 

مكامن الجمال وتلّمس ما يناسب إلظهار ما 

تقع عليه العني من جمال الخالق سـبحانه، 

وإضافة ملسـات ألماكـن جميلـة بطبيعتها 

وينقصهـا االحتواء والرتتيـب باإلبراز وإزالة 

ما يشوب من تعكري وتشـوه ليتوافق مع ما 

تألفه العني وينرشح له الخاطر. وهناك طرق 

ومتنزهـات ومبان وأماكن كثـرية تحتاج إىل 

االهتمـام، والتذويق البسـيط املتناغم مع ما 

حولها واملتوافق مع الغريزة ليظهر ما نصبو 

إليه من الجمال، وأبدى استعداده لإلسهام يف 

إزالة التشوه البرصي،

تراجع الفن التشكيىل ىف العراق وربما عموم 

الوطن العربي ، ترتبط بالواقع االقتصادى ىف 

املقام األول، وتقاعـس الجهات املعنية بدعم 

الفنـون عـن أداء دورها، تقصـري اإلعالم ىف 

االهتمـام بالفن التشـكيىل ، وتشـهد حركة 

البيـع والـرشاء ىف السـنوات األخـرية ركوداً 

ملحوظـاً، وبـدت القاعات، التـى كانت قبل 

سـنوات تعج بالـزوار مـن محبـى الفنون، 

كبيـوت أشـباح، ال يزورها إال نفـر قليل من 

طلبـة كليـات الفنـون الجميلـة، وجامعـى 

األعمـال الفنية لبيعها كقطـع ديكور، وهنا 

نؤكد أن لكل مدينة الحق عىل فنانيها برسـم 

جداريات تسـجل تاريخ أمة عظيمة وخالدة 

عرب الزمـن بحكم ما وصلت إليـه من إنجاز 

وتطـور فكري وثقايف وفنـي، إال أنه يتحّفظ 

عىل العشـوائية، وإيـالء املهام ملـن ال يجييد 

وتاريخهـا  لسـلبيات  إيجابياتهـا  فتتحـول 

لتشـويه للحقائق وتنقل صورة غري موازية 

للتطـور الـذي وصلنـاه، ونتطلّع ليـوم تربز 

يف جميـع املدن واملحافظـات  جداريات تليق 

بعظمة األرض وإنسانها.
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 العنوان هو العتبة املقدسـة نصيا، فبـه يتكثف املتن 
ومنـه يأخذ هـذا املتن شـحنته التي تبقيـه صالحا- 
وباستمرار- للقراءة بكل أشكالها املواجهة والفاحصة 
واملنتجـة انـه النص وعـن طريق ضبطـه نتمكن من 
إيصال طرود االنطباع والتأويل بسالمة تلق فاعل ، عىل 
اعتبار أن العنوان هو املوجه األساس الذي تسرتشد به 
القـراءة عن أخبار النص األدبـي والغاية التي يريدها، 
فهـو أداة توجيـه مهمة جدا بـني االداوات األخرى انه 
تسـمية النص ، وجنسـه وانتماؤه ، يعـد العنوان أول 
املعايـري التي يقاس يف ضوئها - نصيا- مدى االهتمام 
بالقارئ ، ومدى االشـتغال عىل إغوائه عن طريق هذه 
العارضة االشـهارية - العنوان- أي االهتمام بالقارئ 
املقصـود ، املخصـوص بالخطـاب ، الـذي - كما يرى 
وولـف- يمثـل فكرة النـص املركزية التي تشـكلت يف 
ذهـن الكاتـب  ، فاالهتمـام بالقارئ يعنـي االهتمام 
بالنص نفسـه ، الن القارئ هـو املتكفل بإعادة أنتاج 
النـص وتشـكيله عـىل الـدوام ، فقـد أصبـح القارئ 
مشاركا ومتابعا ومفرسا لكل شفرات النص ودالالته 
وفك شـفراته انه مبدع ثان للنـص.. ان نظام العنوان 
يعمل وفق قوننة غاية يف الحساسية ، إذ يتبلور النص 
بموجبـه ، فـإذا كان العنوان طويال سـاعد عىل توقع 
املضمون الـذي يتلوه،أما إذا كان قصـريا فعندها البد 
من قرائن تسـاعد عىل التنبؤ باملضمون  ،ومن املمكن 
أن يكـون داال صوتيـا كان تسـمى القصـة القصرية  
بالنهاية الحتمية  ، أو أن يكون عالمة محددة  بنوعها 
مروية مثال ، أو عالمة اسـتفهام ، أو عىل شكل نقاط 
وعنـد ذلك يبدأ العنـوان عمله بوصفه حسـب امربتو 
ايكـو – مفتاحا تأويليـا  ، أو مفتاحا ملدخل املجموعة 
القصصيـة  ، عىل رأي الدكتور حمـد محمود الدوخي 
،فهـو يخترص الكل ، ويعطي اللمحة الدالة عىل النص 
املغلق ، فيصبح نصا مفتوحا عىل كل التأويالت..وهنا 
يف املجموعة القصصية  ( للخبز طعم آخر)  ، سنتطرق 
للعنوان عن طريق تقسيمه إىل مفردتني ، لقد اشتغلت 
املبدعـة القاصـة (ذكرى لعيبـي )  العنونة الرئيسـة 
الخارجيـة برتتيب متسلسـل ، إذ انطلقت من العنوان  
املفـردة (للخبز)  الخالص / النقـي لتصل إىل العنونة 
الخربية ( طعم آخر) التي تسـاعد عىل توقع املضامني 

القصصيـة التي تنضوي تحت هـذا الرشيط العنواني 
، فضـال عن ذلـك فقد مثلـت الهندسـة العنوانية عند 
األديبـة ( ذكرى لعيبي) جملة مـن الوظائف التي تعد 
وظائف ترويجية ملحتوى املجموعة ، فوق رابية عنقاء 
، جلست تمد ذراعيها ، لتعانق اآلمال اآلتية من اختناق 
البرش ، ماتت األرض التي كانت تنجب البساتني ، يبابا 
رغم األنف تزحف األيام خلسة نحو الرساب ، تخرج من 
الكهوف أالف الخنافس ، وتنسنج العناكب بيوتها لكن 
كوكب الكربياء يخرج عن املسـار  ،وإذا كانت القصة 
ال تقـوم إال عـىل أحداث فـان اإلحـداث ال تجري دون 
شخصيات،والشـخصية هي اإلنسـان الذي يستخدم 
رمزا لشخصية إنسانية،لغاية من الغايات،وشخصية 
هـي:  أساسـية  عنـارص  مـن  تتألـف  إنسـان  كل 
وسـلوكه،وطعامه،  العـام،  بيئته،ومولده،ومظهـره 
ومنامـه، وحبـه، وكرهه، وما شـابهها، ومـن منا لم 
يعجب،وهـو يقرأ قصة ( للخبز طعـم اخر ) عىل قدر 
مـن الجودة،كيـف اسـتطاعت القاصة ذكـرى لعيبي  
أن تبـث الـروح يف شـخصياتها،وتمنحها خصائصها 
املميزة عىل غفلة من قرائها،بحيث ال يستطيع املرء أن 
يحدد بسـهولة أين، ومتى منحت الشخصية صفاتها 

املحددة، ورسختها يف الذهن،  قالوا يل : أن اسمي ذكرى 
ال أتذكـر اسـمي ، لكنهم أالن ينادوننـي به ، وان أمي 
زهـرة النيلوفر معمرة ، جذورها عميقة يف قلب أبي 0 
وقلوا : أن أبي كان شـيخا حكيمـا ، غدر به ابن أخيه 
برصاصات حاقدة ، وما زالت األرض تعبق برائحة دمه 
املعتقـة بقرنفـل الوجع ، هي بمنزلة محور تتجسـد 
املعاني فيه واألفكار التي تحيا باألشخاص أو تحيا بها 
األشخاص وسط مجموعة القيم اإلنسانية التي يظهر 
فيها الوعي الفردي متفاعال مع الوعي العام يف مظهر 
من مظاهر التفاعل بحسـب ما تهدف إليه القاصة يف 
نظرتها للقيم،واملعايري اإلنسانية،والشخصيات أيضا 
تجسـد القيم عىل اختـالف أنواعهـا يف املجتمع،وتدل 
عليها،وتعمل عىل تفهمنا لهـا يف إطار اإلبداع الفني ، 
وحديثنا عن الشـخصية يف العمل القصيص يجرنا إىل 
الحديث عن ثالثة نشاطات يف التحليل األدبي، النشاط 
األول هـو أن نحـاول أن نفهـم طبيعة، ونفسـيتها، 
وخفاياها الشـخصية يف العمـل القصيص عند ذكرى 

،والنشـاط الثانـي أن نحـاول فهم األسـاليب الفنية 
التـي تتبعها القاصة ذكرى يف مجموعتها القصصية، 
والطـرق التي تسـلكها لعرض الشـخصية النسـوية 
وخلقها، وتصويرها يف العمل القصيص إلقناع القارئ 
بحقيقتهـا، والنشـاط الثالـث هو أننـا بوصفنا قراء 
مهتمون بمدى صدق هذه الشـخصية وبمدى أيماننا 
بـأن القاصـة ذكـرى قدمـت شـخصيتها ويمكن أن 
نقتنـع بها،ونصدق بوجودها،والنشـاط األخري يعني 
بالـرضورة الحكـم عـىل الشـخصية القصصيـة من 
خالل العمل وحدة متكاملـة، وكيفية نجاح  القاصة 
أو إخفاقها يف تصوير شـخوصها ضمـن إطار العمل 

القصيص.
إن عالقـة الحـوار بعنـارص الـرسد املختلفـة عالقة 
بنيويـة ووظيفيـة، ال يمكـن الفصل بينـه وبني تلك 
العنارص الرسدية املكونة لبنيـة القصة ،وهو مفتاح 
نجـاح عنارص الرسد يف القصة ، أفـاد الحوار الداخيل 
مـن قدرتـي الذاكـرة /واملخيلـة يف تعزيـز أنماطـه، 
وتنويعهـا، فاسـتطاعت ذكـرى  تطويـع التقنيـات 
الرسدية لتستخدمها يف معالجة النص القصيص، كما 
يف االسرتجاع ،والحوار الداخيل الفني اللذين يسهمان 

يف التعبـري عـن العالـم الداخـيل للشـخصية ، فنراها 
ترسد لنا الحوار اآلتي:- إالم ما زالت موشـحه بظالل 
ذلـك الشـموخ الفـارع الذي يـوازي أشـجار النخيل 
والصفصاف – أمي ، طالك القهر يا حشاشـة القلب- 
نعم طالنا يا شـهرزاد ، أللم يطلنا يا أمي ، سأرحل إىل 
البالد السـعيدة ابحث عنهم سـتتعبني يا أمرية الدالل 
ربـي معي يا امي ، وتميمة جدي معي، كوني بخري .. 
ان الحوار يف املجموعة القصصية  ( للخبز طعم اخر)  
يتجـه صعودا أو هبوطا نحو خطاب اآلخر يف إطار ما 
تطرحه مجموعة الخطابـات من عالقات اجتماعية، 
ورؤياويـة، وخصائـص أسـلوبية متنوعة،ومن هنا 
تصبح لغة الرسد يف الحوار تتسـم بحركة األنا،واآلخر 

يف آن داخل التشكيالت الحوارية للمجموعة.
إن الحوار ال يرقى بنفسـه ، وال يضع مؤرشا بنفسه، 
وإنمـا من خـالل اصطراعه مع صـوت اآلخر قربا أو 
بعدا، واملجموعة التي  كتبتها القاصة (ذكرى لعيبي)  
فيهـا  ثمة حـوارات، والحـوار فيها عنـرص مهم من 
عنارصها، تلك هي رسـالة القاصة يف اغلب نصوصه 
القصصيـة، إذ تتضمن حوارات تشـيع ثقافة املحبة، 
والحـزن، والضيـاع ما عدا  بعضهـا إذ كانت األحداث 
يرسدهـا راوي القصـة، القصـاب يتابعهـا بنظراته 
أينما حلـت: - جميلة! - (هال خويـه)  - ال أقول أنت 
فعال جميلة ، تخجل وتلفلف نفسـها بالعباءة ، دمعة 
ساخنة ربما حارقة وحزينة وعاتبة تتدحرج لتسقط 
عـىل آخر رغيف خبز لم يبع !تلـف الرغيف بقصاصة 
من صحيفة متهالكة منذ خـرب تفجري قريب، تضعه 
تحت عباءتها وتنهض جميلة ، تصمت ولم ترد بكلمة 
، أنـت تحتاجني هـذه الدنانـري وأنا احتاجـك لليلة..! 
تتعثـر بخطواتهـا وتسـقط لكنها تسـمو برشفها ، 
جميلـة نهضت من كبـوة الزمن ليجثـو الفقر راكعا 
أمـام عفتها  ، ما أروعها مـن قصة واقعية وحقيقية 
استطاعت القاصة املبدعة ذكرى تصوير املعاناة التي 
مرت وتمر بها املرأة العربية الرشيفة نتيجة الظروف 
القاهـرة املحيطـة بها، ولعـل أهم ما يميـز األديبة ( 
ذكـرى لعيبـي ) قدرتهـا الفنية يف التعبـري الرسدي ، 
وشـعرية الكتابة ، وواقعية الحدث ، وسالسة الحوار 
والتصويـر الفوتوغـرايف للمجتمـع ، أنهـا تجمع بني 
الخيال والواقع ، وتميز أسلوبها بدقة اختيار املفردات 

لتنسجم مع املعاني.
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رسمُت نفيس عىل مرآة أحالمي
و كم صربُت بما يجري بأيامي

حتى أنتهيُت فغار الليل يف أفقي
ملّا استباح بجور العتم أقالمي

حني انتظرت لكي يأتي عىل وضٍح
صبح الحياة ندياً بني أنسامي

تالشت الروح عن لوحي فبددُه
مما عليه عىل أشالء أوهامي

فقلت يا روح ال تبقي عىل أمٍل
بل مللمي الوعد باألسحار أو نامي

فكل ما كان كان األمس يرسمه
بريشة الغدر يف إرضاع إفطاِم
فهل ستبقني يف أمٍس بال غدِه

و هل تظلني كاملسمار قدامي !؟
الكل سار كما ساروا وواقفًة

أنِت عىل اللوح يف تسمري أقداِم
فاميش عىل األرض ال تخيش عواقبها

فليس يف الدرب من كبٍو و ألغاِم
غداً تسري بنا األعوام سارحًة للال وصول 

بال عوٍد ألعوام

تجاوزنا حدود الله جهرا
وعشنا العمر عصيانا وكفرا

وما عدنا لغايِتنا عبادا
تركنا طاعة الخّالق دهرا

َبُعدنا خلف صحراء التجايف
وكّنا يف دجى النزغات أرسى

نسينا عرب رحلِتنا بأّنا
ُخلقنا كي ُنطيع الله حرصا
فُخضنا يف غمار الظلم كيدا

وفينا الحقد داٌء ليس يربا
أَحلْنا السعد ُحزنا واكِتئابا 

وما كانت لنا الرحمات صدرا
فمن َعرَف اإلله أفاض خريا
وبني الخلْق كان ُهدى وبرّا
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تتسـاءل الكثري مـن السـيدات عند 
رشاء الدجاج حول صحته وسالمته، 
لذلك ال بـّد ومن الـرضوري التحقق 
من سـالمة الدجاج املراد استخدامه 

يف عملية الطهي.
إليك أهـم العالمات املهمة جداً والتي 
يجـب أخذها بعني االعتبـار واملهمة 
والتـي تكشـف لـك إن كان الدجاج 

فاسداً.
عنـد مشـاهدتك للون لحـم الدجاج 
مائـل إىل اللـون الرمـادي، أو لـون 
األجـزاء الدهنيـة يف الدجـاج لونهـا 
أصفـر، فـإن كل ما عليـك فعله هو 
التخلـص من الدجاج عىل الفور لون 
الدجاج الطازج والغري فاسـد وردي 

ولون الجلد أبيض.
الرائحة: رائحة الدجاج غري طبيعية

إذا الحظت بأن رائحة الدجاج كريهة 
أو غـري مألوفـة فهـذا بالتأكيد يدل 
عىل أن الدجاج منتهي الصالحية وال 

يمكن استخدامه أبداً.
املدة: مدة حفظه يف الثالجة

عليـك دائما التأكد مـن تاريخ حفظ 

الدجـاج يف الثالجـة، إذا كان الدجاج 
الطـازج النـيء محفـوظ يف الثالجة 
ملدة تزيـد عن اليومني فهذا يعني أنه 

غري صالح لالستخدام.
القوام: قوام الدجاج لزجاً

عنـد ملسـك للدجـاج والحظـت بأنه 
أصبح لزجاً فهذا يدل عىل أنه تعرض 
للكثري مـن البكترييا وقد أصبح غري 

صالح لالستخدام والطهي.
طبقـة الثلـج املجمد: تكـّون طبقة 

سميكة من الثلج فوق الدجاج
تعّد الطبقة السـميكة من الثلج عىل 
الدجـاج املجمـد من عالمات فسـاد 
الدجـاج وهذا يدل بـكل وضوح عىل 
أن هنالـك مشـكلة يف عملية تخزين 

الدجاج يف الفريزر.

كشـفت دراسـة ارتباط انخفاض مسـتويات السـكر يف الـدم لدى مرىض 
السـكري مـن النوع األول، عقب وقت قصري من تنـاول البصل، ويف مرىض 
السكري من النوع الثاني، الحظ الفريق انخفاضاً قدره 40 ملغم يف مرىض 

السكري من النوع الثاني، بعد أربع ساعات من تناوله.
وعلق رئيس الباحثني (أنتوني أوجيه)، من جامعة والية (دلتا) يف (أبراكا):“ 
يعتـرب البصل نوع من أنواع األغذية املتوفرة يف كل بيت ورخيصة الثمن، تم 
اسـتخدامه كمكمل غذائي، ويمكن استخدامه يف عالج مرىض السكري من 

النوع الثاني وأتى بنتائج مهمة“.
 وأضاف: ”لقد بحثنا يف اآللية التي أدى بها البصل إىل خفض نسبة الجلوكوز 

يف الدم ولكن ليس لدينا تفسري حتى اآلن“.
وأشـار كبري الباحثـون إىل أن املركبـات املوجودة يف البصل واملسـؤولة عن 
خفض مسـتويات السكر يف الدم هي مركبات الكريسيتني والكربيت، والتي 

تمتلك خصائص مضادة ملرض السكري.
وقد ثبت أن الكريسيتني، وهو فالفونويد، يتفاعل مع خاليا األمعاء الدقيقة 
والبنكريـاس والعضـالت الهيكليـة واألنسـجة الدهنية والكبـد للتحكم يف 

تنظيم نسبة السكر يف الدم يف الجسم بالكامل.
وذكرت دراسـة ُنـرشت يف املجلـة الربيطانيـة للتغذية أن العلمـاء الحظوا 
انخفاضـاً كبرياً يف مسـتويات الكوليسـرتول الضار لدى األشـخاص الذين 

يعانون من السمنة املفرطة، بعد تناولهم البصل.

 
بسـبب إيقـاع الحياة الرسيع جـداً يف هذه 
األيـام، نقيض معظم أوقاتنـا ونحن نقوم 
بمهـام متعـددة، حتـى عندمـا نسـتمع 
لآلخرين، نفعـل ذلك أثناء القيام بأشـياء 
أخـرى، ومـع أننـا لسـنا جميعـاً أطبـاء 
نفسـيني ، يمكن أن نساعد شخصاً يف حل 
مشكلة ما، عن طريق الحفاظ عىل الهدوء، 
واالصغاء باهتمام، وبطرح أسئلة معتادة 
خاليـة من االفرتاضات واالسـتعارات قدر 
اإلمـكان، وبذلك نسـاعد اآلخرعىل تحقيق 
فكـرة أوضح عما يفكر فيه أو يشـعر به، 
وإليك خمسـة أرسار يمكن أن تطور لديك 
مهـارات االسـتماع وأدواتـك للتعمق يف ما 
يقـول من يهمـك أمرهـم، إذا فكر أحدهم 

بالبوح لك.
الرس األول: قبول اآلخر عىل ما هو عليه

يف حالة البوح يحتاج الشخص إىل االعرتاف 
والرجـوع إليـك، فـإذا شـعر بأنه سـوف 
تحاسـبينه أو سـوف تتغري نظرتك له بعد 
االعرتاف، فهو لن يتكلم وسريفض البوح.

أن ال تحاكميـه ال يعني أن توافقي عىل ما 
يقوله، وال يعنـي أن ليس لديك اقرتاحات، 
فالبـوح يف نظره هو الشـعور بقبوله عىل 
مـا هو عليه، وليس مـا تريدينه أن يكون، 
فكوني صبورة معه، أما إذا واجهت بوحه 
بسـيل من االنتقادات فأي شـخص سوف 

يتكتـم ولـن يبـوح أبـداً، خوفاً مـن أن ال 
يرضيك، امنحيه الفرصة ليشاطرك كالمه 
مـن غري نقد الذع، وأشـعريه بمدى أهمية 

ما يقول.
الرس الثاني: الثقة املتبادلة

يجـب أن يكـون هنـاك ثقـة متبادلة بني 

الطرفني، اسـتمعي جيداً ملا يقول، وعلقي 
بإيجابيـة، عندما يبوح لـك أحد ما بأرسار 
شخصية، قويل له مثالً ”حسناً، أنا قمت بما 
هو أسوأ من ذلك“ أو ”أنا فعالً معجبة بما 
قمت به“ ووضحي النقطة التي أعجبت به 
من الرس. أشـعريه أنـك يف صفه وانه ليس 

وحيـداً يف هذه التجربة، فهـذا ليس الوقت 
املناسب لتعليم الصواب من الخطأ، ولكنه 

الوقت املناسب لتكوني صديقة.
الرس الثالث : العودة إىل املايض

تشـعري  أن  للبـوح  الوحيـدة  الطريقـة 
الطرف اآلخر أنه مهما كان ماضيه ومهما 

قـال فأن راضية، فجميـع العالقات تكون 
متفاوتـة، وال توجد عالقة جيدة أو سـيئة 
باملطلـق، ومهما كان املايض سـيئاً، املهم 

هو الحارض.
الـرس الرابع: اسـتمعي و أنـت مطمئنة .. 

ثابتة وقوية
ليس من املسـتحيل الحصول عىل عالقة 
مخلصـة، فالكل يدعـي اإلخالص ولكن 
الحقيقـة أن القلـة مـن النـاس كذلـك، 
والكثـري مـن األشـخاص يشـعرون أن 
اآلخرين ال يتقبلـون الحقيقة بإخالص، 
فجمعينا يعتقد أن الخيال يجعلنا يشعر 
بالسـعادة لكن يف الحقيقة كلما واجهنا 
الواقـع كلمـا أصبحنـا أقـوى وأصلب، 
فاملقدرة عىل قبول اإلخالص من اآلخرين 
ينمـو ويزيد عندما نـدرك أن الحقائق ال 
تأتـي من تصديق اآلخريـن ولكن عندما 

نكون صادقني مع أنفسنا أوالً.
الرس الخامس: كوني صادقة مع نفسك

إنه سؤال قديم.. كيف نكون صادقني مع 
غرينـا إذا لم نكن صادقني مع أنفسـنا؟ 
الطريقـة األمثـل لجعـل الطـرف اآلخر 
يتكلـم هـو أن تكونـي رصيحـة، كوني 
طبيعية واقعية وناضجـة ومتكافئة ما 
بـني القبول والـدفء، والتقدمي الحلول 
الخاصة بك، بـل حاويل معرفة ماذا يريد 

الطرف اآلخر.
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 عنـد بـدء الطائـرة يف التحليـق 
يـرصخ األطفـال رصخـة تبـدو 
مخيفة يف البداية، خاصة إذا كانوا 
صغـاراً أو رّضعـاً، ويصبـح هذا 
الرصاخ جـزءاً من روتني الطريان 
عند اإلقـالع والهبوط. يرتبط هذا 
اإلحسـاس من عـدم االرتياح، أو 
األلـم، بالتغـري يف الضغط الجوي 
وراء طبلـة األذن يف منطقة األذن 
بعـض  األلـم  ويقـل  الوسـطى، 
اليشء مـع التثـاؤب والبلع حيث 
يقـوم جزء يعـرف باسـم أنابيب 
النفري بإعادة ضبط ضغط الهواء 

يف األذن الوسطى.
التغـري يف الضغـط  يحـدث هـذا 
الداخيل لإلنسـان سـواء كان عىل 
متـن الطائـرة، أو أثنـاء الغوص 
أو تسـلق الجبـال، لكن بالنسـبة 
لألطفـال ترتبـط هـذه التجربـة 

بركوب الطائرة.
عندمـا يـزداد الضغـط عـىل أحد 
جانبـي طبلة األذن يحـدث األلم. 
ويحدث التغري املسبب لهذا التغري 
يف الضغـط عنـد تحليـق الطائرة 

وهبوطها.

إذا كانـت أنابيـب النفـري ضيقة 
نسـبياً لـدى الطفـل قـد ال تعمل 
بشكل فّعال لتعديل ضغط الهواء. 
يحـدث ذلـك أيضـاً إذا كان لـدى 
الطفل انسداد بسـبب التهاب، أو 
مخـاط نتيجة عـدوى يف األذن أو 
بسبب نزلة برد، أو نتيجة انسداد 

الحمية وتورمها.

األلم الذي يشعر به الطفل مؤقت، 
وال يسبب مشاكل دائمة، وعادة ما 
يهـدأ الطفل خالل دقائق إذا كانت 
أنابيب النفري مفتوحة ألنها تقوم 

بتعديل ضغط الهواء رسيعاً.
إذا كان طفلـك مصابـاً بالتهاب يف 
األذن الوسـطى قد يويص الطبيب 
بتأخـري الرحلـة بالطائـرة لحـني 

شـفاء الطفل من العـدوى، حتى 
أثنـاء  الضغـط  ال يتسـبب تغـري 
التحليق يف تغيري يضغط عىل طبلة 
األذن ويمزّقهـا، أو يزيد إفرازاتها.
إليك بعض النصائـح لتخفيف ألم 
األذنـني عـىل الطفـل عند السـفر 

بالطائرة:
* اطلـب من طفلـك رشب الكثري 

من السـوائل عـىل متـن الطائرة، 
تجنـب الكافيني ألنه يزيد الجفاف 
كما أن هواء الطائـرة جاف، لذلك 

يعترب املاء أفضل السوائل.
* مضـغ العلكة أو مـّص الحلوى 
الصلبـة إذا كان طفلـك أكرب من 3 

سنوات.
* اصطحب معك زجاجة الرضاعة 
أو زجاجـة ذات مصاصـة، وتأكد 
من أن طفلك يجلس منتصباً أثناء 

الرشب من الزجاجة.
* يسـاعد التثاؤب إذا كان الطفل 

يستطيع القيام به مصادفة.
* عـىل الطفـل االسـتيقاظ أثناء 

اإلقالع والهبوط.
* إذا كان طفلـك يتنـاول أدويـة 
تحتوي مضادات للهستامني راجع 
الطبيـب بخصوص اسـتمراره يف 

تناول األدوية خالل السفر.
* يف بعض األحيان قد يسـتمر ألم 
األذنني لدى الطفـل لفرتة طويلة، 
عدة سـاعات مثالً، يف هذه الحالة 
الطفـل مسـّكن  يمكنـك إعطـاء 
لتخفيـف األلـم. إذا اسـتمر األلم 

أكثر من عدة ساعات .

ليس من املسـتغرب مالحظـة ردود الفعل 
العكسـية أو عـدم االحرتام أو السـخرية 
أو العدوانية أو السـلوك غري املناسـب من 
األطفـال يف مرحلة ما من الحياة، وخاصة 

يف مرحلة املراهقة.
يف بعـض األحيـان، يصبح األمـر مزعجاً، 
خاصًة عندما ترين مثل هذا السـلوك ألول 
مرة، أو عندما يأتي يف وقت ال يمكن توقعه! 
مهما كان الوضع، يصبح السـلوك مصدر 

قلق للوالدين وكل َمن حول الطفل. 
نقدم لك بعض األسـباب املحتملة التي قد 
تكون مسـؤولة عـن إثارة رد فعـل، يقلل 
فيها الطفل من احـرتام من حوله، وكيف 

يمكن العمل عليها:
تأثري املنزل

عدم احرتام الرشيك سـبب أكيد قد تقللني، 
وبشـكل رصيح احرتام رشيكك أو أي فرد 
آخر من أفـراد األرسة أو املجتمع يف وجود 
طفلك، ومن املحتمل جداً أن يلتقط طفلك 
سلوكك يف الالوعي، وسـتجدينه يطبقه يف 

أكثر األوقات غري املتوقعة.
التنمر أو الصدمة التي لم يتم حلها

قد يواجه طفلك التنمر يف املدرسة أو يكون 
منزعجـاً من صدمة لم يتـم حلها تعود إىل 
سنوات صغره، مثل األحداث التي لها تأثري 

سـلبي عىل احرتام الذات، ويمكن أن تؤدي 
إىل سـلوك غري محرتم بمـا يف ذلك الرصاخ 
والرد لضمـان عدم تعـدّي اآلخرين عليه، 

وهذا غالباَ يأتي يف غري سياقه الصحيح.
التأثريات السيئة يمكن أن تشمل التأثريات 
السـيئة دائرة األصدقاء املشـاغبني حيث 
ينخفض الذكاء العاطفي وينشغل الطفل 
بسـلوكيات مؤذية وردود فعل عكسـية ال 

تتضمن االحرتام لآلخرين.
كيف تعالجني قلة احرتام طفلك ملن حوله؟ 

كيف تعالجني قلة احرتام الطفل؟
1 - حددي األسـباب الكامنة وراء سـلوك 
طفلـك املضطـرب، مـن الـرضوري حـل 

املشكالت التي تؤدي إىل هذا السلوك.
ترصفاتـك،  عـن  مسـؤولة  كونـي   –  2
والتزمي بما تعظني به، هكذا سـيحرتمك 

طفلـك تلقائًيـا ويقلد سـلوكك. ال تعطي 
مثـًال مواعظ عـن احرتام وقـت اآلخرين، 

وأنت ال تتمكنني من االلتزام بموعد.
3 – امنحـي طفلـك جزءاً مـن وقتك، فلن 
تعريف الحالة التي يعيش فيها حتى تجليس 
معه بسالم وتتحدثي معه خالل يومه. هذا 

أيضاً يجعله يشعر بأنه محبوب ومهم.
4 - - كثريا ما يقال إن الصرب أرق أشـكال 
الحـب. لتوضيـح ذلـك، يجـب تجنـب أي 
مقارنات أو محادثات تجعل طفلك يشعر 
بأنـه ”أقـل“ مـن طفـل آخـر، إن التحيل 
بالصـرب معهم أثناء معالجتـه هو مفتاح 

التغيري.
5 - عـىل الرغـم مـن أن معظـم الناس ال 
يزالـون يعتقدون أنـه ال ينبغي التفكري يف 
العالج إال إذا كان املوقف شـديد الخطورة، 

إال أنه ليس صحيحاً.
 يمكن ألي أم بغض النظر عن مدى تفاهة 
املشـكلة التي تواجهها مـع طفلها، طلب 
املساعدة املهنية كي تعمل عىل تغيري طباع 

طفلها الحاد.
6 - عندمـا تريـن التغيـري، أو تالحظـني 
التقـدم، فمـن الـرضوري تشـجيع هـذا 
السلوك من خالل مدح الطفل، كي يثق بما 

يفعله ويحفزه عىل ممارسة املزيد منه.
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تعتـرب الــ (ماسـكارا) إحدى 
التي  التجميل األساسية  أدوات 
فتـاة،  كل  عنهـا  تسـتغني  ال 
ولكن جـاءت التحذيرات األكرب 
للـرضار التي قـد ترتكها عقب 
واليومي  املتواصل  االسـتعمال 
(الصيـد  بمتالزمـة  لإلصابـة 

املخاطي).
كشفت طبيب العيون (أنتوني 
إزالـة  عـدم  بـرضورة  يـون) 
الخيوط املخاطيـة التي تصدر 
من العني، عقـب إزالة املكياج، 
والتـي صبغت باللون األسـود 
بفعل لون املسكارا الذي يتجمع 

يف زاوية العني الدمعية.
وحذرت (يون) من االسـتمرار 
املخاطيـة  الخيـوط  بسـحب 
أو  األذن،  أعـواد  باسـتخدام 
األصابـع لـدي عـدد كبـري من 

الفتيات، فكلما سـحبت أكثر، 
استمرت يف العودة. 

وأوضحـت (يـون) السـبب يف 
إنتـاج املزيد مـن املخاط يف كل 
مـرة هـو أنـه يف كل مـرة يتم 
إزالته، تصبـح العني متهيجة، 
وحمـراء وتعاني مـن الجفاف 
يف العيـون باألخـص يف فصـل 

الشتاء.

مـن  أنـه  (يـون)  وكشـفت 
هنـاك  يكـون  أن  الطبيعـي 
القليـل مـن املخـاط يف العني، 
يشـبه  الـذي  التناسـق  لكـن 
الخيـط قـد يرجـع إىل حـاالت 
أخـرى، فإمـا أن يكـون ناتًجا 
امللتحمة، بسـبب  التهـاب  عن 
اإلصابة  بحساسية أو بكترييا 

أو فريوس. 

حذرت يلينا تساريفا، املختصة 
يف طـب األعصاب وعلوم النوم، 
مـن أن الوضـع غـري الصحيح 
أثنـاء النـوم يمكن أن يسـبب 
عدم الراحة ويسـهم عىل املدى 
الطويـل يف اإلصابـة بأمـراض 

خطرية.
ونوهـت بـأن النـاس غالبا ما 
يعتـادون عـىل النـوم يف نفس 
الوضع، لكـن يف بعض األحيان 
قـد يرض ذلـك بصحتهـم. عىل 
سـبيل املثال النـوم بالوضعية 
الجانبية هـي األكثر فائدة من 
الضغط  لكن  الطبيـة،  الناحية 
عىل الجانب األيرس من الجسم 
يمكن أن يؤثر سـلبا عىل حالة 
بأمـراض  املصـاب  الشـخص 
القلـب، لذلـك مـن األفضل له 

النوم عىل جانبه األيمن.
وأضافت الطبيبة: ”االسـتلقاء 
عـىل الجانب يعتـرب أفضل من 
الفيزيولوجية ويجب  الناحيـة 
أن ينـال األفضليـة أثناء النوم. 
خـالل النـوم بهـذه الوضعية، 
تجـري برسعـة أكـرب عمليـة 
التخلص من املنتجات األيضية. 
من حيـث املبدأ، يمكنـك النوم 

وعـىل  األيـرس  الجانـب  عـىل 
فالقفـص  األيمـن،  الجانـب 
الصدري يحمي بشـكل متساو 
ولكـن  الجانبـني.  كال  عـىل 
النـوم عىل الجانـب األيرس غري 
مسـتحب للذيـن يعانـون من 
مشـاكل مع القلب، عىل سبيل 
املثـال مـن القصـور يف القلب 

والرئتني“.
وال يجـوز النوم عىل الظهر من 
جانب الذين يعانون من تراجع 
اللسـان الـذي يسـبب توقـف 
التنفس مؤقتا أثناء النوم، وهو 

ما قد يتجىل يف الشخري.

أن  عـىل  الطبيبـة،  وشـددت 
النـوم عـىل البطن هـو األكثر 
رضرا للصحة، ألنه قد يتسـبب 
بمشـاكل يف العمـود الفقـري. 
عند النوم بهذا الشـكل، تنشـد 
العضالت بشـكل قوي  بعـض 
وتعانـي بعضهـا مـن فرط يف 
التوتر، وهذا يمكن أن يؤدي إىل 
ألم يف الرقبة والرأس يف الصباح. 
أن  املوضـوع،  يف  مـا  وأخطـر 
عـادة النوم عـىل البطن يمكن 
أن تـؤدي إىل تعطيـل عمليـات 
الغذائـي وإثارة تطور  التمثيل 

مرض الزهايمر.

x˝ÿ€a
املقادير :

عجينة الكالج: 12 حبة
القشطة: 1 كيلو (طازجة)

حليب: نصف لرت (طازج)
الرغبـة  حسـب  حلبـي:  فسـتق 

(للزينة)
سكر: كوبان (القطر)

املاء: كوب (القطر)
ماء الزهر: ملعقة (القطر)
ماء الورد: ملعقة (القطر)

ملعقـة  ربـع  الليمـون:  عصـري 

(القطر)
طريقة التحضري

1. تفرد عجينة الكالج عىل طاوله 
القشـطه  وتضـاف  التحضـري 
يف  غـرام   80 حـوايل  الطازجـة  
وسـط العجينـة  وتغلـق العجينة 
من اليمني واليسـار وتلف بشـكل 
مسـتطيل. وتلـف باقـي الكميـة 

بنفس الطريقة.
2. يف وعاء يسكب الحليب الطازج 
ثـم تغمس قطع الـكالج بالحليب 

ملـدة نصـف دقيقـة وتقـىل بزيت 
حامـي حتـى تحمـر وتأخـذ لونا 
ذهبيـا. ترفع قطع الـكالج املقلية 
من النـار وتضاف إىل القطر البارد 

وترتك ملدة عرش دقائق.
3. تصفى قليال من القطر وتزيني 

بالفستق وتقدم ساخنة.
4. القطـر: يوضـع السـكر واملاء 
عىل النار ويرتك ليغيل قليال يضاف 
عصري الحامض وماء الزهر والورد 

ويرتك عىل حده ليربد.
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كلنـا نعـرف أهميـة النظـام يف الحيـاة، 
يف  يكمـن  حياتنـا  يف  التنظيـم  ومفتـاح 
شـخصياتنا املختلفـة، والتي قد تسـاعد 
أو تعـوق املقـدرة عىل التنظيـم يف حياتنا 

الخاصة والعملية.
االختبار:

1. كيف تتذكرين تواريخ أعياد ميالد أفراد 
عائلتك وأصدقائك؟

A- تكتبينهم يف تقويم الهاتف.
B- تحتاجني اىل شخص ليقوم بتذكريك.
C- تحفظني جميع التواريخ يف ذاكرتك.

2. خزانة مالبسِك:
A- منظمة جداً.

واالكسسـورات  باملالبـس  مليئـة   -B
واألحذية.

C- مليئـة باملالبـس معظمها لـم تقومي 
بإرتدائها بعد، واملالبس التي ترتديها عادة 

ملقاة عىل الكريس.
3. عندما تذهبني اىل السوبر ماركت:

A- تأخذيـن معـك ورقـة مكتـوب عليها 
متطلبات البيت.

B- تشرتين ما تحتاجني ليومني.
C- تتمشـني بـني الرفـوف وتشـرتين ما 

تعتقدين بانك بحاجة اليه.
4. ما هو حال درج الكراكيب الخاص بِك؟

A- ال أملك درج للكراكيب.
B- أستخدمه لالغراض املتفرقة.

C- ممتلئ باألغراض ويصعب فتحه.
5. عندما تبحثني عن مفاتيحك:

A- تعرفني مكانهم فوراً.

B- تبحثني يف عدة أماكن.
C- تقضني وقتا طويال يف البحث عنهم.

6. الحقيبة التي تستخدمينها يومياً:
املحفظـة  وتسـع  الحجـم  صغـرية   -A

والهاتف واملفاتيح فقط.
B- متوسطة الحجم.

C- كبرية الحجـم وتحتوي عىل العديد من 
األغراض.

7. أي مـن األغـراض التالية قد تشـرتينها 
من محل لبيع املستعمل:

A- أجهزة الكرتونية.
B- قطعة اكسسوارات.

C- أغراض أنتيك للمنـزل.
النتيجة:

:A اذا كانت أغلب اجاباتك -
أنـِت متطلعة ومتحكمـة يف جميع جوانب 
حياتك مـن حيث العمـل واألرسة وحياتك 
الشـخصية، كما أنِك منظمـة يف حياتك اىل 

أبعد الحدود.
:B اذا كانت أغلب درجاتك -

اللحظـة،  عيـش  وتحبـني  مبدعـة  أنـِت 
تشـعرين الحمـاس للمواضيـع التي تثري 
اهتمامـك فقط، ولديـِك كثري مـن األمور 

واألعمال املعلقة.
:C اذا كانت أغلب درجاتك -

أنِت أمرأة عاطفية مولعة بالتأمل وتحبني 
االحتفاظ بجميع األشاء واألغراض الزائدة 

التي تذكرك بأوقات مميزة من حياتك.

يرضب للشـخص الذي يبخس الناس حقهم ويجعل من باطله 
حقا فرضه عليهم ، لؤما منه وبهتانا . 

أصلـه: أن رجـال كان قد أقـرض جحا بعض املـال ألجل معني . 
فلما حان موعد سـداد الّدين لم يكن مع جحا من املال ما يسّدد 
به دينه . فاعتذر للرجل ، وعنّي له موعدا آخر للسداد . فلما عاد 
الرجـل يف املوعد املعنّي لم يسـتطع جحا أن يفي له بما وعده به 
، لضيـق ذات يده ، فـراح يماطل الرجل ويعـده مواعيد أخرى . 

واستمر الحال هكذا زمنا طويال حتى كّل الرجل ومّل . 
ويف ذات يـوم جـاء الرجل إىل بيت جحـا يطالبه بسـداد الّدين ، 
فخـرج إليه ولـده ، وقال لـه : (( والدي يقرؤك السـالم ويقول 
لـك : أن بجـوار بيتنا أكواما كثرية من الشـوك ، وأن رعاة الغنم 
كثـريا ما يمرون بأغنامهم من ههنا ، فتحتـّك فراء تلك األغنام 
بتلك األشـواك ، فينزع منها بعض الصوف فيعلق بالشوك . وقد 

أمرنـي والـدي أن أجمـع ذلك الصـوف العالق بالشـوك كل يوم 
وأحتفظ به حتى يصبح كمية كبرية فنعزله وننّظفه ونمّشطه 
ونغزلـه ونلّفـه عىل الدوالب ، ثـم نحيكه عباءة كبـرية ، متقنة 
الصنـع ، ناعمة امللمـس ، فنبيعها بثمن عـال ، ونفي لك حقك 
مـن ذلك الثمن )) . ولم يكد الرجل يسـمع ذلك الكالم حتى راح 
يضحـك عاليا وهو يفحص األرض برجليه ، حتى اسـتلقى عىل 

ظهره من شدة الضحك . 
ملـا عاد جحـا إىل بيته ، أخربه ولده بقدوم الرجـل الدائن ، وماذا 
قـال له ، وكيف رشح له األمـر رشحا كافيا حتى فحص األرض 
بقدميـه . فقـال جحا : معلوم يضحك ... إذا (( فلوسـه صارت 
بجيبـه ... ليـش مايضحـك ؟ )) . ذاع ذلـك الخرب بـني الناس ، 
فضحكـوا من قـول جحا وعجبوا مـن فعله ، ورثـوا لحال ذلك 

الدائن املسكني. وذهب ذلك القول مثال.
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-للتخلـص من النمل : ضع قرش الخيار يف املكان الذى يخرج منه 
النمل.

-للحصول عىل مكعبات نقية من الثلج ... إغيل املاء أوالً ....
-لجعل املرايا تلمع ... إمسحها بالسبريتو ....

-لنـزع العلكة عن املالبـس ... ضع الثياب يف مجمـد الثالجة ملدة 
ساعة...

-لتبييـض املالبـس ...ضعها يف مـاء مغيل مضافـًا إليها رشيحة 
ليمون ملدة عرش دقائق ، ثم اغسليها.

- إلعطاء الشعر ملعاناً... أضف ملعقة صغرية من الخل للشعر ثم 
اغسله جيداً .
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ما استراتيجية التنظيم الخاصة بك؟

فلوسه صارت بجيبه ... ليش ما يضحك 

ما الجحيم الحقيقي؟

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
الـكال منحبــــــــكـم البخـت  منـه ضعيـف 
حبكـم مـن  املـاي  ونـروم  عطاشـة  واحنـه 
حبكـم مـن  ورود  كلبنـه  الزرعنـه  واحنـه 
اندفـن الليـايل  بيـه  كطـن  دليـيل  واصبـح 
وتظـل جـروح تنـــــــــــــــــدي وايندفن
واندفـن مـات  املرسـل  ان  خـرب  جاكـم  ان 

حبـــــــكـم  مـن  يازيـن  متـت  ترانـي  اعلـم 
- - - - - - - - - - - - -

احبـاب كلبـي ارحلـو ولغرينــــــــــه دارهـم 
دارهـم الوكـت  عنـي  السـبب  شـنوه  مـاادري 
مـن شـالو باليـل عـكيل والكلـــــــــب دارهم
سـهران مـايل ونيـس بـس النـــــــجـم ينعـد
مطعـون بوسـط الكبد عنـدي الـــــــــم ينعد
واللـه لـوال الزمـان الراحـيل ينعـــــــــــــاد

لعـوف االهـل وسـكن قـــــــــــــرب دارهم 

الكوفة  وايل  عىل  طباطبا  ابن  انتصار   -  815
من قبل املأمون بعد أن استفحل أمره خاصة 
إال  إليه  واألعراب  الكوفة  أهل  انضمام  بعد 
واستمرت  انتصاره،  صبيحة  فجأة  تويف  أنه 
قىض  أن  إىل  أمرها  وعظم  بعده،  من  حركته 

عليها العباسيون.
عمومية  إنارة  أول  تشغيل  بدأ   -  1776
بمدينة  املتحدة  الواليات  يف  الطبيعي  بالغاز 

بالتيمور.
يهزم  باشا  عمر  العثماني  القائد   -  1855
شبه  يف  جوزلوفا  معركة  يف  الرويس  الجيش 

جزيرة القرم الواقعة حاليا يف أوكرانيا.
هاتفية  شبكة  أول  يف  العمل  بدء   -  1878
18 هاتف وذلك  بالواليات املتحدة مكونة من 

يف مدينة سان فرانسيسكو.
1933 - صدور العدد األول من مجلة نيوزويك 

األسبوعية األمريكية.
1938 - بدأ أول عرض للتلفزيون امللون عىل 
الجمهور يف لندن الذي اخرتعه األسكتلندي ج. 

بريد عام 1928.
1948 - اغتيال اإلمام يحيى حميد الدين إمام 
اليمن وذلك بعد عودته من زيارة منطقة بيت 
الثوار  من  مجموعة  له  كمن  حيث  حارض 

وأطلقوا عليه النار مما أدى إىل وفاته.
العراقي  والنواب  األعيان  مجلس   -  1958
امللك  وقعها  التي  االتفاقية  عىل  يصادق 
العراقي فيصل الثاني وامللك األردني الحسني 
بن طالل إلنشاء اتحاد بني البلدين تحت اسم 

دولة االتحاد العربي.
لرصد  صناعي  قمر  أول  إطالق   -  1959
وزنته   2 فانكارد  اسم  يحمل  والذي  الطقس 

9.8 كيلوجرامات.
لصالح  يصوت  الربيطاني  الربملان   -  1972

االنضمام إىل السوق األوروبية املشرتكة.
العربي عىل  املغرب  اتحاد دول  - قيام   1989
يد زعماء الدول العربية املغاربية والذي تضم 

ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا، املغرب.
جايا  إريان  منطقة  يف  زلزال   -  1996
ريخرت  مقياس  عىل   8.2 بقوة  بأندونيسيا 
 423 وإصابة  قتيل   108 سقوط  إىل  يؤدي 
حدثت  ضخمة  أرضار  وحصول  شخص 
بسبب تسونامي صاحب الهزه وصل إرتفاعه 

إىل أكثر من 7 أمتاِر يف العديد من املناطِق.
عن  استقالله  يعلن  كوسوفو  إقليم   -  2008
الحكومة  رفضته  الذي  األمر  وهو  رصبيا 
الرصبية املركزية، وقد أيد االستقالل الواليات 
يف  األوروبي  اإلتحاد  دول  من  وعدد  املتحدة 

حني رفضته روسيا بشدة.
خط  فكرة  صاحب  ماجينو،  أندريه   -  1877
عىل  فرنسا  أقامته  الذي  الدفاعي  ماجينو 
حدودها مع أملانيا خالل الحرب العاملية األوىل، 
توىل وزارة الحرب يف الحكومة الفرنسية أكثر 

من مرة.
اللبناني  الجيش  قائد  ميشال عون،   -  1935
األسبق، ورئيس الحكومة اللبنانية يف 1988 - 

1990، وزعيم التيار الوطني الحر.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
أبـــــــراج

 االبتعـاد عـن املشـكالت يسـاعدك عـىل الرتكيز 
أفضل.

 فحافظ عىل هذه الوترية بعض الترصفات الصبيانية 
لن يكون ملصلحتك، وقد يزعج الرشيك كثرة الضغوط 
سـيئة جـداً، والبحث عـن الراحة هو الحل األنسـب 

لذلك

 أخبار ساّرة وانفراجات مهّمة تطال الوضع املهني 
يف الدرجـة األوىل. تتحّمس لكل مـا هو جديد وجريء 
تّرصفاتك اسـتفزازية، بحيث ال تعجبك إطالًقا تحركات 
الحبيـب وال تقتنـع باألعـذار التـي ُيقّدمها بعض النشـاط 
الفكري أو الجسـدي بني يوم وآخر ال ينعكس إال إيجاباً عىل 

نفسيتك وصحتك.

وال  أبعاد،  وذات  خطرية  مسألة  الرأي  يف  التفّرد   
طبيعة  عىل  سلباً  سينعكس  ذلك  كان  إذا  سيما 
العالقة مع الزمالء الفكرة التي تكّونت عند الرشيك، قد 
تدفعه إىل القيام بخطوات غري مدروسة، فسارع إىل توضيح 
األمورالتخفيف قدر املستطاع من ساعات العمل، ومضاعفة 

ممارسة الرياضة قرار صائب

 ال يسـمح هذا اليوم بارتكاب األخطاء ألّنك بذلك تعرّض 
نفسـك لخسـارة الفرص الثمينة املقبلة. لذلـك حاول قدر 
اإلمـكان إنجاز كل مـا عليك انجازه عىل نحو صحيح وسـليم 
أطلب املسـاعدة إذا شـئت، وضع كربياءك جانباً! تسـعى لرتسـيخ 
العالقـة بالرشيك، ونجاحك يف تحقيق ذلك مرتبط بمدى قدرتك عىل 
إقناعـه بجديتك ال تتهاون يف بعض املسـائل الصحية، وحّكم عقلك 

يف حلها

 أخلق الظروف املناسبة يف حياتك، لكن سيطر 
عىل انفعاالتك وغضبك وترسعك تسـيطر الغرية 
واملناكفـات العاطفيـة وتخاف عـىل عالقة ما من 
االنهيـار بـادر إىل اختيـار مكان صالح للقيام بسـاعة 

ميش فيه صباحاً

 بادر اىل تكثيـف التحركات االجتماعية، فهو يوم ممّيز 
يسـلّط األضواء عىل قدراتك اإلبداعية واإلنسـانية، ولعلك 
تنـال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك إذا كنت عازًبا أعترب 
هذا اليوم مالئماً إلعادة النظر يف استمرارية عزوبيتك. فأنَت مقبل 
عـىل مرحلة مهّمـة وديناميكة مـن حياتك ال تكـن من أصحاب 

القرارات الضعيفة، وال سيما حني يتعلق األمر بوضعك الصحي

تراكم املشكالت يف العمل قد يؤدي اىل مواجهة مع 
اآلخرين، فسـارع إىل تخّطي ذلك لرتتاح أكثر قد تمّر 
العالقـة بالرشيك بفرتة اختبار غـري معلنة، فكن أكثر 
حـذراً وخصوصاً أن الخطـأ حالياً ممنـوع انتبه إىل نوعية 
أكلـك، واحرص عـىل تنـاول الخايل مـن الدسـم والدهون 

والنشويات. 

 التفاؤل وااليجابية يفتحان الكثري من االبواب، 
وهذا يضمن لك مسـتقبالً زاهـراً الرشيك يبحث 
عن املسـتقبل، فيما تكتفي بالتسـلية وهنا يظهر 
سـبب الخالف الراحة رضورية بني وقت وآخر، فحاول 

ان تجد الوقت املناسب لذلك

 مهمـا حـاول بعضهـم تشـويه صورتـك، فإّنهـم لن 
يتمكنـوا مـن ذلـك، فرصيـدك الكبرييحرمهـم تحقيق 
مبتغاهم قد تخرس الرهان مع الرشيك، لكن عليك الرتيث ثم 
انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو األفضل كن 
عنيداً ومتشـبثاً بكل ما يعود بالفائدة الصحية، وبرهن للجميع 

حسن قرارات    

 تكون الحركة كبرية، وتكون مستعداً ألخذ املبادرة 
وخوض تجربة جديدة. تبدو األمور واضحة وشفافة، 
ويسـهل عليـك اتخـاذ القـرار ال تضعـف أمـام بعـض 
املشـكالت الصغرية التـي يثريها األعـداء يف وجهك واجههم 
وتغلب عىل نياتهم السـيئة وضعك الصحـي بني الجيد وغري 

الجيد، الحل بيدك أنت وحدك.

قـد تربح قضيـة أو جائـزة، وربما تحصل عـىل تقديرأو 
ومكافـأة. تحصـل عىل منصـب جديـد أو رشوط أفضل يف 
العمل أو عروض مهمة أو عقد يجعلك فخوراً بنفسك قد تعيش 
مخاوف من عدم القدرة عىل إنجاح عالقتك العاطفية. تبدو قلقاً أو 
تضطر اىل مسـايرة الرشيك، وربما تجابهـه رافضاً ترصفاته معك 
تـرتّدد املراجع املؤثرة يف دعمك بعد مراحـل طوال، فتخضع لضغط 

كبري وتواجه بعض االضطرابات الصحية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تميل اىل توسـيع رقعة نشاطاتك فاملشـاريع الكثرية 
والنشـاط موجـود. خالفات حـول مرياث قـد تتطور. 
أخبـار بعيـدة تحمـل البهجة لـألرسة عالقتـك العاطفية 
سـتكون مميزة ، السـفر سـيكون مرشوعـك املفضل بحيث 
سـتندفع نحو أفٍق جديدة لتوسـيع أعمالك انتبه إىل صحتك وال 

تجعل كل يشء يرتاكم عليك بصورة مفاجئة 

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات االفقية
1. إحدى زوجات هارون الرشيد - من رموز النازية.

2. منع - من بحور الشعر العربي.
3. قرب - قلب كرمبيط - للنصب (م).

4. بخيل (م) - حرب.
5. أداة نصب - فقد الحركة (م) .

6. املنيع (م) - يف العود (م).
7. يتـوّىل األمـر - إحـدى البلـدات التابعـة لقضـاء جزين 

بلبنان.
8. تبنّي و تجاهر.

9. يقطع رؤوس أظافره - وضع اإلناء عىل فمه - نُدر (م)
10. من أيام األسبوع - من املعادن.

الكلمات العمودية
1. مـن الكواكـب السـيارة - حالـة مرضية تحدث بسـبب 

انخفاض تركيز الهيموغلوبني عن املستوى الطبيعي.
2. ترك مكانه - من الفواكه (م) - كثري الكالم (م).

3. يثني - ال يجتمع إالّ للتفريق (م).
4. يسافر - يف البيضة.

5. أم الزوج - اشتدت خصومتها.
6. ”أمري“ الغابة - وثيقة اعرتاف باملال املقبوض.

7. غم -  رثى امليت.
.- تقرتب - حرف مكرر.

9. عطش شـديد (م) -  أضخم الحيوانات عىل وجه األرض 
(م).

10. جواب - من األنبياء عليهم السالم (م) - رجل دين.
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حلم أحدهم أنه مات فوجد نفسه 
يف مكان جميل جداً محاط بكافة 
وسائل الراحة والجمال التي حلم 

بها. 
وفجـأة اقـرتب منه رجـل يرتدي 
مالبـس بيضـاء وقال لـه: ”يحق 
لك أن تحظى بكل مـا تتمناه: أي 
نـوع مـن أنـواع الطعـام واملتعة 

والرفاهية.“
فافتتـن الرجل بتلـك األمور وقام 
بـكل يشء كان يحلـم بـه طـوال 
حياتـه. وبعد عدة سـنوات مليئة 
ذي  الرجـل  عـن  بحـث  باملتـع، 
املالبـس البيضاء وقال لـه: ”لقد 
جربـت كل يشء تمنيته. أريد اآلن 
أن أعمل كي أشـعر أني شـخص 

مفيد وفاعل.“
فأجابـه صاحب الـرداء األبيض: 
”أعتذر ذلك هو األمر الوحيد الذي 
ال أسـتطيع تقديمـه لـك ال عمل 

هنا“.
فقـال الرجـل بغضب: ”كـم هذا 
مريـع! عيل أن أقيض وقت الخلود 
هذا وأنا أموت من الضجر! أفضل 
الجحيـم ألـف مرة عـىل أن أكون 

هنا!“.
فجـاء له ذلك املخلـوق ذو الثياب 
البيضاء وقال له بصوت منخفض: 

”وأين تظن نفسك إذاً؟“.
الحكمـة : الحياة مـن دون عمل 
مفيـد هـي الجحيـم الحقيقي يف 

هذه الدنيا.



الفنان  برئاسة  مرص،  يف  املوسيقية  املهن  نقابة  قررت 
عمر  الشعبية  املهرجانات  مطرب  وقف  شاكر،  هاني 
النقابة ونقيب  الغناء بعد ترصيحات ضد  كمال، عن 

املوسيقيني.
وجاء قرار مجلس نقابة املهن املوسيقية بإيقاف عمر 
كمال بعد ترصيحاته عىل الفضائيات التي هاجم فيها 

تحديد  حتى  إيقافه  وسيتم  شاكر،  هاني  النقيب 
موعد للتحقيق معه بنقابة املهن املوسيقية.

@—‹flD@äÏóm@çÌç»€a@áj«@bÓ„Ü
C2@ÅaáæaDÎ@Cãé
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الزغبي  ونوال  كرم  نجوى  النجوم  ظهر   
يغنون سويا،  ووليد توفيق يف مقطع قصري 
وكشفت نجوى عن املقطع من خالل حساب 
إنستجرام الخاص بها، وعلقت عليه بـ «مع 
نوال  الذهبية  والنجمة  توفيق  وليد  األستاذ 

الزغبي لقاء صدق ووفا «.
الزغبي من  يف حني ردت عليها املطربة نوال 
الخاص بها قائلة  االنستجرام  خالل حساب 
بتشع  ليل  الغنية   شمس  أحىل جمعة مع   »
العربي وليد  والنجم  جمال وطيبة وهضامة 
توفيق رمز االخالق والذوق والتاريخ العظيم 
تجمعه  صورة  توفيق  وليد  نرش  حني  يف   ،»
ان  تعليق، حيث وجد  مع نجوي ونوال دون 

الصورة ابلغ تعليق عىل لقائهما .
اللبنانية  النجمة  تتعاون  آخر،  جانب  وعىل 
من  كل  مع  جديدة  أغنية  يف  الزغبى  نوال 
الشاعر محمود عليم وامللحن عمرو الشاذىل 
أن  املقرر  ومن  الخرضى،  عمرو  واملوزع 

تحمل طابعا جريئا.

حلت النجمة هند صربي ضيفة عىل برنامج 
عن  وتحدثت  يوتيوب،  عىل   sAbtalk

الشخصية  حياتها  حول  أمور  عدة 
والعائلية وكذلك الفنية، وكشفت 
حياتها  عن  جديدة  أرسار  عن 

وطفولتها وعالقتها بزوجها.
تذكرت  الربنامج،  وخالل 
يف  طفولتها  صربي  هند 

بوالديها،  وعالقتها  تونس 
من  تعاني  كانت  إنها  وقالت 

طفولتها  يف  سلبية  عادات  عدة 
سلبية  بطريقة  والدتها  حديث  مثل 

معها، ولكنها تفهمت األمر بعدما كربت، 
عدم وجود فرصة  بسبب  العادة  تلك  أن  واعتربت 

وعاداتهم،  ترصفاتهم  بتحليل  والديها  لجيل 
انها  وأكدت  عليهما،  تشفق  هي  لذلك 
عالجت هذا األمر مع والدتها وأصبحت 
ضيق  لها  يسبب  ما  عن  لها  تعرب 
بدون خوف.وتحدثت هند صربي يف 
الربنامج أيضا عن مسلسلها األخري 
«البحث عن عال»، وقالت: إن العمل 
عملها  بسبب  لها  تحٍد  بمثابة  كان 
املنصة ألول مرة كمنتجة وليس  مع 
ممثلة فقط، لذلك استغرق األمر منها 
كثرياً مما تسبب يف تقصريها بحق بناتها، 
لذلك شعرت - كما تقول - بالذنب ألنها أقل 
فرتة رأيت فيها بناتي، لذلك اعتذرت لهن وحاولت 

الحديث معهن عن رغبتها يف تحقيق أحالمها يف العمل.

ما بني التصوير والربوفات تواصل 
الفني  نشاطها  نورهان  الفنانة 
هذه األيام حيث تشارك يف بطولة 
العمل املرسحي «الحفيد»، لتجسد 
إحدى بنات « زينب « التي تقدمها 
الفنانة لويس، وتواصل الربفات عيل 
املرسح القومي بشكل مستمر مع 
.نورهان  املنصور  يوسف  املخرج 

 » الرمضاني  املسلسل  أيضا  تصور 
يوترين « مع املخرج سامح عبد العزيز 
ريهام  وبطولة  سالمة  أيمن  وتأليف 
وصفاء  الحميد  عبد  وتوفيق  حجاج 
قاسم.مرسحية  وكريم  الطوخي 
العروسة  أم  روايتي  عن  «الحفيد» 
الكبري  األديب  تأليف  من  والحفيد 
وتدور  السحار،  جودة  الحميد  عبد 

كالم  سيطرة  حول  األساسية  فكرتها 
الناس عىل حرية اإلنسان واختياراته، 
ويتضح ذلك من خالل شخصية زينب 
حًيا  نموذًجا  يعتربوا  الذين  وأوالدها 
من  وتحوالته  املرصي  املجتمع  يمثل 
الحديث،  العرص  وحتى  الثمانينات 
إطار  يف  القضية  يناقش  والعرض 

كوميدي اجتماعي ساخر.

الكويت  الحفالت لفرتة طويلة يف  بعد توقف 
أن  يبدو  كورونا،  فريوس  جائحة  بسبب 
القادم سيشهد انطالقة قوية لنجوم  الشهر 
العربي عىل خشبة مسارح  الوطن  يف  الغناء 

الكويت.
بعد إحيائهما أكثر من حفل غنائي معاً ضمن 
أن  يبدو  الرياض،  موسم  حفالت  فعاليات 
أصالة وماجد املهندس سيكونان ضمن نجوم 
أوىل حفالت الغناء يف الكويت، حيث يرتدد أن 
الحفالت  تلك  يف  للمشاركة  تفاوضاً  هناك 
شهر  خالل  لتنطلق  حالياً  لها  ُيحّرض  التي 
شمة  من  كّل  يكون  أن  عىل  القادم،  مارس 
حمدان وراشد املاجد وفرقة ميامي الكويتية 
وبدر الشعيبي ضمن نجوم الحفالت األوىل يف 
الكويت خالل خريطتها الغنائية القوية التي 
تعود بها الكويت مجدداً للحفالت الجماهريية 

بعد غياب ما يقرب من عامني.
مشددة  ستكون  الحفل  رشوط  أن  علم  وقد 

قد  يكون  أن  من  بد  ال  فالجميع  للجمهور، 
يسمح  ولن  الفريوس  تطعيم  عىل  حصل 
للدخول ملن لم يحصل عىل التطعيم حتى إذا 

معه تذكرة الدخول للحفل.

الوقائية لكل  تجري كل االستعدادات  وحالياً 
جاهزة  لتكون  الشهرية  الكويت  مسارح 
الستقبال نجوم الغناء بالوطن العربي بداية 

من منتصف الشهر القادم كموعد مبدئي.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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توقعـت صحيفة دييل ميل الربيطانية حـدوث هزة يف النظام امللكي بعد نرش 
مذكـرات األمـري هـاري يف وقت الحـق هذا العـام.ورصح أصدقـاء مقربون 
مـن األمري هـاري عن قلق العائلـة امللكية من املذكرات التـي حصل مقابلها 
دوق ساسـكس عـىل 14.7 مليون جنيه إسـرتليني، خاصـة أن كاتبها جي 
آر مورينجر، قال إنها سـتكون كشف حسـاب لجميع املغامرات، والخسائر 
ودروس الحيـاة التـي عاشـها هاري مع عائلتـه، والتي سـاهمت يف تكوين 
شـخصيته الحالية.وحـذر أصدقـاء األمـري هـاري مـن أن كتابـه املحظور 
سيكشـف عن مشـاعره الحقيقية تجاه زوجة والده كاميال ومن املرجح أن 
”يهـز النظام امللكي حتى جوهره“، حسـب ما ذكرتـه صحيفة ”دييل ميل“ 
الربيطانية.وأخـرب صديق مقرب من األمري هاري الصحيفة بأن عالقة هاري 
بزوجـة أبيه كاميـال ما زالت عالقة فاترة، قائال: ”عـىل الرغم من أن العالقة 
بينهما كانت متوترة يف البداية ثم اسـتقرت، إال أنها اسـتقرت فقط من أجل 
إظهـار وحدة العائلة امللكية أمام العالم، وليـس ألن العالقة بينهما أصبحت 
جيدة، فهاري وويليام لم يكونا يوما قريبني من كاميال، وليسـا قريبني منها 
اآلن كذلك“.ووفقـا ملا ذكره موقـع صحيفة ”مـريور“ الربيطانية فإن أفراد 
العائلة امللكية وقعوا يف صدمة عندما اكتشفوا أن األمري هاري كتب مذكراته 
يف الرس ملدة عام كامل، كما شـعروا بالقلق من ترصيحات أصدقائه لوسـائل 
اإلعـالم، حيث ذكر أحدهم: ”إذا كانت العائلـة امللكية تعتقد أن هاري أصبح 
شخصا لينا، فلينتظروا حتى ُتنرش مذكراته“.ويقول مصدر مقرب من األمري 
إن صمته األخري ”يعّرب عن الكثري“.وتعرض هاري النتقادات عديدة لتجاهله 
إعالن امللكة إليزابيـث عن أنها منحت مباركتها لتكون كاميال امللكة القادمة 
لربيطانيا، حيث صمت ملدة 4 أيام ثم تحدث لجميع متابعيه حول العالم عن 

الدور الهام الذي لعبته والدته الراحلة األمرية ديانا ملكافحة مرض اإليدز.

طور فريـق من الباحثـني بجامعة 
يونـاس كيبلـر يف النمسـا روبـوت 
مصنوعـا من مـواد قابلـة للتحلل 
وحسـب  الطبيعيـة،  البيئـة  يف 
الدوريـة  أوردتهـا  التـي  الدراسـة 
العلميـة ”سـاينس روبوتيكـس“، 
عـن  الروبـوت  الباحثـون  صنـع 
طريـق تقنيات الطباعة املجسـمة 
وباسـتخدام أحبـار مصنوعـة من 
مواد طبيعية، حسبما نقلت البيان 

اإلماراتية.
العلمـاء   ومنـذ سـنوات، يحـاول 
عـىل  لينـة  روبوتـات  تطويـر 
غـرار الكائنـات البحريـة، بهـدف 
استخدامها للسـباحة داخل جسم 
االنسـان لتوصيـل جرعـات الدواء 
أو عالج األنسـجة املريضة، غري أن 
املشـكلة التـي كانـت تواجههم يف 

معظـم األحيان أن هـذه الروبوتات 
كانـت تتحلـل يف املـاء عـالوة عـىل 

صعوبة تشكيلها وقرص عمرها.
ويف إطار التجربة الجديدة، استخدم 
الباحثون يف النمسا أحبار مصنوعة 
مـن السـكر والجيالتـني لصناعـة 
روبوتـات لهـا قـوام يشـبه مـادة 
الجييل، وأضافوا حمض السـيرتيك 
إىل هذه األحبـار لتعزيز قدرتها عىل 
التشـكل وجعلهـا أكثر قـدرة عىل 

مقاومة املياه.
قـام  الروبـوت،  صناعـة  وأثنـاء 
الحربية  املـادة  بتدفئـة  الباحثـون 
لتسهيل تدفقها من فوهة الطابعة 
بعمليـة  القيـام  مـع  املجسـمة 
الطباعـة يف ظـروف جويـة بـاردة 
الروبوت  بحيث تتصلـب مكونـات 

بمجرد اكتمال الطباعة.

تواجه أبـل و جوجل دعوى قضائية 
جماعيـة محتملة يف هولندا بشـأن 
رسـوم متجـر التطبيقـات، بعد أن 
بدأت مؤسسة يرأسها رجل األعمال 
الهولندي ألكسـندر كلوبنج يف جمع 

املطالبني.
حيـث يعكس هـذا اإلجـراء، الذي ال 
يزال يواجـه عقبات قانونية قبل أي 
جلسـة اسـتماع، انتقادات متزايدة 
بشـأن مقدار ما تفرضه الرشكتان 
مـن رسـوم عـىل املطوريـن مقابل 
التطبيقـات  متاجـر  يف  مدفوعـات 
أصبحـت  حـني  يف  بهـم،  الخاصـة 
هولندا ذات شعبية متزايدة كقضاء 
ملتابعـة الشـكاوى ضـد الـرشكات 

متعددة الجنسيات.
ويعـد كلوبنـج هـو أحـد مؤسـيس 
رقميـة  منصـة  وهـي   ،  Blendle
رشاء  مـن  املسـتخدمني  تمكـن 
املقـاالت اإلخبارية الفرديـة ، والتي 
باعهـا يف عـام 2020. وقال لرويرتز 

إن تصميمـه عـىل متابعـة عمالقة 
التكنولوجيـا نشـأ مـن تجربتـه يف 

.Blendle
وقـال إنـه بينما اشـتكى املطورون 
متجـر  ممارسـات  مـن  أكثـر 
التطبيقـات، فـإن التكاليـف تنتقل 
ويتـم  املسـتهلكني،  إىل  النهايـة  يف 
 App Store Claims تمثيل مؤسسة
 Klopping التابعـة لـ Foundation
بواسطة رشكة Hausfeld للمحاماة 
 Fortress Investment بتمويل من ،

.Group
ولـم تـرد رشكـة آبـل عـىل طلبات 
التعليق. ولم يكن لدى املتحدث باسم 
Alphabet ، التـي تمتلك جوجل، أي 
تعليق فـوري ، لكنه قال إن الرشكة 
 ،Play خفضت الرسـوم عىل جوجل
ويف هذه املرحلة من إجراءات الدعوى 
تـم  التـي   - الهولنديـة  الجماعيـة 
تدوينها يف قانون 2020 - تم إرسال 

إشعار رسمي إىل أبل و جوجل.

أطلق تطبيق ”#إنسـتغرام“ ميزة جديدة، حيث سـيتمّكن املستخدمون من 
التفاعل مع القصص ” Stories“بطريقة جديدة.

فبدًءا من امس، يمكن للمسـتخدمني إرسـال إعجاب خاّص عندما يشارك 
شـخص ما صورة أو مقطع فيديو. وال بّد من اإلشـارة إىل أّنه يف السـابق، 
كانت الطريقة الوحيدة للرّد عىل القصص هي عرب إرسـال رسـالة مبارشة 
إىل صاحـب القّصـة أو رّد فعـل برمـز تعبـريّي ”إيموجي“. وسـيظهر رّد 

املستخدمني يف الربيد الوارد للرسائل، مّما يؤّدي إىل ازدحام الواجهة.
وبمجـرّد أن تحصـل عىل امليـزة الجديدة، سـتجد رمز قلب جديـد يقع بني 
”إرسال رسـالة“ وأيقونة الطائرة. وسـيتمّكن صاحب القّصة من متابعة 
عـدد اإلعجابـات مـن خـالل واجهة مشـاهدي القّصـة.. ولن يتـّم إظهار 
اإلعجابات علناً.وقد ّرصح آدم موسريي، الرئيس التنفيذي لـ“إنستغرام“:“ 
الفكـرة هنا هي التأّكد مـن أّن الناس يمكنهم التعبري عـن مزيد من الدعم 

لبعضهم بعًضا، ولكن أيضاً لتنظيف واجهة الربيد الوارد قليالً“.
وأضاف: ”املراسـلة هي أولوية رئيسّية بالنسـبة إلينا، وجزء كبري من ذلك 

هو الرتكيز عىل الرسائل املبارشة بينك وبني األشخاص الذين تهتّم بهم“.
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عنه  أعلنت  الذي  تصالحهما  بعد 
قبل  بريسني  الرتكية  الصحفية 

حمل  الحب  عيد  أن  يبدو  أيام، 
لديميت  خاصة  مفاجأة 

حبيبها  من  أوزدمري 
أوزهان كوتش.

الصحف  ونرشت 
أوزهان  أن  الرتكية 
حبيبته  فاجأ  كوتش 
ديميت أوزدمري بحفل 

عيد  ليلة  رومانيس 
الزواج  وعرض  الحب، 

ديميت  ووافقت  عليها 
تردد  دون  من  الفور  عىل 

أمام الجميع؛ وهو ما تناقلته 
قبل  الرتكية  والصحف  املواقع 

ساعات ليتصدر اسم الثنائي الرتند 
يف تركيا ليلة عيد الحب.

الذي  التوتر  عىل  تغلب  الحب  أن  ويبدو 
ديميت  الرتكي  الثنائي  بني  طويالً  يدم  لم 
أن  الرتكية  الصحف  يف  يرتدد  حيث  وأوزهان، 
موافقة  بسبب  كان  الرئيس  خالفهما  سبب 
ديميت عىل مسلسل منصة ديزني بالس الذي 
بوسني  كرم  بني  قوي  بخالف  أيضاً  تسبب 
املشاهد  أحد  بسبب  آرتشيل  هاندا  وحبيبته 

الجريئة يف املسلسل.
بفيلمها  أخرياً  شاركت  قد  ديميت  وكانت 
الجديد «تكتيكات الحب» عرب شاشة منصة 
نتفليكس العاملية الذي قالت عنه ديميت يف 
آخر لقاءاتها الصحفية إنه ال يمكن أن يكون 
هناك تكتيكات للحب، فعندما ال يكون هناك 

تكتيك للحب تكون العالقة أقوى كثرياً.
الذي تعلمته من  الدرس  وقالت ديميت عن 
الحياة هو العيش بحياة أكثر حباً والتخلص 
من التحيز وهو يشء تتعلمه دائماً وتحاول 

فعله طول الوقت.

@ÚÓˆbõ”@ÙÏ«Ü@ÊbËuaÏm@›uÏuÎ@›ic
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من جديد أعانق قلمي بمودة وأناجيه بمحبة فنحن ال نملك ثروة 

غري هذا القلم، نقول من خالله كلمتنا برشف وصدق ونرحل.

مرّة أخرى أرفُع الحجاب عن قلم الرصاص، أبحُث بني أحشائه عن 

الرذيلة بكل  النار عىل أوكار  ذخريته، فأطمنئ لقدرته عىل إطالق 

ألوانها وأشكالها ومسمياتها وما خلّفت من هزائم وويالت.

ومرّة أخرى أدخُل قلم الرصاص اىل صالة االختبار للتأكد من ثباته 

عىل مواصلة املسرية، مدركاً أّن أقالم الرصاص غري األقالم املذهّبة 

املرتفة فهي تكتب بالحرب الثوري، وتتصدى ببسالة عندما يكون 

يتلوى  وشعبه  التمزق،  ومخالب  الفتن،  أنياب  بني  معلقا  الوطن 

أحضان  يف  يرتمي  جعلته  التي  والرصاعات  الطائفية،  بحراب 

مشبوهة، أنسته قدسية الرتاب الذي يعيش عليه.

وقلم الرصاص غري القلم األنيق املرتف الذي يكتب بماء الورد، يف 

زمن ال ورد فيه وال عطر غري رائحة الدم والدخان، وغري مظاهر 

الفساد، وركام الشعارات املبتذلة التي ال تشبع جائعاً، وال تكيس 

عرياناً.

تجيد  وال  الوايل،  حذاء  خلف  االنبطاح  تعرف  ال  الرصاص  وأقالم 

النفاق يف حرضة الخليفة، وال تمارس الرقص خلف الكواليس، وال 

تضع عىل رأسها طاقيات اإلخفاء، وتدفن رأسها يف الرمال عندما 

أرجاء  عىل  الحرائق  وتنترش  الويالت،  وتتشابك  الفتن،  تتالحم 

الوطن الكبري.

وأجمل ما يف قلم الرصاص أن يقول كلمته ويرحل.. أن يطلق النار 

يخلق  ال  الهادئ  فالبحر  فريهب،  بشجاعة  يرصخ  أن  فيصيب.. 

أبداً بّحاراً ناجحا، ففي األمواج واألعاصري تظهر قدرات الفرسان، 

وليس يف الحياة فارس أكثر شجاعة من قلم الرصاص.

وأرشف ما يف قلم الرصاص إنه ال يعرف االنتماء إال لرتبة الوطن، وال 

يتطهر إال بماء الرافدين، وال يصّيل بخشوع إال بمحراب العراق.

وأبهى ما يف قلم الرصاص إنه يجادل ويقاتل باقتدار، يحاور ويناور 

بامتياز، يرتاحم ويتخاصم من أجل أن تكون الحياة مرشقة بنور 

الله، متألقة بصدق القول والفعل، شامخة متألقة بعشق األرض.

أعذروني أيها األصدقاء إذا ما وجدتم يف قلمي فيضاً من حزن، أو 

أو  مأتم،  يف  زغرودة  املرء  يطلق  أن  املعيب  فمن  لهب،  من  حزمة 

يتغنى بمجد مزيف لظالم ال يستحق غري اللعنة عليه، أو يلعب عىل 

الحبال التي أوصلت البلد اىل كّل هذا الخراب والدمار.

الرشيفة،  للمنازلة  املوقوف  األصيل  بعضها  كالجياد،  األقالم   

لسحب  إال  يصلح  ال  وبعضها  الريسز،  للعب  املرهون  وبعضها 

العربات املستهلكة.

إىل اللقاء...

@›Ìá‰ßa@áºc

@·‹”Î@áÌá‰ñ@·‹”
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العزيز،  الفنانة، دنيا عبد  تعيش 
حالة من النشاط الفني، حيث 
تشارك يف موسم رمضان لعام 
«ملف  هما  بمسلسلني   ٢٠٢٢
رسي» مع الفنان هاني سالمة 

حمادة  الفنان  مع   «٢ و»املداح 
هالل.

لت  قا و
لفنانة  ا

العزيز  عبد  يف ترصيح دنيا 
خاص: «بصور املسلسلني يف وقت 
املداح  بتصوير  أقوم  حيث  واحد 
رسي  ملف  وتصوير  شربامنت  يف 
الدورين  الله  شاء  وان  الهرم،  يف 
رمضان  يف  الجمهور  يعجبوا 

املقبل».
تأليف  رسي»  «ملف  مسلسل 
وإخراج  حجاج،  محمود 
الباليس وإنتاج ريمون  حسن 
عبد  محمود  ومحمد  مقار 
إىل  بطولته  يف  ويشارك  العزيز، 
عائشة  سالمة،  هاني  جانب 
العزيز،  عبد  دنيا  أحمد،  بن 
محسن  الشافعي،  نضال 
سعيد  أحمد  الدين،  محيي 
فهمي،  إيهاب  الغنى،  عبد 
عزمي،  كارولني  شريين، 
عالء مرىس، صبا الرافعي، 
آخر  وعدد  يوسف،  إيمان 

من الفنانني الشباب.
 «٢ «املداح  مسلسل  أما 
حمادة  بطولة،  من  فهو 
العزيز،  دنيا عبد  هالل، 
والء  مجدي،  هبة 
أبو  كمال  الرشيف، 
رية، أحمد فؤاد سليم، 
الرشكة  وتتعاقد 
من  مجموعة  مع 

الفنانني اآلخرين.


