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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت  مديريـة املـرور العامة، امس 
يف  املقطوعـة  الطـرق  عـن  الثالثـاء، 
بغـداد لكثافة توافد الزائرين اىل مدينة 
الكاظمية املقدسة، فيما حددت موعد 
بـدء نصـب مقاييـس قـراءة رسعـة 
املركبات.وقـال مديـر املـرور العامة، 
اللـواء طـارق اسـماعيل، يف ترصيـح 
صحفي: إنـه ”وجه صندوق شـهداء 
الرشطـة بتفعيل موضوع األتمتة ألنه 
يمتلـك صالحيـة بشـأن التعاقدات“، 
الفتـًا اىل أن ”نصـب مقاييس لرسعة 
املركبات سـيفعل بعد تفعيل موضوع 
األتمتة“.وأوضح: ”كانت هناك أخطاء 
تعاقدية، وقد تم التنويه عنها وتعديلها 
الرسعـة“،  قـراءة  مقاييـس  بشـأن 
أرسـلت  ”املديريـة  أن  إىل  مشـرياً 
إشـعاراً لصنـدوق شـهداء الرشطـة، 
برضورة امليض برسعة تفعيل األتمتة 
والجبايـة“.يف غضـون ذلـك، اعلنـت 
مديرية املرور العامة، الطرق املقطوعة 

يف بغـداد بمناسـبة ذكرى استشـهاد 
االمـام الكاظـم ”ع“.وقالـت املديرية 
يف بيـان تلقتـه ”الزوراء“: انـه ”نظراً  
لكثافـة توافد جمـوع الزائرين ملدينة 
الكاظمية املقدسـة، بمناسـبة ذكرى 
استشـهاد اإلمـام مـوىس ابـن جعفر 
(عليه السـالم)، وللـرضورة القصوى 
حفاظـاً عىل هـذه الجمـوع املباركة.

واضافت: انـه ايضاً من سـاحة عنرت 
بأتجاه تقاطـع راس الحواش بأتجاه 
جرس االئم، كما تـم قطع الطريق من 
سـاحة الطاقة (املدائن) بأتجاه جرس 
دياىل القديم بأتجاه الزعفرانية وصوالً 
اىل تقاطـع املعسـكر بأتجـاه تقاطع 
الزيوت بأتجاه سـاحة عقبة بن نافع 
وصوالً اىل تقاطـع البدالة ، مؤكدة انه 
سـيكون الطريق سـالك مـن تقاطع 
البدالة بأتجاه سـاحة الطاقة (سـالك 
واياباً).وتابعـت:  ذهابـاً  للمركبـات 
”نشـكر اخواننا مسـتخدمي الطريق 
لتعاونهم معنا خدمة للصالح العام“.

بغداد/ الزوراء:
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  وّجـَه 
مصطفى الكاظمي، وزارة التجارة 
مفـردات  مـن  وجبتـني  بتوزيـع 
الغذائية  التموينية والسلة  البطاقة 
عىل املستحقني خالل شهر رمضان 
املبارك.وقالت األمانة العامة ملجلس 
الـوزراء يف بيـان : ان ” الكاظمـي، 

وّجه وزارة التجارة بتوزيع وجبتني 
التموينية  البطاقـة  مـن مفـردات 
والسـلة الغذائيـة عىل املسـتحقني 
املبـارك“.  رمضـان  شـهر  خـالل 
واضـاف البيان ان ”التوجيه شـمل 
تأكيـد االهتمام بمفـردات البطاقة 
التموينية والسلة الغذائية ومراقبة 

توزيعها“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـْت وزارة الصحـة، امس الثالثاء، 
لفـريوس  اليومـي  الوبائـي  املوقـف 
العـراق، فيمـا  املسـتجد يف  كورونـا 
اكدت تسـجيل 1685 اصابـة جديدة 
 3477 وشـفاء  وفـاة  حالـة  و21 
حالة.وذكـرت الوزارة يف بيـان تلقته 
الفحوصـات  عـدد  ان  ”الـزوراء“: 
املختربية ليوم امس: 17873، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 17887384، 
مبينة انـه تم تسـجيل 1685 اصابة 

وشـفاء  وفـاة  حالـة  و21  جديـدة 
3477 حالة.واضافت: ان عدد حاالت 
الشـفاء الكيل: 2227997 (97.0%)، 
بينمـا عدد حـاالت االصابـات الكيل: 
2294929، امـا عـدد الحـاالت التـي 
تحت العالج: 42035، يف حني ان عدد 
الحـاالت الراقـدة يف العنايـة املركزة: 
191، وعـدد حـاالت الوفيـات الكيل: 
24897، الفتـة اىل ان عـدد امللقحـني 
ليـوم امـس: 51550، ليصبـح عـدد 

امللقحني الكيل: 9777657.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
حذَر رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد 
الدبيبة، من أن تعيـني حكومة مؤقتة 
جديدة قد يؤدي إىل نشوب حرب وفوىض 
يف البلـد الغارق بالفعل يف الفوىض منذ 
عقد مـن الزمان.وجدد الدبيبة، رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، تعهده بعدم 

تسـليم السـلطة إال لحكومة منتخبة، 
معلنـا عـن خطـة غـري واقعيـة عىل 
األرجح إلجـراء االنتخابـات يف يونيو.
ووصـف أي خطـة لتشـكيل حكومة 
بـ“الطائشـة“ و“املهزلـة“  انتقاليـة 
التـي قـد تـؤدي إىل نشـوب مزيد من 
االقتتال الداخيل، يف إشـارة إىل مساعي 

الربملان الليبي، الـذي يتخذ من الرشق 
مقـرا لـه، لتعيـني حكومـة جديـدة 
برئاسـة رئيس الوزراء املكلف، فتحي 
باشاغا.وأضاف الدبيبة: ”لن أقبل بأي 
شـكل من األشكال تسـليم (السلطة) 
للفوىض“، مؤكـدا أن االنتخابات ”هي 
الحل الوحيـد“. وكلف الربملـان الليبي 

يف وقـت سـابق من الشـهر باشـاغا، 
وزيـر الداخلية السـابق الـذي ينحدر 
من مدينة مرصاتة، بتشـكيل حكومة 
تشـكيلة  وعـرض  جديـدة،  مؤقتـة 
حكومتـه عـىل الربملان هذا األسـبوع. 
ويشـكل تعيـني باشـاغا جـزءا مـن 
خارطة طريـق إلجـراء االنتخابات يف 

غضـون 14 شـهرا.وذكر الدبيبـة، يف 
خطـاب يقع يف ثماني صفحات، كلمة 
”الحـرب“ أو ”الحروب“ ثماني مرات. 
ووصـف تحـرك مجلـس النـواب بأنه 
”مناورة فاشـلة“ من شأنها أن تؤدي 

إىل ”حرب وفوىض“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعْت أسـعار الغـاز يف أوروبا، خالل 
تعامالت امس الثالثاء، بشكل ملحوظ 
بعـد إعـالن أملانيـا تعليـق املصادقـة 

عـىل تشـغيل مـرشوع الغاز ”السـيل 
الشـمايل2-“، فيمـا ارتفعـت أسـعار 
النفط، فوق مستوى 98 دوالرا للربميل، 

وذلك للمرة األوىل منذ سبتمرب 2014.

وصعـدت العقود اآلجلة للغاز يف شـهر 
مـارس املقبل يف مركـز TTF يف هولندا 
إىل مسـتوى 940 دوالرا لـكل ألـف مرت 
مكعب، بعد أن كانت عند مستوى 937 

دوالرا. وبذلك تكون األسعار قد صعدت 
بنسـبة أكثر من %10 مقارنة بإغالق 
أمـس.ويف وقـت سـابق أكـد الرئيـس 
الـرويس فالديمـري بوتـني أن روسـيا 

تعتزم مواصلة اإلمدادات املستمرة من 
الغاز، بما يف ذلك الغاز الطبيعي املسال، 

لألسواق العاملية.

لندن/ موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، أنه سريسل 
قوات لدعم منطقتي دونيتسك ولوغاستك رشق 
أوكرانيا اللتني أعلن استقاللهما ، بعدما وافقت 
الغرفة العليـا بالربملان الـرويس، امس الثالثاء، 
عىل منح فالديمري بوتني سـلطة رسـمية لنرش 
قوات مسلحة يف الخارج، فيما  فرضْت بريطانيا 
عقوبات عىل خمسـة بنوك روسية وثالثة أفراد 
من أصحـاب الثروات املرتفعة مـن بينهم رجل 
األعمال جينادي تيمتشـينكو املقرب من الريس 

الرويس، فالديمري بوتن.
وقـال الرئيس الـرويس، فالديمري بوتني يف كلمة 

له «أوكرانيا ال تلتزم بتنفيذ اتفاقيات مينسك»، 
معلنـاً عـدم تنفيـذ أي جـزء مـن بنـود هـذه 
االتفاقية التي أصبحت منتهية، حسب تعبريه.
وتابـع «يتعـني عـىل أوكرانيـا نـزع سـالحها، 
والتخيل عن االنضمـام لحلف الناتو»، مؤكداً أن 
حديث أوكرانيا عن طموحات نووية يسـتهدف 
روسـيا مضيفاً «الرسـالة وصلـت». كذلك قال 
«موسـكو سـتكون يف مرمى صواريخ أوكرانيا 
النووية». أتت هذه الترصيحات، بعدما وافقت 
الغرفة العليـا بالربملان الـرويس، امس الثالثاء، 
عىل منح فالديمري بوتني سـلطة رسـمية لنرش 
قوات مسـلحة يف الخارج، وقد ينذر هذا التطور 

بهجوم أوسع عىل أوكرانيا بعد أن قالت الواليات 
املتحدة إن الغزو يحدث بالفعل هناك. جاء ذلك، 
ردا عـىل طلب بوتني من مجلس االتحاد مسـاء 
امـس، املوافقة عىل إرسـال جنـود روس لدعم 
االنفصاليـني املوالـني لروسـيا يف رشق أوكرانيا 
الذين اعرتف باسـتقالل منطقتيهما (دونيتسك 
ولوغانسـك). وقرأ نائـب وزير الدفـاع الرويس 
نيكـوالي بانكـوف طلـب بوتـني قبـل اجتماع 
حـدود  «عنـد  إن  قائـال  للمجلـس  اسـتثنائي 
جمهوريتي دونيتسـك ولوغانسـك الشعبيتني، 
نـرش جيـش أوكرانـي قوامـه ٦٠ ألفـا ودروع 
ثقيلـة»، مضيفاً «ال خيار أمامنـا إال االضطرار 

السـتخدام القوات يف الخارج»، مشدداً عىل نرش 
القوات يف دونيتسك ولوغانسك لحماية املدنيني.

كما تابع «قواتنا سـتدافع عن أرايض دونيتسك 
ولوغانسـك وسـنصد اعتـداءات أوكرانيـا». يف 
غضـون ذلـك فرضـْت بريطانيا عقوبـات عىل 
خمسـة بنوك روسـية وثالثة أفراد من أصحاب 
الثـروات املرتفعـة مـن بينهـم رجـل األعمـال 
جينادي تيمتشينكو املقرب من الريس الرويس، 
فالديمـري بوتـن، بعد قـرار موسـكو االعرتاف 
بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك االنفصاليتني يف 

أوكرانيا، وإرسال قوات إليهما.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
أكدت الرشطة املجتمعية أنها عىل تواصل كبري 
وتنسيق عاٍل مع العشائر يف بغداد واملحافظات، 
ويف حني اشارت اىل حلها العرشات من النزاعات 
وقضايا املجتمع خالل املدة املاضية، ثمنت دور 
املواطـن يف التعاون معها.وقـال مدير الرشطة 
املجتمعيـة، العميـد غالـب العطيـة، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان ”الرشطـة املجتمعية كان لها 
دور وسيبقى يف حل النزاعات وتقريب وجهات 
النظر بـني االطـراف املتنازعة من العشـائر“، 
مشـريا اىل انـه ”خـالل عـام 2021 تـم حـل 
العرشات من النزاعات والخالفات واملشكالت يف 

مناطق مختلفة من بغداد وباقي املحافظات“.  
واضـاف ”تمتلـك الرشطـة املجتمعية شـعبة 
خاص للتنسيق العشائري يعمل فيها منتسبون 
لديهم خلفيات عشائرية، وايضا توجد ملثل هذه 
الشعبة شـعب يف املحافظات من اجل التواصل 
مجتمـع  العـراق  ان  باعتبـار  العشـائر  مـع 
عشـائري والعادات العشـائرية لهـا دور كبري 
فيه“.ولفـت اىل ان ”كل املشـكالت املجتمعيـة 
التـي تعمـل عليهـا الرشطـة املجتمعية بعض 
اطرافها من املجتمع العشـائري مثل مشكالت 
االبتزاز االلكرتوني وقضايا املخدرات وغريها“.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرِت املحكمـة االتحاديـة، امس الثالثـاء، قراراً 
بشـأن تمثيل املكونات يف مجلس النواب، فيما تنظر 
اليـوم االربعـاء بالطعن املقدم بشـان فتح رئاسـة 

الربملان الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية.
وقالـت املحكمـة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إنـه 
”لغـرض تفعيل الـدور الوطنـي وتحقيق املسـاواة 
والحفـاظ عىل الوحدة الوطنيـة للمكونات األيزيدية 
والشبكية والكرد الفيليني، قررت املحكمة االتحادية 
العليـا الحكم بعدم دسـتورية تمثيل تلـك املكونات 
يف مجلـس النـواب ووجوب مسـاواتهم مع املكونني 
املسـيحي والصابئي“.مـن جهتهـا، اعلنـت النائبة 

السـابقة عن املكـون االيزيدي خالدة خليل، كسـب 
الدعـوى املقامـة أمـام املحكمـة االتحاديـة بزيادة 
مقاعـد كوتـا اإليزيديني.وقالت خليـل يف بيان تلقته 
”الزوراء“: انها كسبت الدعوى املقامة أمام املحكمة 
االتحاديـة بزيادة مقاعد كوتـا اإليزيديني يف مجلس 
النواب العراقي للدورة القادمة.يف غضون ذلك، تعقد 
املحكمـة االتحادية اليـوم االربعاء جلسـتها للنظر 
بقـرار بالطعـن املقدم بشـان فتح رئاسـة الربملان 
الرتشـيح ملنصب رئيـس الجمهورية.وقـال مصدر 
قضائي ، ان املحكمـة االتحادية تعقد اليوم االربعاء 
جلسـتها للنظـر بقـرار بالطعن املقدم بشـان فتح 

رئاسة الربملان الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـَف مدير مركز عراق املسـتقبل 
منـار  االقتصاديـة،  للدراسـات 
حجـم  عـن  باألرقـام  العبيـدي، 
موجودات واستثمارات واحتياطات 

الذهب لـدى البنـك املركـزي خالل 
ارتفـاع  اىل  أشـار  وفيمـا   ،2021
موجـودات البنـك اىل 150 تريليون 
دينـار وهي االعىل منـذ عام 2005، 
اكـد ارتفاع االحتياط النقدي نتيجة 

صعود أسـعار النفط.وقال العبيدي 
يف حديث لـ“الزوراء“: ان موجودات 
البنك املركزي العراقي لنهاية سـنة 
2021 بلغت اكثر مـن 150 ترليون 
دينار عراقي، بارتفاع بلغت نسبته 

سـنة  نهايـة  مـع  مقارنـة   19%
2020، الفتا اىل ان مستحقات البنك 
املركـزي عـىل وزارة املاليـة  مثلت 
النسـبة االكرب من موجودات البنك 
املركزي، فبلغت نسـبتها 32.15% 

من مجمل املوجـودات بقيمة بلغت 
48.5 ترليون دينار عراقي وبارتفاع 
بلغـت نسـبته %14 مقارنـة مـع 

نهاية 2020 .
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@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aالعدد:   7669    االربعاء   23   شباط     2022 …Ój‹€@Úóó¨@7ÀNo: 7669   Wed   23     Feb    2022

بغداد/ الزوراء: 
الثالثاء،  امس  االتحادي،  الخدمة  مجلس  أعلَن 
عن إيقاف التعيينات لحني إقرار املوازنة، مؤكدا 
لتنظيم  الربملان  إىل  مقرتحات  إرسال  عزمه 
محمود  املجلس  رئيس  التعيينات.وقال  ملف 
التميمي يف حديث متلفز: إن «أي إجراء توظيف 
الخدمة  مجلس  خارج  الحكومية  املؤسسات  يف 
مخالفة  يعد  بها  املعمول  والضوابط  االتحادية 
قانونية ، الفتاً اىل أن «رؤية املجلس يف هذا امللف 
الخدمة  ملف  وتطوير  االداري  امللف  تطوير  هو 

وملف التوظيف».

@—”ÏÌ@Úflá©a@ê‹™
Ú„åaÏæa@äaã”g@µ®@pb‰ÓÓ»n€a
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 @ÚÓ€bæa@ãÌåÎ@Úœbõné¸@aá«Ïfl@›j‘æa@µ‰q¸a

@bzíãfl@33@ıb8c@Â‹»Ì@laÏ‰€a@ê‹™
ıbè„@t˝q@·Ë‰Ói@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@kó‰æ

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مجلـس النـواب، امـس الثالثـاء، 
رئيـس  ملنصـب  مرشـحا   ٣٣ اسـماء 
الجمهوريـة بينهـم ثالث نسـاء، محددا 
اسـباب استبعاد ٢٦ مرشـحا للمنصب، 
وفيمـا عقـدت رئاسـة مجلـس النواب، 
اجتماعـاً مـع رؤسـاء الكتـل النيابيـة 
ملناقشة عدد من املواضيع الخاصة بعمل 
املجلس، اشـارت اىل جدول أعمال جلسة 
االثنني املقبل سـيتضمن استضافة وزير 
املاليـة والتصويت عىل اللجـان النيابية.
وذكرت الدائـرة االعالمية ملجلس النواب 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: انه اسـتنادا 
اىل احـكام املادة (٤) مـن قانون احكام 
الرتشـيح ملنصب رئيس الجمهورية رقم 
(٨) لسـنة ٢٠١٢، يعلن مجلس النواب، 
عن تقدم للرتشـح لتـويل منصب رئيس 
الجمهورية (٥٩) مرشـحاً. واضاف، انه 
جرى اسـتبعاد (٢٦) مرشـحاً لألسباب 
االتية: (٤) أربعة مرشـحني قدموا الحقاً 
طلبـات انسـحاب مـن الرتشـح، (١٤) 
أربعـة عرش مرشـحاً لعـدم توفر رشط 
الخربة السياسـية،(٢) مرشـحان اثنان 
لعدم تأييد الحصول عىل شهادة جامعية 
وعدم توفر رشط الخربة السياسية،(٣) 
ثالثـة مرشـحني لعـدم تأييـد الحصول 
عىل شـهادة جامعية،(١) مرشـح واحد 

لشـموله بإجـراءات املسـاءلة والعدالة، 
(١) مرشـح واحـد لشـموله بإجراءات 
املسـاءلة والعدالـة وعـدم توفـر رشط 
الخربة السياسـية فيه،(١) مرشح واحد 
لعدم اسـتيفائه رشط العمـر. واوضح، 
انه اسـتوىف (٣٣) ثالثة وثالثون مرشحاً 
لـرشوط الرتشـح لتـويل منصـب رئيس 
الجمهوريـة املنصـوص عليهـا بموجب 
القانـون وهـم كل من: فيصل محسـن 
عبود صياد الكالبي/ عبد اللطيف محمد 
رزكار  الشـيخ محمـد/  جمـال رشـيد 
محمـد امني حمه سـعيد رمضان/ رعد 
خضـري دفـاك صايـل الجنابـي/ خالـد 
صديـق عزيز محمد/ احمد موح عمران 
شـبني الربيعي/ شـهاب احمد عبد الله 
عـيل النعيمـي/ خديجة خدايخش اسـد 
قالوس/ حيدر رشـيد عبد الـرزاق كعيد 
الطائـي/ كمـال عزيـز محمـد رحيـم 
قيتويل/ حسـني محسـن علوان حسـني 
الحسني/ جمال كبسون حميد عباس/ 
احمـد خليـل خضـري خليـل كاخوري/ 
اقبـال عبـد اللـه امني حسـن حيالوي/ 
برهـم احمـد صالـح احمـد/ لـؤي عبد 
الصاحـب عبـد الوهاب محمـد/ كاظم 
خضـري عبـاس حسـن داوغنـة/ جبار 
حسـن جاسـم عبود/ ريبـوار اورحمن 

وستاصالح عارف.

bÓjÓ€@¿@ÛöÏœÎ@biãy@7rÌ@á”@ÒáÌáu@Ún”˚fl@ÚflÏÿy@µÓ»m@ZÚjÓiá€a
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بغداد/ الزوراء:
املحلية بشكل كبري، امس  الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق  ارتفعْت أسعار 
الثالثاء.وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر 
بيع ٣٩٠ الف دينار، و سعر الرشاء ٣٨٦ الفاً، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس 
الذهب  الواحد عيار ٢١ من  املثقال  أن سعر بيع  إىل  االثنني ٣٨٤ الف دينار.واشار 
العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند ٣٦٠ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٥٦ ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي 
مثقال  البيع  سعر  تراوح  فيما  ألف،  و٤٠٠  دينار  الف   ٣٩٠ بني  يرتاوح   ٢١ عيار 
الذهب العراقي بني ٣٦٠ الفاً و٣٧٠ الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  النواب،  مجلس  اعلن 
رئيس  ملنصب  مرشحا   33 اسماء 
الجمهورية بينهم ثالث نساء، محددا 
اسباب استبعاد 26 مرشحا للمنصب، 
النواب،  مجلس  رئاسة  عقدت  وفيما 
النيابية  الكتل  رؤساء  مع  اجتماعاً 
الخاصة  املواضيع  من  عدد  ملناقشة 
جدول  اىل  اشارت  املجلس،  بعمل 
أعمال جلسة االثنني املقبل سيتضمن 
استضافة وزير املالية والتصويت عىل 

اللجان النيابية.
وذكرت الدائرة االعالمية ملجلس النواب 
استنادا  انه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
اىل احكام املادة (4) من قانون احكام 
الجمهورية  رئيس  ملنصب  الرتشيح 
مجلس  يعلن   ،2012 لسنة   (٨) رقم 
النواب، عن تقدم للرتشح لتويل منصب 

رئيس الجمهورية (59) مرشحاً.
 (26) استبعاد  جرى  انه  واضاف، 
أربعة   (4) االتية:  لألسباب  مرشحاً 
طلبات  الحقاً  قدموا  مرشحني 
أربعة   (14) الرتشح،  من  انسحاب 
رشط  توفر  لعدم  مرشحاً  عرش 
مرشحان  السياسية،(2)  الخربة 
عىل  الحصول  تأييد  لعدم  اثنان 
رشط  توفر  وعدم  جامعية  شهادة 
الخربة السياسية،(3) ثالثة مرشحني 

شهادة  عىل  الحصول  تأييد  لعدم 
لشموله  واحد  مرشح  جامعية،(1) 
 (1) والعدالة،  املساءلة  بإجراءات 
بإجراءات  لشموله  واحد  مرشح 
رشط  توفر  وعدم  والعدالة  املساءلة 
مرشح  فيه،(1)  السياسية  الخربة 

واحد لعدم استيفائه رشط العمر.
ثالثة   (33) استوىف  انه  واوضح،   
وثالثون مرشحاً لرشوط الرتشح لتويل 
املنصوص  الجمهورية  رئيس  منصب 
القانون وهم كل من:  عليها بموجب 
الكالبي/  صياد  عبود  محسن  فيصل 
رشيد  جمال  محمد  اللطيف  عبد 
امني  محمد  رزكار  محمد/  الشيخ 
خضري  رعد  رمضان/  سعيد  حمه 
صديق  خالد  الجنابي/  صايل  دفاك 
عمران  موح  احمد  محمد/  عزيز 
عبد  احمد  شهاب  الربيعي/  شبني 
الله عيل النعيمي/ خديجة خدايخش 
اسد قالوس/ حيدر رشيد عبد الرزاق 
محمد  عزيز  كمال  الطائي/  كعيد 
علوان  محسن  حسني  قيتويل/  رحيم 
كبسون  جمال  الحسني/  حسني 
خضري  خليل  احمد  عباس/  حميد 
الله امني  اقبال عبد  خليل كاخوري/ 
صالح  احمد  برهم  حيالوي/  حسن 
احمد/ لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب 
حسن  عباس  خضري  كاظم  محمد/ 

عبود/  جاسم  حسن  جبار  داوغنة/ 
عارف/  وستاصالح  اورحمن  ريبوار 
باالني/  طه  قادر  السالم  عبد  ئوميد 
محمد  صدام  الحسني  عبد  هادي 
مصطفى  صادق  عمر  الفريجي/ 

ثجيل  بريسم  حمزة  العبديل/  مجيد 
مصحب املعموري/ ثائر غانم محمد 
جاسم  يحيى  احمد  العثمان/  عيل 
خالد  احمد  ريرب  الساعدي/  جويد 
هاشم  احمد  حسني  بارزاني/  زبري 

وداعة الصايف/ ظافر عبد األمري جبار 
عبود القرييش/ احمد ساجت هاشم 
جدوع  عبيد  محمد  العامري/  حسن 
عبد الله/ عيل عبد حمد داود الطائي/ 
رزنجي/  به  حسن  كريم  احمد  عمر 

فائزة جبار محمد باباخان.
يف غضون ذلك، عقدت رئاسة مجلس 
مع  اجتماعاً  الثالثاء،  امس  النواب، 
عدد  ملناقشة  النيابية  الكتل  رؤساء 
من املواضيع الخاصة بعمل املجلس، 
فيما اشارت اىل جدول أعمال الجلسة 
وزير  استضافة  سيتضمن  املقبلة 
املالية والتصويت عىل اللجان النيابية، 
لعقد  موعدا  املقبل  االثنني  حددت 

جلسة مجلس النواب.
للمجلس  اإلعالمية  الدائرة  وقالت 
رئيس  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
والنائب  األول  والنائب  النواب  مجلس 
الثاني عقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل 
املواضيع  من  عدد  لبحث  النيابية، 
الفرتة  خالل  املجلس  بعمل  الخاصة 

املقبلة.
االجتماع،  خالل  جرى،  انه  واضاف: 
عىل  األعضاء  توزيع  آلية  مناقشة 
رئاسة  دعت  حيث  النيابية،  اللجان 
إىل  النيابية  الكتل  رؤساء  املجلس 
مرشحيها،  أسماء  تقديم  يف  اإلرساع 
والخربة  االختصاص  ُيراعى  أن  عىل 
والكفاءة يف ذلك،  والتأكيد عىل رضورة 
امليض يف حسم تشكيل اللجان وانتظام 
الدور  وتفعيل  املجلس  أعمال  جدول 
الترشيعي والرقابي، بغض النظر عن 
الجمهورية  رئيس  انتخاب  موضوع 

أو تشكيل الحكومة املقبلة.
بحسب  املجلس،  رئاسة  وأوعزت 
مع  املوسع  االجتماع  خالل  البيان، 
الدائرة  إىل  النيابية،  الكتل  رؤساء 
القوانني  مشاريع  بتوزيع  الربملانية 
السابقة  الدورة  يف  املنجزة  غري 
انتهاء  قبل  املجلس  عمل  (النتهاء 
االنتخابات  وإجراء  االعتيادية  دورته 
النواب  مجلس  أعضاء  عىل  املبكرة) 
إنضاجها  بهدف  اللجان،  مختلف  يف 

وإكمال ترشيعها يف الدورة الحالية.
االثنني  يوم  املجلس  رئاسة  وحددت 
من األسبوع املقبل موعدا لعقد جلسة 
التصويت  لغرض  النواب،  مجلس 
وتوزيع  النيابية  اللجان  تشكيل  عىل 
السيدات والسادة النواب عىل اللجان، 
مع  االجتماعات  استمرار  وسيتم 
األيام  خالل  النيابية  الكتل  رؤساء 
قبل  اللجان  متطلبات  إلكمال  املقبلة 

املوعد املقرر للجلسة.
جدول  سيتضمن  انه  البيان،  وتابع 
االثنني  يوم  يف  املقبلة  الجلسة  أعمال 
وزير  استضافة  شباط   28 املوافق 
النواب  مجلس  بقانون  عمالً  املالية، 
 2018 لسنة   13 رقم  وتشكيالته 
بناًء  للمجلس،  الداخيل  والنظام 
املعموري  برهان  النائب  طلب  عىل 

مشفوعاً بتأييد 100 نائب.

الزوراء/ حسني فالح:
للدراسات  املستقبل  عراق  مركز  مدير  كشَف 
حجم  عن  باألرقام  العبيدي،  منار  االقتصادية، 
الذهب  واحتياطات  واستثمارات  موجودات 
اىل  أشار  وفيما   ،2021 خالل  املركزي  البنك  لدى 
دينار  تريليون   150 اىل  البنك  موجودات  ارتفاع 
وهي االعىل منذ عام 2005، اكد ارتفاع االحتياط 

النقدي نتيجة صعود أسعار النفط.
وقال العبيدي يف حديث لـ“الزوراء“: ان موجودات 
بلغت   2021 سنة  لنهاية  العراقي  املركزي  البنك 
اكثر من 150 ترليون دينار عراقي، بارتفاع بلغت 
نسبته %19 مقارنة مع نهاية سنة 2020، الفتا 
اىل ان مستحقات البنك املركزي عىل وزارة املالية  
مثلت النسبة االكرب من موجودات البنك املركزي، 
املوجودات  مجمل  من   32.15% نسبتها  فبلغت 
بقيمة بلغت 48.5 ترليون دينار عراقي وبارتفاع 

بلغت نسبته %14 مقارنة مع نهاية 2020 .
فمثلت  املركزي  البنك  استثمارات  اما  واضاف: 
%30 من مجمل املوجودات بارتفاع بلغت نسبته 
ترليون   44.9 لتبلغ  املوجودات  مجمل  من   37%
البنوك  لدى  الودائع  ان  مبينا  عراقي،  دينار 
مجمل  من   19% مثلت  الخارجية  واملؤسسات 
مقارنة   9% نسبته  بلغت  وبارتفاع  املوجودات 
مع نهاية 2020 ولتبلغ قيمة هذه الودائع 28.4 

ترليون دينار عراقي .
لدى  املوجود  والنقد  الذهب  احتياطي  اما  وتابع: 
املوجودات  %15 من مجمل  املركزي فمثل  البنك 
مع  مقارنة   0.5% نسبته  بلغت  وبانخفاض 
نهاية السنة املاضية وبقيمة 22.3 ترليون دينار 
الصغرية  املشاريع  قروض  ان  اىل  مشريا  عراقي، 
واملتوسطة ارتفعت ارتفاعا ملحوظا وبنسبة نمو 
وبقيمة  املايض  العام  مع  مقارنة   178% بلغت 

بلغت 5.5 ترليون دينار عراقي ولتمثل ما نسبته 
%3.67 من مجمل موجودات البنك .

النقد  ان  العبيدي  قال  املطلوبات  مستوى  وعىل 
املصدر احتل النسبة االكرب من املطلوبات وبنسبة 
وبارتفاع  املطلوبات  مجمل  من   50.76% بلغت 
العام  نهاية  مع  مقارنة   15.9% نسبته  بلغت 
ترليون   76.5 املصدر  النقد  قيمة  ولتبلغ  املايض 
املحلية  البنوك  ودائع  ان  اىل  الفتا  عراقي،  دينار 
لتصل   49% بنسبة  ارتفعت  املركزي  البنك  لدى 
اىل 34.25 ترليون دينار عراقي ولتمثل ما نسبته 
املركزي  البنك  مطلوبات  مجمل  من   22.7%

العراقي.
واوضح ان االحتياطات العامة انخفضت مقارنة 
مع نهاية العام املايض بنسبة %0.7 لتبلغ 24.37 
 16.16% ما نسبته  دينار عراقي وتمثل  ترليون 
من مجمل االحتياطيات، وبذلك تكون موجودات 

البنك املركزي هي االعىل منذ 2005 ، فارتفع من 
30 ترليون دينار عراقي يف 2005 ليصل اىل 150 

ترليون دينار عراقي يف نهاية 2021 .
العملة  من  املركزي  البنك  احتياطات  وحول 
الصعبة قال العبيدي ان االحتياطات هي جزء من 
املوجودات، فريتفع االحتياطي بارتفاعات اسعار 
الدوالر  كل  تبيع  املالية  وزارة  ان  مبينا  النفط، 
للبنك املركزي وبالتايل البنك املركزي يبيع الدوالر 

الذي يحتاجه فقط السوق.
وتابع: فمثال عندما تكون مبيعات الدوالر اليومية 
5 ايام  200 مليون دوالر ولنفرض وجود  بحدود 
يف االسبوع فاملبيعات الشهرية بحدود 4 مليارات 
دوالر، باملقابل عندما يرتفع سعر النفط، فالوزارة 
تبيع للبنك املركزي اكثر من 4 مليارات دوالر، فان 
املركزي مما  البنك  الفارق يكون احتياطات لدى 

يؤدي اىل ارتفاعه.

بغداد/ الزوراء:

أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، عن 

فيما  املقبلة،  لأليام  العراق  يف  الطقس  حالة 

من  بدءاً  الحرارة  درجات  يف  انخفاضاً  توقعت 

الجمعة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس 

بعض  مع  صحواً  سيكون  األربعاء  ليوم  البالد 

الوسطى  املنطقتني  يف  الغيوم  من  القطع 

املنطقة  طقس  سيكون  بينما  والشمالية، 

درجات  أما  جزئي،  غائم  اىل  صحواً  الجنوبية 

يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  فسرتتفع  الحرارة 

االقسام الوسطى والشمالية، يف حني ستكون 

من  الجنوبي  القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

البالد“.

البيان أن ”الطقس ليوم غد الخميس  وأضاف 

الغيوم يف املنطقتني  سيكون صحواً مع بعض 

طقس  سيكون  بينما  والجنوبية،  الوسطى 

فرصة  مع  جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة 

فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما  خفيفة،  مطر 

الوسطى  االقسام  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً 

والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق 

يف القسم الجنوبي من البالد“.

سيكون  الجمعة  ليوم  ”الطقس  أن  وتابع 

يف  الوسطى، وغائماً ممطراً  املنطقة  يف  صحواً 

املنطقة الشمالية، فيما سيكون الطقس غائماً 

جزئياً يف املنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة 

السابق  اليوم  عن  درجات  عدة  فستنخفض 

مقاربة  ستكون  حني  يف  الوسطى،  املنطقة  يف 

لليوم السابق يف املنطقتني الشمالية والجنوبية 

البالد“.

ولفت اىل أن ”الطقس ليوم السبت املقبل سيكون 

والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف  صحواً 

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما 

سيكون طقس املنطقة الشمالية غائماً جزئياً، 

عن  درجات  عدة  تنخفض  الحرارة  ودرجات 

اليوم السابق“.

بغداد/ الزوراء:

قاسم  القومي  األمن  مستشار  أكَد 

الحكومة  أن  الثالثاء،  امس  األعرجي، 

اإلرهاب  منابع  تجفيف  عىل  عملت 

وأعادت النازحني اىل مناطقهم، وفيما 

الكفائي  الجهاد  فتوى  أن  اىل  أشار 

الداعيش،  االمتداد  البداية لوقف  كانت 

إىل  األوروبي  االتحاد  األعرجي  دعا 

آالف   10 من  أكثر  تسلم  رضورة 

احتجزتهم  رعاياها  من  إرهابي 

سجن  يف  الديمقراطية  سوريا  قوات 

النزالء  هؤالء  أن  إىل  مشريا  الحسكة، 

باتوا يشكلون خطراً عىل العراق.

وقال األعرجي يف كلمة خالل مشاركته 

من  للحد  األول  الوطني  ”املؤتمر  يف 

التطرف واإلرهاب“ الذي أقامته العتبة 

تلقته  بيان  يف  املقدسة  الحسينية 

والتطرف  ”اإلرهاب  أن  ”الزوراء“: 

فاإلمام  وداعش،  القاعدة  وليد  ليس 

ضحية  )هو  السالم  (عليه  الحسني 

من ضحايا التطرف واإلرهاب أيضا“، 

الضحايا  آالف  قّدم  ”العراق  أن  مبيناً 

يف مواجهة كبرية مع عصابات داعش 

اإلرهابية“.

الكفائي  الجهاد  ”فتوى  أن  وأضاف 

الداعيش  االمتداد  لوقف  البداية  كانت 

والزحف نحو املنطقة بأكملها“، مشرياً 

اىل أن ”التنوع قوة للعراق، والعراقيون 

بتنوعهم وبجميع مكوناتهم اجتمعوا 

لتلبية فتوى املرجعية املباركة، وقدموا 

التضحيات وحققوا النرص“.

تحقق  داعش  عىل  ”النرص  أن  وتابع 

والداخلية  الدفاع  من  األبطال  بأيدي 

والحشد  اإلرهاب  مكافحة  وجهاز 

األمن  وجهاز  والبيشمركة  الشعبي 

واألجهزة  املخابرات  وجهاز  الوطني 

العراقيني  وجميع  األخرى،  الساندة 

اىل  الفتاً  انتماءاتهم“،  اختالف  عىل 

تجفيف  عىل  عملت  ”الحكومة  أن 

املؤسسات  خالل  من  اإلرهاب،  منابع 

االستخبارية واألمنية ومتابعة قيادات 

داعش اإلرهابية واستهدافهم وقتلهم 

أينما كانوا“.

وبني أن ”الحكومة قامت بجهود كبرية 

إلعادة النازحني إىل مناطقهم، بمساعدة 

من  ومعتمديها،  ووكالئها  املرجعية 

مجتمعية  مصالحات  إجراء  خالل 

 ،” الطائفي  العنف  أسباب  وإنهاء 

قراراً  اتخذت  ”الحكومة  أن  موضحاً 

عراقية  عائلة   450 باستقبال  جريئاً 

ألف   30 يضم  الذي  الهول،  من مخيم 

20 ألفاً دون سن  عراقي، بينهم نحو 

البلوغ، وهو مخيم تتفىش فيه األمية 

التكفريي، يف جو من  والجهل والفكر 

يف  العوائل  وأدخلت  والخوف،  الرعب 

مخيم الجدعة للتأهيل، إلعادة دمجها 

حكومية  جهات  بمشاركة  باملجتمع 

ومنظمات تابعة لألمم املتحدة“.

وأكد أن ”اإلرهاب ما زال يشكل خطراً 

حقيقياً“، موضحاً أن ”دماء العراقيني 

اختلطت جميعها يف الدفاع عن العراق 

والقضاء عىل اإلرهاب“.

وأشار اىل ”أننا طالبنا وما زلنا نطالب 

األوربي ومن هم  االتحاد  سفراء دول 

يقوموا  بأن  األوربي  االتحاد  خارج 

بعملهم األخالقي والقانوني ويتسلموا 

رعاياهم املوجودين لدى قوات سوريا 

الديمقراطية يف سجن الحسكة، وهم 

أن  ويجب  إرهابي،  آالف   10 من  أكثر 

هناك،  ليحاكموا  بلدانهم،  إىل  ينقلوا 

وتهديدا  خطرا  يشكل  فبقاؤهم 

اىل  الفتاً  العراقي“،  القومي  لألمن 

باستمرارها  تعهدت  ”الحكومة  أن 

اإلرهابيني  واستهداف  بمالحقة 

النوعية  العمليات  خالل  من 

واالستخبارية“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
عىل  أنها  املجتمعية  الرشطة  أكدت 
مع  عاٍل  وتنسيق  كبري  تواصل 
ويف  واملحافظات،  بغداد  يف  العشائر 
من  العرشات  اىل حلها  اشارت  حني 
خالل  املجتمع  وقضايا  النزاعات 
املدة املاضية، ثمنت دور املواطن يف 

التعاون معها.
املجتمعية،  الرشطة  مدير  وقال 
حديث  يف  العطية،  غالب  العميد 
”الرشطة  ان  لـ“الزوراء“: 
وسيبقى  دور  لها  كان  املجتمعية 
وجهات  وتقريب  النزاعات  حل  يف 
من  املتنازعة  االطراف  بني  النظر 
”خالل  انه  اىل  مشريا  العشائر“، 
من  العرشات  حل  تم   2021 عام 
يف  واملشكالت  والخالفات  النزاعات 
وباقي  بغداد  من  مختلفة  مناطق 
”تمتلك  واضاف  املحافظات“. 
خاص  شعبة  املجتمعية  الرشطة 
فيها  يعمل  العشائري  للتنسيق 
منتسبون لديهم خلفيات عشائرية، 
وايضا توجد ملثل هذه الشعبة شعب 
يف املحافظات من اجل التواصل مع 
العراق مجتمع  ان  العشائر باعتبار 
لها  العشائرية  والعادات  عشائري 
”كل  ان  اىل  ولفت  فيه“.   كبري  دور 

تعمل  التي  املجتمعية  املشكالت 
بعض  املجتمعية  الرشطة  عليها 
العشائري  املجتمع  من  اطرافها 
االلكرتوني  االبتزاز  مشكالت  مثل 

وقضايا املخدرات وغريها“. 
الخالفات  ”بعض  ان  العطية  وبنّي 
العشائر  بني  تحدث  التي  الكبرية 
شؤون  مديرية  بإرشاك  نقوم 
ولدينا  الداخلية،  وزارة  يف  العشائر 
شيوخ  اىل  باإلضافة  معهم،  تنسيق 
لدينا  (العامني)  الكبار  العشائر 
وهم  أيضا،  معهم  تواصل  ولديهم 
الرشطة  دور  ويثمنون  يقدرون 

املجتمعية“.
منتديات  لدينا  ”كما  مضيفا   
الرشطة املجتمعية يف عموم العراق، 
يشرتك  مناطقية  املنتديات  وهذه 
دور  ولهم  العشائر  شيوخ  بها 
مشكالت  حل  عىل  مساعدتنا  يف 

املجتمع“.
كبريا  دورا  ”للمواطن  ان  مبينا 
ومهما يف التعاون بناًء عىل السمعة 
بها  تحظى  التي  واملقبولية  الطيبة 
املجتمعية لدى املواطن وقربها منه، 
جاء  وانما  فراغ  من  يأتي  لم  وهذا 
من خالل الجهد الكبري الذي تبذله يف 

الحفاظ عىل املجتمع وتماسكه“.

بغداد/ الزوراء:
بحَث رئيس مجلس القضاء األعىل فائق زيدان، خالل زيارته إىل لندن عدة 
البالد  يف  وحكومية  قضائية  جهات  عدة  مع  املشرتك  االهتمام  ذات  قضايا 

املستضيفة. 
مجلس  ”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  األعىل،  القضاء  ملجلس  بيان  وذكر 
القضاء األعىل القايض الدكتور فائق زيدان زار مبنى عمدة لندن رفقة الوفد 
معه  وبحث  كيفيني،  فينسينت  اللورد  لندن  عمدة  التقى  حيث  له،  املرافق 
مشاريع استضافة العاصمة لندن للنشاطات القضائية والقانونية املختصة 

باألعمال التجارية“.
الدولية يف لندن (تشاتام هاوس  امللكي للشؤون  البيان أن ”املعهد  وأضاف 
Chatham House)  استضاف رئيس مجلس القضاء األعىل القايض الدكتور 
من  عدداً  ضمت  مستديرة  طاولة  نقاش  جلسة  يف  للمشاركة  زيدان  فائق 
يف  القضاء  دور  ملناقشة  الدولية  السياسة  شؤون  يف  واملختصني  الخرباء 
انتخابات مجلس النواب األخرية والتحديات التي واجهها القضاء يف حسم 

الدعاوى الدستورية“.
وأشار إىل أن ”القايض زيدان والوفد املرافق له زار املحكمة التجارية يف لندن، 
دورات  إقامة  معه  وبحث  ناولز،  روبن  السري  املحكمة  رئيس  التقى  حيث 
يف  العراق  ومشاركة  العراق  يف  التجارية  املحاكم  لقضاة  لندن  يف  تدريبية 
االسرتالية  العاصمة  يف  انعقاده  املزمع  التجارية  باملحاكم  الخاص  املؤتمر 
سدني“.يف غضون ذلك، التقى السيد رئيس مجلس القضاء االعىل القايض 
ولفسون  ديفيد  اللورد  املتحدة  اململكة  يف  العدل  وزير  زيدان  فائق  الدكتور 
وبحث معه سبل التعاون بني البلدين يف املجال القضائي والقانوني وتطوير 

عمل املحاكم التجارية.
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لندن/ موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئيـس الرويس، فالديمري بوتني، 
أنـه سريسـل قـوات لدعـم منطقتـي 
دونيتسـك ولوغاسـتك رشق أوكرانيـا 
اللتني أعلن استقاللهما ، بعدما وافقت 
الغرفـة العليا بالربملان الـرويس، امس 
الثالثاء، عىل منح فالديمري بوتني سلطة 
رسمية لنرش قوات مسلحة يف الخارج، 
فيمـا  فرضـْت بريطانيـا عقوبات عىل 
خمسـة بنوك روسـية وثالثة أفراد من 
أصحـاب الثـروات املرتفعة مـن بينهم 
رجـل األعمـال جينـادي تيمتشـينكو 
املقـرب مـن الريس الـرويس، فالديمري 

بوتن.
وقال الرئيس الـرويس، فالديمري بوتني 
يف كلمـة لـه ”أوكرانيا ال تلتـزم بتنفيذ 
اتفاقيات مينسـك“، معلنـاً عدم تنفيذ 
أي جـزء مـن بنود هـذه االتفاقية التي 

أصبحت منتهية، حسب تعبريه.
نـزع  أوكرانيـا  عـىل  ”يتعـني  وتابـع 
سـالحها، والتخيل عن االنضمام لحلف 
الناتـو“، مؤكداً أن حديـث أوكرانيا عن 
طموحـات نوويـة يسـتهدف روسـيا 

مضيفاً ”الرسالة وصلت“.
كذلك قال ”موسـكو سـتكون يف مرمى 

صواريخ أوكرانيا النووية“.
أتت هـذه الترصيحات، بعدمـا وافقت 
الغرفـة العليا بالربملان الـرويس، امس 
الثالثاء، عىل منح فالديمري بوتني سلطة 
رسمية لنرش قوات مسلحة يف الخارج، 
وقد ينذر هذا التطور بهجوم أوسع عىل 
أوكرانيـا بعد أن قالـت الواليات املتحدة 

إن الغزو يحدث بالفعل هناك.
جاء ذلك، ردا عىل طلب بوتني من مجلس 

االتحاد مساء امس، املوافقة عىل إرسال 
جنود روس لدعـم االنفصاليني املوالني 
لروسـيا يف رشق أوكرانيـا الذين اعرتف 
(دونيتسـك  منطقتيهمـا  باسـتقالل 

ولوغانسك).
وقرأ نائب وزير الدفاع الرويس نيكوالي 
بانكـوف طلـب بوتـني قبـل اجتمـاع 
إن ”عنـد  قائـال  للمجلـس  اسـتثنائي 
حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
الشـعبيتني، نرش جيش أوكراني قوامه 
60 ألفـا ودروع ثقيلـة“، مضيفـاً ”ال 
خيـار أمامنـا إال االضطرار السـتخدام 
القـوات يف الخارج“، مشـدداً عىل نرش 
القوات يف دونيتسك ولوغانسك لحماية 

املدنيني.
كما تابـع ”قواتنا سـتدافع عن أرايض 
دونيتسك ولوغانسك وسنصد اعتداءات 

أوكرانيا“.
بريطانيـا  فرضـْت  ذلـك  غضـون  يف 
عقوبـات عـىل خمسـة بنوك روسـية 
وثالثـة أفـراد مـن أصحـاب الثـروات 
األعمـال  بينهـم رجـل  املرتفعـة مـن 
جينادي تيمتشينكو املقرب من الريس 
الـرويس، فالديمـري بوتـن، بعـد قـرار 
موسـكو االعرتاف بمنطقتي لوغانسك 
ودونيتسـك االنفصاليتـني يف أوكرانيا، 

وإرسال قوات إليهما.
الربيطانـي  الـوزراء  رئيـس  وأعلـن 
بوريـس جونسـون، امـس الثالثاء، أن 
بالده سـتفرض عقوبات عىل خمسـة 
مصارف روسـية وثالثة ”أفراد أثرياء“ 
ردا عـىل اعـرتاف موسـكو باملنطقتني 
االنفصاليتـني يف رشق أوكرانيـا، فيمـا 
يستعد االتحاد األوروبي لفرض عقوبات 

عىل روسيا تشمل وضع مسؤولني عىل 
القائمة السوداء واستهداف التجارة مع 
املنطقتني االنفصاليتني، تقّدم رسـميا 

يف وقت الحق.
لنـدن  إن  للربملـان  جونسـون  وقـال 
ستسـتخدم صالحيـات جديـدة أقرها 
املجلس لفرض عقوبات معّدة مسـبقا 
عىل ”أفراد روس وكيانات تحمل أهمية 

اسرتاتيجية بالنسبة للكرملني“.
وستسـتهدف العقوبات ”روسـيا بنك“ 
 IS bank بنـك“  إس  و“آي   Rossiya
بنـك“  و“برومسـفياز  العـام  والبنـك 

Promsvyazbank وبنك البحر األسود.
وقـال جونسـون إنه سـيتم تجميد أي 
أصـول يملكها رجال األعمـال غينادي 

تيموشـينكو وبوريس روتنربغ وإيغور 
روتنـربغ، كمـا سـيتم حرمانهـم من 
دخـول األرايض الربيطانيـة. وأضـاف 
”هذه الدفعة األوىل وأول سيل مما نحن 
عىل اسـتعداد للقيـام به، وسـنحتفظ 
بعقوبات إضافية جاهزة لالسـتخدام، 
إىل جانـب الواليـات املتحـدة واالتحـاد 

األوروبي“.
ويف وقـت سـابق، قـال رئيس الـوزراء 
إن  جونسـون  بوريـس  الربيطانـي 
بريطانيا سـتفرض عىل الفور عقوبات 
اقتصادية قاسية عىل روسيا، وذلك بعد 
أن أمـر الرئيـس فالديمـري بوتني بنرش 
قـوات يف منطقتـني انفصاليتني برشق 

أوكرانيا. 

وقال جونسـون للصحفيني ”سنفرض 
العقوبـات  مـن  حزمـة  الفـور  عـىل 

االقتصادية“.
وأضـاف أن العقوبـات ”لن تسـتهدف 
فقـط كيانـات يف دونباس ولوغانسـك 
ودونيتسـك، ولكن يف روسـيا نفسها.. 
االقتصاديـة  املصالـح  سنسـتهدف 

الروسية بأقىص ما نستطيع“.
وقال جونسـون، الذي تـرأس اجتماعا 
يف  للطـوارئ  القومـي  األمـن  للجنـة 
بريطانيـا يف وقـت مبكر مـن اليوم، إن 
بوتني سيجد أنه ”أخطأ بشكل خطري“ 
إذا غـزت روسـيا أوكرانيـا، مضيفا أن 
موسـكو تبدو عازمة عىل غزو مكتمل 

النطاق.

وسـبق أن نّدد رئيس الوزراء الربيطاني 
بالجمهوريتـني  روسـيا  باعـرتاف 
االنفصاليتـني يف رشق أوكرانيا، معترباً 
إياه ”انتهاكاً صارخاً لسـيادة أوكرانيا 

وسالمة أراضيها“.
وقال جونسون خالل مؤتمر صحفي إّن 
اعرتاف الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
باسـتقالل االنفصاليني املوالني لروسيا 
يعـّد ”تنّصـًال مـن عمليـة واتفاقيات 
مينسـك“ التي أبرمـت يف 2015 إلحالل 

السالم يف أوكرانيا.
وردا عـىل اعرتاف الكرملني باسـتقالل 
دونيتسـك ولوغانسك، يسـتعد االتحاد 
األوروبـي لفرض عقوبات عىل روسـيا 
تشـمل وضع مسـؤولني عـىل القائمة 
مـع  التجـارة  واسـتهداف  السـوداء 
املنطقتني االنفصاليتني، تقّدم رسـميا 
يف وقت الحق الثالثاء وسيتعنّي إقرارها 

من قبل جميع الدول األعضاء الـ27.
وقال رئيسا املجلس األوروبي واملفوضية 
األوروبية يف بيان إن وزراء خارجية دول 
االتحاد األوروبي سيدرسـون مجموعة 
عقوبـات عـىل روسـيا أمـس الثالثـاء 
بهـدف وضع اللمسـات األخـرية عليها 

دون إبطاء.
وأضافا أن العقوبـات، التي تم االتفاق 
رسـمياً  روسـيا  اعـرتاف  إثـر  عليهـا 
رشق  يف  انفصاليتـني  بمنطقتـني 
أوكرانيا، تشتمل اسـتهداف املشاركني 
يف القرار غـري القانونـي، والبنوك التي 
تمـول عمليات الجيش الـرويس وغريه 
اسـتهداف  إىل  إضافـة  املنطقتـني.  يف 
قدرة الدولـة الروسـية والحكومة عىل 
الوصول إىل الخدمات وأسواق رأس املال 

واألسـواق املالية يف االتحـاد األوروبي، 
للحد من تمويل السياسات التصعيدية 

والعدوانية.
كمـا تشـمل أيضـا اسـتهداف حركـة 
التجـارة مـع املنطقتـني االنفصاليتني 
مـن وإىل االتحـاد األوروبـي، لضمـان 
إحسـاس املسـؤولني عـن األعمال غري 
القانونية والعدوانية بوضوح بالعواقب 

االقتصادية ألعمالهم.
األوروبـي  ”االتحـاد  البيـان  وأضـاف 
مستعد وجاهز التخاذ إجراءات إضافية 
يف مرحلـة الحقـة إذا اسـتلزم األمـر يف 

ضوء تطورات املوقف“.
يذكـر أن الرئيـس الـرويس كان أعلـن 
مساء أمس االثنني، االعرتاف باستقالل 
”جمهوريتـي“ دونيتسـك ولوغانسـك 
املعلنتـني مـن طـرف واحـد يف الرشق 
الروسـية  القـوات  وأمـر  األوكرانـي، 
بدخولهمـا، متحدًيا الدول الغربية التي 
تمّر عالقاتها مع موسـكو بأسوأ أزمة 
منـذ الحرب البـاردة بسـبب الوضع يف 

أوكرانيا.
مـا دفع العالـم إىل التأهـب والدعوة إىل 
جلسـة طارئة يف مجلـس األمن، نددت 
فيها معظم الـدول الغربية بالترصفات 
الروسية، فيما لوحت أوروبا وواشنطن 

بعقوبات جديدة قاسية عىل الروس.
وينهـي هـذا االعـرتاف الـرويس خطة 

السالم الهشة يف املنطقتني املذكورتني.
كما أنـه يمهـد الطريق أمام موسـكو 
للدفـع بقواتهـا إىل هاتـني املنطقتـني 
لحماية مئات اآلالف من السكان فيهما 
الذين حصلوا عىل جوازات سفر روسية 

قبلسنوات.

بغداد/ الزوراء:
أوروبـا، خـالل  الغـاز يف  ارتفعـْت أسـعار 
تعامالت امس الثالثاء، بشـكل ملحوظ بعد 
إعـالن أملانيا تعليـق املصادقة عىل تشـغيل 
مـرشوع الغاز ”السـيل الشـمايل2-“، فيما 
ارتفعـت أسـعار النفط، فوق مسـتوى 98 
دوالرا للربميل، وذلك للمرة األوىل منذ سبتمرب 

.2014
وصعدت العقود اآلجلة للغاز يف شهر مارس 
املقبـل يف مركـز TTF يف هولندا إىل مسـتوى 
940 دوالرا لـكل ألـف مـرت مكعـب، بعد أن 
كانت عند مستوى 937 دوالرا. وبذلك تكون 
األسـعار قد صعدت بنسـبة أكثر من 10% 

مقارنة بإغالق أمس.
ويف وقت سابق أكد الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني أن روسـيا تعتزم مواصلـة اإلمدادات 
املستمرة من الغاز، بما يف ذلك الغاز الطبيعي 

املسال، لألسواق العاملية.
كما ارتفعت أسـعار النفط، امـس الثالثاء، 

فوق مستوى 98 دوالرا للربميل، وذلك للمرة 
األوىل منـذ سـبتمرب 2014، يف ظـل تصاعـد 

التوتر حول األزمة األوكرانية.
وبحلول السـاعة 11:15 بتوقيـت، ارتفعت 
األمريكـي ”غـرب  للخـام  اآلجلـة  العقـود 
تكساس الوسيط“ بنسبة %4.62 إىل 95.28 

دوالرا للربميل.
فيما صعـدت العقود اآلجلة لخـام ”برنت“ 
للربميـل،  98.69 دوالر  إىل   3.46% بنسـبة 

وفقا لبيانات موقع ”بلومربغ“.
ويأتـي ارتفاع أسـعار النفـط يف ظل تخوف 
املسـتثمرين مـن تأثـر إمـدادات النفط من 
روسـيا، أحد أبـرز منتجي الخـام يف العالم، 

باألزمة األوكرانية.
يذكـر أن الرئيس الـرويس، فالديمري بوتني، 
وقع مسـاء االثنني، عىل مرسومني يقضيان 
باسـتقالل جمهوريتـي  باعـرتاف روسـيا 
عـن  الشـعبيتني  ولوغانسـك  دونيتسـك 

أوكرانيا.

بريوت/متابعة الزوراء:
نفـى الرئيـس اللبناني، ميشـال عون، امس 
الثالثـاء، ما يقال حـول التنـازل عن حقوق 
لبنـان يف الحـدود البحريـة، يف التفاوض مع 

إرسائيل,
وقال عون، أمام وفد املجمع الثقايف الجعفري، 
أن ”مـا يقال حـول التنـازل يف التفاوض عن 
حقوق لبنان يف الحدود البحرية ليس صحيحا، 

والنقاشات ستحفظ حقوقه وثروته“.

وشـدد عون عـىل رضورة أن يرتافـق الحوار 
مـع تعميم ثقافة التضامـن الوطني ملحاربة 
الفسـاد واملحافظـة عـىل القيـم اإلنسـانية 

املختلفة.
يذكر، أنه انطلقت يف أكتوبر 2020 مفاوضات 
غـري مبـارشة بـني لبنـان وإرسائيل بشـأن 
ترسـيم الحدود البحرية بينهما، تحت رعاية 
األمـم املتحـدة ووسـاطة الواليـات املتحـدة 

األمريكية.

واشنطن/متابعة الزوراء:
يراقـب العلماء عـن كثب نسـخة فرعية من 
املتحـور ”أوميكـرون“ تنرش بهدوء يف شـتى 

أنحاء الواليات املتحدة.
وذكرت صحيفـة ”اإلندبندنت“ الربيطانية أن 
الساللة BA.2 من ”أوميكرون“، تنترش يف 30 
والية أمريكية، وتشـكل حـواىل 3.9 باملئة من 

إجمايل اإلصابات الجديدة.
ويالحـظ العلمـاء بأن هـذه السـاللة تنترش 
برسعـة كبـرية، كمـا تظهـر بيانـات مراكز 

السيطرة عىل األمراض والوقاية منها.
وقال مدير مركز مراقبة مسببات األمراض يف 
مؤسسـة روكفلر، صموئيل سكاربينو، ”إنه 
إذا تضاعفـت السـاللة مرة أخـرى وأصبحت 
تشـكل 8 باملئـة، فهذا يعنـي أننا قـد نواجه 
موجـة جديدة من ”كوفيـد- 19“ يف الواليات 

املتحدة“.
وأضـاف: ”هذا هـو األمر الذي نحـن قلقون 

بشأنه“.
وُيعتقـد بأن السـاللة BA.2 أكثر عدوى أكثر 
رسعة عىل االنتشار مقارنة بالساللة األصلية 
مـن ”أوميكرون“، وتسـببت يف زيـادة كبرية 

بإصابات كورونا يف الدنمارك
أما األمرين اللذين قد يخففا من حدة انتشـار 
السـاللة الجديـدة، فهمـا معـدالت التطعيم 

واملناعة من اإلصابات السابقة.
وقال األسـتاذ املسـاعد يف علم األوبئة يف كلية 
ييل للصحة العامة ناثان إن السـاللة الجديدة 
سـتؤدي إىل زيـادة يف اإلصابـات، معربـا عن 

اعتقاده أن األمر لن يصل حد املوجة. 
وأضـاف: ”كان الكثـري منـا يفـرتض أنهـا 
سـتنطلق برسعـة يف الواليات املتحـدة تماما 
كمـا كانت تفعـل يف أوروبا وتصبـح املحتور 

املهيمن الجديد“.
ويحـذر علماء آخـرون من أن خلـع الكمامة 

سيسمح للساللة الجديدة باالنتشار.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
الليبـي،  الـوزراء  رئيـس  حـذَر 
عبدالحميـد الدبيبة، من أن تعيني 
حكومـة مؤقتة جديـدة قد يؤدي 
إىل نشـوب حرب وفـوىض يف البلد 
الغـارق بالفعـل يف الفـوىض منذ 

عقد من الزمان.
وجـدد الدبيبـة، رئيـس حكومة 
الوحـدة الوطنيـة، تعهـده بعدم 
لحكومـة  إال  السـلطة  تسـليم 
منتخبـة، معلنـا عـن خطة غري 
إلجـراء  األرجـح  عـىل  واقعيـة 

االنتخابات يف يونيو.
ووصف أي خطة لتشكيل حكومة 
انتقالية بـ“الطائشة“ و“املهزلة“ 
التي قـد تـؤدي إىل نشـوب مزيد 
مـن االقتتـال الداخيل، يف إشـارة 
إىل مسـاعي الربملان الليبي، الذي 
يتخذ مـن الرشق مقرا له، لتعيني 
حكومـة جديـدة برئاسـة رئيس 

الوزراء املكلف، فتحي باشاغا.
أقبـل  ”لـن  الدبيبـة:  وأضـاف 
بأي شـكل من األشـكال تسـليم 
(السـلطة) للفـوىض“، مؤكدا أن 

االنتخابات ”هي الحل الوحيد“.
وكلـف الربملـان الليبـي يف وقـت 
سـابق من الشهر باشـاغا، وزير 

الداخليـة السـابق الـذي ينحـدر 
مـن مدينـة مرصاتـة، بتشـكيل 
حكومـة مؤقتة جديـدة، وعرض 
تشكيلة حكومته عىل الربملان هذا 
األسبوع. ويشـكل تعيني باشاغا 
جـزءا من خارطة طريـق إلجراء 

االنتخابات يف غضون 14 شهرا.
وذكـر الدبيبة، يف خطـاب يقع يف 

”الحرب“  ثماني صفحات، كلمة 
مـرات.  ثمانـي  ”الحـروب“  أو 
النواب  ووصـف تحـرك مجلـس 
بأنه ”مناورة فاشلة“ من شأنها 

أن تؤدي إىل ”حرب وفوىض“.
وأوضح أنه أجرى مفاوضات مع 
خصومه لتفـادي الجمود الحايل، 
بالفشـل.  بـاءت  جهـوده  لكـن 

واتهـم أحـد منافسـيه، املشـري 
خليفة حفرت، بـإذكاء ”الفوىض 
السياسـية“ يف البالد. ولم يصدر 
تعليـق فـوري مـن حفـرت الذي 
 2019 يف  فاشـال  هجومـا  قـاد 
الستعادة السيطرة عىل العاصمة 

طرابلس.
واقـرتح الدبيبة، الذي ينحدر مثل 

باشـاغا مـن مرصاتـة، خارطة 
طريق مـن أربع نقـاط النتخاب 
الوقـت  يف  واسـتفتاء  الربملـان، 
ذاته عـىل التعديالت الدسـتورية 
يف أواخـر يونيو، تليهـا انتخابات 
رئاسية بعد وضع الربملان الجديد 
دسـتورا دائما. ولم يعرض إطارا 
زمنيا لالنتخابات الرئاسية. وكان 
مقررا يف األصل إجراء االنتخابات 
الرئاسـية يف 24 ديسـمرب، لكنها 
الخالفـات بـني  تأجلـت بسـبب 
الفصائل املتنافسة حول القوانني 
التي تحكم االنتخابات ومرشحي 
الرئاسة. وأكد نواب الربملان الليبي 
انتهاء والية حكومة الدبيبة يف 24 

ديسمرب.
ويف محاولة ملغازلة الليبيني الذين 
سـئموا الحرب والفوىض، ناشـد 
الدبيبة ما أسـماه ”حركة وطنية 
أجـل  مـن  للضغـط  حقيقيـة“ 

االنتخابات.
ولـم تتمكـن ليبيـا مـن إجـراء 
انتخابات منذ 2014، وهو اقرتاع 
تسبب يف انقسـام البالد لسنوات 
بني حكومتني متنافستني، تحظى 
ميليشـيات  بدعـم  منهمـا  كل 

مسلحة وحكومات أجنبية.
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الكويت/الزوراء:

اتفق الرئيس املرصي، عبد الفتاح السييس، 

مشـعل  الشـيخ  الكويتـي،  العهـد  وويل 

األحمد الجابر الصبـاح، امس الثالثاء، عىل 

االسـتمرار يف بذل الجهود املشرتكة لتعزيز 

التحديـات  ملواجهـة  والتنسـيق  التعـاون 

اإلقليمـي  لألمـن  املتزايـدة  والتهديـدات 

واستقرار الدول والشعوب العربية.

وجـاء ذلـك خـالل اجتمـاع يف قـرص بيان 

بالكويـت بحضـور وفـدي البلديـن حيـث 

بـدأ الرئيـس املـرصي زيارتـه للعاصمـة 

الكويتية.

ورصح املتحدث الرسـمي باسـم الرئاسـة 

املرصية، السفري بسام رايض، بأن الرئيس 

اللقـاء خصوصيـة  أكـد خـالل  السـييس 

العالقـات الوثيقـة التي تربـط البلدين وما 

يجمعهمـا مـن مصـري ومسـتقبل واحد، 

وحرص مرص عىل تطويـر التعاون الوثيق 

واملتميـز بـني البلدين عىل شـتي األصعدة، 

سـعياً نحـو ترسـيخ األمـن واالسـتقرار 

والتنمية. 

وأكد السييس التنسيق الحثيث مع الكويت 

تجـاه التطـورات التـي تشـهدها منطقة 

الـرشق األوسـط، وذلـك يف ضوء مـا يمثله 

الكويتـي  املـرصي  والتنسـيق  التعـاون 

مـن دعامـة أساسـية لتحقيق االسـتقرار 

اإلقليمي، وركن رئييس من أولويات وثوابت 

السياسة املرصية.

الكويتـي  العهـد  مـن جانبـه، رحـب ويل 

بالرئيـس املـرصي، مؤكـداً عـىل التقديـر 

واملودة التي تكنها دولة الكويت ملرص قيادًة 

وشـعباً يف ضـوء عمـق ومتانـة العالقـات 

والروابـط التاريخية الراسـخة التي تجمع 

بـني البلدين، فضالً عن الدور الهام للجالية 

املرصية يف عمليـة البناء والتنمية بالكويت 

كجرس للرتابط بني الشعبني.

الكويتـي  الجانـب  حـرص  عـىل  وشـدد 

عـىل تعزيـز التعـاون مع مرص عـىل كافة 

املسـتويات، والتشـاور والتنسـيق معهـا 

بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

وثمن ويل العهد الكويتي دور مرص املحوري 

أساسـية  ركيـزة  باعتبارهـا  باملنطقـة 

ألمن واسـتقرار الوطن العربـي، إىل جانب 

حرصها عـىل تعزيـز التضامن بـني الدول 

العربية والدفع قدماً بأوارص العمل العربي 

املشرتك.

@paáÌáËn€a@Êdìi@>ÌÏÿ€a@áË»€a@Ô€Î@…fl@pbrybjfl@ã∞@ÔÄÄèÓè€a
Ú‘�‰æa@äaã‘néaÎ@Ô‡Ó‹”�a@Âflˇ€@ÒáÌaçnæa

No: 7669   Wed   23     Feb    2022العدد:   7669    االربعاء   23   شباط     2022



4 alzawraanews@yahoo.com

امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

َبـدأ، امـس الثالثـاء، يف عمـوم محافظات 

العـراق الدوام الرسـمي لطلبة املدارس بعد 

انتهاء العطلة الربيعية.

وفتحـت املـدارس أبوابهـا أمـام الطلبة يف 

مختلـف املراحل بعـد انتهـاء عطلة نصف 

السـنة»، وبدا واضحا ان هنـاك التزاماً من 

قبـل الطلبـة يف ارتـداء الكمامـات والتقيد 

برشوط الصحة والسالمة».

وكانـت وزارة الرتبية قد حددت يوم ٢٢ من 

الشهر الجاري موعداً لبدء الدوام يف املدارس 

بعد انتهاء العطلة الربيعية.

كمـا أعلنـت وزارة الرتبية، امـس الثالثاء، 

أن إنهـاء الدوام املزدوج يف املـدارس يتعلق 

بإنجـاز مـدارس جديدة ومبالـغ مرصودة 

لهـا، فيمـا أكـدت حاجتها إىل بنـاء ٨ آالف 

مدرسة.

وقال املتحـدث باسـم وزارة الرتبية، حيدر 

«عـدد  إن  صحفـي  ترصيـح  يف  فـاروق، 

املدارس التي تنجـز خالل هذا العام تقارب 

الـ ١٠٠٠ مدرسـة، إضافـة إىل مرشوع الـ 

١٠٠٠ مدرسـة الذي يتابعـه رئيس الوزراء 

بشكل مبارش، إذ تم تسليم الكثري من قطع 

األرايض من قبل املديريات العامة للرتبية إىل 

الجانب الصيني إلنشاء املدارس».

وأضاف فاروق، أن «الوزارة خطت خطوات 

متقدمة جـداً باتجاه هذا املرشوع»، معرباً 

عن أمله يف «انحسار الدوام الثنائي والثالثي 

يف املدارس خالل السنوات املقبلة».

ولفـت إىل أن «العـراق بحاجة أيضـاً إىل ما 

يقارب ٨٠٠٠ مدرسة جديدة»، موضحاً أن 

«انحسـار الـدوام الثنائـي والثالثي يتوقف 

عىل مـدى اإلنجـاز لتلـك املـدارس واملبالغ 

املرصودة لبنائها».

مدرسـية  أبنيـة  «هنـاك  أن  إىل  وأشـار 

ضمـن املديريـات العامـة للرتبيـة وهناك 

أبنيـة مدرسـية يمكـن أن تشـيد مـن قبل 

املحافظات»، معرباً عـن أمله يف أن «يكون 

هنـاك تواصـل يف إكمـال البنـى التحتيـة 

الخاصـة بالعمليـة الرتبوية وانشـاء أكرب 

عدد ممكن من املدارس ليس فقط النحسار 

الـدوام الثنائـي والثالثـي بل حتـى لتقليل 

الزخم يف الصف الواحد وتحوليها إىل صفوف 

نموذجية».

ذي قار/الزوراء:

قـررت محكمة تحقيـق النارصية 

الخاصة بقضايا املتظاهرين امس 

الثالثـاء توقيـف املقدم عمـر نزار 

عىل خلفيـة مجزرة الزيتون يف ذي 

قار الذي سقط عىل إثرها العرشات 

من الضحايا والجرحى املحتجني.

القضاء قـرر توقيف املقـدم عمر 

نـزار وفق احـكام املـادة ٤٠٦ من 

قانـون العقوبات العراقي املتعلقة 

بالقتل العمد.

قـد  كبـرية  أمنيـة  قـوة  وكانـت 

دخلـت فجـر امـس إىل محافظـة 

بصحبتهـا الضابـط (عمـر نزار) 

لغرض التحقيق معه بقضايا قتل 

املتظاهريـن يف ذي قـار بمجـزرة 

الزيتون، وفقا ملصدر أمني.

وأعلنت وزارة الداخلية ، يوم األحد 

(٢٠ شـباط الحايل)، بـراءة املقدم 

عمر نزار من جميع التهم املوجهة 

إليـه بقضية املوصـل والتي أثريت 

نتيجـة أحد الصحفيـني، لخالفات 

بينه وبني فرقة الرد الرسيع.

وكانـت منظمـة «إنهـاء اإلفـالت 

من العقـاب»، قد أجـرت تحقيقاً 

بالوثائـق  كشـف  اسـتقصائياً، 

والتسجيالت الفيديوية، عن ضلوع 

الضابـط برتبـة مقـدم يف قـوات 

الـرد الرسيع عمر نـزار، بارتكاب 

جرائم قتل وتعذيـب بحق املدنيني 

املوصـل  خـالل عمليـات تحريـر 

من قبضـة داعـش، عـام ٢٠١٦، 

الشـعبية  االحتجاجـات  وخـالل 

التي شـهدتها مـدن عراقية عدة، 

وأبرزهـا حادثة جـرس الزيتون يف 

مدينة النارصية.

هذا وتصدر وسم #حاسبوا_عمر_

التواصل  نـزار، منصـات وسـائل 

االجتماعـي، خـالل األيـام القليلة 

مـن  اآلالف  بعـرشات  املاضيـة، 

التغريدات، املطالبة من السـلطات 

العراقية الرسمية، بمحاكمة عمر 

نزار، وجميـع الضالعني من قوات 

األمن يف قتـل وتعذيب املدنيني عرب 

استغالل وظائفهم.

بغداد/ الزوراء:
وجهـْت قيـادة العمليـات املشـرتكة، امس 
الثالثـاء، بغلق الثغـرات املؤدية لطرق زائري 

اإلمام الكاظم (ع).
وذكـر بيان لقيـادة عمليـات بغـداد، تلقته 
«الـزوراء» أن «الفريـق اول ركـن نائب قائد 
العمليـات املشـرتكة عبـد االمـري الشـمري 
ترأس مؤتمـراً امنياً تنسـيقياً ملتابعة تنفيذ 
خطـة حماية الزيارة الرجبيـة يف مقر قيادة 
الفرقـة الثانية رشطـة اتحاديـة»، مبيناً أن 
«املؤتمـر عقد بحضـور الفريـق الركن قائد 
عمليات بغـداد والفريق  قائد قوات الرشطة 
االتحاديـة وقادة املقـرات املتقدمة يف الكرخ 
والرصافـة وذلـك لالطـالع عىل سـري تنفيذ 
الخطـة واالجـراءات املتخـذة لتطبيقها عىل 

ارض الواقع».
واكد الشـمري بحسـب البيان عىل «رضورة 
متابعة تنفيذ الخطة من قبل القادة واالمرين 
حرصا بكافـة تفاصيلها»، مشـرياً اىل «غلق 
جميع الثغرات املؤدية اىل طرق تنقل الزائرين 
من خـالل وضـع فالتـر التفتيـش وحماية 
نقاط االركاب والرتجل بغية ضمان انسيابية 

حركة ونقل الزائرين».

وأكـد عـىل «أهميـة االسـتمرار بالعمليـات 
االسـتباقية والبحث والتفتيش واالسـتطالع 
املسـلح ضمن منطقـة الكاظمية املقدسـة 
واملناطـق املحيطة بهـا»، موجهـاً «بتفعيل 
الحـاالت  ومعالجـة  االسـتخباري  الجهـد 
الطارئة بتدخل القادة واآلمرين بشكل فوري 
ورسيع ومكافحة الشـائعات بكافة انواعها 

حفاظاً عىل سالمة الزائرين».
وأشـار اىل «رضورة اخـذ الحيطـة والحـذر 
لتفويـت الفرصة عىل كل مـن يحاول تعكري 
الحـاق االذى بالزائريـن  او  الزيـارة  صفـو 
الكرام»، الفتاً اىل «أهمية التنسيق مع الدوائر 
الخدميـة والجهـات السـاندة لتقديم افضل 

الخدمات طيلة ايام الزيارة».

بغداد/الزوراء:
بعدَمـا غزت أنـواع مختلفة مـن اللحوم ومن 
مناشئ عاملية األسواق املحلية وخاصة املطاعم 
وبعـض محـال القصابة التـي أصبحت رغبة 
الكثري من الناس بتناولها لرخص أسـعارها، 
أوصت جهات رسمية برضورة مراقبة اللحوم 
املسـتوردة، يف وقت دعا مواطنـون إىل توزيع 
اللحـوم ضمـن مفـردات البطاقـة التموينية 
للحفـاظ عـىل الصحـة ولضمـان عـدم نقل 

األمراض من الحيوان اىل االنسان.
املتحـدث باسـم وزيـر الزراعة هادي هاشـم 
حسـني قـال يف ترصيـح صحفـي إن «وزارة 
الزراعة تعمل عىل حماية املنتج املحيل وحماية 
املسـتهلك من االرضار الصحية التي يتسـبب 
بهـا تناول اللحـوم واملنتجات غـري الخاضعة 
للفحص البيطري»، مبيناً أن «استرياد اللحوم 
الحمـراء مسـموح به بـرشط أن تكون قطع 
اللحم بوزن ال تزيد عن ٥ كغم وتكون خاضعة 

للفحص البيطري».
وأضاف أنه «يسـمح أيضاً بدخول الحيوانات 
الحيـة من البلـدان غـري املوبـوءة باألمراض 
هـذه  حجـر  يتـم  حيـث  للحـدود،  العابـرة 
وتجـزر  حيـة  وهـي  وفحصهـا  الحيوانـات 
بإرشاف اللجان الصحية البيطرية وفق قانون 
الصحة البيطرية النافذ»، مشرياً اىل أن «هناك 
كميات مـن اللحوم تدخل للبلـد بطريقة غري 
رسـمية ومـن دون إجـازة اسـترياد أو حتى 

فحص بيطري وتباع بأسعار زهيدة».
فيمـا أكد مدير قسـم املجازر بـوزارة الزراعة 
ماجـد خلـف الكعبـي يف ترصيـح صحفي أن 
«الرقابـة الصحيـة يف وزارة الصحـة توصـب 
بـرضورة مراقبة عمليات بيـع اللحم املفروم 
الجاهـز وشـددت عـىل رضورة أن يتـم بيـع 
اللحوم مفرومة اسـتناداً اىل الفرم املبارش، أي 
أن املواطن يشـرتي اللحم ويتم فرمه يف نفس 

الوقت».
وقـال مديـر الرقابة الصحية سـابقاً الدكتور 
حسن مسلم يف ترصيح صحفي إن «جزءاً من 
اللحوم املفرومة املحليـة ضمن متابعة وزارة 
الزراعـة والبيطـرة وهـي ضمـن التعليمـات 

والضوابط الصحية والبيطرية».
وأضاف: «أما املسـتوردة فهنـاك تعليمات، ال 
تمنـح إجـازة اسـترياد إال بعـد التزامهم بها، 
منهـا رضورة أن تكون طريقة الذبح واالنتاج 
والتسويق ضمن ضوابط الرشيعة اإلسالمية»، 
مشـرياً اىل أن «اللحـوم املسـتوردة مراقبة يف 
املنافذ الحدودية التي فيها ممثلون عن الرقابة 
الصحية والبيطرية لغرض التأكد من كون بلد 
املنشـأ وطريقة الحفظ يف السـيارات املجمدة 

وفقاً للرشوط الصحية».
وأوىص مسلم املواطنني بـ»رضورة التأكد من 
تاريخ االنتـاج والصالحية قبل الرشاء والتأكد 
مـن طريقـة الخـزن والعرض ضمـن برادات 
عاملـة»، موضحاً أن «ما موجود يف األسـواق 
متابـع من قبـل وزارتي الصحـة والزراعة ما 

يجعل املنتوج صالحاً لالستهالك البرشي».
فيمـا قال القصاب سـالم خالد أنه «يشـرتي 
اللحوم من مجازر رسـمية خاضعة اىل رقابة 
وزارة الصحة»، مبيناً أن «تكلفة رشاء اللحوم 
تكـون بـني الــ٨ اىل الــ٩ آالف دينـار للكيلو 

الواحد ونبيعه بـ١٢ ألف دينار».
املواطن أحمد مطرش أكد أن «اللحوم املفرومة 
تدفـع املواطنني اىل رشائها، وبعضها لالسـف 
غري صحية وغري مؤمنة لكنهم يشـرتون هذا 
بسـبب رخص أسـعارها»، موضحـاً أن «حل 
هذه املسـألة سـهل جدا وهو تعاون وزارتي 
التجـارة والزراعـة مـن أجل أن تكـون هناك 
مشـاريع عمالقـة لرتبيـة الحيوانـات بـكل 
أنواعهـا، كمـا تقـوم وزارة التجـارة بتزويد 

املواطنني عن طريق البطاقة التموينية».
وبـني أن «بعـض اللحـوم تدخـل عـرب املنافذ 
بصـورة غري قانونيـة فتكون غـري صحية أو 
لـم تذبح عـىل الطريقة االسـالمية»، مشـدداً 
عىل «رضورة معالجة هـذه الظاهرة التي قد 

تسبب األمراض».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـْت وزارة التجارة، امس الثالثاء، عن تشـكيل خلية أزمة لتجهيز املواطنني بالسـلة 
الرمضانيـة، فيما أشـارت اىل اتخاذ إجـراءات لضمان وصول املواد الغذائية قبل شـهر 

رمضان.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة محمـد حنون «الـزوراء» إن «الوزارة شـكلت خلية أزمة 
برئاسـة الوزير وعضويـة الوكالء ومدير عـام الرقابة ومدير عـام التخطيط بالوزارة، 
مهمتهـا اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتجهيز السـلة الرمضانية»، مبيناً أن «هذه السـلة 

ستوزع بواقع وجبتني إحداها قبل شهر رمضان واألخرى يف منتصف الشهر».
وأضـاف أن «الوزارة اتخـذت إجراءات لضمان ايصال املواد الغذائية قبل شـهر رمضان 
لتجهيـز املواطنني بها»، مشـرياً اىل أن «اإلجـراءات تضمنت متابعة الرشكة املسـؤولة 

إليصال املواد عرب منافذ شمال العراق والجنوبية عرب أم قرص».
يذكـر أن رئيـس الوزراء مصطفى الكاظمـي وجه يف وقت سـابق، بتوزيع وجبتني من 

البطاقة التموينية خالل شهر رمضان املبارك املقبل.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة العدل، امـس الثالثاء اتخاذ 
عـدداً من االجـراءات للتخفيـف من زخم 
املراجعني يف مديرياتها، ولتسهيل حصول 
املوطنني عىل مسـتحقاتهم املالية بأرسع 

وقت.
وقال مدير عام دائرة التنفيذ بشـار احمد 
محمـد يف بيـان، ورد لــ «الـزوراء»، إن 
«الدائـرة بارشت بإنجاز مـرشوع بطاقة 
الدفـع االلكرتونـي لـرصف مسـتحقات 
الدائنني بدالً من الرصف اليدوي، لتخفيف 
العـبء عـن كاهـل املواطنني مـن خالل 
اصدار عـدد كبري مـن بطاقات (ماسـرت 
كارد) وبالتعـاون مـع املـرصف الزراعي 
وتوزيعهـا وتفعيلهـا، مبينـاً ان اصـدار 
البطاقات مسـتمر ملراجعـي املديريات يف 

بغداد واملحافظات».
وأضـاف، أنه «تـم اقامـة دورة للمنفذين 
العدول، وتخرج منها (٣٧) منفذاً ووزعوا 
عىل املديريات لدعـم املالك الوظيفي فيها 

بمنفذين عدول جدد».
وزارة  مـع  «بالتنسـيق  أنـه  إىل،  وأشـار 
ودوائـر  املحافظـات  ومجالـس  املاليـة 
القائممقاميـة واملجالـس البلديـة، فقـد 
تم انتقال عدد مـن املديريات من االماكن 
الصغـرية التـي تشـغلها مـع املحاكـم، 
اىل اماكـن أفضـل وبـدون بـدالت ايجار، 
كمديريات تنفيـذ (الجبايش، والصويرة، 
والدغارة)»، مؤكداً «اسـتحداث مديريات 
تنفيـذ جديـدة يف قضاء الطارمية وسـدة 
الكـوت، لغـرض تقديم أفضـل الخدمات 

للمواطنني وتخفيف الزحام».

بغداد/ الزوراء:
ة  أعلنـْت هيئـة النزاهة االتحاديَّة عن صـدور قراٍر باسـتقدام املُدير العـامِّ لدائرة صحَّ
ُمحافظة دياىل السابق، ُمبّينًة أنَّ املُتَّهم املذكور قام باإلرضار باملال العامِّ بمبلٍغ مقداره 

مليار و(٣٧٥) مليون ديناٍر.
دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها عن أمر االسـتقدام، أشارت يف بيان ورد 
ة بقضايـا النزاهة أصدر أمراً  «الـزوراء»، إىل أنَّ قايض محكمـة تحقيق بعقوبة املُختصَّ
ة ُمحافظة دياىل السابق، يف القضيَّة املُتعلِّقة بارتكاب  باستقدام املدير العامِّ لدائرة صحَّ

ة املُحافظة. ُمخالفاٍت يف عقد تجهيز ونصب وتشغيل جهاز تفتيت الحىص لدائرة صحَّ
ذة بشكٍل ُمباٍرش يف عام ٢٠١٩، الفتًة  وأضافت الدائرة إنَّ «العقد يأتي ضمن العقود املُنفِّ
؛ جرَّاء ذلك بلـغ (١,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليار  إىل أنَّ مقـدار الـرضر الذي أصاب املـال العامِّ

دينار».
ة بقضايا النزاهة أصدرت أمر االستقدام  و أوضحت أنَّ «محكمة تحقيق بعقوبة املُختصَّ

عىل وفق أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات».
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بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة النفط، الثالثاء، إعداد خطة وقودية 

استعداداً لزيارة اإلمام الكاظم.   

وذكرت الوزارة يف بيان اطلعـت عليه «الزوراء» 

أنـه ”تم تعزيـز الخزين االسـرتاتيجي ملحطات 

تعبئـة الوقـود الحكومية واالهليـة يف محافظة 

بغـداد بجانبي الكـرخ والرصافـة بكمية (٦٧) 

مليـون لـرت مـن املشـتقات النفطيـة البيضاء 

(النفـط االبيـض و وزيـت الغـاز و البنزيـن ) 

تتضمـن (٥٠) مليـون لرت من البنزيـن و(١٥) 

مليـون لـرت من زيت الغـاز (٢) مليـون لرت من 

النفط االبيض“.  

وأضافـت أن ”الرشكـة اسـتنفرت مالكاتها يف 

هيئة توزيع بغـداد وقامت بتهيئة مسـطحات 

خاصة باسـطوانات الغـاز السـائل يف عدد من 

رفدهـا  وسـيتم  بغـداد،  بالعاصمـة  املناطـق 

بالكميـات بشـكل مبارش، فضال عـن ذلك فقد 

تم اعداد خطة طوارئ شـاملة ملتابعة اجراءات 

السـالمة العامـة والخزيـن يف محطـات تعبئة 

الوقـود القريبة من مدينة الكاظمية املقدسـة، 

باالضافة اىل تشكيل لجنة لالرشاف عىل متابعة 

الخطة الوقودية اثناء الزيارة وحتى انتهائها“.   

وأشـارت إىل أن ”الـوزارة تضع خطـط وقودية 

مسبقة لتوفري املشتقات النفطية والغاز السائل 

خالل الزيـارات الدينيـة املليونية التـي تقام يف 

بغداد و كربالء املقدسة والنجف االرشف“.  

اربيل/الزوراء:

تـويف مواطن يف أربيل  مسـجلة 

باسمه ١٢٠٠ سـيارة مسجلة ، 

فيما دعت مديريـة مرور أربيل 

السـيارات  ملكيـة  تحويـل  إىل 

حال ابتياعها تالفياً للمشاكالت 

القانونيـة املرتتبـة عـن حاالت 

مماثلة.

ووقـال املتحدث باسـم مديرية 

فاضـل  العقيـد  أربيـل،  مـرور 

حاجي يف ترصيح صحفي، امس 

الثالثـاء بـأن املواطن املسـجلة 

تـويف  باسـمه  سـيارة   ١٢٠٠

منـذ أكثر مـن عام، وقد سـجل 

تلك السـيارات باسـمه بصورة 

قانونية.

أن  حاجـي  العقيـد  وأضـاف 

«بإمكان أي مواطن أن يسـجل 

أي عـدد يشـاء مـن السـيارات 

باسـمه، حتى لو كانـت مليون 

سـيارة، فقانون املرور يسـمح 

بهذا».

املتحـدث باسـم مديرية  وبـنّي 

مـرور أربيل أن الذين يسـجلون 

باسمهم سـيارات كثرية، هم يف 

الغالب مـن العاملني يف معارض 

تجـارة السـيارات «وكلمـا كان 

عدد السـيارات املسـجلة باسم 

زادت  كلمـا  أكـرب،  الشـخص 

الرضيبة التـي عليه أن يدفعها، 

معـارض  مالكـو  يتـالىف  لهـذا 

ويسـجلون  ذلـك  السـيارات 

سياراتهم يف أحيان كثرية باسم 

شخص آخر لقاء دفع مبلغ من 

املال لذلك الشخص».

السـيارات  مصـري  بشـأن 

املسجلة بأسـماء متوفني وهي 

مملوكة ألشـخاص آخرين، قال 

العقيـد حاجي: «ال يتـم تجديد 

السنوية لهم (مالكي السيارات 

تسـجيل  يتـم  وال  املذكـورة)، 

السـيارة باسـمهم إال يف حـال 

تنازل ورثة الشخص املتوىف عن 

ملكية السـيارة لهـم، وإن كان 

بني الورثة قارصون، فعليهم أن 

ينتظروا لحني إكمال القارصين 

١٨ سـنة مـن العمر».  وأشـار 

املتحـدث باسـم مديريـة مرور 

أربيل إىل أن العقـود اإللكرتونية 

تحل جـزءاً مـن هذه املشـاكل 

من خالل إجبارها املشـرتي عىل 

تحويـل ملكيـة السـيارة خالل 

شهرين من تاريخ رشائها.

وقـدم العقيد حاجـي املزيد من 

العقـود  بخصـوص  التوضيـح 

اإللكرتونيـة، قائـًال: «يف العقود 

يكـون  أن  يجـب  اإللكرتونيـة 

باسـمه  املسـجلة  الشـخص 

السـيارة حارضاً عند تسجيلها 

إضافة إىل وجود العقد، ويف حال 

كونه متوىف يجب حضور ورثته، 

وما يميز هذه العقود عن العقود 

السابقة هو كونها أكثر قانونية 

ومعتمدة لدى املحاكم».
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بغداد/ الزوراء:
رأى وزيـر النفـط العراقي، إحسـان 
عبد الجبار إسـماعيل، امس الثالثاء، 
إن اسـرتاتيجية أوبك + لزيـادة إنتاج 
لتحقيـق  كافيـة  تدريجيـا  النفـط 
أن  إىل  مشـريا  السـوق،  يف  التـوازن 
املجموعـة ليسـت يف حاجـة لزيـادة 
إنتاج النفط بشكل أرسع، عىل الرغم 
من ارتفاع سـعر الخـام إىل نحو 100 

دوالر للربميل.
جـاء ذلـك وفقـا ملقابلـة مـع وكالة 
”بلومبـريغ“، عـىل هامـش مؤتمـر 

لصناعة الغاز يف قطر.
وقـال وزيـر النفـط العراقـي، خالل 
يضـم  الـذي  التحالـف  إن  املقابلـة: 
23 دولـة، بقيـادة اململكـة العربيـة 
 2 يف  يجتمـع  وروسـيا،  السـعودية 
مـارس/ آذار املقبـل، وهـو يأخـذ يف 
الحسـبان نمو اإلنتاج من الدول غري 
األعضاء يف أوبك + مثل الربازيل وكندا، 
وال يريد أن يـرى أي زيادة يف مخزون 

النفط حول العالم.
وأضـاف أن ”السـوق سـتمتلك املزيد 
واملزيـد مـن النفـط لذلك نعتقـد أنه 
ليسـت هنـاك حاجـة لالبتعـاد عـن 
اسـرتاتيجية اليوم.. لن نخلق أي نمو 
للتخزين التجاري. سنؤمن كل الطلب 

من خالل توفري العرض املطلوب“.
وتابع بالقول: منظمة البلدان املصدرة 
للبرتول ورشكائها سيتخذون قرارهم 

حول اإلنتاج يف أبريل/ نيسـان القادم 
بعـد  آذار  مـارس/  اجتمـاع  خـالل 
مراجعـة بيانات جديـدة عن العرض 

والطلب.
كمـا أشـار إسـماعيل، إىل: أن منح أي 
دولة يف أوبك+ زيادة إلنتاجها إىل ما بعد 
حصتها املقررة سـيكون ”غري عادال“، 
عـىل الرغم من أن العديـد من األعضاء 

يكافحون للوصول إىل حصتهم.
وارتفـع خـام برنـت، امـس، قـرب 
عـىل  للربميـل؛  دوالرا   98 مسـتوى 

خلفيـة التوترات السياسـية بسـبب 
األزمة الروسية األوكرانية.

وأكـد وزيـر النفـط العراقـي، خالل 
مشـاركته يف املؤتمـر الـدويل لتقنيـة 
البـرتول الذي عقـد بالسـعودية أول 
األمـس، أن مصلحـة مجموعـة أوبك 
+ تقتـيض التوافق عـىل صيغة اتفاق 
يحقـق أهدافها يف الحفاظ عىل توازن 
السـوق النفطية واسـتقرارها، الفتا 
إىل أن أي تغيـري يف اتفاق املجموعة قد 

ُيلقي بظالله عىل هذا السوق.

وزارة  أعلنـت  آخـر،  جانـب  مـن 
النفط، امس الثالثـاء، تعزيز الخزين 
االسـرتاتيجي ملحطات تعبئـة الوقود 
الحكومية واألهلية يف العاصمة بغداد، 
اسـتعداداً للزيـارة الخاصـة بذكـرى 
استشهاد اإلمام موىس الكاظم (عليه 

السالم).
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إنها ”انتهت من اسـتعداداتها بتوفري 
النفطيـة  املشـتقات  مـن  خزيـن 
البيضـاء واسـطوانات الغاز السـائل 

الخدمية وتسخري  للمواكب والهيئات 
اإلمكانات اللوجستية إلنجاح الزيارة 
الخاصـة باستشـهاد االمـام مـوىس 
الكاظم (عليه السـالم) التي تصادف 
يف الخامس والعرشين من شهر رجب 

الحايل“.
ونقـل البيـان عـن مدير عـام رشكة 
توزيـع املنتجـات النفطيـة، حسـني 
الخزيـن  تعزيـز  ”تـم  أنـه  طالـب: 
االسـرتاتيجي ملحطات تعبئـة الوقود 
الحكومية واألهلية يف محافظة بغداد 
بجانبي الكـرخ والرصافة بكمية 67 
مليـون لـرت مـن املشـتقات النفطية 
البيضاء (النفـط األبيض وزيت الغاز 
والبنزيـن) تتضمن 50 مليون لرت من 
البنزين و15 مليون لرت من زيت الغاز، 

2 مليون لرت من النفط األبيض“.
وأضاف طالب أن ”الرشكة استنفرت 
بغـداد  توزيـع  هيئـة  يف  مالكاتهـا 
وقامـت بتهيئـة مسـطحات خاصة 
بأسـطوانات الغاز السائل يف عدد من 
املناطـق بالعاصمـة بغـداد، وسـيتم 
رفدها بالكميات بشكل مبارش، فضالً 
عـن ذلك فقد تم إعـداد خطة طوارئ 
شـاملة ملتابعـة إجـراءات السـالمة 
العامـة والخزيـن يف محطـات تعبئة 
الوقود القريبة مـن مدينة الكاظمية 
املقدسـة، باإلضافة إىل تشـكيل لجنة 
لإلرشاف عىل متابعة الخطة الوقودية 

أثناء الزيارة وحتى انتهائها“.

بغداد/ الزوراء:
اعتـربت وزارة املاليـة العراقيـة، امـس الثالثاء، 
أن ارتفـاع األسـعار ظاهرة عامليـة وغري مرتبط 
بتخفيـض العملة. وفيما الوزارة إن تغيري سـعر 
رصف الدوالر كان محدودا يف ارتفاع أسعار السلع 
واملواد الغذائية، بينت ان عوامل أخرى لعبت دورا 

أكرب يف رفع األسعار.
وقالت الوزارة يف بيان مقتضب ورد اىل ”الزوراء“: 
ان ”التضخم يف األسـعار هو ظاهـرة عاملية غري 

مرتبط بتخفيض قيمة العملة“.
وأضـاف ان ”التضخم يف األسـعار جـاء أيضا من 
اسـتغالل بعـض املسـتوردين والتجـار بفـرض 
املنافسـة وتحقيـق  اسـعار اضافيـة ألغـراض 

مكاسب اضافية“.
يذكـر أن أسـعار السـلع واملواد الغذائية شـهدت 
ارتفاعـا كبـريا بعد رفع سـعر رصف الـدوالر يف 
موازنـة العام املـايض 2021، ليسـاوي كل 100 

دوالر 145 ألف دينار، بعد أن كان 121 ألفاً.
من جانب متصل، أوضحت وزارة املالية إن تغيري 
سعر رصف الدوالر كان محدودا يف ارتفاع أسعار 

السلع واملواد الغذائية.
وقالـت الـوزارة يف مخطـط لهـا اطلعـت عليـه 
”الـزوراء“: ان تغيـري سـعر رصف الـدوالر الذي 
تم سـابقا كان له تأثري محدود يف ارتفاع السـلع 
واملواد الغذائية، مبينة ان عوامل اخرى لعبت دورا 

أكرب يف رفع األسعار.
وأضافـت: ان االضطرابات اللوجسـتية وتكاليف 
النقـل املرتبطـة بجائحة كورونـا ادت اىل ارتفاع 
االسـعار، اضافة اىل ارتفاع أسعار املعادن واملواد 

األولية يف األسواق العاملية.
وأشـارت إىل: أن من العوامل األخـرى هو ارتفاع 
أسـعار األغذيـة عامليا ممـا أدى إىل ارتفـاع املواد 
الغذائية.يشـار إىل أن التضخم السـنوي يف العراق 
ارتفع بشـكل كبري بعد رفع سـعر رصف الدوالر 
يف موازنـة العام الحايل 2021، ليسـاوي كل 100 

دوالر 145 ألف دينار، بعد أن كان 121 ألفاً.
وأعلن البنك املركزي العراقي، يوم السبت، رسمياً، 
عن تعديل سـعر رصف العملـة األجنبية (الدوالر 
األمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 

دوالر.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينـار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس ١٤٦٦٠٠ دينـار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 
اسـعار رصف الدوالر صباح يـوم االثنني يف بغـداد ١٤٥٠٠٠ دينار عراقي 

مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٥٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٥٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٦٧٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
رجـح الخبري االقتصادي، وسـام التميمي، تجاوز أسـعار النفط عتبة الـ 
١٠٠ دوالر للربميـل نتيجة األزمة الروسـية األوكرانيـة، الفتا اىل ان أوروبا 
سـتزيد الطلـب عىل النفـط باعتباره بديـال للغاز الـرويس يف حال فرض 

عقوبات صارمة عىل موسكو.
وقـال التميمـي يف ترصيح صحفـي: ان ”القارة األوروبية سـتتوجه نحو 
مايسمى منطقة الرشق األوسط للحصول عىل الغاز وكذلك النفط، يف ظل 

ارتفاع حدة التوتر بني أوكرانيا وروسيا“.
وأضاف ان ”أسـعار النفط سـتواصل االرتفاع وقد تتجـاوز عتبة الـ ١٠٠ 
دوالر للربميـل واكثـر من ذلك يف حال حدوث الحرب املفتوحة بني روسـيا 
وأوكرانيا، حيث ان تهديدات الغرب بغرض عقوبات عىل روسيا قد يحجب 

عنها تصدير النفط والغاز الذي تعتمد عليه أوروبا بشكل أسايس“.
وبني ان ”العراق من أوائل الدول املسـتفيدة من ارتفاع أسـعار النفط، ما 
ينبغي وضع اسرتاتيجية رصينة لزيادة احتياطي البنك املركزي وتخفيض 
سـعر رصف الدوالر، واسـتغالل الوفـرة املالية لتطوير الخدمـات والبنى 
التحتية وانشـاء املدن السكنية الجديدة للقضاء عىل ازمة السكن، واطالق 

القروض امليرسة لجميع الرشائح“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا 

بنسبة (٠٫٦١٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (٩٥٤٫١٠٨٫٠٦٣) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (١٫١٠٧٫٤٩٣٫٠١١) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٨٣٫٣٨) نقطة 
مرتفعا بنسـبة (٠٫٦١٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٩٫٨٤) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٢) 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 (٢٠٣) 
ماليني سـهم بقيمـة بلغـت (١٧٠) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (٧٣) 

صفقة عىل اسهم خمس رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٣٠) مليون سهم بقيمة بلغت (١٢١) مليون دينار من خالل تنفيذ (٥١) 

صفقة عىل اسهم خمس 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.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة التخطيـط عن تعاون مـع هيئة املنافـذ الحدودية لتدقيق 
شـهادة فحص السلع املسـتوردة، فيما أعلنت التعاقد مع رشكات عاملية 

لتدقيق شهادة الفحص.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، عبد الزهـرة الهنداوي: إن «هناك تعاونا مع 
هيئة املنافذ الحدودية فيما يتعلق بدخول السـلع والبضائع اىل العراق من 

خالل عملية الفحص لجميعها».
وأشـار اىل أنـه «تم التعاقـد مع رشكات عامليـة من قبل الجهـاز املركزي 
للتقييس والسـيطرة النوعية لفحص السلع والبضائع يف بلد املنشأ لتقوم 
بإصدار شـهادة فحص ومطابقة السلع املفحوصة ويتم إرسال الشهادة 

للمنافذ الحدودية».
وبـني أن «هناك فريق عمل مشـرتكا من الجهاز املركـزي التابع لوزارتنا 
مـع هيئـة املنافذ الحدوديـة والجهات االخـرى ذات العالقـة يتوىل عملية 
تدقيق شـهادة الفحص الصادرة بحق السـلع املسـتوردة ومطابقتها مع 
الشاحنات الواردة وبعد ذلك تستكمل اإلجراءات بدخول تلك الشاحنات». 
وأضاف أن «الوزارة لديها فرق عمل ميدانية تعمل بالتعاون والتنسيق مع 

هيئة املنافذ الحدودية».

بغداد/ الزوراء:
 دعت رابطة املصارف الخاصة، امس الثالثاء، وسائل االعالم إىل عدم تداول 
او نـرش اية معلومات عن القطاع املرصيف غري صحيحة، مطالبة برضورة 
الحصـول عىل املعلومات من املصادر الحقيقة وعدم االعتماد عىل الجهات 

غري الرصينة.  
وقالت رابطة املصارف الخاصة العراقية، يف بيان صحفي تابعته «الزوراء»: 
إنه خالل األيام املاضية، تداولت بعض وسائل االعالم أخبارا غري صحيحة 

اطالقا عن القطاع املرصيف، مما يؤثر عىل ثقة املواطنني بهذه املصارف.
 مشرية إىل: أن القطاع املرصيف يتعرض إىل هجمة كبرية من بعض الجهات 
املغرضة التـي تريد ابتزازه وتحقيق مآرب خاصة وبالتايل تنعكس سـلبا 

عىل اقتصاد البلد.
وأضافـت: أن االنبـاء التي تتحـدث عن قيام البنك املركـزي بوضع يد عىل 
بعض املصارف غري صحيحة. محذرة من اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

الذين ينرشون اخبارا منافية للحقيقة. 

@äb»éc@åÎb§@|uãÌ@Übón”a
ä¸ÎÜ@100@Ä€a@Újn«@¡–‰€a
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بغداد/ الزوراء:
أوضـح عضو اللجنة املالية يف مجلس النواب السـابق، عبد 
الهـادي السـعداوي، امس الثالثـاء، ان حكومـة ترصيف 
االعمال ال تمتلك صالحية إرسـال مـرشوع قانون املوازنة 
كمـا تطالبها بعـض القوى السياسـية، مبينـا ان موازنة 

2022 من مسؤولية الحكومة املقبلة.
وقال السـعداوي يف ترصيح صحفـي: ان “مرشوع قانون 
املوازنـة للعـام الجاري لن يتم ارسـاله اىل مجلـس النواب 
خـالل املرحلة املقبلة بسـبب تحول الحكومـة اىل ترصيف 

اعمال“.
وأضاف أن ”الحكومة الحالية لم تقم بإعداد املوازنة املالية 
للعـام 2022 لغايـة اآلن“، واشـار اىل ان“ الحكومة املقبلة 
تقدمها وفقا لسياسـتها االقتصادية بعد وضع مالحظات 

بسـبب زيادة اسـعار النفط وارتفاع الدخل الوطني“.
مـن جانب آخر، ذكر عضـو اللجنة النائب السـابق، أحمد 
حمه رشـيد، يف ترصيـح صحفـي: إن ”أزمة تغيري سـعر 
رصف الـدوالر لـم تبـدأ يف عـام 2021، وكان يف نيـة البنك 

املركزي رفع سعره يف عام 2016“.
وتابـع رشـيد أن ”عـدم حصـول توافـق بني وزيـر املالية 
ومحافظ البنك املركزي يف حينها منع تغيري سعر الرصف“، 
موضحاً ان ”الوزير األسـبق لم يكن له إملام كامل بالوضع 
االقتصادي كما وزير املالية الحايل عيل عبد األمري عالوي“.

وأشـار، إىل أنه مـع ”الرتاجع الكبري الذي حصل يف أسـعار 
النفـط، ومـا رافقـه مـن تراجـع يف االحتياطـي الفيدرايل 
تخوفـت الحكومة منـه من عـدم إمكانية تسـديد رواتب 

املوظفني واملتقاعدين“.
وأوضـح رشـيد أن ”الحكومـة كانـت أمـام خيـار وهـو 
تخفيض رواتب املوظفني، لكن وزارة املالية والبنك املركزي 
ذهبا إىل تخفيض سعر الدوالر لتغطية نسبة العجز يف هذه 

الرواتب“.
ولفـت إىل أن ”مـا فاقم األزمة، هو ارتفاع أسـعار السـلع 
الغذائيـة يف البورصـات العامليـة تزامنـا مـع تغيري سـعر 
الـرصف من البنك املركـزي، وباملجمل قد تّرضر املواطنون 

من الطبقتني الفقرية واملتوسطة“.
ونوه رشـيد، إىل أن ”السجال السـيايس الحاصل هو مجرد 
مزيدات عىل حسـاب املصلحة العامة للعراق“، مشدداً عىل 
أن ”وزير املالية طرح قضية سعر رصف الدوالر يف اجتماع 
مع القادة السياسيني وكلهم أما وافقوا أو أنهم لم يعرتضوا 

باستثناء رئيس كتلة الفضيلة حينها عمار طعمة“.
وأردف أن ”املنظمات الدولية كانت لديها آراء بشـأن سـعر 
الرصف، فصندوق النقد الدويل اقرتح بأن يكون سعر الدوالر 
هو 1650 دينارا، والبنك الدويل طالب بجعله بـ 1450 دينار، 

والبنك املركزي العراقي ذهب إىل جعله 1300 دينار“.
وتحدث رشـيد عن ”طرح آخر يف حينها بأن يكون الصعود 
تدريجياً، إال أن املختصني حذروا من ذلك كونه سـوف يرض 
بالعملة العراقية ويفقدها قيمتها، ألننا سنكون أمام عدم 

استقرار“.

بغداد/ الزوراء:
استقرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، 

امس الثالثاء، لتسجل 141 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء 
العمالت االجنبية اسـتقراراً يف مبيعاته لتصل اىل 141 مليوناً 
و941 ألفاً و152 دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف أساس 

بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.

وذهبـت املشـرتيات البالغـة 122 مليونـاً و201 ألف و152 
دوالراً، لتعزيـز األرصـدة يف الخـارج عـىل شـكل حـواالت 
واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 19 مليونا بشكل 

نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 23 مرصفاً قام بتلبيـة طلبات تعزيز 
االرصدة يف الخـارج، و11 مرصفاً لتلبيـة الطلبات النقدية، 

الفتاً إىل مشاركة 11 رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مسؤول حكومي، امس الثالثاء، عن نضوب مياه االبار يف ظاهرة غري 

مألوفة رشق دياىل.
وقـال عضـو مجلس ناحيـة كنعان السـابق (٣٠كـم رشق بعقوبـة) جمال 
الشمري يف حديث صحفي: ان“ نضوب مياه االبار يف قرى بزايز كنعان ضمن 
قاطـع جنوب دياىل شـكلت مؤخرا ظاهـرة عامة ألكثر مـن ٢٠ قرية زراعية 

مرتامية». مؤكدا «ان النضوب تسبب يف انخفاض مياه االبار اىل النصف“.
واضاف الشـمري ان“ ميـاه االبار قد تنضب خالل شـهرين او ثالثة من اآلن 
مـا يهدد الهالل الخصيب (وهي عبارة تطلق عـىل قرى بزايز بهرز باعتبارها 
ذات انتاجية عالية من الحنطة والشعري) خاصة ان ازمة الجفاف تتفاقم وقد 

تؤدي اىل هالك ما تبقى من البساتني والثروة الحيوانية“.
واشار اىل ان“ نضوب االبار قد يدفع االهايل للنزوح القرسي، وهذا ما نخشاه 
بالوقـت الراهن». داعيـا اىل «رضورة ايجاد حلول عاجلـة قبل حلول الصيف 
القادم“.وتشـهد مناطق واسعة من دياىل ازمة جفاف قاٍس اثرت عىل مصادر 

رزق االهايل خاصة يف املناطق الزراعية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن روح الله غالمي، مدير عام جمارك محافظة ايالم يف إيران، امس الثالثاء، 
عن زيادة حجم صادرات السـلع والبضائع املارة عـرب معرب مهران إىل العراق 

خالل األشهر التسعة األخرية.
وقـال غالمي، يف ترصيحات لوسـائل إعالم إيرانية: إن حجم صادرات السـلع 
والبضائـع من معـرب مهران الحدودي الـدويل إىل العراق بلغ مليارا، وخمسـة 

ماليني، و١٤٢ الف دوالر أمريكي، بزنة تصل إىل قرابة مليوني ألف طن.
أما عن السلع املصدرة، فقد قال غالمي: إنها شملت مستلزمات بناء، ومحاصيل 
الخرض والفواكه، واملواد البالستيكية، والزجاجيات، ولوازم منزلية، منوها إىل 

تضاعف حجم صادرات السلع من إسالم إىل املدن العراقية.
وبلـغ حجم صادرات السـلع من املعرب ذاته إىل العـراق يف العام املايض وخالل 

املدة ذاته ٥٥٣ مليون دوالر بزنة ٩٠٧ آالف طن.

@fi˝:a^@ÜáËÌ@äbi�a@lÏõ„
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بغداد/ متابعة الزوراء
علّق عيل هاشـم عضو نادي النجف الريايض عضويته رسـميا من النادي احتجاجا عىل 

قرار اقالة املدرب حيدر عبودي وتسمية حسن احمد دون االخذ برأيه.
وقال هاشم ان «قرار تعليق عضويتي جاء بسبب ان االدارة لم تأخذ بنصيحتي كونها لم 

تِع خطورة موقف النادي وما يعانيه من انهيار مايل استفحل يف اآلونة االخرية».
واضـاف «ارتأيـت ان اعلق عضويتي وال اسـتقيل حباً بالجمهـور النجفي وحفاظا عىل 

كيان النادي من االنهيار وعليه قررت التعليق رغم عدم رغبتي بالعمل مع املتبقني».

ãºcÎ@ã–ñc

@Ú‡◊˝æbi@bÓée@Ú€Ï�i@¿@Ú8Î˛a@lbzñc@‚ãÿ�m@ÚÓjæÎ˛a

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نـادي الزوراء عـودة العبيه 
محمـد رضا واملوريتاني الحسـن 
حوابيب، إىل التدريبات الجماعية، 
اسـتعدادا ملواجهة الطلبة، مساء 
يـوم غد الخميـس يف قمة الجولة 

23 من الدوري املمتاز املمتاز.
وقـال عبد الرحمن رشـيد، عضو 
مجلـس إدارة الـزوراء ان الفريق 
بـدأ التحضـري ملواجهـة الطلبـة، 
وشهدت التدريبات مشاركة رضا 

وحوابيب يف املران الجماعي“.
وأضاف: ”بارش مؤيد عبد الباسط 
تدريباته الفردية للعودة تدريجيا 

لصفوف الفريق، بينما يغيب عن 
املباراة املقبلة أحمد رستيب وزياد 

أحمد لإلصابة“.
وتابع: ”نجم شوان ما زال يجري 
مراحل التأهيل البدني يف دبي، بعد 
اكتمال فرتة العـالج من اإلصابة، 
التي تعرض لها يف بداية املوسم“.

وختـم: ”قائـد الفريق سـعد عبد 
األمري يعاني مـن إصابة خفيفة، 
التقرير الطبـي لتحديد  وينتظـر 
مصري مشـاركته يف الديربي أمام 
الـذي  الـزوراء  الطلبة“.ويحتـل 
أوديشـو،  أيـوب  املـدرب  يقـوده 

املركز الثالث برصيد 43 نقطة.

بغداد/ حسني عمار 

أكد مـدرب فريق الكرخ أحمـد عبد الجبار 

أنـه يعمـل عـىل إعـادة الفريـق اىل سـكة 

االنتصـارات، مشـرياً اىل أن الفريـق يعاني 

من مشـاكل عديدة أبرزها الحالة النفسية 

وفقـدان الثقـة بالنفـس بسـبب النتائـج 

السـلبية التي حققها الفريـق يف املباريات 

السابقة. 

وقال عبد الجبار إن ” املهمة مع نادي الكرخ 

ليسـت سـهلة ألن الفريق يقبـع يف املراكز 

األخرية وهذا اليشء ال يليق بسـمعة واسم 

الكرخ الذي لطاملا رفد العديد من املنتخبات 

الوطنيـة بالعبـني مميزين ” مشـرياً اىل أن 

”الفريـق يمتلك العديد من العنارص الجيدة 

لكنهم بحاجـة اىل الثقة بالنفـس وهذا ما 

سيتم العمل عليه يف املرحلة املقبلة“. 

وأضـاف عبـد الجبـار أن ” الفريـق يمتلك 

العديد مـن املحرتفـني املميزين وسـنؤدي 

أهمية كبـري للجانب النفـيس ولكل مدرب 

لديه بصمتـه من الجانب الفني والتكتيكي 

ويضيـف شـيئاً جديـداً واملـدرب الـذي ال 

يسـتطيع اإلضافـة للفريق عليـه أن يرتك 

التدريب“. 

وتابـع عبد الجبـار:“ لدي ثقـة بمجموعة 

الالعبـني املوجودين وسـنتخطى الصعاب 

نتائـج  بتحقيـق  بـدأت  البقيـة  والفـرق 

طيبـة والفوز ،وسـنعيد الكـرخ اىل املراكز 

املتقدمة“.

@È»œaáfl@pbfláÇ@áÓ»nèÌ@ıaäÎç€a
Új‹�€a@ÚËuaÏfl@›j”@kÓiaÏy@Ô„bnÌäÏæa
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بغداد/ إعالم اللجنة االوملبية
كرمت اللجنـة االوملبية الوطنيـة العراقية 
أبطال منتخـب العـراق باملالكمة دون 23 
عاماً والذي حقق املركز الخامس يف بطولة 
آسـيا باللعبـة التـي أقيمـت فعالياتها يف 
العاصمة األوزبكية طشقند بنيلهم خمسة 

أوسمة ملونة.
وأثنـى رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
العراقيـة رعـد حمـودي عىل املنجـز الذي 
تحقق يف البطولة القارية من خالل حصول 
املنتخب عىل خمسة أوسـمة ملونة بواقع 
وسـام فيض وأربعة نحاسـية عـن طريق 
االبطال عيل قاسـم وموىس جعفر ويحيى 
هاشـم ومحمد عبد الحكيـم ورضا طالب 
فضـًال عـن ظهورهـم بمسـتويات فنيـة 
واعدة تبرش بالخري يف  البطوالت الخارجية 
املقبلة.وخاطب حمودي وفد املنتخب قائال 
”ان اللجنة األوملبيـة تعّول عليكم يف حصد 
املزيـد من األوسـمة يف الـدورات البطوالت 
املقبلـة وتقديم املسـتويات االيجابية التي 
تؤهلكـم للمنافسـة عـىل إحـراز املراكـز 

املتقدمة فيها“، مؤكداً يف الوقت ذاته أهمية 
إيـالء منتخبات الفئـات العمرية املزيد من 
االهتمام والرعاية لبناء مواهب قادرة عىل 
منافسة العبي املنتخبات العربية والقارية 

يف املحافل الخارجية املقبلة.
وأضـاف حمـودي قائـال ”نتطلـع كثـريا 
لتحقيـق منتخباتنا للمزيد مـن االنجازات 
مثلما نهتم بما يحققـه حكامنا الدوليون 
وأداريونا من حضور مرشف يف املشاركات 

الخارجية“.
 وأوعز حمودي التحاد اللعبة، وبالتنسـيق 
مع اللجنـة االوملبية، باالهتمـام بمعالجة 
املالكم البطل عيل قاسم الذي أحرز الوسام 
الفيض يف بطولة آسـيا باملالكمة، إذ يعاني 
من إصابة بكتفه منعته من خوض اللقاء 
النهائـي، أمـًال بتأهيلـه للبطـوالت التـي 

تنتظره يف املستقبل القريب.
هذا وحـرض تكريم أبطال منتخب املالكمة 
دون 23 عامـاً األمني املـايل للجنة األوملبية 
أحمد صـربي ومديـر االعالم حسـني عيل 

حسني.

بغداد/ الزوراء

وافَق اتحاد غرب آسـيا عىل إقامِة بطولِة 

اتحـاد غرب آسـيا الثالثة لكـرِة الصاالت 

للسـيدات للفـرتة مـن ١٥ إىل ٢٢ حزيران 

٢٠٢٢، وباسـتضافة االتحـاِد السـعودي 

لكرِة القدم. 

ويشـارُك يف البطولـة إىل جانـب االتحـاد 

السـعودي املُسـتضيف كٌل من اتحادات: 

اإلمارات،  الكويت، فلسـطني،  البحريـن، 

العراق. 

وشهدت األجندُة املُوافقة عىل إدراج بطولة 

كرة القدم الخمايس ألندية السـيدات عىل 

أجندة اتحاد غرب آسـيا لعام ٢٠٢٢، مع 

تكليِف األمانة العامة تحديد املُسـتضيف 

وتثبيـت موعدها بما يتناسـب مع أجندِة 

االتحـادات األعضاِء وفتح باب املشـاركة 

بشكٍل الحق.

ويسـعى االتحاُد إىل إقامِة هـذه البطولة 

تماشـياً مـع اسـرتاتيجية تطويـر الكرة 

النسـوية يف املنطقِة التي تهدُف إىل تنظيِم 

أكرب عدد من البطوالت التي تتناسـبُ مع 

أجنـدات االتحـاداِت األعضـاء التي بدأت 

مؤخـراً بتطوير كرِة القدم النسـوّية من 

خالل تنظيم بطـوالت الصاالت، ما يمنح 

أكَرب عدد من الالعبـات الفرصَة للتنافس 

عىل املستوى اإلقليمي وتحفيز االتحاداِت 

عىل االستمرار بعملية التطوير.

ملوسـم  الـدوري  بطـل  دعـوُة  وسـتتم 

٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أي آخـر موسـم تم لعبه 

بشـكٍل رسـمي تابٍع لالتحادات األعضاء 

للُمشـاركة يف البطولـة والتوصية بامليض 

بإجـراءات الطلـِب من االتحاِد اآلسـيوي 

العتمـاد بطـل بطوالت اتحاد غرب آسـيا 

للمشـاركِة تلقائياً يف النهائيـات القارية 

للسيدات .

وإىل جانِب ذلـك، تمت املوافقُة عىل إقامِة 

بطولة اتحاد غرب آسـيا الثالثة للشابات 

مواليد (٢٠٠٤ – ٢٠٠٨) خالل الفرتة من 

١٥ إىل ٢٥ ترشين األول ٢٠٢٢، باستضافِة 

االتحاد اللبناني، مع اعتماد اسـرتاتيجية 

دعوِة فرٍق من خارج منطقة غرب آسيا. 

وتتضمـُن األجنـدة، أيضاً، إقامـَة بطولة 

اتحاد غرب آسيا الثالثة للناشئات مواليد 

(٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩) خـالل الفـرتة 

مـن ١ إىل ١٠ ترشيـن الثانـي ٢٠٢٢، مع 

تكليـِف األمانة العامة التحاد غرب آسـيا 

تحديد املُستضيف بشكٍل الحق وفتح باب 

املشاركة.

b‰öäa@Û‹«@‚b‘né@paäbfl¸a@ÒaäbjflÎ@áËí@Ú‡Ëfl@Åb≠¸@Úœb◊@›jè€a@b‰˜ÓÁ@ZfibuäÜ
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بغداد/ امري الداغستاني
اكد رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم 
عدنـان درجـال ان االتحـاد هيـأ كل 
وسائل النجاح ملدرب املنتخب العراقي 
عبـد الغني شـهد قبل لقـاء اإلمارات 
التصفيات  وسوريا ضمن منافسـات 

املؤهلة لكأس العالم.
وقال درجـال إن ”الجانـب املهم الذي 
يخـدم منتخبنا هو رد االتحـاد الدويل 
بشأن موافقته إلقامة مباراة املنتخب 
يف العـراق“، مؤكداً ان التطمينات التي 
تصلنا بشـكل غري رسمي تشري اىل أن 
املباراة سـتقام يف العراق بنسبة كبرية 

جداً“.
واشـار اىل ان ”مالعبنا جاهـزة للقاء 
منتخبنـا امـام االمـارات وان كوادرنا 
التنظيمية جهزت كل املالعب العراقية 
التـي من املقـرر ان تحتضـن احداها 
مبـاراة العـراق واالمـارات“، الفتا ان 
العـراق جاهـز السـتضافة أي مباراة 
او بطولـة رسـمية وغري رسـمية بعد 
أن تراكمـت الخـربة وأصبحنا قادرين 

الستضافة األنشطة الكروية“.
وبني درجال أن ”دعوة االتحاد العراقي 
لكرة القدم لرفع الحظر لم تكن وليدة 
اليـوم بل منذ تسـلمنا املهمة رسـميا 
وحاولنـا رفـع الحظـر عـن مالعبنـا 
واحتضان العراق للمباريات الدولية“.

ومـىض بالقول ”إننـا نتوقع بنسـبة 
كبـرية اجـراء املباريات بالعـراق لكن 
يف حـال عـدم إقامتها يف العـراق فإن 

مباراتنا املقبلة ستقام باالردن“.
املـدرب  ويف سـياق منفصـل هاجـم 
املسـاعد السـابق للمنتخـب الوطني 
أحمـد صـالح، االتحاد العراقـي لكرة 
القدم، مشـرياً اىل أن رؤيـة االتحاد لم 

تكن واضحة.
السـابق  ”املـدرب  إن  وقـال صـالح  
بيرتوفيتـش  العراقـي  للمنتخـب 
امـام  املنتخـب  نتيجتـي  يتحمـل  ال 
كوريـا الجنوبيـة ولبنـان السـلبيتني 
بـل الظـروف القاسـية التـي واجهت 
الالعبني بالفريوس  املنتخب باصابات 
هي مـن اربكـت الحسـابات وجعلت 
العبي والجهاز الفني ملنتخبنا يف وضع 

مقلق ومحرج“.

واوضـح، ”أنا مرتبط بعقـد مع نادي 
لـم  االدارة  يف  االخـوة  وان  الرشطـة 
يمانعوا ان اذهب واكون ضمن الجهاز 
الفنـي للمنتخب ، مبيناً ان ”املشـكلة 
لـم تكن بـادارة نـادي الرشطـة لكن 

باالتحاد وعدم وضوح رؤيته“.
واشار صالح اىل ان ”اتحاد الكرة سبق 
وان كلفنـي انـا ورزاق فرحـان عـىل 
اسـاس بناء مدربني شباب للمستقبل 
ووفق تخطيطهم للمدى البعيد ، لكني 

فوجئت بعدم دعوتي ملباراتي االمارات 
وسـوريا املقبلتني“. وتابع، ”كان من 
املفروض من االتحاد ان يكمل املشوار 

بهذا الطرح املخطط له“.
ولفـت اىل ان ”بيرتوفيتـش ال يتحمـل 
النتيجتـني للمباراتـني االخريتني لكن 
الظـروف كانت قاسـية عليـه وعلينا 
كل  ان  اذ  مسـاعد،  فنـي  كجهـاز 
الالعبـني كانـوا ال يعرفـون مصريهم 
فـكان الجميع قلق بشـأن املسـحات 

وال يسـتطيع الالعبون النوم والوضع 
كان مربـكاً فقد كانـوا هناك ياخذون 
املسـحات من الوفـد العراقي وال تأتي 
النتائج قبل الوحدة التدريبية كما كانوا 
يعدونا بل تتأخر اىل الليل ونتفاجأ بكل 
مرة تأتي النتائج بعـد انتظار وترقب 
اصابـة 8 العبني واحيانـًا اقل او اكثر 
، مبينـا ان كل هـذه الظـروف كانـت 
تجعلنا بقلق وكانت وراء نتائجنا غري 

املرضية يف املباراتني السابقتني“.

وقال إن ”قلقي كبـري عىل املدرب عبد 
الغنـي شـهد واخـىش ان يمـر بنفس 
الظـروف التـي مررنا بها قبـل اللقاء 
بسـاعات حينمـا كنا نكتشـف وجود 
حاالت لعـدد كبري من الالعبني يصابوا 
بفايـروس كورونـا، وهنا اسـال ماذا 
سـيفعل اذا مـا تكـررت تلـك املعاناة 
مع شـهد؟، وعليه ارجو ان يضع تلك 
االحتمال بحساباته من اجل ادراك اي 

خلل يحدث“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل مهدي العكيـيل، اكد  نجاح 
العملية الجراحية التي اجراها (شـقيقه) قبل 
ايـام قليلـة، دعواتنا الصادقة لشـقيق زميلنا 
العكيـيل بالشـفاء التـام وان يمـن عليـه العيل 

القدير بالصحة والعافية التامتني.
 ******************

الزميل هشـام عـيل عضـو فريق عمـل برنامج 
(مالعـب) الـذي يبـث مـن عـىل شاشـة قناة 
(التغيـري)، اعلن انتصاره عىل فايروس كورونا 
الـذي اصابه قبل مدة ليسـت بالقصرية، وثمن 

زميلنا تواصل املؤسسـات الصحفية واالعالمية 
والرياضية من اجل االطمئنان عىل صحته، خالص 

االمنيات له بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العزة واالجالل ثوب الصحة 
والعافية.

بغداد / حسني الشمري 
واصَل منتخبنا بكرة الهدف للمكفوفني من تحقيق فوزه الثاني عىل منافسه املنتخب 
السعودي الشقيق بنتيجة 11هدفا مقابل هدف وحيد يف املباراة التي جرت بينهما امس 
ضمن منافسات بطولة غرب اسيا املقامة حاليا يف دولة البحرين. وقال االمني العام 
منتخبنا  كعب  علو  يؤكد  الفوز  هذا  ان  العاني  احمد  الدكتور  وكالة  الباراملبية  للجنة 
الذهبي  الوسام  لخطف  االنتصارات  تحقيق  مواصلة  ونامل  الهدف  بكرة  الوطني 
للبطولة مشريا اىل ان منتخبنا بالريشة الطائرة قد بارش منافساته امس االول بعد ان 
حقق العبانا عيل عدنان وكرار حيدر فوزهما االول، علما ان اتحاد الريشة الطائرة قد 
تم تشكيله حديثا وهذا يعني بداية موفقة ملنتخبنا يف اول مشاركة خارجية له.وتابع 
االمني العام حديثه من املؤمل ان تواصل منتخباتنا بألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع 
ملونة  واوسمة  ايجابية  نتائج  ننتظر منهم  االربعاء ونحن  اليوم  منافساتهم  االثقال 
كوننا نمتلك العبني جيدين قادرين عىل تحقيق االنجاز الكبري والسيما قصار القامة 
يف فعاليتي رمي الرمح وقذف الثقل اضافة اىل وجود رباعنا البطل رسول كاظم الذي 
نتوقع له خطف الوسام الذهبي يف وزنه. واختتم العاني قوله، تبقى ثقتنا عالية وكبرية 
يف تحقيق افضل االنجازات يف االيام املقبلة واعتالء منصات التتويج ان شاء الله كي 
الذي  التنفيذي  مكتبه  بقيادة  الصحيح  بالطريق  تسري  الباراملبية  رياضة  بان  نثبت 

يرتاسه الدكتور عقيل حميد واالمني املايل عبيد عنيد الغزي وزمالئهم االخرين.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعيني  الريايض  الديوانية  نادي  أعلَن 
األردني هيثم الشبول مدربا للفريق، خلفا 
الديوانية  وقال  هادي.  حمزة  للمستقيل 
أحمد  هيثم  األردني  تعيني  «تم  بيانه:  يف 
حيدر  وسيساعده  للفريق،  مدربا  شبول 
سيتوىل  بينما  كريم،  وحيدر  حسني 
مهمة  الله  عبد  الرؤوف  عبد  األردني 

تدريب الحراس». ويعد الديوانية من أكثر 
الفرق املحلية التي تغيري الطواقم الفنية، 
بسبب تدهور النتائج واستمرار الخالفات 
بني اإلدارة التي يرأسها حسني العنكويش 
واملدربني. وكان آخرهم حمزة هادي الذي 
غادر أسوار النادي، عرب رسالة أرسلها له 
حسني العنكويش عىل «واتساب»، رغم أن 

مباراة الفريق أمام الطلبة كانت جارية.
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إيرلينج  النرويجـي  أثار 
مهاجـم  هاالنـد، 
دورتموند،  بوروسيا 
قلـق مسـؤويل ريال 
مدريـد وبرشـلونة، 
بشأن صفقة انتقاله 

إىل الليجا.
مـن  العديـد  وزعمـت 
يف  هاالنـد  أن  التقاريـر 
طريقه للرحيل عن دورتموند 
يف نهاية املوسـم الحايل، وأنه يفضل اللعب يف الدوري 
اإلسباني، ما يعني أن سباق التعاقد معه سيكون بني 

ريال مدريد وبرشلونة.
ووفًقا لربنامج ”الشرينجيتو“ اإلسباني، فإنه ظهرت 
مخاوف لدى مسـوؤيل ريال مدريد وبرشـلونة مؤخرًا 

من صفقة هاالند، بعد أن وجدوا الالعب يتعرض لعدد كبري 
من اإلصابات، رغم أنه ما زال شاًبا.

وتعرض هاالند لـ4 إصابات مع بوروسيا دورتموند خالل 
املوسـم الحـايل، ما جعله يغيـب عن املالعب ملدة شـهرين 

ونصف.
وأصيـب املهاجـم النرويجـي أيًضـا 4 مـرات مـع الفريق 
األملاني يف املوسـم املايض، وغـاب عن املالعب لفرتة تقرتب 

من شهر ونصف.
من جهة أخرى، يتمسـك نادي برشلونة باستمرار الجناح 

الفرنيس عثمان ديمبيل، مع الفريق يف املوسم املقبل.
وينتهي عقد ديمبيل مع برشـلونة الصيف املقبل، ورفض 
الالعـب الفرنيس كل عروض التجديد التي قدمها البارسـا 

حتى اآلن.
ووفًقـا لربنامـج ”الشـرينجيتو“ اإلسـباني، فإن تشـايف 
هرينانديـز، املدير الفني لربشـلونة، سـعيد للغاية بوجود 

ديمبيل يف تشكيلته حتى نهاية املوسم.
وأشار الربنامج اإلسباني إىل أن إدارة برشلونة تجهز عرًضا 

أخريًا لديمبيل، من أجل إقناعه بالتوقيع عىل عقد جديد.
وزعمت العديـد من التقارير أن ديمبيل حصل عىل عروض 
من مانشسـرت يونايتد وتشـيليس وباريس سان جريمان، 
وأن الالعب الفرنيس فضـل الرحيل مجاًنا إىل ناديه الجديد 

يف الصيف املقبل، للحصول عىل مكافأة توقيع كبرية.
وشـارك ديمبيل بشكل أسـايس يف مباراة برشلونة األخرية 
أمـام فالنسـيا بالـدوري اإلسـباني، وقدم مسـتوى جيًدا 

وصنع الهدف الثاني لزميله فرينكي دي يونج.

حدد نـادي يوفنتوس بديال 
باولـو  لنجمـه  محتمـال 
ديباال، نظرا إلمكانية رحيل 
ملعـب  عـن  األرجنتينـي 
أليانز مجانا بنهاية املوسم 

الحايل.
ورغم دخوله يف مفاوضات 
منذ فـرتة طويلة مع الدويل 
نـادي  أن  إال  األرجنتينـي، 

السـيدة العجوز لم يتمكن 
مـن التوصل التفـاق حتى 

اآلن بشأن تجديد التعاقد.
”توتـو  ملوقـع  ووفقـا 
مسـؤويل  فإن  مريكاتـو“، 
الفرنـيس  وضعـوا  اليـويف 
كريسـتوفر نكونكو، العب 
اليبزيـج األملاني، عىل رأس 
قائمـة الخيـارات املحتملة 

لتعويض ديباال.
وحال فشـلت املفاوضات 
مـع ديبـاال، فـإن النادي 
اإليطـايل سـيتحرك عـىل 
الفور نحو ناشئ باريس 

سان جريمان السابق.
ويعيـش نكونكـو، البالغ 
من العمر 24 عاما، أفضل 
أوقاتـه مـع اليبزيـج، إذ 
نجح يف تسجيل 22 هدفا 
وصنـع 13 أخـرى خالل 
مشـاركته يف 33 مبـاراة 
البطـوالت هذا  بمختلـف 

املوسم.
ورغم إقصاء اليبزيج من 
دور املجموعـات بـدوري 
أن  إال  أوروبـا،  أبطـال 
الالعب نجح يف تسجيل 7 
أهداف خـالل 6 مباريات 

فقط.

بلغ العمالق األمريكي جون إيسـنر 
الـدور الثانـي مـن دورة أكابولكو 
عـىل  بفـوزه  الدوليـة  املكسـيكية 
اإلسباني املخرضم فرناندو فرداسكو 
5-7 و7-6 (7-4) و6-7 (3-7) يف 

مباراة ماراثونية.
واحتاج إيسنر (2,08 م) إىل ثالث 
سـاعات و13 دقيقـة لتحقيـق 
فـوزه الثانـي عـىل التـوايل عىل 
فرداسكو (38 عاما) والثاني يف 

ثالث مواجهات.
البالـغ مـن  إيسـنر  ورضب 
العمر 36 عاما موعدا 
الدور  يف 

الثاني مـع الربيطاني كامريون نوري 
السـادس وبطـل دورة ديلـراي بيتش 
األمريكيـة أو األملانـي دانيـال ألتماير 

الصاعد من التصفيات.
وانسحب األمريكي اآلخر راييل أوبيلكا، 
بطل دورة داالس األمريكية قبل املايض 
ووصيف بطل دورة ديلراي بيتش، من 
الدورة املكسيكية حيث كان مقررا أن 

يالقي اإلسباني رافاييل نادال الرابع.
الخـارس  كـودال،  دنيـس  واسـتفاد 
مواطنـه  انسـحاب  مـن  املحظـوظ، 
ليلتقي مـع املاتـادور يف أول مواجهة 

بينهما.
وبلـغ الـدور الثانـي أيضـا األمريكي 
عـىل  بتغلبـه  فريتـز  تايلـور  اآلخـر 
الفرنيس أدريان مانارينو 3-6 و6-3، 
واإلسباني اآلخر بابلو كارينيو بوستا 

بفـوزه عـىل األملانـي أوسـكار أوتـه 
الصاعد مـن التصفيـات 2-6 و6-4، 
والرصبي دوشـان اليوفيتـش بتغلبه 
كـوردا  سيباسـتيان  األمريكـي  عـىل 
بيـرت  واألملانـي  و7-5،  و4-6   6-4
غويوفتشـيك بفـوزه عـىل األمريكـي 

براندون ناكاشيما 4-6 و6-4.

يسـتعد اإلسـباني ديفيد دي خيا، حارس مانشسرت 
يونايتد، ملواجهة فريقه السابق أتلتيكو مدريد، عندما 
يلتقـي الفريقان يف ذهـاب دور الـ16 من مسـابقة 

دوري أبطال أوروبا، اليوم األربعاء.
وسـتكون تلك أول مـرة يواجه فيهـا دي خيا فريقه 
السـابق، وذلك منـذ رحيله عن أتلتيكـو مدريد تجاه 

مانشسرت يونايتد يف عام 2011.
وعن العودة ملواجهة أتلتيكو، قال دي خيا يف حوار مع 
موقع ”يويفا“: ”أحـب حقيقة أنني ولدت يف مدريد، 
ولكـن يف نهاية اليوم، هي مجرد مدينة، وأشـعر اآلن 

كما لو كنت من مانشسرت“.
وتابع: ”لدي شـعور بأنني شخص محبوب ومرحب 
به يف مانشسرت، فأنا أتواجد هنا منذ سنوات، بالطبع 
أي يشء وارد يف كرة القدم، ولكني ال أرى نفيس بعيًدا 

عن مانشسرت يونايتد“.
وأضـاف: ”سـأعود إىل النادي الـذي منحني الفرصة 
ألصبـح ما أنـا عليه اليوم، ولكن هـذه مباراة أخرى، 
الكل يرغـب يف املشـاركة وتحقيق االنتصـار، أتمنى 
األفضل ألتلتيكو مدريد بشـكل عام لكن هذه مباراة 

يف دوري األبطال“.
واسـتعاد ذكريات مشاركته مع أتلتيكو مدريد بعمر 
19 عاًما: ”حينهـا كنت الحارس الثالث، ولكني كنت 
أؤمـن كثريًا بنفيس، تدربت كثريًا وحاولت إثبات أنني 
صغري يف السـن نعم ولكن جيد بما يكفي للمشاركة، 
ولحسن حظي ولسـوء حظ روبرتو (حارس أتلتيكو 
حينها) أنه تعرض لإلصابة، وحصلت عىل الفرصة“.

وأضـاف: ”مـع وصول كيكـي (سانشـيز فلوريس، 
مـدرب أتلتيكـو)، تغـري الفريـق، وبدأنـا يف الفـوز 

باملباريات وحينها كنت أتنافس مع أسـينخو، وكان 
املـدرب يفضـل اختيـاري، شـاركت تقريًبـا يف كل 
املباريات، ووصلنا إىل نهائي الدوري األوروبي وتوجنا 
باللقـب، ووصلنا أيًضا إىل نهائي كأس ملك إسـبانيا، 
ومن ثم توجنا بالسـوبر األوروبي عىل نسخة مميزة 

من إنرت“.
وتطـرق إىل قدرتـه عـىل اللعـب بقدمه وبنـاء اللعب 
قائًال: ”مهمة حارس املرمى هي إيقاف األهداف، هذا 
أهـم يشء، ومن بعدها إذا كنت تملك موهبة يف اللعب 
بالقـدم ورؤيـة مميزة، فهذا أمر اسـتثنائي، أشـعر 
بالراحـة يف لعب كـرة القدم وبناء اللعـب من الخلف 

وقيـادة الفريق، ولكن األمر يتعلق باملدرب وأسـلوب 
لعبه“.

وقال الربتغايل جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، 
إن الفريق ”سيحاول تقديم مباراة كبرية بهدف الفوز“ 
عىل مانشسرت يونايتد يف املباراة املرتقبة بني الجانبني 
اليـوم األربعاء، عىل ملعب وانـدا مرتوبوليتانو ضمن 
منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ويف 
ترصيحات نرشت عىل املوقع الرسـمي لنادي أتلتيكو 
مدريد، أوضح فيليكس أن ”الروخيبالنكوس“ سوف 
يعتمـد عىل نفس العقلية وسـيقدم نفس األداء الذي 
ساهم يف فوز الفريق املدريدي عىل أوساساونا بثالثية 

نظيفة السبت املايض ضمن منافسات الليجا.
وتابع: ”أنا يف وضع جيد، ونحن يف حالة وحدة، قدمنا 
أداء جيـدا أمـام أوساسـونا، وكان لنا الفـوز، كانت 
مباراة جيدة، ونحن متحمسون ملباراة اليوم األربعاء، 
ويجـب أن نتبـع نفـس العقلية ونقدم نفـس األداء، 
سـوف نحاول تقديم مباراة كبرية مـن أجل الفوز يف 

الجولة األوىل، ثم سنرى ماذا يحدث بعد ذلك“.
وأضـاف: ”دوري أبطال أوروبا هـو دائما أحد أجمل 
التحديات يف حياة أي العب، نحن بخري، ولدينا الحافز، 
وبجانبنا الجمهور، ستكون مباراة جيدة للغاية ومن 

الجيد جدا مشاهدتها وخوضها“.
من جهة أخـرى، تعرض أتلتيكو مدريد لرضبة قوية 
قبل مواجهة مانشسـرت يونايتد، اليوم األربعاء، عىل 
ملعب واندا مرتوبوليتانو، يف ذهاب دور الـ16 لبطولة 

دوري أبطال أوروبا.
وكانـت تقاريـر قد أشـارت إىل أن الفرنـيس توماس 
ليمـار جنـاح أتلتيكو مدريـد، لن يشـارك يف موقعة 

مانشسرت يونايتد.
وبحسب صحيفة ”ماركا“ اإلسـبانية، فإن تدريبات 
أتلتيكـو مدريد شـهدت غيـاب القائد كوكي، وسـط 

شكوك كبرية حول مشاركته أمام اليونايتد.
وأضافت أنه يف حالة تأكد غياب كوكي عن لقاء اليوم 
األربعـاء، سـينضم لعدد كبري مـن الغيابـات أهمها 
دانييل فاس ويانيك كاراسكو وكونيه وتوماس ليمار 

وليكومت.
ويعد كوكي أحد أفراد القوام األسايس للروخيبالنكوس، 
حيث يعتمد عليه املدرب دييجو سـيميوني يف وسـط 

ملعب الفريق عىل مدار السنوات املاضية.
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تعـرض نابـويل لصدمـة قويـة خـالل مباراتـه أمام 
كاليـاري، ضمن مواجهات الجولة الـ26 للكالتشـيو، 

وذلك قبل 3 أيام فقط من مباراة برشلونة.
ويسـتقبل نابويل نظريه برشـلونة، يوم غد الخميس، 
عـىل ملعب دييجو أرمانـدو مارادونـا، يف إياب امللحق 

املؤهل لدور الـ16 لبطولة الدوري األوروبي.
وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية: ”بخالف تعثر 
البارتينوبـي بالتعـادل وعدم اسـتغالل تعـادل ميالن 
وخسـارة إنرت، فقد فقـد الفريق العبـه جيوفاني دي 

لورينزو، والذي غادر اللقاء مصاًبا“.
وأضافـت أن جيوفانـي دي لورينزو تعـرض لإلصابة 

يف الدقيقـة (27)، بعد اصطدام قـوي يف الرأس مع 
ألتـاري العب كاليـاري، وسـيتم تقييم حالته 

خالل الساعات املقبلة.
وخطـف نابـويل تعـادال صعبا مـن أرض 
مضيفه كالياري (1-1)، ضمن منافسات 

املرحلة 26 من الدوري اإليطايل.
وأهـدر نابـويل فرصة مزاحمـة ميالن 
عـىل صـدارة الرتتيـب، حيـث يحتـل 
نقطـة   54 برصيـد  الثالـث  املركـز 
بفارق نقطتني خلف ميالن املتصدر، 
خلـف  األهـداف  بفـارق  ومبتعـدا 
إنـرت صاحـب املركز الثانـي بنفس 

الرصيد.
يشـار إىل أن مبـاراة الذهـاب بني 

أقيمت  التي  برشـلونة ونابويل، 
يوم الخميس املـايض، انتهت 
 ،(1-1) اإليجابـي  بالتعـادل 

عىل ملعب كامب نو.
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طمـأن األملاني يورجن كلوب، املديـر الفني لليفربول، جماهري 
الريدز، بشـأن حالـة ثنائي الفريـق روبرتو فريمينـو ودييغو 
جوتا.وغـاب فريمينـو وجوتا عـن مواجهة ليفربـول املاضية 
أمـام نورويتش سـيتي، والتي حسـمها الريـدز بنتيجة 3-1، 
بداعي اإلصابة.ويسـتعد ليفربول ملواجهـة ليدز يونايتد، اليوم 
األربعـاء، يف اللقـاء املؤجـل مـن الجولـة 19 للربيمريليج، قبل 
خوض اللقاء املرتقب أمام تشيليس، يوم األحد املقبل، يف نهائي 
كأس الرابطة.ورد كلوب عىل سـؤال حـول مدى جاهزية جوتا 
وفريمينو لخوض مواجهة تشيليس، قائال: ”من املبكر الحديث 
عـن ذلك“.وأضاف: ”ال أعـرف حتى ما إذا كان سـيكون قراًرا 
متأخـرًا أم ال، كما قلت، الوقت مبكـر جًدا“.وتابع: ”لقد رأيت 
كالهما اليوم، الثنائي يبدو رائعا كالعادة“.وأتم: ”علينا أن نرى 
كيف تتطـور حالتيهما، ولكـن بالتأكيد سـنحاول القيام بكل 

يشء الستعادتهما رسيًعا“.
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تحـدث الجابوني بيري إيمرييك أوباميانج، 
مهاجم برشـلونة، عن السـاعات األخرية 

قبل توقيعه مع النادي الكاتالوني.
وقـال أوباميانـج، يف ترصيحـات أبرزتها 
صحيفة ”سبورت“ اإلسبانية: ”كنا ننتظر 
وصول املوافقة من آرسـنال عىل الصفقة 
املريكاتـو  يف  األخـرية  اللحظـات  حتـى 
الشتوي، ثم جاءت قبل النهاية دقيقتني“.

وأضـاف املهاجـم الجابونـي: ”كان قلبي 
يدق برسعة كبـرية، لم أكن أتصبب عرقا، 

لكنني كنت عىل وشك ذلك“.
وتابع: ”يف ذلك اليوم، اتصلت بوالدي، الذي 
كان يف سـيتجيس، وأخربته أنني سأنتقل 
إىل برشـلونة، ألنني أردت التوقيع معهم. 
نمت قليالً، ثم طلبوا مني إجراء الكشـف 
طبي“.وواصـل: ”لقـد بذلـت كل ما لدي 

ألكـون يف برشـلونة، كما أننـي تلقيت 
عروًضا مـن فرنسـا وإيطاليـا، لكن 
برشلونة يظل برشـلونة، وال يمكنك 
”الوضـع  أمامه“.وختـم:  ال  قـول 
االقتصـادي والريايض يف برشـلونة 
ليـس يف أفضل مسـتوى، لكنه يظل 

إىل  قريًبـا  نادًيـا عظيًمـا، وسـيعود 
املكانة التي يستحقها“.

أعلـن مستشـفى أمربت أينشـتاين يف سـاو 
باولو أن أسـطورة كرة القدم الربازيلية بيليه 
سيضطر إىل تمديد إقامته باملصّح حيث أدخل 
ملدة ثمانية أيام لتلقي العالج الكيميائي، وذلك 

بسبب التهاب املسالك البولية.
وكان بيليـه البالـغ من العمـر 81 عاًما أدخل 
ملواصلـة  شـباط/فرباير   13 يف  املستشـفى 
العـالج مـن ورم القولون اكتشـف يف أيلول/

سبتمرب املايض.
بعد ثمانية أيام من دخوله املستشـفى، أعلن 
األخـري اكتشـافه اللتهاب يف املسـالك البولية 
أثناء الفحوصات الروتينية، مما أدى إىل تمديد 

فرتة مكوث بيليه باملصّح.
وقالـت املنشـأة الصحيـة يف بيـان ”الظروف 
الرسيرية مستقرة ومن املتوقع أن يخرج من 

املستشفى يف األيام املقبلة“.
وخضـع بيليه يف الرابـع من أيلول/سـبتمرب 
املايض لعمليـة جراحية يف نفس املستشـفى 
إلزالة ورم القولون املكتشف خالل الفحوصات 
الروتينيـة. مكث بعدها عرشة أيـام يف وحدة 
العناية املركزة، قبل أن يعود إليها لفرتة وجيزة 

بعد أيام قليلة بسبب صعوبات يف التنفس.
وأدخـل بيليه إىل املستشـفى مـرة أخرى ملدة 
يف  أسـبوعني 

كانـون األول/ديسـمرب املـايض لتلقي العالج 
الكيميائي.                  

وكانـت صحـة أسـطورة سيليسـاو هشـة 
العديـد  ، مـع دخـول  األخـرية  السـنوات  يف 
مـن املستشـفيات. يف عـام 2019 ، ُنقـل إىل 
املستشـفى يف باريـس ثم ُنقل إىل سـاو باولو 
بسـبب حصوات الكىل.وعانى بيليه، واسـمه 
الحقيقي إدسـون أرانتس دو ناسيمينتو، من 
مشـاكل صحيـة عديدة يف السـنوات األخرية، 
خصوًصا خـالل العام 2019، عندمـا ُنقل إىل 
املستشـفى يف باريـس، قبل ان ُينقل إىل سـاو 

باولو بسبب حصوات يف الكىل.

انتهت مواجهة سـلتا فيغو وضيفـه ليفانتي بالتعادل 1-1 
ضمن املرحلة 25 من الدوري اإلسباني.

وسـجل لسلتا فيغو فرانكو سـرييف 67 فيما عادل لليفانتي 
روجيه مارتي 82.

سـلتا فيغو صار رصيده 32 نقطة يف املركز التاسع، مقابل 
15 نقطة لليفانتي صاحب املركز األخري. 
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موسكو/متابعة الزوراء:
 أطلق الكرملني أخريا تكتيك الكماشة أو الرضبة 
املزدوجة يف حرب املعلومات، إذ تتظاهر موسـكو 
بأنهـا ناضجـة ورصينة. ويف الوقـت ذاته، ُيدِخل 
الغرب، السـيما وسـائل اإلعالم الغربية، نفسـه 
يف هسـترييا يف مـا يتعلق بمدى خطورة روسـيا 

ورشاستها وفتكها.
ويبث التلفزيون الحكومي الـرويس، الذي ُيحِكم 
الكرملني سـيطرته عليه نبذة صغرية عن هوس 

الغرب بالحرب.
يف املقابـل وعـىل مدى أسـابيع امتـألت الصحف 
والقنـوات التلفزيونيـة الغربية بصـور الدبابات 
والسفن الحربية وأسلحة املدفعية الروسية، وإذا 
صَت مصادر الصور، فستجد أن وزارة الدفاع  تفحَّ
الروسية هي مصدر معظم هذه الصور، بحسب 

تقرير نرشته مجلة ”نيوالينز“ األمريكية.
وطـوال تلك املدة نفـى الرئيس الـرويس فالدمري 
بوتـني ووزيـر خارجيته سـريجي الفـروف نفيا 
ه  قاطعا أن موسـكو ستشـن حربا، كما لم يوجِّ
الكرملني أي تهديدات أو يصدر أي مطالب تتعلق 
بأوكرانيا نفسـها. وما كان ملوسكو أن تتخذ مثل 
هـذا اإلجـراء، ألن اإلعالم الغربـي يضطلع بهذه 
املهمـة البليغة التـي تتمثَّل يف بـثِّ حقيقة القوة 

العسكرية الروسية بدال من روسيا!
فة الغربية  ويف الوقت ذاته، سـيطرت النخبة املثقَّ
عىل األعمدة الصحفية لتؤدي دور محامي الدفاع 
عن موسـكو يف إعـادة فتح باب الجـدال والنزاع 
بشـأن نهايـة الحرب البـاردة وزعموا، بحسـب 
تعبري كاتبي التقرير يف املجلة، ”أن نشوة انتصار 
الفائـز دفعتنا إىل هذا املسـتنقع الذي كان يمكن 

تفاديه يف املقام األول“.
ويشـري التقريـر إىل مـا قالـه مؤسـس الدولـة 
السـوفياتية لينني ذات يوم عن ”أغبياء مفيدين“ 
بـني اليسـاريني الغربيني الذين سـاعدوا من غري 
قصد يف اسـتيالء البالشـفة عىل السـلطة. وتعلَّم 
بوتني الدرس، وهو أن األعداء ربما كانوا مفيدين 
جـّدا. فيمـا ظل بوتـني غامضـا بشـأن نواياه، 
والحكومـات  االسـتخبارات  وكاالت  وتحدثـت 
الغربيـة عن خطط مفرتضـة للهجوم بصواريخ 

تسقط عىل رأس كييف.
ويف بريطانيا، نرشت صحيفة ”دييل ميل“ العنوان 
الرئيـس ”٤٨ سـاعة قبل اندالع الحـرب“، وقدَّم 
قسـم الغرافيك املاهر يف الصحيفة مجموعة من 
الخرائط املُشار إليها بأسهم حمراء كبرية توضح 
طرق الغزو املحتملة لالسـرتاتيجيني الجالسـني 
عـىل كراسـيهم يف أوسـاط قرائها. وعلـق تقرير 

مجلة ”نيوالينز“ سـاخرا بات الجميع اآلن خرباء 
اسـرتاتيجيني يف شـؤون الحرب وإلقـاء القنابل 

والخطط الحربية!
ويف مـا يخـص صحفـا عديـدة مؤيـدة لحـزب 
املحافظني يف بريطانيا، كانت األزمة بمثابة ملهاة 
ـب بهـا عّما يحـدث يف ١٠ داونينغ سـرتيت  مرحَّ
(مقر رئاسة الوزراء)، حيث يقاتل رئيس الوزراء 
الربيطاني بوريس جونسـون من أجل مستقبله 
السـيايس. ويقـول محرر كبـري يف إحدى مجالت 
الفضائـح الربيطانيـة ”عىل األرجـح أن الحديث 
عـن الغزو محض هراء.. ولكن بوريس يريدنا أن 

نتحدث ونتحدث عن ذلك“.
وعىل الجانب اآلخر من الطيف السـيايس، نرشت 
صحيفـة ”الغارديـان“ الربيطانيـة ذات امليـول 
اليسـارية تقاريـر إخباريـة تشـري إىل أن الحياة 
تسـتمر يف وضعها املعتاد يف كييف، وإبراز شعور 
مسـؤويل األمن األوكرانيني باإلحباط والتشـكيك 
إزاء التنبـؤات الغربية بالغزو الرويس. غري أن تلك 
التقارير لم تغريِّ الرسـالة التحريرية العامة لدى 

دة. الصحيفة بأن الحرب باتت شبه مؤكَّ
وبذلـت الصحافـة األمريكيـة مـن جانبهـا مـا 
بوسـعها عندمـا واجهـت أزمـة يف أرض بعيـدة 
ال تفهمهـا: إذ احتفظـت بـكل مثقـال ذرة مـن 
املعلومات االستخبارية التي تمرِّرها إليها مصادر 
حكوميـة مجهولـة الهويـة بينما تقـذف بكبار 
مراسـليها ليتابعـوا األحـداث ويرتقبوا سـقوط 
السـماء فوق رؤوس الناس يف كييـف. وقد ثبَّتت 
هة إىل  وكالـة أنباء رويرتز كامريا بث مبارش موجَّ

ميـدان ”إندبندانس سـكوير“ الشـهري يف كييف، 
مـن املفـرتض أن تبث لحظـة احتـالل العاصمة 

األوكرانية من قبل روسيا.
وتمتَّعـت صحيفـة ”نيويـورك تايمـز“ باملهارة 
الكافيـة عـىل األقـل لالعـرتاف باالسـرتاتيجية 
االستباقية التي وضعتها، باألساس، إدارة الرئيس 
األمريكي جو بايدن، والتي تمثَّلت يف الكشـف عن 
املـواد التي تحصـل عليهـا بالرسعة ذاتهـا التي 
َعت بها تقريبا وتمريرها مبارشة إىل مراسـيل  ُجمِّ

األمن القومي الذين ينتشـون بهذه األخبار.
وبعبـارة أخـرى، يتواصل الصحفيـون تواصال 
اسـرتاتيجيا مـع البيـت األبيـض، بل ينسـبون 
ألنفسـهم الفضل يف ما يتصورون أنها إنجازات 
استثنائية يف مجال االستخبارات املضادة. وأعلنت 
شـبكة ”يس.أن.أن“، ”حرصيا“، أن الجواسيس 
الروس (وفقا لجواسـيس أمريكيني) يشـعرون 
باإلحبـاط الشـديد بسـبب نـرش مخططاتهـم 
سية عىل أوكرانيا، وبذلك أحبطت وسائل  التجسُّ

إعالم املساعي الروسية!
واعرتف مسـؤول اسـتخباراتي أوروبـي كبري أن 
واشـنطن تسـتخدم بالفعل ”السـلطة الرابعة“ 

لتنفيذ سياسة الردع الخاصة بها.
وأفـادت تقاريـر غربيـة عـىل نطاق واسـع أن 
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسـكي أعلن، 
يف حفـل يـوم الوحـدة الوطنيـة، أن السـادس 
عرش من فرباير سـيكون موعد الغزو. ولكنَّه لم 
ح بذلك. وما فعله زيلينسـكي، هذا الكاتب  يرصِّ
السـاخر الذي تحوَّل إىل سيايس، هو أنه استهزأ 

بالتغطيـة الغربية املثرية للحـرب مع أن األمر ال 
يحتمل ذلك.

وذكر أحد الضباط يف جهاز االستخبارات األوكراني 
أن مصدر معلومات زيلينسـكي الحقيقي يتمثَّل 

يف ”اإلعالم األمريكي“.
واتهـم ديفيـد أراخاميـا، رئيـس حـزب ”خادم 
”يس.أن.أن“  األوكرانـي،  الربملـان  يف  الشـعب“ 
و“وول سـرتيت جورنـال“ و“وكالـة بلومربغ“ 
بنرش أخبار كاذبة كانت أشـد رضرا من أي يشء 
قه أهم منارصي روسيا، وكبَّد أوكرانيا ذلك ما  لفَّ

يرتاوح بني ٢ إىل ٣ مليارات دوالر يف الشهر.
وبدأ الصحفيون يف الشبكات اإلخبارية األمريكية 
مجلـة  تقريـر  بحسـب  يتهامسـون،  الكـربى 
”نيوالينـز“، حتـى أن أحـد املراسـلني يف إحـدى 
القنوات اإلخبارية أعرب عن شكوكه فيما إذا كان 
غزو روسـيا ألوكرانيا وشـيكا بالفعل، وتساءل: 
هـل إدارة بايدن تسـتخدمهم ”للقيـام باألعمال 

القذرة نيابة عنها“.
ونـوَّه التقريـر إىل أن صفـة األمانـة والدقـة يف 
الحكومـة والصحافـة يف الواليـات املتحدة يف أقل 
مسـتوياتها. وأولئك الذين ربمـا صدَّقوا ذات يوم 
ما قالـه الصحفيون أو أخذوا ما يقوله مراسـلو 
األخبـار عىل محمل الجـد يتعاملـون معهم اآلن 

باطراد عىل أنهم صحافة إثارة أو انتهازيون.
ويـرى الكاتـب يف صحيفة ”واشـنطن بوسـت“ 
األمريكية أنتونـي فايوال أن تحذيرات إدارة بايدن 
من غزو رويس ألوكرانيا ”تبدو وكأن قناة الطقس 
تتبع اإلعصـار“. وفقاً لفايوال، فإن أحد املطلعني 
يسمي هذه االسرتاتيجية ”مكرب الصوت لبايدن“. 
ويوضح أنه من خـالل إظهار جزء عىل األقل من 
أوراقهـا عىل الطاولة، يمكن لواشـنطن أن تقنع 
الرأي العام الدويل بالخطـر الحقيقي الذي تمثله 
روسيا، وفقاً للشـعار القائل: إذا رصخت بصوت 
عاٍل ويف كثري من األحيان، فسيتم االستماع إليك.

ويشـري فايـوال أن هـذا ”الـرصاخ“ ال يتعلـق 
بالحسـابات  بـل  الدبلوماسـية،  بالشـفافية 
السياسـية. لكن األصـوات الناقـدة التي تعتقد 
أن بايـدن «يبالـغ يف األمـر تدريجيـا» تتعـاىل. 
وقـال ضابـط سـابق يف وكالـة االسـتخبارات 
املركزيـة ”إنني قلـق عىل مصداقيـة معلوماتنا 
االسـتخباراتية عىل املدى البعيد“.وطوال الوقت 
كان مذيعـو الدولـة الروسـية يف الداخـل وَمـْن 
يمثلونهـا يف الخـارج، سـواء مـن املدونـات، أو 
الربامج اإلذاعية، أو عىل يوتيوب، أو شـبكة ”آر.
تـي“، أو ”سـبوتنيك“، سـعيدين بهـذا االرتباك 

والتناقض الغربي.

ÔiãÃ€a@‚˝«�a@bÌ7nèÁ@ÚËuaÏfl@¿@ÚÓéÎã€a@CÚíb‡ÿ€aD
ıbõÓj€a@äaá€a@Ôœ@“b‰˜né¸a@Ú‡ÿzfl@Ôœ

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:

ينتظر أن تسدل غرفة الجنايات االستئنافية بمحكمة االستئناف 

يف الـدار البيضـاء، اليـوم األربعـاء، السـتار عىل ملـف محاكمة 

الصحفي سـليمان الريسـوني، املتابـع بتهمـة االحتجاز وهتك 

عرض شاب.

وقـررت الهيئـة التي تنظر يف امللف بعد سـاعات مـن املحاكمة، 

االثنني، تأخـري النظر يف امللف الذي يتابع فيه الريسـوني إىل يوم 

األربعاء، والذي سيشـهد آخر فصول هـذه املحاكمة قبل إصدار 

الحكم.

وشـهدت الجلسـة اسـتئناف مرافعات دفـاع الصحفـي، والتي 

أكد مـن خاللها عىل بـراءة موكله من التهم املنسـوبة إليه وأنه 

مستهدف من لدن جهات بسبب مواقفه وآرائه وكتاباته.

ولفت املحامي حسـن الطاس، خالل مرافعته، إىل أن ترصيحات 

املطالـب بالحق املدني يف مختلـف مراحلها كانـت متناقضة، إذ 

اعترب أن تناقضه يؤكد تملص املشتكي من قول الحقيقة، مضيفا 

أن تناقضـات املعنـي باألمر صدقتها النيابـة العامة والقضاء يف 

مرحلته االبتدائية.

وسـجل املحامي نفسـه أن املطالب بالحق املدني تناقض بني ما 

جاء يف تدوينة نرشها عىل موقع التواصل االجتماعي ”فيسبوك“ 

وبـني ما رصح به لدى الضابطة القضائيـة؛ فقد أكد يف األوىل أن 

الريسـوني دفعه وارتمى عليه ليقوم بدفعه، فيما عند االستماع 

إليـه قـال إنـه كان ممددا عـىل ظهره مـا حـال دون مقاومته 

للمتهم.

كمـا أثار الدفاع التسـجيل الصوتي الذي يقدمـه املطالب بالحق 

املدنـي كدليل لتـورط املتهم الريسـوني يف الواقعـة، حيث اعترب 

التسجيل الصوتي مزورا ومفربكا. 
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بغداد/ متابعة الزوراء:

مع اسـتمرار الرصاعات والنزاعات، يشهد 

العالم املزيد من الحوادث األليمة التي تؤّثر 

عىل الصحفيني والصحفيات أثناء مزاولتهم 

املهنـة؛ وإذا كان الخطـر يبـدأ منذ اللحظة 

األوىل، فـإّن االسـتعداد للتجنـب واملواجهة 

هو أسـلم تّرصف وأهم خطـوة يف عمليات 

التغطيـة يف أي مـكان يف العالم. وشـهدت 

جسـيمة  اعتـداءات  املنرصمـة  السـنوات 

املراسـلني  مبـارشة وغـري مبـارشة عـىل 

واملصوريـن الصحفيني يف عـدد من الدول. 

ولذلك، كان ال بد لشبكة الصحفيني الدوليني 

إعداد هـذا الدليل الذي يتنـاول إعداد خطة 

السـالمة وتحضري حقيبة السـالمة التي ال 

بد منها عند التواجد يف األماكن الخطرة.

السـالمة أوالً؛ لقد قرأتم هذه العبارة آالف 

املرات يف الكثري مـن املواقع ومراكز العمل. 

وبالنسـبة للعمـل الصحفـي خصوصـاً يف 

مناطق الرصاع أو يف املجتمعات الحّساسة، 

فـإّن هـذه العبارة هـي الخطـوة األوىل يف 

إعداد أي تقريـر أو أثناء القيام بأي تغطية 

ميدانية، فكيـف إذا كان الحال هنا يف إعداد 

التقارير التعاونية.

يكمـن التحـدي األبـرز أثناء إعـداد تقارير 

تعاونيـة بتحـّول ذهنيـة الصحفـي مـن 

املنافسـة إىل التعاون. وبحسـب الصحفية 

برناديـت غايري، فإّن التقارير التعاونية لها 

قيمة مضافة يمكننا تلخيصها بما ييل:

    إنهـا أداة لتجـاوز اإلنحيـاز واألحـكام 

املسبقة.

    تؤمـن تغطيـة أفضـل لبعـض القضايـا 

وتساهم يف خلق مجتمع مّطلع أكثر.

    تأمـني التعددية بالنسـبة ملن تتم تغطية 

قضاياهم.

    إنحياز أقل يف األخبار.

    تحسن الثقة يف الصحافة.

وعندما يقرر أي صحفي أو صحفية القيام 

بتقاريـر تعاونيـة، وبعـد القيـام بعدد من 

الخطـوات األساسـية واالتفاق عـىل كافة 

جوانـب التغطيات وحـدود العمل الخاصة 

بـكل طرف، يجب التحضـري للعمل امليداني 

عرب إعداد خطة وحقيبة السالمة.

فمـا هي حقيبة السـالمة الجسـدية وماذا 

تتضمـن؟ إضافـة إىل ذلك، نضـع بني يدي 

الصحفيـني مجموعـة واسـعة مـن األدلة 

اإلرشـادية واألدوات التـي تسـّهل مهامهم 

وتحميهم يف حال الخطر.

أوالً، مراجعة األدلة اإلرشادية املتوفرة حول 

سالمة الصحفيني

يوجـد العديـد مـن األدلـة اإلرشـادية التي 

تساعد الصحفيني العاملني يف مناطق النزاع 

أو الراغبني بإجراء تغطيات يف مناطق عدم 

االستقرار أو تلك التي تشهد أحداثاً آنية عىل 

املسـتوى األمني. ولعّل أبرز هذه األدلة هو 

دليل حماية الصحفيني، املتوفر بلغات عدة 

منها العربية.

الـدويل  االتحـاد  نـرش  ذلـك،  إىل  إضافـة 

للصحفيني يف العام ٢٠٠٣ دليالً كامالً حول 

سـالمة الصحفيـني يف امليـدان، وهو كتاب 

كامل تحت عنوان: دليل نجاة الصحفيني.

كما يجب عـىل الصحفيني الراغبني بالعمل 

يف أي تغطيـة تعاونيـة أو تغطيـة ميدانية 

االطـالع عـىل مبـادئ اإلسـعافات األولية. 

وتقـّدم مؤسسـة «مراسـلون متمرسـون 

يف  معّمقـة  تدريبـات  الزمـالء»  إلنقـاذ 

اإلسعافات األولية يف مناطق النزاع.

وبإمكان الصحفيـني متابعة أخبار الزمالء 

الذين يتعرّضـون ألي أعمـال ُتهدد عملهم 

أو حياتهـم من خالل منصـة «INSI». كما 

تتيـح مؤسسـة «روري بيـك» للصحفيني 

املسـتقلني العاملني يف مناطق النزاع التقّدم 

للحصول عىل تمويل للتدريب عىل السـالمة 

أثناء العمل.

ثانياً، إعداد خطة السالمة العامة

تبـدأ الخطـوة األوىل بالقيـام بعملية تقييم 

املخاطـر. عندمـا نتوجـه إىل امليـدان لكـي 

نقـوم بالتغطية، يجـب علينـا أوالً معرفة 

املـكان معرفـة تاّمـة، ووضع سـلّم تقييم 

للمخاطـر التي يمكن أن تحـدث مع اتخاذ 

إجـراءات تحمينا أثناء العمل. وهنا تجدون 

اسـتمارة نرشتها لجنة حماية الصحفيني، 

وهـي مؤسسـة دوليـة ُتعنـى بالدفاع عن 

الصحفيني يف ميادين شـتى. هـذا النموذج 

يسـاعدكم يف تقييم املخاطـر وإعداد خطة 

املواجهـة. يجـب عـىل الصحفـي معرفـة 

أطراف النزاع بشـكل جيد، دراسـة خرائط 

منطقـة التغطيـة، األزياء العسـكرية التي 

أنـواع  معرفـة  النـزاع،  أطـراف  يرتديهـا 

األسلحة املسـتخدمة للتعرّف عىل أي خطر 

كامن كالقنابـل البيولوجية أو الكيميائية، 

دراسـة مواقيـت القصـف أو إذا كان هناك 

قصف عشـوائي، واألهم هو معرفة تواجد 

مراكـز األمان أو قـوات الحماية الدولية إن 

ُوجدت وكيفية الوصول اليها.

بعـد االنتهـاء مـن تقييـم املخاطـر تويص 

اللجنـة باطـالع مـن يجب عـىل خطواتكم 

التالية، وما هي الخطوات التي سـتقومون 

بها يف حال وجود خطر حقيقي وداهم. فإذا 

كان الصحفي يعمل يف مؤسسة لها تراتبية 

هرمية يجـب إطالع رئيسـه واملعنيني عىل 

خطة تقييم املخاطر، لكي يعلم املسؤولون 

كيف سـيتحركون يف حال وقوع أي حادث 

إصابة أو خطف أو اخرتاق معلوماتي. وإذا 

كان الصحفي يعمل بشـكل مستقّل، يجب 

عليه إطالع زمالء لـه عن خطة التقييم، أو 

إخبار املقربني منه بخطة عمله.

وبعـد القيام بعملية تقييم املخاطر والتأكد 

من الخضوع لدورات تدريبية يف اإلسعافات 

األولية واألمـن الرقمي، يجـب إعداد خطة 

للتواصـل، بحيـث يكون هنـاك اتصال آمن 

بني الصحفي واملؤسسـة التـي يعمل معها 

وبشـكل دائم ومسـتمّر. ومـن املفيد أيضاً 

عمـل تأمني صحي للصحفيـني للتغطية يف 

حال وقوع أي حادث.

ثالثاً، إعداد حقيبة السالمة وماذا تتضمن

تأتي هذه الخطوة قبيل املغادرة إىل امليدان، 

وهي أساسـية بقـدر الخطوات السـابقة. 

وبعد التأكـد من املعـدات الخاصة بالعمل، 

يأتي دور حقيبة السالمة والطوارئ.

الحمايـة  معـدات  مـن  الحقيبـة  تتألـف 

األساسـية  األدوات  وبعـض  الشـخصية 

لإلسـعافات األوليـة. وبعـد إجـراء عملية 

تقييم املخاطر التي تحدثنا عنها، يسـتنبط 

الحمايـة  بـأدوات  الئحـة  صحفـّي  كل 

الشخصية األساسية التي يجب أن تتوفر يف 

الحقيبة. وتأتي أدوات الحماية عىل درجات 

متفاوتة، كل منها بحسب ميدان التغطية. 

فالسرتة الواقية من الرصاص ثقيلة الوزن 

مثـًال وقـد ال تكون مناسـبة أثنـاء تغطية 

االحتجاجـات حيـث ال يوجـد أي قصف أو 

استخدام للرصاص الحّي.

نصائح عامـة عند اختيـار أدوات الحماية 

الشخصية

    يجـب عـىل الصحفي أن يتقن اسـتخدام 

األدوات أو الخضوع لدورات تؤهله لذلك.

    يجـب التأكـد من صالحيـة عمل األدوات 

وعـدم وجـود أي كسـور أو خـدوش مـن 

شـأنها أن تعطلهـا. عند الشـّك، اسـتبدل 

األدوات فوراً.

    يجـب مراعاة أال تكـون مظاهر األدوات 

عسكرية.

    يجـب اختيـار ألوان مناسـبة لـألدوات، 

فاللـون األزرق ُيفّضل غالباً عىل األسـود أو 

الكاكـي، أما يف حال أراد الصحفي أن يكون 

مدمجاً مع فرقة عسـكرية، فاللون األسود 

أو األزرق ُيسّهل استهدافه. كما يجب تقييم 

عملية وضع كلمـة «صحافة» عىل الدروع 

الواقية حسب الوضع امليداني.

    االنتبـاه إىل أّن بعض األدوات مثل الدروع 

الواقية والخوذات قد تكون بحاجة لرخص 

يف املطارات واملعابر.

وتتألف أدوات الحماية الشخصية من:

    سـرتة واقيـة: وهـي ثالثة أنواع: سـرتة 

واقيـة ضـد الرصاص وتسـمى بالسـتية، 

وهي ثقيلة الوزن بشـكل عام. سرتة واقية 

ضـد الرصاص الخفيف والطعن وهي أخف 

وزناً. سرتة واقية ضد أدوات الشك مثل اإلبر 

واملخارز.

    خـوذات الـرأس: النـوع األول هـو ضـد 

الشظايا والرصاص، حيث يسمح تصميمها 

بحـرف الرصاصـة وحماية الـرأس. النوع 

الثاني هو الخوذات األخف وزناً ولكنها غري 

مقاومة للرصاص بـل تحمي من الهراوات 

والعيص والحجارة. النوع الثالث هو الخوذ 

الرياضية التي يمكن اسـتخدامها للحماية 

من الُعيص والحجارة.

    النظـارات الواقيـة: وهـي عـىل نوعـني، 

األّول للحماية من الشظايا والدخان الناجم 

عـن التفجري أو القصف. النـوع الثاني هو 

املسـتخدم يف بعض أنواع الرياضات، حيث 

يحمي من الغبار والحجارة.

    حماية األذنني: النوع األول هو املستخدم 

يف ميادين النزاعات حيث أنه يحمي حاسـة 

السـمع واألذن بشـكل كامل. النوع الثاني 

هو سدادات األذن املصنوعة من البولرييتان، 

وهـي خفيفـة الـوزن وغـري مرئيـة. أمـا 

النـوع الثالث فهو فلـرت األذن املصنوع من 

البالسـتيك املقوى حيث أنـه يمنع أصوات 

االنفجارات واألسلحة اآللية ويمكن قولبته 

عىل شكل األذن.

    أمـا بالنسـبة لحماية الجهـاز التنفيس، 

فلدينـا أوالً القناع املضاد للغازات املسـيلة 

للدمـوع، وهو قنـاع يغطي كامـل الوجه، 

ويحتـوي عىل فلـرت. يمكن اسـتخدام هذا 

النوع مـن األقنعة يف مناطق االشـتباكات، 

االحتجاجات وغريها. تجدر اإلشارة هنا إىل 

أّن هذا النوع مـن األقنعة يخضع للمراقبة 

ويجـب التأكـد مـن القوانـني يف كل دولة. 

ويوجـد نوع ثـاٍن من األقنعـة وهو مضاد 

للغبـار والجزيئيـات الصغـرية بمـا فيهـا 

الفريوسات (كفريوس كوفيد-١٩) مثالً.

    واقيات الكتف والركبتني: ليست أساسية 

يف  الصحفيـني  لكنهـا تسـاعد يف حمايـة 

حال السـقوط أو التعرّض للرضب املبارش 

خصوصاً عنف القـوى األمنية أثناء تغطية 

االحتجاجات وهي مصنوعة من البالستيك 

املقّوى واملطاط.

    سـرتة ذات لون فاقع: وهي أساسـية يف 

حال الكوارث الطبيعية حيث ُتصبح الرؤية 

صعبـة أو شـبه منعدمـة، ُيسـاعد اللـون 

الفاقع يف تجنب حوادث الدهس.

    حقيبـة اإلسـعافات األوليـة: يجـب أن 

تحتوي حقيبة السالمة عىل عدة إسعافات 

أولية تتضمن التايل:

    ضمادات إليقاف النزيف.

    رشيط طبي الصق.

    قفازات طبية.

    سائل السالني.

    معقمات.

    ثلج فوري يف حالة الكسور.

    رشيط للحماية من الحريق/الربد.

    بعـض األدويـة األساسـية ضـد األلم أو 

املسكنات.

يجـب التأكـد مـن صالحيـة كل ما سـبق 

وبشكل دوري لتجنب الفشل يف حال وقوع 

حادث.

وبشـكل عـاّم، يجب عىل الصحفـي تجّنب 

ارتـداء مالبـس سـوداء أو مرّقطـة، عـدم 

ارتـداء مالبـس عليهـا شـعارات، وانتعال 

حـذاء يغطـي الكاحـل وفيه رشائـط ملزيد 

من الحماية. كما يجب وجود بعض األمور 

األساسـية كمصبـاح كهربائي، وشـواحن 

للهواتف النقالة.

تتمّنى شـبكة الصحفيني الدوليني السالمة 

لجميع العاملني يف امليدان!
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    ”جيـاد باكنغهـام“ العنـوان يأتـي 
كعتبٍة رئيسة جاذبة، فهو دمج الحيوان 
املتمثـل يف الجيـاد، واملـكان املتمثـل يف 
باكنغهام، أما الجياد فهي رمز للحرية، 
الفروسية، علية القوم ، العرب القدامى، 
ومعـاٍن أخـرى كثرية، وال نسـتطيع أن 
ننكر اإليحـاء بالزمـان الضمني، والذي 
يربط دائًمـا الخيل بالحـروب القديمة، 
وجيـاد باكينجهـام هـي جيـاد القرص 
امللكـي يف باكينجهـام بانجلـرتا، ومنها 
قصـة هـذه الجيـاد التـي كل وظيفتها 
استعراض شكلها لزوار القرص، وتعبريًا 
قديًما لطقوس اململكـة الربيطانية، أما 
ما عالقتهـا بالنص فهذا ما سـنقتنصه 

من براثن هذا النص.
ولتكـن البدايـة مـن الفصـل األول، وهو 

بعنوان (صهيل من بعيد) 
بدايـة مـن عنـوان الفصل، وهـو صوت 
الخيل، أو الجيـاد، والصوت له العديد من 
الـدالالت لغوًيا، وحسـًيا، ومعنوًيا، كذلك 
يظهـر الزمن عن بعد، وذلـك بعد أن مهد 
عنوان الفصل تأهيل نفيس للقارئ، وهو 

مرتبط بعنوان الرواية.
_بداية الفصـل األول ملفتة فاملؤلف ربط 
بني األيمـان، وإطالق اللحيـة بالرغم من 
اعـرتاف أول شـخصية وهـي البطل بأنه 
مرتبـط ارتباًطـا غري رشعي بامـرأة ملدة 
سبع سنوات، وهي  بداية قد تدفع القارئ 
للعدو مع الكلمات ملعرفة أصل املوضوع. 
إن املؤلـف إًذا يطل عىل القـارئ، ويحاول 
أن يحادثـه وجهـا لوجٍه، وكأنـه يعرتف 
للقارئ بأنـه قد يكون مقبـًال عىل قراءة 
سرية ذاتيه.. ربما، كما أن يف تلك السطور 
البسـيطة كبداية نجد اإلسقاط السيايس 

الحارض بقوة.
وقوائـم  العـروس  (رأس  إىل  وباالنتقـال 
الفرس) وهو عنـوان الفصل الثاني؛ نجد 
أن املؤلـف يصف حبيبته وداد، ومن خالل 
الوصف يصنع تناًصا مع معتقد التناسخ؛ 
ملحو جسـد قديم عاشـت فيه روح وداد، 
وبدايـة حياة جديدة يف جسـد جديد ومع 
حبيب جديد،وهذا التناص ظهر يف إسقاط 
جديد عىل البطل أثنـاء محاورته للملكني 
ناكـر ونكري.. أيضا يف هذا الفصل يتحدث 

بوازٍع ديني أكثر؛ فيتحدث عن الحسـاب، 
والروح، والحسنات، والسيئات، واآلخرة.

ومـرة ثالثـة التنـاص وهـو يحكـي مع 
صديق له ال يصدق مـا حدث لوداد، وهنا 
ينكر ويثبـت بعض املعتقدات، ويفسـري 
رمز رأس العروس، وحوافر الفرس وهذا 
اإلسـقاط أرى أنـه سـيايس مـن الدرجة 
األوىل، ويعـد هـذان الفصـالن تمهيـًدا ملا 
هـو قادم، وسـأعرض هنـا رؤية لبعض 
الفصول بعينها، وفصول أخرى كمجمل.

عـىل سـبيل املثـال الفصـل الرابـع وهو 
بعنـوان صحـوة الضمـري؛ نجـد فيـه أن 
السياسـة تلعب دورها يف كل يشء ومنها 
املقارنـة بني موقـف الرشطـي، واإلمام؛ 
فرسقـة الجائع هي مقاربـة إن دلت عىل 
يشء فإنها تدل عىل تسـيس كل يشء من 

الحكومات، والناتج املزيد من الجوعى. 
_ الرمز، واستخدامه يف الرواية

الجياد يف العنـوان هي البداية، ثم القطط 
كإسـقاٍط  اسـتخدمت  األول  الفصـل  يف 

سيايس.
تشـبيه البطل نفسه بالحمار الذي يحمل 
وكذلـك  بالحمامـة،  والزوجـه  أسـفاًرا، 
اسـتخدام الفـرئان، كانت الكلبـة (بيال) 
التـي تعيش مـع امللف أيضا رمـزًا، كذلك 

الضبع، والحية.
من الرموز املستخدمة أيًضا الذئب الربيئ 
من دم يوسـف كمـا ورد يف الفصل األول، 

وكعنوان يف الثالث.
لم اسـتطع إحصـاء الرموز مـن كثرتها 
واستخدامها بطريقة فعالة إلبراز املقصد 

والغاية فلم يستخدم رمزًا واحًدا بال هدف، 
فكان لبيـت الدب هدًفا وللبـن العصفور 
هدًفا، أما األسـد الجريح والجرذ الجبان؛ 
فكانت مقارنـة عجيبة، واسـتخدام هذا 
التناقض يف الفصل السادس، هذا بجانب 
الطيور كاليمامة، والحرشات من الرموز 
الحارضة بفاعلية، فانتقى القمل، وأشار 
إىل التنـاص يف القـرآن بتهديـد الله تعاىل 

بإرسال القمل عىل الظاملني.
_ والجدير بالذكر أن التشـبيهات سلسـة 
بينها معاٍن أعمق، وتخرب القارئ بسطوٍر 
جديـدة ليقرأها، وبالعـودة مرة أخرى إىل 
الرمـز نجد أن رمز الرقم 7 يربز يف سـبع 
سـنوات وهـي عمـر عالقـة البطـل مع 
عشـيقته. وسبع سـاعات آلالم القولون 
التـي يعني منهـا البطل، وسـبع حلمات 
للكلبة بيال( وكيف 7 وليس 8؟) والسـبع 
سـماوات، حتى الوقوف يف الفرن كان ل7 
سـاعات، يوجـد أيضا الرقـم 7 يف ال( 17 

ولد) التي ولدتهم أم البطل.
لم يتوقـف الرمز عىل اسـتخدام الطيور، 
والحيوانات، والحرشات، واألرقام، بل امتد 
الرتميز إىل اسـتخدام الرمـوز التاريخية، 
والدينيـة، والزمنيـة، ومـن أمثلـة ذلـك 
نوسـرتا يف الفصل السـابع، ورأس يوحنا 
يف الفصل الثامـن، وعصا مريم يف الفصل 
التاسع، ودقات بيج بن يف الفصل العارش، 

واللحية كرمز للزهد والتدين.
عـىل القارئ أن يالحـظ ويتنبه لكل كلمة 
من السـارد؛ فمـن بداية العنـوان (جياد 
باكينجهام) يتحول السارد وهو البطل إىل 

إقامة عالقـة مع ملكة قرص باكينجهام؛ 
فهـو يحيلنـا إىل رمـز الغـرب األوروبي، 
واملتمثـل يف امللكة، وسـطوة هـذا الغرب 
واملتمثـل يف الجياد التي ترمـز بدورها إىل 
الحـرب، وبالتـايل فهذا الغـرب الذي كان 
محتًال للـرشق؛ لـه الكثريمـن املعطيات 
بداخل متن الـرسد؛ كل هذه الفوىض من 
الرمـوز أعطتنـا زخمـا ورسًدا خالًقا تم 

عليه بناء النص. 
زمن الـرسد هو زمـن كوفيـد 19، ولهذا 
الزمن املعرتف به بداخل النص؛ إشارة إىل 
توضيـح ما يحاك من الغرب، واسـتخدام 
العالـم الثالث كأداة مـن أدوات لعب دول 
الغـرب مع بعضها البعض بالطبع وليس 

مع الصغار.
لـم يتوقـف الرتميـز عنـد حـد معـني يف 
هـذا النـص؛ فهناك من الرمـوز ما يؤخذ 
عـىل محمل التأويـالت؛ الـروس واألتراك 
واألمريكان محرك لسياسة العمل والرموز 
حـول تلـك األسـماء عديـدة، كالبنزيـن، 
واملحـركات، كذلك االحتـالل القديم الذي 
أثر عىل الشـعوب وامتد تأثريه إىل اآلن من 
فرنسا، وانجلرتا، وإيطاليا، فهم املحتلون 
القدامى للشعوب العربية واإلفريقية، أما 

اآلن االحتالل غالبا أصبح بالوكالة.
يجـب أن نتطـرق إىل فلسـفة الحـب عند 
البطـل والتـي لهـا مذاقهـا الـذي يغرق 
بـه العمل الـرسدي؛ بالرغم مـن الحرب، 
والسياسـة، والروس، واألمريكان، الحب 
هـو فأس البطل واملتمثـل يف وداد بالرغم 
من أنـه يف نظر الناس حـب غري رشعي، 

لكن يف نظر البطل هو عشـق قوي، وخري 
مـن العشـق الضعيـف كمـا قـال، فقط 
ألنـه صادق، ورصيح، وهـذا يف نظره يعد 

إيماًنا.
عموما للكاتب فلسفته الخاصة يف الحب، 
وفلسـفته يف املـرأة، وفلسـفته يف خوض 
املعـارك، والحيـاة، والصداقـة إىل آخـره، 
وبالرغم من ذلك فإن روايته سياسية من 
الدرجة األوىل، وعىل كلٍّ فقراءة السياسـة 
بفلسـفته لها رؤيـة خاصـة؛ توضح لنا 
نظـرة واحـد من الشـعب يف دولتـه التي 

يعيش فيها بفلسفته الخاصة.
الحقيقـة أن العمـل ككل حركـة أدبيـة 
فنيـة مشـبعة بالرمـوز؛ لإلسـقاط عىل 
املجتـع العربي عامة والسـوري خاصة، 
كذلك نسـتطيع القول بأنه عمل سـيايس 
اجتماعي، وفلسفي يف ذات الوقت فهناك 
فلسـفة خاصة بالكون يف ذهن املؤلف قد 
تتطفق أحياًنا مع نظرية املُثل ألرسـطو، 
وتتجـه نحـو الفكـر الكالسـيكي مـاًرا 
بالرومانسـية التـي توقظهـا السياسـة 

دائما.
_صاحـب العمـل؛ املؤلـف والبطـل، وهو 
الراوي العليم الذي اتخذ من النص مرسًحا 
كبريًا، واملتلقي هو جمهوره الذي يحرض 

حفلة العرض املرسحي.
يري هذا اإلنسان(املؤلف) _إن كان يكتب 
سريته الذاتية_ الواقع بعيونه فهو إنسان 
يتعايش مع وطن يعلم خباياه ونبض من 
يعيشـون فيه، يرصخ عىل الـورق ليحيل 
معاناتـه النابضة بحـب الوطن، ورفض 
الظلـم الواقع عليه أو يصـب لعناته عىل 
الظالـم، والخرس، والسـكون، واإلجبار؛ 
ُمحِمـًال لكل شـخصية يف الرواية نصيبها 
من املعاناة، والتأفف للرفض، وهو يحاول 
مجـاراة قلمـه يف الـرصاخ  بكل مـا يريد 
صوتـه البوح بـه، وال يسـتطيع أن يصل 
برصاخه إىل هدفه، ألنه ال يسـتطيع رفع 
العصابـة املكمم بها فمه، فهو يقول عىل 
لسـان البطل أنه يعاني من سيكولوجية 
اإلنسـان املقهـور؛ فكيـف يقـاوم القهر 
وهـو يخىش عىل مـداده أن ينفـذ قبل أن 
ُيلقي مـا يعنيه عىل تلك األوراق؛ فنجد أن 
املؤلـف يربط بـني اللحية، والديـن، وهذا 
الربط يعد إسـقاًطا سياسـًيا عـىل الدين 

السـيايس، والتناقـض يف سـلوك متبعي 
هذا الدين السـيايس، ويلّ ألسـنتهم بما ال 

يفعلون كما يقول.
مـاذا عن املـرأة؟ ومـاذا عن شـخصيات 
الروايـة؟، الشـخصيات يتحـدث عنهـم 
صاحب العمل، ويستخدمهم لبسط أرائه 
خاصـة بالنسـبة لرأيه يف املـرأة، وكيفية 
التعامـل مع هـذا الكائن الشـفاف كأنه 

نيزك هابط من السماء.
السـطور ال تحتمل الـرصاع النفيس عىل 
لسـان البطـل، والـذي يربز فيـه الرصاع 
السـيايس؛ ليتحقـق دائًمـا يف البحث عن 
حريته كإنسان حتى لو كانت له عشيقة، 
فهـو يف حالـة رصاع نفيس مسـتمر بني 
حياته مع امرأتني، واحدة يحبها وال يريد 
أن يتزوجهـا، وأخرى كرههـا وال يريد أن 

يطلقها. 
هذا الرصاع للبحث عـن العدالة، والحرية 
مًعـا، أمـا اختيار املـرأة أن تكـون محور 
هـذا الـرصاع ألنهـا ببسـاطة تعـرب عن 
الوطن األم، وهو املعطاء أو املفرتض فيه 

العطاء.
مـاذا عـن النهايـة؟، يف بداية القـراءة لم 
أكـن أعلـم أي نظريـة تحليلية مناسـبة 
لهذا النـص، وبالتأكيد لم تصلح النظرية 
التفكيكيـة التـي تؤيد مـوت املؤلف؛ ألنه 
كان حاًرضا يف كل كلمة، لذا آثرت أن آخذ 
جـزًءا من تلك النظرية، وهو التأويل الذي 
كان صالًحـا مـع كل فصـٍل، فيسـتطيع 
القارئ أن يرى جزًءا من حياته الشخصية 
أو العامـة مـع كل فصـل بـرصف النظر 
عـن الخيال ألنه واقًعا يف نفسـه وأحالمه 
وأوهامه، بالرغم مـن الواقعية املختلطة 
بالتجريد يف الرسد التي يؤمن بها نقاد ما 
بعد، بعد الحداثة، وبالتايل فهو من وجهة 
نظري يعد رسًدا ناجًحا ورضورًيا لتغطية 

الحقائق بالرموز.
وهكـذا فجياد باكنجهـام يمكنها العودة 
بالبرش إىل الوراء أالف السنني حيث الحرب 
بالسـيف، وتظل فقط املشاعر التي تصد 

العدوان عن َمن سقطت سيوفهم!
يظـل الرمـز يف الرواية هو لعبة السـارد، 
كالجواد العربي األصيل ولكن ملن اللجام؟، 
ومـن يحركه كعروسـة املاريونـت؛ فهو 

...... ؟! قل أنت أيها القارئ.
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     إن بـؤرة اإلبـداع األدبـي هـي َتحقيـق 
ـي؛ كان لزاًما عـىل املبدِع  التأثـري يف املتلقِّ
- سـواء أكان شـاعرًا أم كاتًبـا - أن يجيَد 
اسـتعمال لغتـه األدبيَّـة، وأن تكـون منه 
ي كفاية  كفاءة اإلرسال، وتكون من املتلقِّ
التأويل؛ كي َتكون عمليَّة التواصل بينهما 
ناجحة وهذا ما فعلُه عباس يف نصه، فمن 
العنـوان (أمٌر مهـم للغايـة) كان يريُد أن 
ُيشـري إىل أمـر هام أنطلق منـه للولوج إىل 
ف عند  النـص، فكلمـات العنـوان  ال تتوقَّ
اها إىل  حدود دالالتهـا املعجميَّة، بل تتخطَّ
ـياق الذي  توليد دالالٍت أخرى حسـب السِّ

ورَدت فيه. 
     قسـم عبـاس نصـه اىل سـت مقاطـع 
الحرمـان  أو  الفقـد  إىل  ُتشـري  جميعهـا 
فعاطفة الشـاعر حيال فقـدان األم بارزة 
وواضحـة يف النـص فهـو يذكرهـا عـىل 

الدوام، فيقول : 
كانت أّمي تقول 

أنا مثُل السمك مأكولة مذمومة
وكنُت ألكّذَبها طبعـًا، لوال الفقاعاُت التي 

خرجت من فمها عندما ماتت.
يصف حال األم عند وفاتها، فوصف لوعة 
األلم من فقدانها  اياها بالسمكة (مأكولة 

مذمومة) وهـذا توظيف للمثـل الدارج يف 
األوساط الشعبية، فاألم هنا تصف حالها 
كحال السـمكة التي يتلذذون بها اال أنهم 
يف االخـري  يذمونها بعـد كل ما اخذوه من 

عطايا و حسنات. 
ويسـتمر الشـاعر يف تذكـر لوعـة فراقه، 

قائال : 
عّمـا قريـب سـتمُر عـرشون سـنٍة عىل 

رحيلِها، عرشون سقطٍة عىل وجهي
دون أن ُيقال يل، (يمه وليدي)..

   يصور الشـاعر مرارة بعدهـا عنه بعدد 
السـقطات التـي تلقاها بغيابـه وكأنه يف 
حاجـة دائمـة ألحضانهـا وهـو رغم تلك 
السنني اال انه ما زال طفال يريد أن يسمع 
صـوت أمه وهـي تقـول : (يمـه وليدي) 
الشـعبية  للمفـردات  الشـاعر  توظيـف 
هـو رضب مـن الجـدة ويدل عـىل اعتداد 
الشـاعر وقدرتـه عـىل التوظيـف الفنـي 
والجمايل للمفردات الشـعبية يف النصوص 

الفصيحة. 
مـا أقىس تلـك الذكريات التي يسـرتجعها 
الشـاعر يف هذا النص، فهو يعود للطفولة 
والحتفاظـه بصـور أمـه داخـل صندوق 

صغري، فيقول : 
داخل صندوٍق صغرٍي أحتفُظ بصورة لها

حضنهـا  يف  جالسـاً  أظهـُر  الصـورِة،  يف 
ويظهُر شعرها مشدوداً لألعىل 

ومن وسـِط رأِسـها يتدىل الحزُن كشـيبٍة 
كبريٍة مغطياً قسماً من وجهي، وعىل ظهِر 
الصورِة مكتـوٌب بخِط يِدها... (أشـيائي 

الجميلة)
     ال ينفـرد عبـاس يف وصـف حـزن األم 
العراقيـة، فعادة مـا يوصف لنـا الجميع 

انكسـارات األم و تعبهـا وقلقهـا، فاملرأة 
العراقيـة ُتعانـي والزالـت مـن الحـروب 
ومن االنكسـارات التي اقحمت بها، ففي 
هـذا املقطع مـن القصيدة يصـف عباس 
صوت األم الحزينة التي ال تملك من الدنيا 
مـا يفرحها سـوى أبنها والتـي عدته من 
اشـيائها الجميلـة، يسـتدرك الشـاعر يف 

املقطع اآلخر من القصيدة بقوله 
أنا يا أّمي لسُت جميالً

فـكل أشـياِئك الجميلـة مدفونـة معِك ما 
عداّي...

باملقارنِة مع رحِيلها كانت تافهًة دموعي 
التي أهلُتها عىل قربها 

لو أّنها انتظرت قليالً
صارت عيوني ناضجًة بما يكفي لتوديعها 

بدموٍع تليق 
لكـنَّ األّمهـاَت دائمـاً يمتـَن يف وقٍت غري 
مناسـب... يظهـر الشـاعر تفاهـة تلـك 
الدموع واألحزان مقارنـة برحيل تلك األم 
، ولشـدة بكائـه عليها يتمنـى ان تودعه 
عندما تنضج دموعه حتى يستوعب هول 
املصـاب بفقدانهـا، فالشـارع هنا يعظم 
مكانـة األم و يسـتهان بالدمـوع التي ال 

تفي حق تلك املرأة 
دأب الشـاعر يف هذا النص برشح ذكريات 

الطفولة مع األم فقال : 
ُكنـا إذا تحدثنـا بأمٍر مهم، نضمُّ رأسـينا 
إىل بعـض، ها أنا أضُع رأيس عىل شـاهدِة 

قربِك
الشواهُد رؤوس أيضاً 

أخربِك بأمٍر مهم للغاية
   بـني ألـم الذكريـات و ألم الفـراق عاش 
الشـاعر هـذا املقطـع ، فـاالم لـم تتنازل 
عـن دورها يف أن تكـون سـاندة ألوالدها 
حتـى بعد رحيلها فهي ُتحيط بهم وتكون 
شـاهدة عىل أوجاعهـم وكأن قربها ميلء 

بالحياة. 
    عباس عاش رصاع فقدان األم عن قصة 
أو حـادث قيلت  لـُه ، إال انُه جسـد بروح 
متأملة تتضح من خاللها صورة ما يعانيه 
القاص للحكاية، ليختم هذه املرثية بمعاٍن 
غايـة يف الرقـة والعذوبة حتـى يبلغ األلم 
والحـزن مداه، وقد بلغ هـذا النص ذروته 
يف التعبري عن أسـمى املشـاعر اإلنسـانية 
التي تأثر فيها الشـاعر عـن قصة حدثت 
لـه ليدونها لنا عىل شـكل نص، فالنص يف 
مجمله يعرب عن رصاع نفيس وألم بفقدان 
األم وكانـت مشـاعره فياضـة تجـاه تلك 
الحادثة ودافعـا له إلبراز صفات األم التي 

ال حد لها.

@µèy@ëbj«@ã«bì‹€@HÚÌbÃ‹€@·Ëfl@�ãflcI@ò„@¿@Òıaã”

قلبي اْنَتَظر

غاَب عنِّي حتَّى اْألَمل

أيامي داِكنٌة 

قْد أْصَبَحْت ِبال َثَمر

ال النَّهاُر ُيرِشُدني 

َهر  وال الْلَّيُل يكفي لِلسَّ

َجُر إذا ما اْرَتَوى الشَّ

َيِبَس و ِبُسهولٍة اْنَكرس

أََيْبَقى لِلَّيِل َمْعَنى 

لو غاَب عْن سماِئِه الَْقَمر

َشوْقي قْد باَت ُيْحَترض

حتَّى ُعْمري 

جاَءُه إنذاُر الَْخَطر

قلبي اْنَتَظر

لُِرؤَيِة َعْيَنيها

َفَقْدُت الَْعنَي والَْبرص
ً ِمَن اْآلَن َفَصاِعدا

َسأَعيُش ِمْثَل الَْغَجر

ُع ِبَخَطواتي سأُْرسِ

َقْد أِجُد آثاَرها

وأُشمُّ ريَحَتها

كي يُعوَد

ِمْثَل يعقوَب            

ِيلَ الَْبرص

@äbƒn„¸a
Îb‰íÏÇ@›Ó«b8a

äÏíb«@äáÓy
ال تندفـِع يف حماس رخيص.. ان الحب يتطلب كالماً 
قليـال، واضحاً من دون انفعـال مفرط. اهتمي أوال 
بالـزرع قبل االرض، ليكون اسـاس عشـقِك متني. 
دِع مزاجـك جانبـاً وال تضطربـي حـني يأتـي عـىل 
بيتك. اجليس أمامه وفّكري يف مسـتقبلك، وانطلقي 
بأعمـاق قلبـك اىل اعمـاق قلبـِه، ُلرتهفـي السـمع 
والفـؤاد. أمامِك رصاٌع البد  من ان تجابهيه، والزمن 

كفيل بمساعدتِك. 
ما هذا الحال وانِك تقضـني وقتك يف النظر يف املرآة.. 
أيتها املرآة: أتواتيني الجرأة ؟!، وكيف يتسـنى يل أن 
أبـدأ ؟. أتكون لـدي القدرة عىل فعـل كل ما تخيلته 
بمخيلتي، مع أني رأيت رأيس الذي دب اليها الشـوق 
االعمى؛ هي لحظة رأيت فيها عظمتي وهي تومض 
وتخبو. بعد كل هذا، وما هو أكثر منه !؟. ال تواتيني 
مستحيل الجرأة ان أقول بالضبط ما تخيلته قبل أن 

يطرق الباب. 
كانت تحيـط ابتسـامته الذهبية شـامتة، وأنا أراه 
رجال كبريا محدبا. استدرت نحو البيت، بينما كانت 
يـده ال تزال عىل الباب. وهو يقرن هداياه بأسـاليب 
ناعمـة كإقـالق الشـياطني، كأنه يـؤّرش بحركاته 
قائـال: أنا الذي كنت قريبا من قلبك وقد أبعدت عنه. 

وتسـتثريني حـوايس لتعلل كل حركـة فقد ضاعت 
عاطفتي فجـأة لكن غريزتي مشـتعلة رغم ضعف 
برصي وشـمي وسمعي وذوقي ومليس، ال أعلم كيف 

السبيل اىل استخدامها الزداد قربا منه. 
جلسـنا عـىل االرض فالصالة خالية مـن أي أريكة 
او كريس، فقط فـراش اريض ومدفأة صغرية عليها 
ابريق الشاي، رشبنا الشاي بهدوء وتجاذبنا أطراف 
الحديـث والزمـن يـرسي، وشـعرت بالخـوف حني 
أراد أن يقـرتب مني. أخذ يعرق وهو يهمس همسـاً 

يف حديثـه.. عيونـه ال أجرس عىل لقائهـا يف الخيال، 
يف هـذه اللحظة كانـت مرعبة كلمـا ازداد بي قرباً. 
اصبحـت أدور حـول نفـيس، حول رجـل يرغب بي 
منذ كنـت طفلة. رجل ممتلـئ بالحيوية والرجولة. 
ارتفعت يفّ الصور بني الفكرة والواقع عندما يختفي 
الحبيب عن االنظار ويهرب من الحقيقة ويستبسل 
عـىل حبـِه، ويأخذ معـه األرسار الجميلـة وُيحّولها 
اىل جحيم.. اىل تجارة صيد والسـمكة أنا اآلن سـهلة 
صامتـة جعلتهـا أحالمهـا طازجة لـألكل بعد هذا 

العمر. 
كانت مشـاعري ظاهرة وخفة اقرتابه بال هموم بال 

شكوك، تتوه عيناه بالرغبة الجامحة. 
اخرتع ضحكة عىل سـخرية افعالـه وعفن غاياته. 
بينمـا تأتيني من رأيس رصخات وتأوهات وتزورني 
وجـوه مألوفة بـني الحركـة والفعل بـني االنفعال 
واالسـتجابة.. أصحو، وأنا بني الرغبة والنفضة.  يا 

الله اية صور تذهب وتعود يف رأيس. 
آه يا أمي.. آه يا الله ما زال يحد نابه كالكلب قاصدا 
جرحـي.. ولم أزل أعيش جرح الجحيم من أول قبلة 
حرام رسيعة قبلت بها بالخفاء، واحتفظت بنشوتها 
ليايل ونهـارات، وألن عمري تجـاوز االربعني وأحلم 
بها كلما غزوني الشـوق وارتفعت بي حرارة الجسد 

فتبدأ الروح تطلبها فيعيدها عقيل اىل خيايل.. 
هذا النبض يف الروح  هو األضعف واألقوى أموهوب 
هو أم معـار؟. انا الذي فعلت هذا، ونسـيت وها انا 
اتذكـر. فعلـت هذا جهال نعـم كنت صغـرية، وأمي 
كانت تثق بهذا الرجـل لكونه جزء من دمنا العائيل. 
فعلُت يف شبه وعي اليوم، أخذ حقيقي كي اسلخ من 
عقله كل ذكرياتي واسـحب ورقة الخوف من قلبي. 
قبل البداية كل يشء يكون دائما اآلن.. الجسد يتعذب 
وينوء بالعبء فينشق واحيانا يتحطم، وتشد أوتاره 

فتنزل وتنزلق وتموت.
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تعانـي العديـد مـن األمهات من 
السـلوكية،  أطفالهن  مشـكالت 
السـيما تلـك التي تكـون طارئة 
وسـط النـاس وخـارج املنزل أو 
والتي تسـتوجب  الضيوف،  أمام 
إيجـاد حل رسيـع، أو قـد تكون 
تلك املشـكلة مزمنة وتسـتوجب 
سياسـة طويلـة األمـد وإرصار 
مـن األم حتـى تتـم معالجتهـا 

وتالفيها.
يف هـذا املقال 10 حلول مخترصة 
ألهم 10 مشـكالت قد تواجهك يف 

سلوكيات طفلك:
1. طفلك كثري الحركة

الحل: قومي بإشـغاله بأنشـطة 
مسـؤوليات،  وأعطـه  حركيـة، 
الشوكوالتة؛  تناول  وليخفف من 

ألنها تزيد من حيويته.
2. طفلك يرضب إخوانه الصغار

الحل: ال تقارنيه بإخوانه األصغر، 
وليكـن حبـك لهـم بالعـدل، وال 
تظهـري ميالن قلبـك ألحد منهم 

عىل اآلخر.
3. طفلك يتلفظ بألفاظ بذيئة

الحل: ال ترصخي عليه، بل نّبهيه 
نظافـة  بـأن  وأخربيـه  باللـني، 
اللسان من نظافة القلب، وحاويل 

معرفة املصدر.
4. طفلك يمص إصبعه أو يقضم 

أظافره
الحل: طفلـك يحتـاج إىل األمان، 
فهو خائـف من يشء مـا يهدده 
أو يشـعر بدونية نتيجة مقارنته 

بغريه.

5. طفلك رسيع الغضب
الحل: ال تعرييه اهتماماً وال تردي 
عليه بغضب مماثـل، وعلميه أن 
يتوضـأ إن غضب، وقويل له: اهدأ 

ثم نتفاهم.
6. ابنك رسق

الحـل: ال تنعتيـه بكلمة سـارق، 
بـل انصحيه عىل انفـراد، ودعيه 
يرجـع مـا أخـذه، وابحثـي عن 
األسباب التي جعلته يلجأ للرسقة 
وعالجيهـا، وأشـبعي احتياجاته 

املادّية واملعنوّية.
7. طفلـك يعانـد ويبكـي أثنـاء 

استيقاظه
الحل: امسحي عىل رأسه بالهدوء، 
وناِده بأحب أسمائه، واقرئي آية 

الكريس بهدوء بدالً من الرصاخ.
8. طفلـك بـدأ يـرصخ يف محـل 

األلعاب
الحل: أنظري يف عينيه، وحاوريه 
دون انفعـال، وال ترضخي لطلبه 
حتى لو سـكت لكي ال يتعلم هذا 

األسلوب.
9. طفلك يعانـي من التأتأة أثناء 

النطق
مـن  وأكثـري  امدحيـه  الحـل: 
تشـجيعه، ال تضحكـي عـىل ما 
يقـول، واعرضيه عـىل أخصائي 

نطق لتدريبه عىل حسن النطق.
10. طفلك لديه بـوادر صعوبات 

تعلم
اعرضيـه عـىل أخصائي  الحـل: 
موثـوق لدى جهة معتمـدة فوراً 
لتدارك الصعوبة قبل أن تتضخم.
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املقادير :
طحني: كوبان وربع (للعجينة)

النشاء: ملعقة كبرية (للعجينة)
ملح: نصف ملعقة صغرية (للعجينة)

سكر: ملعقة صغرية (للعجينة)
الفانيليا: ملعقة صغرية (للعجينة)

املاء: كوبان (للعجينة)
الزيت: ثالث أرباع الكوب (للعجينة)

البيض: 5 حبات (للعجينة)
سـكر: 3 اكواب (لعمل القطر / الرشبات 

– الشريه)
املـاء: كوبان (لعمل القطـر / الرشبات – 

الشريه)
عصـري الليمـون: ملعقة صغـرية (لعمل 

القطر / الرشبات – الشريه)
هيـل: نصف ملعقـة صغـرية (مطحون، 

لعمل القطر / الرشبات – الشريه)
الزيت: ليرت (للقيل)

فستق حلبي: حسب الرغبة (للتزيني)

طريقة التحضري
1. لعمـل العجينة: اخلطي املـواد الجافة 
معـا (الطحـني، النشـا، امللـح والسـكر) 

واتركيه جانبا.
2. ضعي املاء والزيت يف قدر عىل النار حتى 
يبـدأ املاء بالغليان ثم أضيفي إليه الخليط 

مع التحريك املستمر ملدة 3 دقائق عىل نار 
هادئة حتى تتشكل لديك كرة متماسكة.

العجانـة  وعـاء  يف  العجـني  ارفعـي   .3
وأضيفي إليه البيض بالتدريج مع الخفق 
املسـتمر ثم ضعـي الفانيال مـع التحريك 
املسـتمر ملدة دقيقة حتى تتشكل عجينة 

طرية لزجة.
4. ضعـي الزيـت يف قـدر عميق عـىل نار 

متوسطة إىل هادئة.
5. باسـتخدام كيس التزيـني ضعي كمية 
قليلة مـن العجني، وفـوق الزيت مبارشة 
شـكيل أصابـع بطـول 6 سـم واقطعيها 
باسـتخدام املقـص، اقليها حتـى تتحمر 
وتصبـح ذهبية اللـون، ثم ضعـي حبات 
بلح الشـام يف القطر مبارشة، وارفعيها يف 
مصفاة، تكرر العمليـة حتى االنتهاء من 

الكمية.
6. ضعي حبات بلح الشام يف طبق التقديم 

وزينيها بالفستق الحلبي. وقدميها.
7. لعمـل القطر: ضعـي مقادير القطر يف 
قدر سـتانلس عميق عىل النـار حتى يبدأ 
بالغليـان ثم هدئي النـار واتركيه ملدة 10 
دقائـق، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليربد 
تماما ثم صفي القطـر من الهيل يف وعاء 

آخر.

تعترب عمليـة التخلص من الوزن 

الزائد مرهقة للغاية، وتسـتغرق 

بالفعل وقتا طويـال للغاية، وإن 

كان الشـخص املعنـي صاحـب 

همة ضعيفة فيصاب بخيبة أمل 

رسيعة، إن لم يطـرأ عليه تطورا 

ملموسا.

ويف هذا السـياق، فقد قال خرباء 

أخطـاء  هنـاك  ”إن  الصحـة: 

األشـخاص،  يرتكبهـا  شـائعة 

الذين يبادرون إىل إنقاص وزنهم 

عـرب التمارين البدنية يف الصاالت 

الرياضية ”الجيم“، فهم يركزون 

عىل جانب ويغفلون أخرى“.

وهنـاك 3 أخطـاء بـارزة يف هذا 

اإلطار وهي عىل النحو التايل:

تجاهـل الوجبات: مـن األخطاء 

الشـائعة لـدى أصحـاب الـوزن 

الزائـد إهمـال جانـب الطعام يف 

عمليـة التخلص من هـذا الوزن، 

فـإذا أهملـت جسـمك وحرمته 

األطمعـة  عـىل  الحصـول  مـن 

املهمة، التي تحتوي الفيتامينات 

واملعـادن املطلوبـة، فـال يمكـن 

إنقاص الوزن بشكل صحي.

ولذلك، فإن تخطي الوجبات مثل 

وجبـة اإلفطـار يـؤدي إىل نتائج 

عكسـية يف أثنـاء التخلـص من 

الوزن، والنتيجة األكثر سلبية هي 

فقدان الـوزن عىل املدى القصري، 

ثم يعـود الشـخص إىل تناوله ما 

كان يحرم نفسـه منه يف السابق 

فيقيض عىل كل إنجازاته.

الخـرباء،  بحسـب  واملطلـوب، 

أن تكـون مرحلـة فقـدان الوزن 

مسـتقة صحيـا وتدريجيـا مـع 

نمط الحيـاة، عىل أن يكون األمر 

مستمرا وليس ملرة واحدة.

السـعرات  تقييـد  يف  اإلفـراط 

الحراريـة  السـعرات  الحراريـة: 

رضوريـة ملعرفـة كـم تسـتهلك 

من العنارص الغذائية خالل فرتة 

معينة، ورغم أن هذا األمر يساعد 

يف إنقـاص الـوزن، لكـن كثريين 

يبالغون فيه.

ويقول الخـرباء إن األمر ينطوي 

حـال  يف  عكسـية  نتائـج  عـىل 

املبالغة، فإن قام الشخص بتقييد 

الحراريـة أكثـر مـن  السـعرات 

الالزم، سـيقوم جسـمك بإبطاء 

عملية التمثيل الغذائي ومقاومة 

أن  الـوزن، ممـا يعنـي  فقـدان 

الجسم سـيدخل يف وضع الجوع 

وسيحافظ عىل الدهون.

وإحـدى الطـرق الرئيسـية لحل 

التوقـف  هـي  املشـكلة  هـذه 

عـن تنـاول املرشوبـات الغازية 

واالسـتعاضة عنها بـرشب املاء 

والشاي األسود.

االستسـالم مع تباطـؤ النتائج: 

خسـارة الـوزن عمليـة طويلـة 

البعـض  يتوقـف  وقـد  األمـد، 

رسيعـا عن التماريـن الرياضية، 

إن لم يلمسـوا تغيـريا واضحا يف 

جسمهم.

والحل، كمـا يقول الخـرباء، هو 

االسـتمرار بوترية بطيئة وثابتة، 

وأن يضع الشـخص هدفا واقعيا 

يف إنقـاص الوزن مثـل أن يخرس 

كيلوغراما يف األسبوع.

والتأخـر يف عمليـة إنقاص تعود 

ألسـباب عديدة، منها أن الجسم 

لتـوه بـدأ يف التأقلم مـع الوضع 

الجديد، الـذي يتكون من تمارين 

رياضيـة ونظام غذائـي صحي، 

وقد يسـتلزم األمر التنسـيق مع 

خبري تغذية.
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هل تحبني الظهور بشعر مجّعد من األطراف أو مجّعد 
بأكملـه، كالنجمات؟ قد تشـعرين بـأن مكواة تجعيد 
الشعر ستسّهل عليك هذه املهمة من املنزل، ولكن هل 

تحصلني عىل النتيجة التي ترغبني بها دائماً؟
ربمـا ال، فاملكـواة تحتـاج منـك إىل طريقـة معينة يف 
التعامـل معها كي تصـيل إىل النتيجـة املرغوبة، وعىل 
الرغـم من أنها تعترب من أسـهل الطـرق التي تمّكنك 
مـن الحصـول عىل شـعر مجعـد، إال أن اسـتخدامها 

كاملحرتفني يحتاج إىل 5 خطوات أساسية.
إليك هذه الخطوات املهمة عند تجعيد شعرك باملكواة:

1.اختيار املكواة املناسـبة: احريص عىل اختيار املكواة 
التي تناسـب شـعرك، فإذا كنت تريدين الحصول عىل 
تمويج فضفاض، اختـاري املكواة ذات القطر الكبري، 
أمـا إذا كنـت تريدين تمويجـاً صغرياً، فعليـك اختيار 

املكواة ذات القطر الصغري.
2.الحرارة املناسـبة لشـعرك: تجنبي استخدام املكواة 
السـاخنة جداً كي ال تتلف شـعرك، فإذا كنت تتمتعني 
بشعر ناعم وخفيف، فيجب أن ال تزداد درجة الحرارة 
عـن 200درجـة، أما إذا كنت تتمتعني بشـعر خشـن 
وثقيـل فيمكـن أن تكـون الحرارة بـني300-200 وال 

وتصل إىل 400 أبداً كي ال يتلف شعرك.
3.اختيـار نـوع املكواة األفضل: توجـد اآلن الكثري من 
أنـواع املكـواة، ولكـن السـرياميك والتورمالـني هما 

األفضـل،إذ يسـاعدان عـىل توزيع الحـرارة عىل كافة 
العصـا ستسـاعدك يف  أن  بالتسـاوي، كمـا  الشـعر 

الحصول عىل شعر مجعد كما تريدين.
4.الشعر الجاف: تجنبي اسـتخدام املكواة عىل الشعر 
الرطب، فلن تعطيك النتيجـة املطلوبة، لذا قومي قبل 
استخدام املكواة باسـتخدام املجفف لتجفيف شعرك، 
وال تنـيس وضـع واقـي الحـرارة عىل شـعرك لتجنب 

تلفه.
5.كيفيـة عمـل تجعيـدات الشـعر: قومي بتمشـيط 
شـعرك الجـاف جيداً، وقسـميه إىل أقسـام لتسـهيل 
الوصـول إليه، ثم قومـي بتمرير املكواة عىل كل طرف 
من الشـعر من عرش إىل عرشين ثانية مع لف خصالت 
الشـعر حـول املكـواة للحصـول عـىل التجعيـد الذي 
تريدينه، ومشطي شعرك بواسطة أصابعك، ثم ضعي 

مثبت الشعر الخاص بك.

 الـدواء فيـه سـم قاتـل، عبارة 
القديمـة  األفـالم  يف  سـمعناها 
وظننا أن خطـأ يف تركيب الدواء 
قد يودي بحياة أشخاص أبرياء، 
ولكـن كيـف يمكـن أن يتحـول 
الـدواء الذي تقدمـه األم لطفلها 

سماً قاتالً فعالَ؟
نسـتعرض بعض األخطـاء التي 
تقـع بهـا األمهـات بخصـوص 

األدوية حني تعطيها للطفل:
الثالجـة  بـاب  أن  األم  تعتقـد   •
السـفيل هو مكان تخزين الدواء 
أن  والنتيجـة  واألمثـل  املفضـل 
كثـري مـن األدوية تتلف بسـبب 
عـدم مناسـبة درجـة الحـرارة 
وبالتـايل تـؤدي إىل رضر الطفل 

لدرجة خطرية.
يف  الطبـخ  ملعقـة  اسـتخدام   •
وذلـك  الـدواء  الطفـل  إعطـاء 
باسـتبدالها بامللعقة التي تكون 

مرفقة مع علبة الدواء.
• عدم إبالغ الطبيب بوزن الطفل 
الحقيقـي يف حالـة عـدم قيـام 
الطبيب بوزن الطفل بالتايل فهي 
تخـاف عـىل طفلها من الحسـد 
وبذلـك ال تكـون جرعـة الـدواء 
مناسبة له ألن األهم ليس عمره 

ولكن مناسبة الجرعة لوزنه .
• إعطـاء الطفل لألسـربين قبل 
سـن العام أي 12 شهرا يؤدي إىل 
إصابة الطفـل بمتالزمة خطرية 
هـي متالزمـة ”راي“ ممـا يؤثر 
عىل دماغه وكبده ويؤدي لوفاته 

أحياناَ.
• التأكـد مـن كل منتـج يكـون 
مسـكناَ لأللـم أال يحتـوي أيضاً 
عـىل األسـربين ضمـن مكوناته 
إذا كان طفلك أقل من سـنة من 

العمر.
• ال تخزنـي رشاب الحديـد ملـدة 
طويلـة ألن نسـبة كبـرية مـن 
وفيـات األطفـال تكون بسـبب 

سوء تخزين الحديد وطول املدة.
يف  اإلرساف  أن  تعتقـدي  ال   •
اسـتخدام الفيتامينات للطفل ال 
يـرضه، ألن ذلك يؤثـر عىل كبده 
وكليتيه فال ترسيف دون استشارة 

الطبيب.
• ال تفرغـي الـدواء من زجاجته 
مثـَال تحت أي سـبب ألن ذلك قد 

يؤدي إىل خطأ مميت.
• رج الدواء يكون من أهم نجاح 
الجرعة وتركيـزه يف قاع القنينة 

قد يؤدي للوفاة.
• ال تسـتخدمي دواءيـن لنفس 
الغرض ألن ذلك يزيد من الجرعة 

ويؤذي الطفل .
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عندما تنظر يف الجزء السفيل من الزجاجات 
أو الحاويـات البالسـتيكية أو غريهـا مـن 
املنتجات البالسـتيكية التي تقوم برشائها، 
سوف تجد رقم صغري داخل مثلث. لكن هل 
تساءلت يوماً ما عن معنى هذا الرقم؟ أو إىل 
ماذا يشـري؟ وهل ُيفيدنا حقاً معرفة معنى 

هذا الرقم؟
يشـري هذا الرقم إىل نوع البالستيك الذي تم 
صناعة الحاويات منه، وما هو مدى سالمة 
هذا النوع من البالسـتيك. عىل الرغم من أن 
زجاجـة امليـاه ال يمكنها أن تقتلك بشـكل 

حـريف، إال أنه بسـبب إعادة تدويرهـا، ربما 
تبتلع بعض من جزيئات البالستيك الصغرية. 
ومن الجدير بالذكر أن رمز املثلث يشري إىل أن 
هـذه الزجاجة قابلة إلعادة التدوير، ومعظم 

زجاجات املياه يتم إعادة تدويرها.
وفقـاً ملا جـاء يف موقع سـاينس دمب، فإنه 
من املهم جداً معرفة تلك األرقام التي تتواجد 
بداخـل املثلث يف الجزء السـفيل من العبوات 
البالسـتيكية. وأضاف املوقع، بـأن تصنيف 
البالستيك يكون من رقم 1 إىل 7، وإن األرقام 
(1، 2، 4، 5) هي آمنة، وتشري إىل أن بالستيك 

الزجاجة ال يشـكل خطر عىل حياة اإلنسان، 
أمـا األرقـام (3، 6، 7) فإنهـا تشـري إىل أن 
هذا البالسـتيك يحتوي عـىل مكونات ضارة 

وسامة.
عىل سبيل املثال فإن الرقم ”3“ يشري إىل مادة 
بـويل فينيـل كلوريد ”PVC“، ومـن الواضح 
بأن هذا النوع من البالسـتيك ال ُيسـتخدم يف 
حاويـات املـواد الغذائية أو املرشوبـات، أما 
الرقم ”6“ فإنه يشـري إىل مادة بوليسـرتين، 
ولألسف فإنه ال يزال يتم استخدامها لتخزين 

املواد الغذائية واملرشوبات وغريها.
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تعترب العالقة الزوجية الجيدة، هي 
أسـاس البيت السعيد، و قد تظنني 
أن كل يشء عـىل ما يـرام يف حياتك 
بعـد  تفاجئـني  ولكـن  الزوجيـة، 
سـنوات أن زوجك ليس سعيداً، أو 
أنه أصبح يحاول االبتعاد عنِك وعن 

املنزل أطول فرتة ممكنة.
والسـبب قـد يكـون يف الترصفات 
التي تبدو بسيطة وعادية، ولكنها 
ذات تأثري سـلبي كبري عىل العالقة 
بينـك وبـني رشيـك حياتـك، لذلك 
تابعي القراءة وتعريف إىل الترصفات 
التي تبدو عاديـة، ولكنها تؤدي إىل 

خسارة زوجك عىل املدى الطويل.
1. االستهانة بزوجك

االستهانة بقدرات زوجك وانتقاده 
باسـتمرار، والحديث معه بأسلوب 
اسـتهزاء سـواء أمـام اآلخرين أو 
يف مـا بينكمـا، يشـعره باإلهانـة 
وعـدم التقديـر، ويدفعـه لتجنـب 
التعامل معِك حتى ال يتعرض لعدم 

االحرتام.
2. الضغط بالعالقة الحميمة

العالقـة الحميمة ال يجب أن تكون 
وسـيلة للضغط عىل رشيك الحياة، 
فهذا تالعب ويجعل العالقة سامة، 

وبعد فرتة يشـعر زوجـك بالفتور، 
وربمـا يقـرر التخلـص مـن هذه 

العالقة السامة.
3. االحرتام بمقابل

االحـرتام واجب عىل الطرفني، فهو 

أساس العالقة الصحية، أما إظهار 
االحرتام لغرض ما، ثم بعد الوصول 
للهـدف تتعاملني مـع زوجك بعدم 
احـرتام، فهـذا يحـّول زواجـك إىل 

عالقة سامة.

4. التوقعات غري الواقعية
انتظـار املعجـزات مـن زوجـك أو 
مطالبتـه بأشـياء فـوق مسـتوى 
قدراته، يشـعره بالعجـز وأنه غري 
كاٍف، ويفقده الثقة بنفسـه، وبعد 

فـرتة يشـعر بالرغبـة يف االبتعـاد 
عن الشـخص الـذي يشـعره بكل 
هذه املشـاعر السـلبية ويهز ثقته 
بنفسـه، فاحـذري التوقعـات غري 
الواقعيـة ومطالبـة زوجـك بما ال 

يستطيع.
5. عـدم وضـع زوجك عـىل قائمة 

أولوياتك
بالتأكيـد لديـِك قائمـة طويلة من 
املهام اليوميـة، وأخرى باألولويات 
األطفـال  رعايـة  تشـمل  التـي 
والوظيفة واملهام املنزلية والتواصل 
االجتماعـي، ولكـن بـني كل هـذه 
البنود ال يجب أن تغفيل زوجك حتى 

ال يشعر باإلهمال وعدم التقدير.
أوجـدي لزوجـك مكانـاً يف قائمـة 
يف  واحـدة  مـرة  ولـو  أولوياتـك، 
األسبوع، سوف تالحظني الفرق يف 

العالقة بينكما.
6. معاملة زوجك مثل صديقتك

زوجـك رجـل، لن يكـون أبـداً مثل 
صديقتك املقربة، لن يشعر بأهمية 
أولوياتك ورغباتك كامرأة، وبالتايل 
انتظـارك أن يكـون أفـكاره مثـل 
أفكار صديقتك املقربة سوف يبوء 

بالفشل.



هل تضيفني عادة إىل إطاللتك 
الذي يمنحها  هذا األكسسوار 
التألـق والكثـري مـن األناقة؟ 
النظـارات  تشـكل  وهـل 
يتجـزأ  ال  جـزًءا  الشمسـية 
مـن حضـورك يف كل مـكان 
تذهبـني إليه؟ وهل ُتحسـنني 
اإلجابـة  لنعـرف  اختيارهـا؟ 
عىل هذا السؤال، ندعوك إىل أن 
تنتقي إحدى هـذه النظارات. 
ملـاذا؟ ألنها تسـاعدك عىل أن 
تعريف ما تخبئه شخصيتك من 

صفات.
النظارات رقم 1

يشـري اختيارك هذه النظارات 
إىل أّنك تحبني االنطالق بحرية 
يف اتجـاه كّل أفق يفتح أمامك 
أبوابه، وال سـيما حني يتعلق 
األمـر بعالم املوضـة. ويف هذا 
اإلطار، تسـتندين يف خياراتك 
إىل رؤيتك الخاصة جداً. تحبني 
الجانب االجتماعي من حياتك 
وتشـعرين باالرتيـاح عندمـا 
تتمكنـني من التعبري عن ذاتك 
برصاحـة وبعيداً عـن أحكام 

اآلخرين املسبقة.  

النظارات رقم 2
األنيقـة  بالخيـارات  تتحلـني 
واملدروسـة وتنتقـني كّل مـا 
باملناسـبة  ويليـق  يناسـبك 
التـي تريديـن حضورها. كما 
أنـك تكتفـني بعيـش الحيـاة 
اليوميـة، متناسـية ما حدث 
باألمـس ومـا قـد يحـدث يف 
الغد. وتشعرين باالرتياح حني 
تخلدين إىل الراحة يف منزلك أو 
برفقة  القهـوة  تتناولني  حني 

صديقتك املفضلة.
النظارات رقم 3

تتسـمني بشـخصية عفويـة 
وبطبـع  منفتـح  وبعقـل 
متفائـل. كمـا أّنـك تتمتعـني 
بالحيويـة واملـرح يف الظروف 
كافـة. لذا، عادة مـا ترفضني 
أن تواجهي الجانب املظلم من 
باالرتياح  وتشـعرين  حياتـك 
حني يمـيض أحد األشـخاص 

املقربني منك أوقاتاً سعيدة.
النظارات رقم 4

حيـاة  تعيـيش  أن  تفضلـني 
مستقرة وأن تفّكري بطريقة 
وتتقبلـني  وعمليـة  واقعيـة 

العالم كما هو. لذا، ال يزعجك 
أن تشاركي اآلخرين ظروفهم 
أن  ُيسـعدك  لكـن،  الصعبـة. 
تخلـدي، بني الحني واآلخر، إىل 

الراحة والسكينة.  
النظارات رقم 5

مـن أبـرز صفاتـك: املوهبة، 
الذهـاب مبـارشة إىل الهـدف 
والطاقـة. لذا، فأنـت ترّكزين 
عىل تحقيـق النجاح أيـاً كان 
عليـك  يتعـنّي  الـذي  الثمـن 
يف  تحبـني،  وال  تدفعيـه.  أن 
املقابـل، أن يتدخل اآلخرون يف 
حياتك وال أن ُيظهروا التطفل 
تجاهـك. أما أكثر ما ُيشـعرك 
باالرتيـاح فهو أن تتوجه إليك 

أنظار اآلخرين.
النظارات رقم 6

يـرى الكثـريون أّنـك صاحبة 
شخصية فريدة وأّنك غالباً ما 
تخالفني القواعد، لكن من دون 
أن تعـرّيض مشـاعر اآلخرين 
باالرتيـاح  تشـعرين  لـألذى. 
حني تطأ قدماك أرضاً جديدة، 
أي حني تسافرين أو تخوضني 

تجربة مهنية مختلفة.  

ألقت رشطة ابو ظبي القبض 
عىل رجل كان ينظف سـيارته 

الجديدة..
ابنـه  بـان  فوجـىء  حيـث   
البالغ من العمر سـنتني.. اخذ 
مسمارا وبدأ يخدش به جانب 

السيارة..
فغضـب االب.. وبـدأ يـرضب 
عـىل يـد ابنـه دون ان يشـعر 
بأنـه كان يرضبهـا بمقبـض 

املطرقة!..
انتبـه االب متاخـرا ملا حدث.. 
للمستشـفى..  ابنـه  واخـذ 
حيث فقد االبن اصبعا بسـبب 
الكسـور التـي تعـرض لها!.. 
وعندما رأى االبن اباه.. قال له: 

أبي.. متى سينبت اصبعي؟..
السـؤال كالصاعقة عىل  وقع 

االب..
فخـرج وتوجه اىل السـيارة.. 
وقـام بتحطيمهـا.. ثم جلس 
امامها وكله ندم عىل ما حدث 

البنه..
فوقع نظره عىل مكان الخدش 
عىل السـيارة وقـرأ.. احبك يا 

ابي..
يف اليوم التايل لـم يحتمل االب 

تأنيب الضمري فانتحر؟!..

لنعد للحكاية نركز قليال..
هـل هناك احد ينظف سـيارة 
عالقـة  ومـا  باملطرقـة؟!.. 

املطرقة باملوضوع اصال؟!..
عمـر الولـد سـنتان.. ويكتب 

احبك ابي!..
ويستطيع الكالم فيقول.. متى 

سينبت اصبعي يا ابي؟!..

مـا عالقـة رشطـة ابوظبـي 
بالرياضّ؟!

كيف قبضت الرشطة عىل االب 
وهو منتحر؟!..

هكـذا تصـاغ اغلـب االحداث 
السياسـية والدينية واملذهبية 

والعقائدية..

العاطفـة..  وراء  فننسـاق   
ونرتك العقل فال نفكر بعمق..

وهكـذا تـرسق منـا عقولنـا 
وتفكرينا دون ان نشعر…

العربة من القصة هي..
”ال تصـدق كل ما يقـال.. وال 

تنقل كل ما تسمع“.. 
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www.alzawraapaper.com

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNNÒ5«Î@Úó”

نظاراتك الشمسية تخبئ الكثير من أسرارك.. فاكتشفيها!

 ”ال تصدق كل ما يقال.. وال تنقل كل ما تسمع“

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

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
بلسـور وتحصـــــــــــنـت  رصت  يلخيـرب 
ال تعلـه عليـه اقلعهـــــــــــــــن اسـوارك
اشـو للغـري كلبـك يفتحلهــــــــــــــم باب
بسـمــــــــــــارك بضلعـي  عـيل  وسـديته 
يصـــــــيـدوك حبـا  مـو  عشـكتك  العناكـب 
انصـــــــــــارك ومصـدك  وكيفـت  غشـيم 
شـاب يرجـع  بروجـه  ينجـرح  مـن  جـرف 
اثــــــارك وامسـح  وكـوم  وتجرحنـي 

1660 - امللك كارل الحادي عرش يتوىل 
عرش السويد.

تشن  الفرنسية  القوات   -  1797
هجوماً فاشالً عىل اململكة املتحدة.

أالباما األمريكية تسن  1883 - والية 
أول قانون ملنع االحتكار.

الريفيريا  يرضب  زلزال   -  1887
الفرنسية ويخلف ألفي قتيل.

عىل  يحصل  ديزل  رودولف   -  1893
براءة اخرتاع محركات الديزل.

1904 - الواليات املتحدة تحصل عىل 
مقابل  بنما  بمضيق  التحكم  حقوق 

عرش ماليني دوالر.
يؤسس  موسوليني  بينيتو   -  1919

الحزب الفايش يف إيطاليا.
يتوىل  الثالث  ليوبولد  امللك   -  1934

عرش بلجيكا.
وإنتاج  عزل  يتم  مرة  ألول   -  1941

البلوتونيوم.
السوفياتي  االتحاد  قيام   -  1944

بتهجري قرسي للشيشان.
الرسالة عن  احتجاب مجلة   -  1953
عاًما  عرشين  ظلت  أن  بعد  الصدور 
العربي  الوطن  يف  األوىل  األدبية  املجلة 
والتي اشرتك يف تحريرها كبار الكتاب 
يف مرص والوطن العربي، وكان يرأس 

تحريرها األديب أحمد حسن الزيات.
حزب  يف  العسكرية  اللجنة   -  1966
البعث بقيادة صالح جديد تنقلب عىل 
القيادة القومية يف الحزب ومن بينهم 
مؤسس الحزب ميشيل عفلق ورئيس 

الجمهورية أمني الحافظ.
وزارة  مبنى  أمام  تفجري   -  1980
بحياة  يودي  لبنان  يف  الخارجية 
القوات  يف  القيادي  ابنة  مايا  الطفلة 
من  ثالثة  مع  الجميل  بشري  اللبنانية 

مرافقيها.
عىل  يستولون  عسكريون   -  1981
جميع  ويحتجزون  اإلسباني  الربملان 
أعضائه، ُعرفت هذه املحاولة النقالبية 

الفاشلة بـ233ف.
1991 - قوات التحالف تدخل العراق 
حرب  يف  الربية  املعارك  ببداية  مؤذنة 

الخليج الثانية لتحرير الكويت.
الزعيم  تدين  تركية  - محكمة   1999

الكردي عبد الله أوجالن بالخيانة.
2014 - رئيس وزراء إستونيا أندروس 
تسع  بعد  استقالته  يقدم  أنسيب 

سنوات من توليه منصبه.
2015 - إعالن فوز فيلم الرجل الطائر 
كأفضل فيلم - إيدي ريدماين كأفضل 
ممثل - جوليان مور كأفضل ممثلة يف 
السابع  األوسكار  حفل توزيع جوائز 

والثمانني.
السوري  الجيش  من  ُقوَّات   -  2017
الباب يف شمال  الحر تسرتجع مدينة 

سوريا من تنظيم داعش.
يف  والقتىل  الجرحى  -عرشات   2018
مسجد  أمام  مفخخة  سيارة  تفجري 

بمدينة بنغازي رشقي ليبيا.

-هل تعلم أنه يوجد 195 دولة 
هذا،  يومنا  حتى  العالم  يف 
أفريقيا،  يف  منهم  دولة   54
و44  آسيا،  يف  دولة  و48 
دولة  و33  أوروبا،  يف  دولة 
ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف 

دولة  و14  الكاريبي،  البحر 
أمريكا  ويف  أوقيانوسيا،  يف 

الشمالية توجد دولتان.
-هل تعلم أن معظم الرشكات 
األكثر ُشهرة يف العالم ذات أصل 
تويوتا،  رشكة  مثل  ياباني، 

ونينتندو،  وسوني،  وهوندا، 
وباناسونيك،  وكانون، 

وتوشيبا، وشارب.
هو  الفلك  علم  أن  تعلم  -هل 
الكون  دراسة  عىل  يقوم  علم 

املوجود بعد الغالف الجوي.

-هل تعلم أن علم الجيولوجيا 
دراسة  عىل  يقوم  علم  هو 
وتاريخها،  األرض  نشأة 
الفيزيائية  التغريات  وجميع 
والكيميائية والبيولوجية التي 

َمرَّت بها.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
أبـــــــراج

عىل الرغم من كل الجهود التي تبذلها، قد ال تكون 
قـادرا عـىل أن تجعل رشيـكك يهيم بك. سـتضطر 
لـرشح كالمـك مـرارا وتكرارا تجنبـا لسـوء التفاهم، 
حـاول أن تكون صبورا ألن من تحبه لم يأخذ ما يكفي 
مـن الوقت لفهم موقفـه منك حتـى اآلن، لكنه أصبح 

قريبا جدا من ذلك.

يرى علمـاء الفلك أنك يجب أن تشـعر بالكثري من الرضا 
عـن ذاتك وعن مجهوداتك، وهو ما يسـاعدك عىل الوصول 
للتغيريات املهنية التي ترغب فيها، وسـتجد أن اليوم مناسـب 
للعمل الجاد، كما ستظهر إبداعاتك يف ظل العمل الجماعى والتعاون 
مـع الزمالء. حافظ عـىل صحتك واتبع نظامـا غذائيا لتحافظ عىل 
وزنك وحتى ال يسـبب لك اإلهمال زيـادة يف وزنك عىل املدى الطويل 

أو القصري.

عـىل املسـتوى العاطفـي، عالقتـك بالحبيـب 
سـتكون أفضـل يف الفـرتة املقبلة، كذلـك يمكن 
أن تحصل عـىل ما تريد يف العمل، حسـب ما يتوقع 
خـرباء األبراج لك، دون أن تبذل وقتا ومجهودا أكثر من 

أجل أن تظهر نفسك وتكون يف أفضل وضع.

أوضاعك الصحية ليست عىل ما يرام، فيقدم لك 
األطباء نصيحة مهمة عىل رأسـها االهتمام أكثر 
بالنوم، أو عدد سـاعات الراحة، ألن هذا هو طريقك 
الوحيد للتخلص تماما من األزمات النفسـية التي تمر 

بها، والتي قد يكون لها تأثري سيئ عليك فيما بعد.

يبـدو أنك سـتقابل حـب حياتك اليـوم، فأنت 
تتمتـع بالثقـة يف النفـس وممتلـئ بالطاقـة 
وتسـتطيع التعامـل مـع أى موقـف فيمـا يخص 
حياتـك العاطفية، ولكن يجب أن تظل واثقا يف نفسـك 
حتـى تصل إىل مـا تريد، وأنـت يف حاجـة إىل رحلة مع 

رشيك حياتك لالستمتاع بوقتكما سويا.

ستحتاج لتعديل اسرتاتيجيتك يف التعامل اليوم 
قليال لتتمكن من إنجـاز القضايا الصعبة اليوم، 
األشـخاص اآلخرون سيأخذون زمام املبادرة، وهذا 
يشء جيـد فمـن األفضل أن تكون بعيـدا وال تخض أي 

قتال، وامنح االخرين الفرصة ليأخذوا طريقهم.

تعيش حالة من االسـتياء يف عالقتك مع رشيك 
حياتك، لـذا يجب أن تتحكـم يف انفعاالتك جيدا، 
حتى ال يسـبب لك هذا األمر مشاكل ال رضورة لها، 
وابتعد عن األسلوب الجاف يف التعامل مع رشيك الحياة، 

ألن االستمرار بهذا األسلوب، سوف يبعده عنك.

حالتك الصحية جيدة اليوم، ولكن هذا ال يعنى 
أن تظل مهمال لنفسـك، ويجـب أن تحافظ عىل 
صحتـك، فنتائج عاداتك السـلبية سـتنعكس عىل 
حالتك الصحية، وتنـاول األغذية املفيدة واصنع نظاما 

غذائيا حتى تحافظ عىل رشاقتك.

قدوم الشـتاء هو بالنسـبة لك خرب غري سعيد، 
فلديـك هنـاك فرصـة كبـرية لكسـب مزيد من 
الكيلـو جرامـات، واإلصابـة بأمراض مثـل الربد أو 
الحساسـية، األمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، 
فحـاول أن تتابع مع الطبيب حتى ال تحدث لك أى أزمة 

صحية.

اليـوم هو املوعد املناسـب للقـاء بالحبيب من 
جديـد، فمن األفضـل أن تهتـم بـكل التفاصيل 
التي تخصه أكثر من ذلك ألن هذا سـيكون له تـأثري 
إيجابى فيما بعد عىل عالقتكما، فمن األفضل أن تتقرب 

منه قدر اإلمكان، وال تدع الشك يؤثر عليكما.

اليوم مناسب إلظهار قدراتك يف العمل، فأنت تشعر 
بالكثري من الرضا عن ذاتك وتشعر باالتزان والقوة 
الداخلية، وهو ما يمكنك من إثبات نجاحك وإنجازاتك 
يف مهام العمل اليومية، لذا اظهر لآلخرين قدراتك الفائقة 
يف العمـل وانتظر فرصة الرتقـى أو الحصول عىل مكافأة 

نتيجة مجهوداتك الرائعة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنـت مهمل لحالتك الصحية، كما أن انفعاالتك 
غـري الرضورية وغـري الالزمة سـوف تؤثر عىل 
صحتـك، فاهـدأ قليـال وال تأخـذ كل األمـور عـىل 
أعصابك، فال يوجد ما يسـتحق هذا األمر وبدال من ذلك 
اهتم بصحتك وسـلوكياتك التي ستنعكس بالطبع عىل 

صحتك بشكل جيد.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊رأيس
1.عسـكري يف سـلك تنظيـم 

حركة السيارات يف املدينة.
2.شخصية نسـائية إجرامية 
يف السـينما املرصية-ياسني - 

من الخروف.
3.مدينة من مدينتني يابانيتني 
القـت عليهـا أمـريكا قنبلـة 

نووية.
لتحقيـق  أداة  أو  4.اسـلوب 
ضـوء  بدايـة   - مـا  غـرض 

النهار.
5.كتـاب صغـري (مبعثـرة) - 

كثري - خاص بي.
6.ما يتسـابق عليه العاملون 

يف صناعة اإلعالم.
7.معاتبة - اقعد.

8. حاسـة مـن الحـواس غري 
العاديـة يف معرفـة مـا خلف 

األشياء الظاهرة.
مسـحوق   - للسـؤال   .9
متفجـر اسـتخدمه يف األصل 

الصينيون.
10. ذات حركة خفيفة وجمال 

- فعل بمعنى تجعله قويا.

أفقي
1.مدينة روسية تعرضت لكارثة 
نووية - حيـوان صغري يتحمل 

العطش أكثر من الجمل.
2 .لـه عالقـة بـرأس الدولـة - 
مكان ذو سـقف خفيف التقاء 

الشمس.
3 .دولـة يف وسـط آسـيا فيهـا 
أطول سـد يف العالـم وأكثر من 

%80 من سكانها مسلمون.
4 .اختالط األمر يف موضزع ما.

5 .خصلة حسـنة - توجد عادة 
والجامعـة  الجامـع  بنـاء  يف 

وأحيانا الربملان.
6 .توقف يف امليناء - مادة تدخل 

يف بياض األبنية.
7 .تجدهـا يف البحر وقد تحتوي 

عىل ما يتخذ كمجوهرات.
8.ارتفـاع يف جانـب الطريـق - 

غشيم - عبودية.
وذات  خاصـة  مكانـة  ذو   .9

احرتام - متشابهان.
10. مـكان مفتوح يحوي حياة 

برية - قرص للمعلومات.

خواطر ...
- روحي تحّبك غصب عّني تحبك واملشـكلة ُحبك بروحي 
جرحني..و إذا شكيت تقول إش كان ذنبك.. ذنبي هويتك 
يـوم حّبك ذبحني.. ونيت من قلبي تلوعت عقبك..سـلبت 
يل قلبـي و جرحـك رسقنـي ..أقول قلبي تقـول وش عاد 
قلبـك..وإن جيت أبخفـي الحب جرحـك فضحني..أجيك 
أنـا عاني أدّور قربك.. تبعد كأن القلب ما قد عرفني..وإن 
رحت عنك تموج و الريح دربك وتقول شـفت اليوم قلبك 
تركني..يا قّوتك ترىض أجاريك لعبك..ترىض أهد الحب لو 
كنت تبني ..إن كنت تهواني فأنا اليوم جنبك..سـلمت لك 

أمري وحبك سكني. 
- عمـري مافكرت فيك وماخطر يف البال حبك .. لني قلبي 
قال أبيك وقالت عيوني أحبك.. رصت عندي أغىل يش وأغىل 
مـن نفيس عـّيل.. مالك بقلبي رشيك بعـد مافكرت فيك.. 
كنت أشوفك من بعيد مع جميع الناس عادي.. ماتخيلتك 
حبيـب رايح بقلبـي وغادي..قمت أفز لشـوفتك وأتحرى 
جيتـك أنتظر حبـي الجديد بعدما فكـرت فيك.. ال تعجب 
من مثلك إحسايس تعجب..وأنت يف يدك هواي مهتني وال 
معذب..ياعسـاني منحرم أنت يا أغىل اسـم الهجر العالم 

وجيك بعد ما فكرت فيك.
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مبارك  وصبا  الرشبيني  دينا 
وروبي.. جميعهن اخرتن الجلباب 
املنافسة  يف  به  ليشاركن  الشعبي 
مبارك  صبا  القادمة.  الرمضانية 
تجسد شخصية فتاة شعبية ألول 
مرة وهي حبيبة عمرو سعد ضمن 
«التوبة»،  الجديد  أحداث مسلسله 
قوية  حب  قصة  تجمعهما  حيث 
واختارت  مستحيلة،  شبه  ولكنها 
حيث  للعمل،  مختلفاً  لوكاً  صبا 
الداكن  األسود  بالشعر  تظهر 
املسلسل. أحداث  طوال  الطويل 
تجسد  األخرى  فهي  روبي  أما 
شخصية فتاة شعبية ضمن أحداث 
الجديد  الرمضاني  مسلسلها 
به  تشارك  الذي  وسكينة»  «رانيا 
القادمة،  الرمضانية  املنافسة  يف 
تدعى  فتاة  تجسد شخصية  حيث 

تريال  سائقة  وتعمل  سكينة 
تجمعها األحداث برانيا؛ وهي مي 
املواقف  من  العديد  ليتشاركا  عمر 
كوميدي،  إطار  يف  ولكن  الصعبة 
صادمة  أزياء  روبي  وتختار 
الشخصية  للتناسب مع  للجمهور 
األحداث.  ضمن  تجسدها  التي 
به  فتشارك  مشوار  مسلسل  أما 
«ورد»  بشخصية  الرشبيني  دينا 
وهي فتاة شعبية تعمل خادمة يف 
رمضان  بمحمد  ومتزوجة  البيوت 
ولكنهما يعانيان من ضيق الحال، 

ما يضطره للعمل يف التجارة غري 
املرشوعة، وتظهر دينا بلوك 

ترتدي  حيت  مختلف 
ضمن  «الحجاب» 

للتناسب  األحداث 
مع الشخصية.
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إبراز الشاب العراقي بمظهر أنيق، هذا هو 
هدف تجّمع «بيّتي للمالبس الرجالية».

واملوضة  الكالسيكي  اإليطايل  الزي  حّب 
عراقيًّا  شابًّا   ١٢ حوايل  جمع  اإليطالية  
إىل  عددهم  ارتفع  واآلن   ..٢٠١٧ عام 
كاّفة. العراقّية  املحافظات  من  الـ١٥٠ 

حملة  من  أعضائه  غالبية  كبري،  تجّمع 
لألزياء،  محالت  وأصحاب  الشهادات 
بإعادة  يتمّثل  منه  األسايس  والهدف 
الكالسيكي  املوضة  مفهوم  صياغة 

وإظهار أناقة الشاب العراقي إىل العالم.
هذا  أعضاء  أحد  أسامة،  وبحسب 
لأللبسة  ”اسامة  محّل  وصاحب  التجمع 
 Petti Uomo” تجّمع  يعترب  الرجالية“، 
Iraq“الحدث الدويل األكثر أهمية للرتويج 
لألزياء الرجالية للتعريف بأحدث اتجاهات 
املوضة املعارصة يف هذا املجال.. ويجتمع 
أعضاء التجمع مرتني يف السنة، يف الصيف 
وأجمل  أجدد  ويقدمون  الشتاء  ويف 
أن  إىل  اإلشارة  تجدر  الحديثة.  املوديالت 

مللتقى  العراقية  النسخة  هو  الحدث  هذا 
مرت  الذي  أومو»  «بيتي  الرجالية  األزياء 
٥٥ عاًما عىل تأسيسه يف فلورنسيا، وهو 
املوضة  ملتقيات  أهم  من  واحدا  يزال  ال 
السياسة  ركائز  أحد  ويشكل  أوروبا  يف 
االقتصادية اإليطالية. ويمتد هذا امللتقى، 
الذي يقام مرتني سنوًيا، عىل أربعة أيام. 

بصناعة  للمهتمني  مهمة  محّطة  وهو 
مدينة  شوارع  تحّول  الرجالية  األزياء 
يقّدمها  حّية  أزياء  عروض  إىل  فلورنسا 
وعليه،  فيه.  واملشاركون  امللتقى  زّوار 
التجربة  بهذه  العراقيون  الشباب  يقوم 
شبابها  واضعني  بالدهم،  مستوى  عىل 

عىل خارطة املوضة واألناقة العامليني.

صدرت األغنية املُصّورة الجديدة للفّنانة 
«بال  عنوان  تحمل  التي  نعمة  عبري 

 Universal رشكة  مع  نحس»  ما 
.Music MENA

«بال ما نحس» أغنية رومانسّية 
ُتجّسد مشاعر الحّب من طرف 

واألمل  االنتظار  وحالة  واحد 
وعدم  الشخص  يعيشها  التي 

بأحاسيسه  البوح  عىل  قدرته 
التي  الصداقة  خسارة  من  خوفاً 

تجمعه بالطرف اآلخر.. واألغنية من كلمات 
وميكس  توزيع  الخوري،  نبيل  وألحان 
 JPB سليمان دميان، وقد تّم تسجيلها يف  

 .Studio
 وعن هذا العمل، قالت عبري نعمة: «عندما 
  «Universal Music MENA» رشكة  طرحت 
فكرة األغنية عّيل وسمعتها للمرّة األوىل، أحببتها عىل 

موسيقّي  نمط  من  أّنها  خاّصة  الفور 
جديد لم أقّدمه سابقاً». وتابعت: «هذه 
األغنية تعكس حقيقة مشاعرنا التي 
تتطّور أحياناً كثرية «بال ما نحس». 

سعيدة  «أنا  بالقول:  عبري  وختمت 
نبيل  مع  األوىل  للمرّة  بتعاوني  جداً 
خوري الذي أراه من املواهب الكبرية 
وأتوّقع  الفنّية  املوسيقّية  الساحة  عىل 
وكذلك  زاهراً،  وُمستقبالً  كبرياً  نجاحاً  له 
األمر بالنسبة إىل سليمان دميان الذي وّزع العمل 
عىل طريقة البوب، وأنتظر بفارغ الصرب أن أكّرر هذه 
التجربة معه من خالل أعمال أخرى، أضف إىل املُخرج 
نديم حبيقة الذي قّدمني يف هذا الكليب بإطار ُمختلف 
فهو  ومعانيها.  بأبعادها  ُمتمّيزة  فكرة  خالل  ومن 
جّسد من خالل املشهدّية الطاقة الحيوّية التي ُتحيط 
بنا وهالة اإلنسان وألوانها التي تعّرب عن حالة اإلنسان 

النفسّية والعاطفّية.  

مشرتكني   ٩ بني  الغنائية  املنافسات  تستمر 
املوسم  يف  الفنية  وبراعتهم  جدارتهم  أثبتوا 
برنامج «IRAQ IDOL- محبوب  الثاني من 
وصل  وقد  العراق»..   MBC» عىل  العراق» 
الخامس،  املبارش  العرض  إىل  مشرتكني   ٩
سبقت  ريبورتاجات  خالل  من  واستعادوا 
غناءهم، ذكريات لو أرادوا العودة إىل املايض 

السرتجاع تاريخ معني من حياتهم. 
وبعد مرور املشرتكني أمام الجمهور واللجنة 
رحمة  العراقي،  حاتم  من  املؤلفة  الثالثية 
إعجابها  اللجنة  أبدت  نبيل،  وسيف  رياض، 
الغنائية.  اختياراتهم  بما قدموه وأثنت عىل 
وفيما كان مهند املرسومي يحاور املشرتكني 
ميس  الربنامج  مقدمة  وقفت  الكواليس،  يف 
عنرب، لتكشف عن نتيجة تصويت الجمهور 
بلدان  يف  قصرية  نصية  رسائل  خالل  من 
 ،MBC VOTE إىل   إضافة  معينة،  عربية 
دائرة  يف  سيقفون  منهم  ثالثة  أن  فأعلنت 
وبدر  صباح  همام  حازم،  هيا  وهم  الخطر 
التي حصلت عىل  أن هيا هي  باسم، مؤكدة 
وانتهت  الجمهور،  من  تصويت  نسبة  أقل 

رحلتها يف الربنامج. 
عىل  سيغنون  مشرتكني   ٨ أن  ذكره  الجدير 
مرسح «عراق آيدول»، ضمن العرض املبارش 
باسم، عفراء  بدر  السالم،  القادم وهم: عيل 
سلطان، همام صباح، أحمد طوبان، محمد 

الجاسم، زعيم أركان وعالء الفرطويس. 

محبوب   -IRAQ IDOL» برنامج  ُيعرض 
العراق» عىل «MBC العراق»، كل ليلة جمعة 

يف تمام الساعة ١٠ ليالً بتوقيت بغداد. 
املدرب  مع  وتدريباتهم  املشاركني  تقييم 
إكسرتا»،  آيدول  «عراق  يف  بدر،  عيل  وامللحن 

عىل «شاهد املفتوحة»، كل سبت.
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تختـرب منصـة تويرت، عمالق منصـات التغريـدات املصغرة، ميزة 

جديدة ستحمل اسم ”اترك هذه املحادثة“. 

وتسـمح امليـزة الجديـدة ملسـتخدم املنصـة بإلغـاء عالمة اسـم 

املسـتخدم الخاص بـه من محادثة عـرب تويـرت  Twitter، وتمنع 

األشـخاص من اإلشـارة إليه يف املحادثة مرة أخـرى، باإلضافة إىل 

منع املستخدم من تلقي إشعارات حول هذا املوضوع.

تبدو امليزة مختلفة عن خيـار ”كتم املحادثة“، وهو خيار موجود 

يقوم بإيقاف تشـغيل اإلشعارات لسلسلة الرسائل التي ذكر فيها 

املستخدم.

ويتيح خيار ترك املحادثة ظهور املستخدم املشار إليه كنص عادي 

يف التغريـدة حيث تـم ذكره، بدالً من االرتباط التشـعبي الذي يراه 

الشخص عادًة إذا نقر عىل مؤرش تويرت الخاص باملستخدم.

امليـاه  مرافـق  إحـدى  تخطـط 
والطاقـة يف كاليفورنيـا لتغطية 
قنوات املياه باأللواح الشمسـية، 
يف مـرشوع هـو األول مـن نوعه 
وتوليـد  امليـاه  عـىل  للحفـاظ 
منطقـة  وحصلـت  الكهربـاء، 
الـري Turlock (TID) عىل منحة 
بقيمـة 20 مليون دوالر من والية 
 Project كاليفورنيا ُتعرف باسم 
Nexus، حيث سيتم وضع األلواح 
الشمسـية عىل جزأين من 4000 
ميـل من قنـوات التوصيل، والتي 
تأخذ املياه من جبال سيريا نيفادا 
واألجزاء الشمالية من كاليفورنيا 
إىل الخزانات والبحريات ومحطات 
الكهرومائيـة واملزارع يف  الطاقة 

أماكن أخرى من الوالية.
ونظرًا ألن هذه القنوات مفتوحة 

الوصـول، فإنهـا تسـمح لبعض 
املياه بالتبخر، مما يمثل مشـكلة 
لدولة تعاني بالفعل من محدودية 
إمـدادات امليـاه، لذلـك سـيغطي 
يف  قطاعـات   Project Nexus
بالقرب  مقاطعة ستانيسـالوس 
من موديسـتو، ممـا ينتج طاقة 
كافيـة لــ 100،000 منزل، ومن 
املقـرر أن يبدأ العمل هذا الخريف 

وينتهي يف عام 2024.
إذا كان سـيتم نـرشه عىل جميع 
القنوات البالغ طولها 4000 ميل، 
فيمكنـه توفـري ما يصـل إىل 63 
مليار جالـون من املياه سـنوًيا، 
وهو ما يكفـي لتلبية احتياجات 
مليوني شـخص، وتوليد ما يقدر 
بــ 13 جيجاوات مـن الطاقة أي 

سدس استخدام كاليفورنيا.

تسـتعد رشكـة ”جوجـل“ لطرح 
هاتفـني جديديـن خـالل الفـرتة 
املقبلـة، ”جوجـل“ ّرسبـت عـن 
طريـق الخطـأ هاتفـني مقبلـني 
لطرحهمـا،  الرشكـة  تسـتعد 
 Pixel” ويحمـل الهاتفـان اسـم
وتمـت   ،  “Pixel 7 Pro“و  “7
عمليـة تطويرهمـا يف ”جوجـل“ 

-Che ”تحت االسـمني الكوديني 
tah“ و“Panther“. ومـن املتوقع 
أن تكشـف ”جوجـل“ تباعـا عن 
تفاصيـل إضافية عـن الهاتفني، 
حيـث اعتادت الرشكة عىل إظهار 
تفاصيـل بسـيطة للجمهور قبل 
يف  وطرحهـا  هواتفهـا  تقديـم 

األسواق بشكل رسمي.

قالت رشكة ميتا، مالكة فيسـبوك لوكاالت اإلعالن، إن التكنولوجيا 
التـي تدمـج العاملني االفـرتايض واملادي يمكـن أن تبدأ بـأن تصبح 
حقيقة واقعة للمستهلكني يف غضون سنوات قليلة، مع إعطاء مزيد 

من التفاصيل عن رؤيتها بشأن خلق ميتافريس .
ويمكن لتقنية الواقع املختلط أن تسمح لشخص يرتدي نظارة رأس 
للواقع املختلط باستخدام كائن من العالم الحقيقي إلثارة تفاعل يف 
العالم االفرتايض، مثل رضب شخصية لعبة فيديو بمرضب بيسبول 

حقيقي، عىل سبيل املثال.
ويمثل الواقع املختلط واحًدا من ثالثة أنواع من تقنيات الواقع املمتد 
التـي ترتبط غالًبـا بامليتافريس.. ويوجد الواقـع املعزز، مع األلعاب 
املحمولة مثل Pokemon Go. ولكن ال يمكن لالعبني التأثري يف العالم 

الرقمي بيشء مادي.
بينما تغمر نظارات الواقع االفرتايض املسـتخدمني يف عالم افرتايض 

بالكامل حيث يمكنهم التفاعل مع البيئة.
وجـاءت التعليقـات الواردة من ميتـا يف مكاملـة Zoom مع وكاالت 
اإلعـالن، التي كان من املقرر أن تسـاعد املعلنـني يف فهم ميتافريس 
بشـكل أفضـل. وكان االجتمـاع بمثابـة أول مناقشـة للرشكة مع 

الوكاالت حول ميتافريس.

@NNıbiãËÿ€a@áÓ€ÏmÎ@ÍbÓ‡€a@Û‹«@√b–z‹€
@È«Ï„@Âfl@fiÎ˛a@ÏÁ@b�«Îãìfl@’‹�m@bÓ„äÏ–Ó€b◊

@Ôöaãnœ¸a@ÂÓ‡€b»€a@ÂÓi@wflá€a@ZbnÓfl
@Ú‘Ó‘y@|jóÌ@á”@ÒÜb‡€aÎ

  

paáÌãÃm

ÑÓ�j€a@fib‡u@ÑÓì€a

äÎáfl@bjñ

@Å˝ÄÄè€a@Âfl@b‡Ëfl@aıçu@oÄÄqäÎ@bÄÄÓ„aã◊Îc
@Û‹«@“ãíc@lãÃ€aÎ@ÔmbÓœÏÄÄè€a@ÎÏ‰€a
@ÔmbÓœÏÄÄè€a@Üb•¸a@Ÿÿ–m@k‘«@Èœ˝mg
@bæ@bÁáÓi@fiaåbÄÄfl@Å˝ÄÄè€a@aâÁ@Êb◊@ÏÄÄ€@NN

Náé¸a@·œ@¿@‚ÏÓ€a@bËè–„@páuÎ

@¿@ÍáÄÄ �ì‰�„@âÄÄ€a@ÔÄÄ‘Ó‘®a@…ÄÄÓiã€a
@â€a@äãÄÄzn€a@…ÄÄÓiã€a@ÏÄÄÁ@÷aã»€a
@bÄÄ„áÓ»�Ì@¸@Î@L‚bÄÄfl˛a@∂g@bÄÄ‰i@“�âÄÄ‘Ì

NıaäÏ€a@∂g@�b„Îã”

العاملي  للنجمة   Marry Me فيلم  حقق 
رشكة  إنتاج  من  لوبيز  جينيفر 

إيرادات    Universal Pictures
ألف   ٨١٦ و  مليون   ٢٢ إىل  وصلت 
 ١١ يوم  طرحه  منذ  وذلك  دوالر، 
الذي  الفيلم  وهو  فرباير٢٠٢٢، 
مرة،  من  أكثر  عرضه  تأجل 

بسبب فريوس كورونا.
وتدور أحداث الفيلم حول نجمة 
خطيبها  عنها  يتخىل  بوب 
الروك قبل لحظات من  مغنى 
وسط  املقام  زفافهما  حفل 
مدينة نيويورك بعدما علمت 
لعرض  يدفعها  ما  بخيانته، 
تختاره  رجل  عىل  الزواج 
عشوائًيا من بني الحشود، 
والذي يحمل الفتة بعنوان 
قصة  أما   ،Marry Me
لرواية  تستند  فهي  الفيلم 

مصورة لبوبي كروسبي.
لوبيز  جنيفر  يشارك 

بطولة  يف  ويلسون  وأوين 
كبري  عدد   «Marry Me» فيلم 

سارا  أبرزهم  ومن  النجوم،  من 
براديل  وجون  ومالوما  سيلفرمان 

وغريهم.
جينيفر  العاملية  النجمة   وطرحت 
الجديدة  أغنيتها  كليب  فيديو  لوبيز، 
املنتظر  «on may way» من فيلمها 
ونرشت   ،marry me عرضه 
موقع  عىل  حسابها  عرب  لوبيز 
األغنية،  برومو  «إنستجرام» 
«الفيديو  بتعليق:  مصحوبة 
بالوقت  طرحه  تم  الرسمي 
ألنكم  جًدا  سعيدة  أنا  الحايل.. 
وآمل  األغنية  تحبون  جميًعا 
ما  بقدر  الفيديو  يعجبكم  أن 
متحمسة  يجعلني  هذا  أحب.. 
جًدا لطرح فيلم Marry me يف 

دور العرض.
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فيما  رغباتنا  تتجدد  اليوم  حتى  عاماً   ١٩ منذ  سنوات  أربع  كل  بعد 
و»بدربك»  والصحة  التعليم  مستوى  تحسني  الكهرباء..  إصالح  ييل: 
ذلك  يف  بَمن  واالستثمارات  والتنمية  العمل  برامج  تطوير  اإلسكان.. 
األجنبية إذا سمح وقتك.. إحداث نقلة نوعية بكل أنواع البنى التحتية 
معلقة»  «شوية  وإذا  الجسور،  اىل  الطرق  اىل  السكك  اىل  املجاري  من 
ففي ميزان حسناتك.. تحقيق نقلة يف الزراعة والصناعة بحيث نكتفي 
ذاتيا أول األمر ثم نستعد للتصدير.. للتذكري سبق لنا أن أعلنا عزمنا 
ورغبتنا واستعدادنا لتصدير الكهرباء نهاية عام ٢٠١٣، لكن «حميدة 
أم اللبن» التي تصوغ «السحورة» واملؤامرات لم تسمح لنا.. رجع كل 
يشء اىل وضعه الطبيعي.. الكهرباء تأتي وتنطفي عرب متوالية اسمها 
الوطنية، وقد اشتقت منها كل أحزابنا وكتلنا وتحالفاتنا وائتالفاتنا 

و... السحب.
ال أعرف حتى اآلن ملاذا ال يوجد لدينا حزب سحب أو كتلة سحب، أو 
السحب  أن  مع  سحب،  تكتل  حتى  أو  سحب  تآلف  أو  سحب  تحالف 
أثبت نجاحه أفضل من الوطنية.. بعد نهاية األربع سنوات نستعد ألربع 
سنني جديدة.. هذه هي قواعد الديمقراطية.. الديمقراطية هي األخرى 
مبكرة.. كل يشء  االستعدادات  تبدأ  وتجاري..  أصيل  وطنية وسحب، 
يصبح جاهزا ويف مواعيده املقررة.. ففي النهاية ال نريد التأثري عىل 
خططنا يف التنمية واالستثمار والصناعة والزراعة والكهرباء والتعليم 
والصحة والنقل.. يطلب من الناس الذهاب لتحديث بطاقاتهم، ولكي 
أمرا «بس مو والئي» بجعل  السحب، يصدر  الوطنية، ال  يثبتوا سمة 

البطاقة وثيقة رسمية.. «إشحده املا يجدد». 
ملن يرتك العدس والطحني والقليل من الزيت؟ تتجدد البطاقات وتظهر 
الربامج والدعوات والندوات واملؤتمرات والزيارات املكوكية واملتكوككة 
لألحياء والقرى والنواحي والفواتح واألعراس، بل حتى عيادة مرىض 
كل أنواع الكوفيدات ما ظهر منها وما بطن.. اقرأ الربامج، كل الربامج 
لكل القوى واألحزاب والتحالفات واالئتالفات.. ركز زين.. ماذا تجد؟ 
إصالح «ذات البني» بدل الكهرباء.. تحسني «أبو الرشبت» بدل التعليم 
والتنمية  العمل  من  بدال  فيثاغورس»  «نظرية  تطوير  والصحة.. 
املجاري  النوعية يف  النقلة  واالستثمارات.. أحداث «أوكرانيا» بدال من 
الزراعة  يف  نقلة  من  بدال  «إقصائي»  تحقيق  والجسور..  والطرق 

والصناعة. 
وتنحر  «الجوادر»  تنصب  املهرجان  أو  املؤتمر  أو  الندوة  انعقاد  عند 
العراوي بس مو  «أم  أن تكون  «الصواني» رشيطة  «الذبائح» وتقدم 
من  املاضية  سنوات  األربع  أسئلة  تطرح  الثريد  بعد  الحلة»..  عراوي 
الجديد  ـ  القديم  املرشح  ألن  قليال  تتأخر  اإلجابة  الجديد؟  ما  جديد.. 
قد  الذي  الجواب  بانتظار  الثريد..  بعد  ما  تداعيات  بحث  يف  منهمك 
يتأخر كثريا لكن املواطن ليس أمامه سوى االنتظار استنادا اىل املقولة 
املهاويل  يحرض  تجيب..  ال  أن  من  خرياً  متأخرا  تجيب  أن  الخالدة 
األمور  كل  يجعل  الذي  املاحق  الصاعق  الجواب  بانتظار  أهزوجاتهم 
معلنا  زمانه  بوتني  كان  لو  كما  املسؤول  يتنحنح  حصان»..  «تكعد 
أال  قائال..  وغرباوتها،  أوكرانيا  دواحس  كل  عىل  البسوس  كل  حرب 
تعلمون إخوان أن املؤامرات الخارجية منعتنا من.. من ماذا؟ أراد أن 
يتفلسف.. قال ناهضا منتشيا بعد «هوسة معدلة» بحقه وضعوا كل 

العربات قبل كل األحصنة.. َمن هم؟ والله ما أدري.
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سمري  دنيا  النجمة،  وضعت 
جدار  يف  بصمتها  غانم، 
بوليفارد  يف  املشاهري 
بالسعودية،  سيتي  رياض 
صورة  دنيا  ونرشت 
حساب  خالل  من  بصمتها 

بها،  الخاص  االنستجرام 
إيموجي   «: بتعليق  مصحوبة 

سعادتها  مدى  يكشف  قلب»، 
بالحدث.

الفنانة،  حرصت  قد  وكانت 
غانم،  سمري  دنيا 
االحتفال  عىل 
سبة  بمنا
عيد الحب، 

حيث 
شاركت 

رها  جمهو
الراحلني  لوالديها  قديمة  صورة 
والفنانة  غانم،  سمري  الفنان 
دالل عبد العزيز، وهما يحتضان 
أفضل  أنها  مؤكده  بعضهما، 

قصة حب من وجه نظرها.
عىل  غانم،  سمري  دنيا  وعلقت 
لوالديها  نرشتها  التي  الصورة 
الراحلني، عرب حسابها عىل موقع 
«إنستجرام»، «أجمل قصة حب، 
مع  ويسعدكم  يرحمكم  ربنا 

بعض يف الجنة بإذن الله».
وكشفت  سبق  فيما  هذا  يأتي 
عن  غانم  سمري  دنيا  النجمة 
يف  مؤكدة  بها،  تؤمن  مقولة 
عىل  تنطبق  أنها  ذاته  الوقت 
والديها الراحلني الفنانة دالل عبد 
غانم،  سمري  والفنان  العزيز، 
صورة  دنيا  نرشت  حيث 
موقع  عىل  حسابها  عرب 
مكتوب  «إنستجرام»، 
عن  النظر  «بغض  فيها: 
أو  موهبتك  أو  روعتك 
الطريقة  فإن  ثرائك، 
مع  بها  تتعامل  التي 
يشء»،  كل  تقول  الناس 
هذه  عيل  دنيا  وعلقت 
ومامي  «بابي  املقولة، 
يا  يرحمكم  ربنا  حبايبي 
يف  حد  ماشوفتش  رب، 

إنسانيتكم».
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