
بغداد/ متابعة الزوراء:
رشكـة  أن  رسيـة  وثائـق  كشـفْت 
االتصاالت العمالقـة قد تكون دفعت 
رشـاوى لتنظيـم داعـش مـن أجـل 
مواصلة بيع خدماتها بعد أن سـيطر 
املسـلحون عـىل أجـزاء كبـرية مـن 
العراق، بحسـب صحيفة الغارديان.

الرشكـة  داخـل  تحقيقـات  وأكـدت 

وجـود مخالفـات أخـرى تتمثـل يف 
و  والعمـوالت»  «الرشـاوى  دفـع  
«االحتيـال واالختـالس» واسـتخدام 
سـلطات  لتجـاوز  التهريـب  طـرق 
الجمـارك العراقيـة الرسـمية. كمـا 
وجـدت التحقيقـات أن الرشكـة قد 
عرّضت مقاوليها للخطر واالختطاف 
إىل  املسـلحني.باإلضافة  قبـل  مـن 

النتائج املتعلقة باملدفوعات املزعومة 
لتنظيـم داعش، كشـفت التحقيقات 
عن مزاعـم بأن الرشكـة متورطة يف 
الفسـاد فيما ال يقل عن ١٠ دول عرب 
أربـع قارات.قد يشـري ذلـك إىل وجود 
نمط من املخالفات من قبل إريكسون 
أوسـع بكثـري مما اعرتف بـه عمالق 
االتصـاالت علًنا يف عام ٢٠١٩، عندما 

أبرمت تسوية بقيمة مليار دوالر مع 
وزارة العدل األمريكية. توظف رشكة 
إريكسـون، التي يقع مقرها الرئيس 
شـخص  ألـف   ١٠٠ سـتوكهولم،  يف 
وتبيـع معدات اتصاالت يف ١٨٠ دولة. 
كما تلعـب دوًرا رائًدا يف تطوير الجيل 
  ٥G التايل من تقنيـة الهاتف املحمول
أسـبوعني،  املتحدة.قبـل  اململكـة  يف 

إريكسـون  سـهم  سـعر  انخفـض 
أن  اكتشـفت  عندمـا   ٪١٤ بنسـبة 
وسـائل إعالمية حصلـت عىل تقارير 
رسية عن تحقيقـات داخل الرشكة، 
وأصدرت بياًنا عاًما تقر فيه بارتكاب 
«انتهاكات خطـرية لقواعد االمتثال» 

يف العراق بني عامي ٢٠١١ و٢٠١٩.

بغداد/ الزوراء:
َهنـأ رئيس مجلـس الـوزراء مصطفى 
املعلمـات  الثالثـاء،  امـس  الكاظمـي، 
واملعلمـني بمناسـبة عيد املعلـم، مؤكداً 
واألسـمى  األرقـى  النمـوذج  فهـم  أن 
للعطاء والتضحية، وهـم النموذج الذي 
ُيحتذى به، وفيما اشـار اىل ان الحكومة 
رشعـت ببناء ألف مدرسـة ومتمسـكة 
باالتفاقيـات مـع الـدول، دعـا القـوى 
الوطنية لتشـكيل حكومة قوية تتمكن 
مـن تقديـم الخدمات.وقـال الكاظمـي 
خالل الجلسة االعتيادية ملجلس الوزراء 
حسـب بيان ملكتبه تلقته ”الزوراء“: إن 
”املعلمـات واملعلمني جـزٌء ال يتجزّأ من 
صناعة هوّيتنا الوطنّية وإذا كان أبناؤنا 

واألجيـال املقبلة أمانـة يف أعناقنا، فإن 
املعلمـني واملعلمـات هم أصحـاب هذه 
األمانة، واملؤتمنـون عليها“.وأضاف أن 
”املعلمني ُشّبهوا بالرسل لدورهم الكبري 
والعظيم يف بناء املجتمعات، وهذا يدعونا 
إىل أن نبادلهم العطاء والتضحية باملحبة 
واالحـرتام وتوفـري كامـل احتياجاتهم 
لنكـون عىل قـدر املسـؤولية والتحدي، 
تجاه املعلمني أّوالً، وأبنائنا ثانياً“، مؤكداً 
كالقطاعـات  التعليمـي،  ”القطـاع  أن 
األخـرى، عانـى ما عانـاه، وهنـاك من 
أراده قطاعاً فاسداً، لكن الروح الوطنّية 
واملسـؤولّية اإلنسـانّية لرشيحة واسعة 

من معلّمينا رفضت ذلك“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تزايـد  وسـط  النفـط  أسـعار  قفـزت 
االضطرابـات يف أوروبا والحـرب الدائرة 
التي تشـنها روسـيا عـىل أوكرانيا، مع 
اسـتمرار إعالن دول العالم عن عقوبات 
جديدة عىل موسـكو. وحققـت العقود 
اآلجلـة لخام برنت مكاسـب 9 دوالرات، 
دوالرات   106.8 مسـتوى  متخطيـة 
للربميـل. وزادت العقـود اآلجلـة للنفط 
األمريكـي  الخـام  مكاسـبها، وأضـاف 
مكاسب بأكثر من 10 دوالرات إىل 106.2 
دوالر للربميـل. يأتي ذلـك يف الوقت الذي 
أعلـن فيه البنـك االسـتثماري مورغان 
ستانيل عن رفع توقعاته ألسعار النفط 
خـالل العـام الجـاري إىل 110 دوالرات 

للربميـل. وقال تجار إن مشـرتي النفط 
الـرويس واجهوا صعوبات كبرية بشـأن 
املدفوعـات وتوافـر السـفن يف أعقـاب 
العقوبات الغربية عىل موسـكو بسـبب 
أوكرانيـا. وأضافـوا أن مشـرتي النفط 
الروس واجهـوا صعوبـة يف العثور عىل 
سفن يف بحر البلطيق، لتحميل البضائع 
بعـد العارش مـن مـارس/آذار يف الوقت 
الـذي ذكـروا فيـه أن تكاليـف الشـحن 
لتسـليم النفط الرويس ارتفعت خمسة 
أضعـاف يف البحـر األسـود يف غضـون 
أسـبوع. وفرضـت العديـد مـن الـدول 
األوروبـي والواليات  االتحـاد  يتقدمهـا 
املتحـدة عقوبـات عـىل روسـيا رداً عىل 

غزوها ألوكرانيا.

الزوراء/ خاص:
أعلنْت وزارة الخارجية دخول 223 عراقيا 
اىل بولندا بشكل رسمي توخياً لسالمتهم 
جـراء التصعيد يف اوكرانيا، فيما اشـارت 
االمم املتحدة اىل وجود مليون نازح داخل 
أوكرانيا و660 ألـف الجئ يف دول الجوار 
خـالل 6 أيام.وقال املتحدث باسـم وزارة 
الصحـاف يف حديـث  احمـد  الخارجيـة 
لـ“الـزوراء“: إن أعـداداً مـن العراقيـني 
نزحت من اوكرانيا، ووصلت إىل سفارات 
العراق يف هنغاريا، بولندا، ورومانيا، رفقة 

عائلتهم، الفتـا اىل ان 223 عراقيا وصلوا 
عـرب الحدود مـع بولندا، ودخلوا بشـكل 
رسـمي اىل وارشو توخياً لسالمتهم جراء 
التصعيد يف اوكرانيا.وأضاف الصحاف أن 
السفارات العراقية تقدم الدعم االنساني 
والقنصيل الالزمني ملساعدتهم.يف غضون 
ذلـك، أفـادت مفوضيـة األمـم املتحـدة 
السـامية لشـؤون الالجئني بأن أكثر من 
660 ألف شـخص فروا من الغزو الرويس 

ألوكرانيا.

بغداد/ الزوراء:
شـمال  لحلـف  العـام  األمـني  اتهـم 
األطلـيس (ناتـو) ينـس سـتولتنربغ، 
بوتـن،  فالديمـري  الـرويس  الرئيـس 
بأنه ”دمـر السـالم“ يف أوروبا، وفيما 
وقـال الفـروف يف كلمـة بمؤتمر نزع 
األسـلحة: ”نتخـذ جميـع اإلجـراءات 
املمكنـة ملنع ظهور األسـلحة النووية 

يف أوكرانيـا“،  اكـد  رئيـس الـوزراء 
الربيطاني بوريس جونسـون ان بالده 
لن تحارب القوات الروسية يف أوكرانيا 
وال تستطيع فرض حظر جوي فوقها، 
يف حني دعا وزيـر الخارجية األمريكي 
أنتوني بلينكن روسيا إىل وقف العملية 
أوكرانيـا دون رشوط.   يف  العسـكرية 
وأوضـح سـتولتنربغ خـالل مؤتمـر 

صحفـي يف بولنـدا، امـس الثالثاء، أن 
”بوتن دمر السـالم يف أوروبا، والحلف 
يديـن العـدوان الوحـيش وغـري املربر 
بيالروسـيا  متهمـا  أوكرانيـا“،  عـىل 
أيضـا بالسـماح بذلك. وأضـاف أمني 
عام الناتـو الذي كان برفقـة الرئيس 
البولندي اندريي دودا: ”التزامنا باملادة 
5، بند دفاعنـا الجماعي (الهجوم عىل 

دولـة عضو يعتـرب هجوما عىل جميع 
أعضاء حلف شـمال األطليس) صلب. 
سـنحمي كل شـرب مـن أرايض حلـف 
شـمال األطليس“. لكنـه لفت أيضا إىل 
أن حلـف شـمال األطلـيس ”ال يبحث 
عن نـزاع مع روسـيا“، و“لن يرسـل 
جنودا أو طائـرات إىل أوكرانيا“، داعيا 
موسـكو إىل ”االنسـحاب من أوكرانيا 

فـورا“.يف غضـون ذلـك أكـد رئيـس 
الوزراء الربيطاني بوريس جونسـون 
أن القوات الربيطانية لن تقاتل القوات 
الروسـية يف أوكرانيا، وال يمكن فرض 
حظر جـوي فوقهـا، ألن الحـرب مع 
أو  موسـكو ”شـيئ ال يمكـن فعلـه 

تخّيله“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفِت الكتلة الصدريـة النيابية عـن مطالبة 
رئاسـة مجلـس النـواب مـن الكتـل واالحزاب 
واملسـتقلني تثبيـت تخصصات نوابهـا من اجل 
ترشـيحهم لرئاسـة واعضاء اللجـان النيابية، 
مؤكـدة السـعي لتشـكيل لجـان نيابيـة قوية 

ومهنية، فيما رجح محلل سيايس توصل القوى 
الكردية التفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

وقـال النائب عـن الكتلة الصدرية حسـني عيل 
الغانمـي يف حديـث لـ»الزوراء»: انـه تم تأجيل 
تسـمية أعضاء اللجان النيابية يف جلسة االثنني 
املايض، فطلبت رئاسة مجلس النواب من الكتل 

واالحزاب واملستقلني تثبيت رغبات وتخصصات 
نوابهـا لكي يتم ترشـيحهم اىل اللجـان النيابية 
هنـاك  ان  اىل  الفتـا  اختصاصـه،  حسـب  كل 
مسـاعي بان تكون اللجـان النيابيـة يف الدورة 
الربملانية الحالية قوية ومهنية لكي تاخذ دورها 
الترشيعـي بصورة صحيحة.واضـاف: ان هناك 

معايري معينة ومحددة سيتم من خاللها توزيع 
النواب عىل اللجان النيابية، فسـيتم تقسـيمهم 
عىل شكل مجموعات ويف كل مجموعة ١٠ نواب 
او اكثر او اقل ومن ثم يتوزعون بني اللجان عىل 

.( A-B-C ) شكل
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الزوراء/مصطفى فليح: 
اكـدْت وزارة الصحـة ان زيادة اعـداد امللقحني 
والوصول اىل املناعة املجتمعية سيتيح امكانية 
تقليـل بعـض القيـود املفروضة اسـوة ببعض 
الدول فيما اشارت اىل ان اعطاء الجرعة الرابعة 
يف طور الدراسة ولم يصدر اي قرار بهذا الشأن.
وقالـت عضو الفريـق الطبـي واالعالمي، ربى 
فالح حسـن، يف حديث لـ ”الزوراء“: ان ”هناك 
تراجـع يف اعـداد االصابات عن الفـرتة املاضية 
وتراجع باعداد الوفيات وزيادة يف نسب الشفاء 
مع تراجع باعـداد امللقحني“، الفتـة ”كان من 

املفـرتض اسـتغالل هـذه الفـرتة وقلـة اعداد 
االصابات حتـى يتم تلقيح اكرب عدد ممكن من 
املواطنيـني“.  وبينـت ان ”وصولنـا اىل املناعـة 
املجتمعيـة سـيتيح لنـا امكانيـة تقليل بعض 
القيود اسـوة ببقيـة الدول االخـرى التي قللت 
مـن القيود املفروضة عىل مواطنيها مع وصول 
نسـب التلقيح اىل اكثر مـن %70 ” مضيفة ان 
” الوصولـة اىل املناعـة املجتمعيـة سـيقلل من 
ظهـور موجات جديدة  تكون اشـد واخطر من 

سابقتها“ .

ليبيا/ متابعة الزوراء:
صوْت مجلس النواب الليبي عىل منح الثقة للتشـكيلة 
الوزاريـة التي قدمهـا رئيس الحكومـة املكلف فتحي 
باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
عبد الحميـد الدبيبة، إذ حازت الحكومـة الجديدة عىل 
92 صوتا من 101 نائب حرضوا الجلسـة.وقال عقيلة 
صالح رئيـس الربملان الليبي امـس الثالثاء إن املجلس 
وافق عىل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وذلك 
يف تصويـت بثـه التلفزيـون مبارشة.وتكونـت قائمة 
الحكومـة التـي قدمها رئيس الحكومـة املكلف فتحي 
باشـاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومـة و30 وزيرا و8 

وزراء دولة.وتـال رئيس الربملان عقيلة صالح تشـكيل 
الحكومة املقرتحة، وصوت النواب عىل منح الثقة لها.
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بغداد/ الزوراء:
مَع اندالع الحرب يف أوكرانيا ظهرت أرقام 
مخيفـة حول مدى اعتمـاد معظم الدول 
العربية عىل القمح األوكراني والرويس يف 
توفـري رغيف الخبز، إذ خلـق ازمة كبرية 
يف بعـض الدول العربية من ضمنها مرص 
التي تتصدر اسـترياد القمح الرويس ومن 

ثم الجزائر واملغرب واليمن.
وهنـاك دول عربيـة تعتمد بشـكل كبري 
عىل روسـيا واوكرانيا يف التزود بحاجتها 
مـن القمـح، وحتى تلـك التـي ال تعتمد 
عـىل البلدين سـتعرف ارتفاعا يف أسـعار 
القمح.و بحسـب بيانات السـوق العاملي 
للقمح لسـنة 2020-2019 الصادرة عن 
مرصد التعقيدات االقتصادية، فأن روسيا 
تعـد أكرب مصـدر للقمـح يف العالم، ففي 
سـنة 2019 شـكلت الصادرات الروسية 
%18.4 من الصادرات العاملية، بقيمة 8.1 
مليارات دوالر.أمـا أوكرانيا فتعد خامس 
مصـدر للقمـح يف العالـم، وتبلـغ قيمة 
صادراتها %7.03 من الصادرات العاملية، 
بقيمة 3.1 مليـارات دوالر.وهذا يعني أن 
مجموع القمح املصدر مـن البلدين يبلغ 
%25 من القمح العاملي، أي أن ربع سـلة 
العالـم من القمح توجد يف هذين البلدين.
وتعد مرص أكرب دولة مستوردة للقمح يف 
العالم، ذلك أنها وحدها تسـتورد 10.6% 
من مجمـوع صـادرات القمـح العاملية، 
بغـالف مـايل مجموعـه 4.67 مليـارات 
دوالر سنة 2019، ويبلغ حجم االستهالك 

السنوي 18 مليون طن.ثم هناك الجزائر 
التي تستورد %3.3 من مجموع صادرات 
القمـح العاملـي، بمجمـوع 1.47 مليـار 
دوالر، ويبلغ حجم االسـتهالك السـنوي 
للقمـح يف الجزائـر 10.8 ماليني طن.ويف 
املرتبـة الثالثـة املغـرب، الـذي يسـتورد 
%2.05 مـن صـادرات القمـح العاملـي، 
بنحـو مليـار دوالر سـنويا، ويبلغ حجم 
االستهالك السـنوي من القمح يف املغرب 
10.4 ماليـني طن.ثـم هنـاك اليمن الذي 

يسـتورد %2.3 من مجمـوع الصادرات 
بنسـبة  والسـعودية  للقمـح،  العامليـة 
%1.6، والسودان %1.ويف املجموع، فإن 
الدول العربيـة تحتكر وحدها نحو 25% 
مـن صادرات القمـح العاملية؛ مما يظهر 
حجـم االعتمـاد عىل االسـترياد للحصول 
عـىل القمح.وتحصل مـرص عىل 54.5% 
مـن حاجتهـا مـن القمـح من روسـيا، 
وتستورد %14.7 من حاجتها من القمح 
من أوكرانيا، وهذا يعني أن مرص تحصل 

عـىل %70 ممـا تحتاجه مـن القمح من 
البلدين.أما املغرب، فإنه يعتمد عىل القمح 
الرويس لتوفـري %10.5 من القمح، ومن 
أوكرانيـا بنسـبة %19.5؛ يعنـي تقريبا 
ثلث حاجة املغرب من القمح يتم توفريها 
من روسيا وأوكرانيا.أما السودان فيعتمد 
وبشـكل كبري جـدا عىل القمـح الرويس، 
ويسـتورد نحو %46 من روسيا وحدها، 
يف حني ال يسـتورد القمـح األوكراني.أما 
اليمـن، فيحصـل عىل القمح من روسـيا 

بنسبة %31، ومن أوكرانيا بنسبة 6.8%، 
يعني أكثر من ثلث سلة اليمن من القمح 
يأتـي مـن هذيـن البلدين.وتعتمد تونس 
وبشـكل كبـري عـىل القمـح األوكرانـي، 
ويشكل نحو النصف (%48) من واردات 
تونس من القمح، يف حني تسـتورد نسبة 
ضعيفة من روسـيا (%3.97).أما األردن 
فال يعتمد عىل القمـح الرويس، يف املقابل 
يسـتورد %11 من حاجته مـن أوكرانيا، 
ويحصل عـىل %86 مـن رومانيا.وحتى 
اآلن لم تتأثر واردات القمح الرويس، إال أن 
األسعار سـتتأثر بالحرب الحاصلة حاليا 
يف أوكرانيـا، خاصة مع تزايـد العقوبات 
الغربية عىل روسيا، األمر الذي قد يفرض 
املزيد من القيود عـىل العالقات التجارية 
معها.وتعـد مـرص أكثـر دولـة يف العالم 
اسـتريادا للقمح الرويس بنسـبة 31.3% 
مـن مجمـوع الصـادرات الروسـية من 
القمـح، أي نحو الثلث من القمح الرويس 
املوجـه للتصديـر تحصل عليـه مرص.ثم 
تأتي بقية الدول العربية، مثل اليمن التي 
تستورد نحو %4 من مجموع الصادرات 
الروسية، ثم هناك السودان بنسبة 2.5%، 
واملغـرب بنحو %1.1، واإلمارات بنسـبة 
%1.8. وعمومـا تحتكـر الـدول العربية 
%42 من القمح الرويس.مرص أكرب دولة 
مستوردة للقمح األوكراني بنسبة 22%، 
ثم تونس بنسبة %6.3، ثم املغرب بنسبة 
%5.7 من مجمـوع الصادرات األوكرانية 

من القمح.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
أعلنْت أمانة بغداد عن قطع مؤقت لجرس الجمهورية 
تلقته  بيان،  يف  األمانة  الصيانة.وقالت  لغرض 
«الزوراء»: إن «فرق األمانة ستقوم بصيانة مقرتبات 
جرس الجمهورية ومعالجة مناطق الزحف املترضرة 
من جهة وزارة التخطيط قبل رمبة الصعود باتجاه 
ان  إىل  األمانة  وبالعكس».وأشارت  التحرير  ساحة 
«املبارشة بالعمل بدأت بعد السابعة من مساء امس 
الثالثاء بينما سيكون قطعاً جزئياً للطريق». يشار 
اىل ان جرس الجمهورية يربط ساحة التحرير مركز 
يف  ونفذ  الخرضاء،  واملنطقة  الكرخ  بمنطقة  بغداد 

خمسينيات القرن املايض.

@…�”@Â‹»m@ÜaáÃi@Ú„bflc
@ÚÌäÏË‡ßa@ãèu

@—€c@ıb‰ji@o«ãí@ÚflÏÿ®a@ZÔ‡√bÿ€a
fiÎá€a@…fl@pbÓ”b–m¸bi@Úÿè‡nflÎ@Úéäáfl

@ç–‘ÌÎ@Ú˜æa@çuby@ãèÿÌ@o„ãi@‚bÇ
›Ófl5‹€@paä¸ÎÜ@106@∂g

@bÓ”aã«@223@Z@@@@@@@@@Ä€@ÚÓuäb©a
Ô8ä@›ÿìi@aá‰€Ïi@aÏ‹ÇÜ

@Ú«b‰æa@∂a@fiÏñÏ€a@Z@@@@@@@@@@Ä€@Úzó€a
@ÚöÎã–æa@ÜÏÓ‘€a@›Ó‹‘m@|ÓnÓé@ÚÓ»‡n1a

@Ôznœ@ÚflÏÿ®@Ú‘r€a@|‰∫@=Ó‹€a@laÏ‰€a@ê‹™
ÚjÓiá€a@ÚflÏÿy@Âfl@¸ái@bÀbíbi
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 @ÚÌäÏnéÜ@‚á»i@Ôõ‘m@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆã€@|Óí6€a@lbi@|nœ@ÒÜb«g

@ÊÏubn±¸@ÊÏÓ”aã»€a@ZÊÜä¸a@¿@÷aã»€a@7–é
Úÿ‹‡æa@∂a@·:ÏñÎ@á‰«@PCR@∂a

بغداد/ الزوراء:

قضِت املحكمة االتحادية العليا، امس 

الثالثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب 

الرتشـيح ملنصب رئيـس الجمهورية 

ملرة ثانية.وذكـرت املحكمة االتحادية 

تلقتـه  بيـان  يف  جلسـتها  يف  العليـا 

«الزوراء» انه «ال يوجد نص دستوري 

او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب 

صالحيـة اعـادة فتـح باب الرتشـح 

الجمهورية».وأشـارت  رئيس  ملنصب 

اىل انه «يجوز إعادة فتح باب الرتشيح 

مجـدداً ملنصـب رئيـس الجمهوريـة 

لكـن بقرار من مجلـس النواب وليس 

من رئاسـة املجلس».وكانت املحكمة 

االتحاديـة العليـا، قـد عقـدت امس 

للنظـر يف دعـوى  الثالثـاء جلسـتها 

الطعن بفتح الرتشـيح ملنصب رئيس 

الجمهورية.وذكر بيان ملجلس القضاء 

األعىل تلقته «الـزوراء»: أن «املحكمة 

االتحادية العليا عقدت جلستها للنظر 

بدعوى الطعن بفتح الرتشـح ملنصب 

رئيس الجمهورية مرة أخرى».وكانت 

املحكمـة االتحاديـة العليـا، قد أجلت 

البت بدعوى إعادة فتح باب الرتشيح 

ملنصب رئيـس الجمهوريـة، إىل امس 

الثالثاء.

 عمان/متابعة الزوراء:  
االردن حيـدر  يف  العـراق  اعلـن سـفري 
منصـور هـادي، امـس الثالثـاء، قرارا 
جديـداً فحـص PCR الخـاص بفريوس 
كورونا.وقال هادي يف تغريدة عىل تويرت 
تابعتهـا «الزوراء»، انه : «بدءاً من اليوم 
فأن جميع  العراقيني من املقيمني وغري 

املقيمني يف االردن اليحتاجون اىل فحص 
PCR الخـاص بكورونـا عنـد وصولهم 
اىل اململكـة عـرب املعابر الجويـة والربية 
والبحرية». وشدد بـ «رضورة االستمرار 
 Gateway to) بالتسـجيل عـىل منصـة
Jordan) للحصول عىل (QR Code) قبل 

السفر».

@bÓ„aã◊Îc@¿@ÚÓéÎã€a@paÏ‘€a@läbÆ@Â€@ZÊÏè„ÏuÎ@biÎäÎc@¿@‚˝è€a@ãflÜ@ÂmÏi@ZÏmb‰€a
fibn‘€a@—”Ï€@bÓéÎä@Ï«ám@Â�‰íaÎÎ@NNÎÏ‰€a@Ú”äÏi@Å�Ï‹Ì@“Îãœ¸

املعلمني  اىل  التربيكات  وأعطر  التهاني  باحر  «الزوراء»  صحيفة  تحرير  ارسة  تتقدم 
بمناسبة «عيد املعلم» .

ويف هذا اليوم العظيم تستذكر «الزوراء» قول الشاعر احمد شوقي بحق املعلم:
ــــِه التبجيـال           كـاَد املعلُّم أن يكــــــوَن رسوال  ُقـْم للمعلِّم َوفِّ
أعلمَت أرشَف أو أجلَّ من الذي           يبني وينشُئ أنفـــــساً وعـقوال

بالعلم واملعرفة والخربات، وال ينتظر رد  الذي يمدهم  املعلم هو مربي األجيال،   نعم... 
الجميل من أحد، يكفيه فقط أن ال يضيع تعبه. وعيد املعلم يوم ينتظره الطالب ليعربوا 

عن مدى إحرتامهم وتقديرهم ملعلمهم.
ايها املعلم ..منك تعلمنا أن للنجاح أرسار، وأن املستحيل يتحقق، واألفكار امللهمة تحتاج 

إىل من يغرسها بعقول الطلبة.
إجالل  ووقفة  مخلص...  معلم  بكل  لنا  وهنيئاً  يومك،  يف  بمهنتك  املعلم  أيها  لك  هنيئاً 

وتقدير واحرتام  لصانعي األجيال يف يومهم العظيم.

ÍáÓ»i@C·‹»æaD@¯‰Ëm@ıaäÎç€a
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الزوراء/ حسني فالح:
عن  النيابية  الصدرية  الكتلة  كشفِت 
من  النواب  مجلس  رئاسة  مطالبة 
تثبيت  واملستقلني  واالحزاب  الكتل 
تخصصات نوابها من اجل ترشيحهم 
النيابية،  اللجان  واعضاء  لرئاسة 
نيابية  لجان  لتشكيل  السعي  مؤكدة 
محلل  رجح  فيما  ومهنية،  قوية 
سيايس توصل القوى الكردية التفاق 

بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
الصدرية  الكتلة  عن  النائب  وقال 
حديث  يف  الغانمي  عيل  حسني 
تسمية  تأجيل  تم  انه  لـ“الزوراء“: 
جلسة  يف  النيابية  اللجان  أعضاء 
االثنني املايض، فطلبت رئاسة مجلس 

النواب من الكتل واالحزاب واملستقلني 
تثبيت رغبات وتخصصات نوابها لكي 
يتم ترشيحهم اىل اللجان النيابية كل 
ان هناك  اىل  حسب اختصاصه، الفتا 
مساعي بان تكون اللجان النيابية يف 
الدورة الربملانية الحالية قوية ومهنية 
بصورة  الترشيعي  دورها  تاخذ  لكي 

صحيحة.
معينة  معايري  هناك  ان  واضاف: 
توزيع  خاللها  من  سيتم  ومحددة 
فسيتم  النيابية،  اللجان  عىل  النواب 
ويف  مجموعات  شكل  عىل  تقسيمهم 
كل مجموعة 10 نواب او اكثر او اقل 
عىل  اللجان  بني  يتوزعون  ثم  ومن 

.( A-B-C ) شكل

السيايس  املحلل  قال  اخر،  من جانب 
احمد الباوي، لـ“الزوراء“: ان القوى 
الكردية قد تتوافق فيما بينها بشأن 
اىل  الفتا  الجمهورية،  رئيس  منصب 
واالتفاق  األطراف  بني  املشاورات  ان 
االنسداد  ينهي  قد  واحد  مرشح  عىل 
منصب  وأزمة  الحاصل  السيايس 

رئيس الجمهورية.
الطرفني  دخل  حال  يف  انه  واضاف: 
إجراء  يف  واالتحاد  الديمقراطي 
بمرشح  لنا  يخرجون  قد  مشاورات 
قد  التشاورات  أن  إىل  الفتاً  واحد، 

تنتهي بالتسوية بني الطرفني.
منصب  حسم  رضورة  عىل  وشدد 
وقت  اقرب  يف  الجمهورية  رئيس 

لكي يتسنى للكتل السياسية ترشيح 
تشكيل  يف  واالرساع  وزراء  رئيس 
تشكيل  تعطيل  ان  مؤكدا  الحكومة، 
واقع  عىل  سلبا  ينعكس  الحكومة 
يف  االقتصادي  والوضع  الخدمات 

البلد.
اول  صوت  قد  النواب  مجلس  وكان 
نيابية  لجنة   25 عىل  االثنني  امس 
استضافة  شهدت  جلسة  يف  دائمة 
وزير املالية عيل عالوي حول موضوع 
رفع سعر رصف الدوالر مقابل الدينار 

وتداعياته عىل املواطن العراقي.
جلسة  يف  النواب،  مجلس  صوت  كما 
لجنة  تشكيل  عىل  املايض  االثنني 
الزاميل  حاكم  االول  النائب  برئاسة 

لتعديل مهمات اللجان.
وقالت الدائرة االعالمية يف بيان تلقته 
”الزوراء“: ان ”مجلس النواب صوت 
مهمات  لتعديل  لجنة  تشكيل  عىل 

اللجان يف النظام الداخيل“.
واضافت ان ”اللجنة ستكون برئاسة 
النواب  مجلس  لرئيس  االول  النائب 
حاكم الزاميل وعضوية كل من النائب 
حسن الكعبي وفالح الساري ومحمد 

تميم وفيان صربي“.
مجلس  رئيس  أعلن  سابق  وقت  ويف 
تحديد  الحلبويس،  محمد  النواب 
رئيس  النتخاب  املقبلة  الجلسة 
اللجان  عىل  والتصويت  الجمهورية 

النيابية.

الزوراء/ خاص:
 223 دخول  الخارجية  وزارة  أعلنْت 
توخياً  رسمي  بشكل  بولندا  اىل  عراقيا 
اوكرانيا،  يف  التصعيد  جراء  لسالمتهم 
وجود  اىل  املتحدة  االمم  اشارت  فيما 
ألف  و660  أوكرانيا  داخل  نازح  مليون 

الجئ يف دول الجوار خالل 6 أيام.
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
احمد الصحاف يف حديث لـ“الزوراء“: إن 
أعداداً من العراقيني نزحت من اوكرانيا، 
ووصلت إىل سفارات العراق يف هنغاريا، 
الفتا  عائلتهم،  رفقة  ورومانيا،  بولندا، 

اىل ان 223 عراقيا وصلوا عرب الحدود مع 
بولندا، ودخلوا بشكل رسمي اىل وارشو 
يف  التصعيد  جراء  لسالمتهم  توخياً 
اوكرانيا.وأضاف الصحاف أن السفارات 
العراقية تقدم الدعم االنساني والقنصيل 
ذلك،  غضون  ملساعدتهم.يف  الالزمني 

السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  أفادت 
لشؤون الالجئني بأن أكثر من 660 ألف 
شخص فروا من الغزو الرويس ألوكرانيا، 
ولجأوا إىل الدول املجاورة، يف حني قالت 
داخل  النازحني  عدد  إن  أممية  مسؤولة 
شخص.وقالت  مليون  بلغ  أوكرانيا 

مانتو،  املفوضية، شابيا  باسم  الناطقة 
”ثمة  جنيف:  يف  صحفي  مؤتمر  خالل 
من  فروا  شخص  ألف   660 من  أكثر 
أوكرانيا ولجأوا إىل الدول املجاورة خالل 
األيام الستة األخرية فقط، واألعداد ترتفع 
”هناك  أن  مطرد“.وأوضحت  بشكل 

تقارير تفيد بانتظار الناس ما يصل إىل 
بينما  بولندا،  أجل دخول  60 ساعة من 
تصل الطوابري عىل الحدود الرومانية ملا 
مسؤولة  كيلومرتا“.وقالت   20 إىل  يصل 
ليندوم  كارويلنا  ألوكرانيا،  املفوضية 
للحكومة  صحفي  مؤتمر  خالل  بيلينغ، 

عىل  لالهتمام  تركيز  ”ثمة  السويدية: 
الذين فروا إىل البلدان املجاورة، لكن من 
املهم أيضا التذكري بأن غالبية املترضرين 
عدد  لدينا  ليس  أوكرانيا.  يف  موجودون 
لكننا  داخليا،  النازحني  عدد  دقيق حول 

نقدر عددهم بمليون شخص تقريبا“.

الزوراء/مصطفى فليح: 
زيادة  ان  الصحة  وزارة  اكدْت 
اعداد امللقحني والوصول اىل املناعة 
تقليل  امكانية  سيتيح  املجتمعية 
اسوة  املفروضة  القيود  بعض 
ان  اىل  اشارت  فيما  الدول  ببعض 
طور  يف  الرابعة  الجرعة  اعطاء 
بهذا  قرار  اي  يصدر  ولم  الدراسة 

الشأن.
الطبي  الفريق  عضو  وقالت 
يف  حسن،  فالح  ربى  واالعالمي، 
”هناك  ان  ”الزوراء“:  لـ  حديث 
تراجع يف اعداد االصابات عن الفرتة 
الوفيات  باعداد  وتراجع  املاضية 
وزيادة يف نسب الشفاء مع تراجع 
من  ”كان  الفتة  امللقحني“،  باعداد 
املفرتض استغالل هذه الفرتة وقلة 
تلقيح  يتم  حتى  االصابات  اعداد 

اكرب عدد ممكن من املواطنيني“.  
املناعة  اىل  ”وصولنا  ان  وبينت 
امكانية  لنا  سيتيح  املجتمعية 
ببقية  اسوة  القيود  بعض  تقليل 
الدول االخرى التي قللت من القيود 
املفروضة عىل مواطنيها مع وصول 
 ”  70% من  اكثر  اىل  التلقيح  نسب 

املناعة  اىل  الوصولة   ” ان  مضيفة 
ظهور  من  سيقلل  املجتمعية 
موجات جديدة  تكون اشد واخطر 

من سابقتها“ .
امللقحني   اعداد    ” ان  اىل  واشارت   
ماليني   9 من  اكثر  تقريبا  بلغت 
نسبة  فبلغت  ملقح،  الف  و800 
من   اكثر  االوىل  للجرعة  التلقيح 
وصلت  الثانية   الجرعة  اما   33%
عىل  اقبال  وهناك   23% اىل  تقريبا 
عام  وبشكل  الثالثة  الجرعة  اخذ 
لكن  اللقاح  تلقي  عىل  اقبال  هناك 
ليس باملستوى املطلوب ونحتاج اىل 

زيادة اعداد امللقحني“. 
 اما بخصوص االخبار املتداولة عن 
ان  حسن  اوضحت  الرابعة  الجرعة 
”هذا املوضوع قيد الدراسة واىل االن 
لم تصدر اي تعليمات باعطاء جرعة 
االستشارية  اللجان  قبل  من  رابعة 
والعلمية واذا صدرت قرارات جديدة 
فسيتم  اخرى،   جرعة  بخصوص 

العمل بها“. 
ان  اكدت  االطفال  تطعيم  وعن 
 12 سن  من  املشمولني  ”االطفال 

سنة فما فوق“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 
فيما توقعت تصاعداً للغبار وحدوث عواصف ترابية غدا الخميس.وقال بيان للهيئة، 
يف  غائماً  واحياناً  جزئياً  غائماً  األربعاء سيكون  اليوم  إن ”طقس  ”الزوراء“:  تلقته 
املنطقتني الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس املنطقة الشمالية غائما جزئيا 
اقسامها  يف  خاصة  الشدة  متوسطة  اىل  خفيفة  مطر  زخات  تساقط  مع  غائم  اىل 
اإلقسام  يف  قليالً  فسرتتفع  الحرارة  درجات  اما  احيانا،  رعدية  تكون  الشمالية 
الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق يف القسم الشمايل من البالد“.
واضاف البيان أن ”طقس يوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع 
تصاعد الغبار يف اماكن متعددة وحدوث عواصف ترابية يف بعض االماكن يف املنطقة 
مع  غائم  اىل  جزئيا  غائما  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما  الوسطى، 
تساقط زخات مطر خفيفة اىل متوسطة الشدة خاصة يف اقسامها الشمالية تكون 
غائماً  واحياناً  جزئياً  غائماً  الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون  فيما  احيانا،  رعدية 
مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار يف اماكن متعددة 
البالد“.وتابع  بعموم  قليالً  فسرتتفع  الحرارة  درجات  اما  ترابية،  عواصف  وحدوث 
املنطقة  الغيوم وغبار خفيف يف  الجمعة سيكون صحوا مع بعض  أن ”طقس يوم 
الوسطى، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائما جزئيا احيانا غائما مع 
تساقط امطار خفيفة اىل متوسطة الشدة خاصة يف اقسامها الشمالية تكون رعدية 
ودرجات  الغيوم،  بعض  مع  صحوا  الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون  فيما  احيانا، 

الحرارة ستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق بعموم البالد ”.

الخاص ملناقصة تحميل  للعمل  لتقديم عطاءاتهم  الخربة  املؤهلني وذوي  العطاءات  الغذائية االعالن ملقدمي  املواد  لتجارة  العامة  ١- يرس الرشكة 
وتفريغ املواد الغذائية يف محافظة بابل.

املواد  وتفريغ  (تحميل  الخدمات  لتنفيذ  منها  استخدام جزء  وينوي  االتحادية  املوازنة  املالية ضمن  التخصيصات  اعاله)  (الرشكة  لدى  تتوفر   -٢
الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة).

٣- بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل مدير القسم القانوني /الطابق الثاني/
البالغة  املسرتدة  غري  للوثائق  البيع  قيمة  دفع  وبعد  الكهرباء  وزارة  -مجاور  النقابات  شارع  املنصور-   / الغذائية  املواد  لتجارة  العامة  الرشكة 

(٦٠٠,٠٠٠) ستمائة الف دينار بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
٤- تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعالمات) قبل الساعة ( ١٢ ) الثانية عرش ظهرا بتوقيت 
او ممثليهم  العطاءات  العطاءات بحضور مقدمي  فتح  املتأخرة وسيتم  العطاءات  ترفض  املصادف ٢٠٢٢/٣/٣١ وسوف  (الخميس)  ليوم  بغداد 
الراغبني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح يف يوم (الخميس) املصادف ٢٠٢٢/٣/٣١ (بعد الساعة ١٢ الثانية عرش ظهرا) يجب ان تتضمن 
العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي) بمبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار 

عراقي كتأمينات اولية نافذة ملدة العطاء البالغة (٩٠) تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة .
أسعار الكلفة التخمينية

املهندسة
ملى هاشم حسني
املدير العام وكالة

ترفق الوثائق التالية:-
١- وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه.

٢- كتاب عدم املمانعة لالشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام ٢٠٢٢.
٣- هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة.

٤- الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة.
٥- االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية.
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وزارة  تشكيالت  احدى  الزراعية  البحوث  دائرة  تعلن 
الزراعة، عن وجود مناقصة تجهيز اكياس بذور الحنطة 
الحنطة  ملحصول  العليا  الرتب  بذور  اكثار  لربنامج 
مصنوعة من poly coated paper وحسب املواصفات 
الف كيس، فعىل الرشكات ذات  املطلوب وبكمية مائة 
الدائرة  مقر  مراجعة  املشاركة  يف  الراغبة  االختصاص 
شعبة العقود الستالم املواصفات والنموذج مقابل مبلغ 
(٢٠٠٠٠٠) غري قابل للرد عىل ان يتم تسليم العطاءات 
املوافق  االحد  يوم  ظهراً  عرش  الثانية  الساعة  لغاية 

.٢٠٢٢/٣/١٣
املدير العام

إعالن
حضورك  اقتىض  مهدي)  صالح  (زمن  الرشيك  اىل   
اقرارك  لتثبيت  وذلك  النجف  يف  االسكان  صندوق  اىل 
عبد  مجدي  (انعام  رشيكك  قيام  عىل  باملوافقة 
القطعة  يف  املشاعة  حصته  عىل  بالبناء  الكاظم) 
املرقمة ٣٣٣٧٩\٣ مقاطعة ٤ حي ميسان حدود بلدية 
االسكان وخالل مدة  النجف، ولغرض تسليفه قرض 
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن، وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

إعالن
حضورك  اقتىض  حسني)  عويز  (احمد  الرشيك  اىل   
اقرارك  لتثبيت  وذلك  النجف  يف  االسكان  صندوق  اىل 
عبد  الخالق  عبد  (حيدر  رشيكك  قيام  عىل  باملوافقة 
الزهره) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
بلدية  حدود  ميسان  حي   ٤ مقاطعة   ١٤٢٨٧\٣)
االسكان وخالل مدة  النجف، ولغرض تسليفه قرض 
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن، وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.
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بغداد/ الزوراء:
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  َهنأ 
عيد  بمناسبة  واملعلمني  املعلمات  الثالثاء،  امس 
واألسمى  األرقى  النموذج  فهم  أن  مؤكداً  املعلم، 
ُيحتذى  الذي  النموذج  وهم  والتضحية،  للعطاء 
به، وفيما اشار اىل ان الحكومة رشعت ببناء ألف 
دعا  الدول،  مع  باالتفاقيات  ومتمسكة  مدرسة 
القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية تتمكن من 

تقديم الخدمات.
االعتيادية ملجلس  الجلسة  الكاظمي خالل  وقال 
إن  ”الزوراء“:  تلقته  ملكتبه  بيان  حسب  الوزراء 
صناعة  من  يتجزّأ  ال  جزٌء  واملعلمني  ”املعلمات 
هوّيتنا الوطنّية وإذا كان أبناؤنا واألجيال املقبلة 
هم  واملعلمات  املعلمني  فإن  أعناقنا،  يف  أمانة 

أصحاب هذه األمانة، واملؤتمنون عليها“.
لدورهم  بالرسل  ُشّبهوا  ”املعلمني  أن  وأضاف 
الكبري والعظيم يف بناء املجتمعات، وهذا يدعونا 
إىل أن نبادلهم العطاء والتضحية باملحبة واالحرتام 
قدر  عىل  لنكون  احتياجاتهم  كامل  وتوفري 
وأبنائنا  أّوالً،  املعلمني  تجاه  والتحدي،  املسؤولية 
ثانياً“، مؤكداً أن ”القطاع التعليمي، كالقطاعات 
األخرى، عانى ما عاناه، وهناك من أراده قطاعاً 
فاسداً، لكن الروح الوطنّية واملسؤولّية اإلنسانّية 

لرشيحة واسعة من معلّمينا رفضت ذلك“.
الحكومة  هذه  يف  ”رشعنا  الكاظمي:  وتابع 
الصينّية،  االتفاقّية  ضمن  مدرسة،   1000 ببناء 
تحّملت  الحكومة  أن  األّول:  معنيان:  األمر  ولهذا 
يف  األساسّية  وظيفتها  رغم  كاملًة،  املسؤولّية 

املرحلة االنتقالّية.. كانت املهمة إجراء انتخابات 
تحّملنا  أيضاً  لكننا  أنجزناها،  مبكرة،  ترشيعية 
القطاعات  مختلف  يف  كاملة  مسؤولياتنا 

الحيوّية“.
اتفاقّية  بكل  متمّسكة  ”الحكومة  أن  اىل  ولفت 

صالح  يف  تصب  دولة  أي  مع  تفاهم  مذكرة  أو 
وأن  به  والنهوض  العراق  بناء  أجل  من  العراق 
عىل  توجب  حساسة  بظروف  يمر  اليوم  العراق 
للميض  الجهود  تكثيف  السياسية  القوى  جميع 
يف تشكيل حكومة فاعلة وقوية يف خدمة املواطن 

والبلد“.
وأشار: ”أجدد دعوتي للقوى السياسية الوطنية 
إىل أن تكون عىل قدر املسؤولية يف تشكيل حكومة 
قوية وفاعلة تتمكن من تقديم الخدمات لشعبنا، 

وتحريك عجلة النمو االقتصادي يف البلد“.
أبطالنا  نجح  املاضية،  األيام  ”خالل  أنه  وبني 
عدد  واعتقال  قتل  يف  األمنية  القوات  بمختلف 
وهذا  اإلرهابية،  داعش  عصابات  عنارص  من 
استعادة  محاوالت  كل  إجهاض  يف  يساهم  ما 
األمنية  قواتنا  بسواعد  املهزومة  قوته  التنظيم 
مكافحة  وجهاز  البطل،  العراقي  الجيش  من 
والحشد  املشرتكة،  العمليات  وقيادة  اإلرهاب، 
األمن  جهاز  وكذلك  والبيشمركة،  الشعبي، 
الوطني واستخبارات وزارة الداخلية والصنوف 
”الواجبات  بأن  منوها  األخرى“،  البطلة 
هذه  عىل  الحفاظ  إىل  تدعونا  والتحديات 
الحقبة  يف  وتعزيزها  واستثمارها  اإلنجازات 

القادمة“.
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ليبيا/ متابعة الزوراء:

صـوْت مجلـس النواب الليبـي عىل منح 

الثقـة للتشـكيلة الوزارية التـي قدمها 

رئيس الحكومة املكلف فتحي باشـاغا، 

لتكـون بديلة لحكومة الوحـدة الوطنية 

برئاسـة عبـد الحميد الدبيبـة، إذ حازت 

الحكومـة الجديـدة عـىل 92 صوتـا من 

101 نائب حرضوا الجلسة.

وقال عقيلة صالح رئيس الربملان الليبي 

امـس الثالثـاء إن املجلـس وافـق عـىل 

حكومة جديدة برئاسـة فتحي باشاغا، 

وذلك يف تصويت بثه التلفزيون مبارشة.

وتكونـت قائمـة الحكومة التـي قدمها 

رئيس الحكومة املكلف فتحي باشـاغا، 

من 3 نـواب لرئيس الحكومة و30 وزيرا 

و8 وزراء دولة.

وتال رئيس الربملان عقيلة صالح تشكيل 

الحكومة املقرتحة، وصـوت النواب عىل 

منح الثقة لها، فأكد صالح أن ”الحكومة 

نالت ثقة مجلس النواب بـ92 صوتا من 

مجموع 101 نائب حرضوا جلسـة منح 

الثقة.

وتأتـي هذه الخطوة يف وقـت أعلنت فيه 

الحكومة االنتقالية برئاسـة عبد الحميد 

الدبيبـة إنهـا لن تسـلم السـلطة إىل أي 

حكومة إال بعد إجراء انتخابات، ما ينذر 

بأزمة يف البالد خالل الفرتة املقبلة.

ويف 10 فرباير/ شـباط الجـاري، صوت 

مجلـس النـواب الليبـي باإلجمـاع عىل 

اختيـار فتحي باشـاغا، وزيـر الداخلية 

يف حكومـة الوفـاق الوطنـي السـابقة، 

لتشـكيل الحكومة الجديدة، بعد سـحب 

الثقـة من حكومة الدبيبـة، إال أن األخري 

أكـد أنه لن يسـلم السـلطة إال لحكومة 

منتخبة.

وكان املكتـب اإلعالمـي لباشـاغا، أعلن 

يـوم 24 فرباير، عن جاهزية التشـكيلة 

الحكومية وإحالتها ملجلس النواب.

ويف 10 فرباير كلـف مجلس نواب طربق 

باشـاغا وهـو وزيـر الداخلية السـابق، 

بتشكيل حكومة جديدة.

وحتـى اآلن لم يتـم االتفاق عـىل تاريخ 

جديـد إلجـراء انتخابـات يف البـالد، بعد 

فشـل إجرائهـا يف 24 ديسـمرب/كانون 

األول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد 

خارطة طريق تتضمن إجراء االنتخابات 

يف مـدة ال تتجاوز 14 شـهرًا مـن تاريخ 

التعديل الدستوري.

وتعانـي ليبيا حالة من عدم االسـتقرار، 

يف ظل عدم توحيد املؤسسـة العسـكرية 

واملناصـب السـيادية يف البـالد، وتـوايل 

املراحـل االنتقالية، واسـتمرار حالة من 

الفراغ السيايس عموماً بسبب الخالفات 

بني األطراف الداخلية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـفْت وثائق رسيـة أن رشكة االتصاالت 
العمالقة قد تكون دفعت رشـاوى لتنظيم 
داعـش من أجل مواصلة بيع خدماتها بعد 
أن سيطر املسـلحون عىل أجزاء كبرية من 

العراق، بحسب صحيفة الغارديان.
وأكـدت تحقيقـات داخـل الرشكـة وجود 
مخالفات أخرى تتمثل يف دفع  ”الرشـاوى 
واالختـالس“  ”االحتيـال  و  والعمـوالت“ 
واسـتخدام طرق التهريب لتجاوز سلطات 

الجمارك العراقية الرسمية. 
كمـا وجـدت التحقيقـات أن الرشكـة قد 
عرّضت مقاوليهـا للخطر واالختطاف من 

قبل املسلحني.
باإلضافـة إىل النتائـج املتعلقة باملدفوعات 
كشـفت  داعـش،  لتنظيـم  املزعومـة 
الرشكـة  بـأن  مزاعـم  عـن  التحقيقـات 
متورطة يف الفساد فيما ال يقل عن 10 دول 

عرب أربع قارات.
قد يشـري ذلك إىل وجود نمط من املخالفات 
من قبل إريكسون أوسع بكثري مما اعرتف 
بـه عمالق االتصـاالت علًنا يف عـام 2019، 
عندما أبرمت تسـوية بقيمـة مليار دوالر 

مع وزارة العدل األمريكية.
توظف رشكة إريكسـون، التي يقع مقرها 
الرئيس يف سـتوكهولم، 100 ألف شـخص 
وتبيـع معدات اتصـاالت يف 180 دولة. كما 
تلعـب دوًرا رائـًدا يف تطويـر الجيـل التايل 
من تقنية الهاتف املحمـول 5G  يف اململكة 

املتحدة.
سـهم  سـعر  انخفـض  أسـبوعني،  قبـل 
إريكسون بنسـبة ٪14 عندما اكتشفت أن 
وسـائل إعالمية حصلت عىل تقارير رسية 
عـن تحقيقات داخـل الرشكـة، وأصدرت 
بياًنـا عاًما تقـر فيه بارتـكاب ”انتهاكات 
خطـرية لقواعـد االمتثـال“ يف العـراق بني 

عامي 2011 و2019.
منـذ ذلك الحـني، كانت رشكـة االتصاالت 
تستعد للكشـف الكامل عن التقارير، التي 
تـم ترسيبها إىل االتحاد الـدويل للصحفيني 
االسـتقصائيني (ICIJ) الذي شـاركها بعد 
ذلك مع رشكاء اإلعالم بما يف ذلك واشنطن 

بوست والغارديان.

وخلـص املحققـون إىل أنـه مـن املحتمـل 
الجنسـيات  متعـددة  الرشكـة  تكـون  أن 
متورطـة يف توجيـه الرشـاوى إىل تنظيـم 
داعش للسـماح بنقل منتجاتها عرب أجزاء 
مـن العراق بعد سـيطرة التنظيم اإلرهابي 

عليها.
ووفًقا للمحققني، تم سـداد هذه الرشاوى 
من خالل صندوق يديره متعاقدون يعملون 

يف الرشكة.
وأقـرت الرشكـة يف بيـان أن موظفيها قد 
ارتكبوا انتهاكات ”خطرية“ يف العراق منها 

عدم دفع الرضائب بني 2011 و2019.
وقال التقرير: ”عـىل الرغم من عدم وجود 
تأكيد قاطع بشـأن الرشـوة أو مدفوعات 

التسهيالت أو التمويل غري املرشوع املحتمل 
لإلرهاب، إال أن هناك أدلة مثل رسائل الربيد 
اإللكرتونـي تشـري إىل تجاوز غـري قانوني 
للجمارك واملرور عرب املناطق التي يسيطر 

عليها تنظيم داعش يف العراق“.
وأكدوا أنه ال يوجد دليل عىل تورط موظفي 
إريكسـون بشـكل مبارش يف أي مدفوعات 

لتنظيم داعش.
وبحسـب الوثائـق املرسبـة، بلغـت قيمة 
املدفوعـات املشـبوهة يف العـراق للرشكـة 
نحـو 37 مليون دوالر، باإلضافة إىل إعطاء 

املسؤولني هدايا وإجازات.
وذكرت إريكسـون أنها نرشت البيان ألنها 
”ملتزمة بالشـفافية“. ومـع ذلك، رفضت 
رشكـة االتصـاالت العمالقـة اإلجابـة عن 

أسئلة متعددة من الصحف.
كما اعرتفت الرشكـة بأنها دفعت عرشات 
املاليني مـن الدوالرات يف معامالت فاسـدة 
مـن خـالل الصناديق الوهميـة بني عامي 
2000 و2016 يف خمس دول هي: جيبوتي 

والصني وفيتنام وإندونيسيا والكويت.
لكن الوثائق املرسبة ترسد أدلة عىل مزاعم 
فسـاد وسوء ترصف يف 10 دول أخرى عىل 

مدى العقد املايض.
يف لبنـان، ُيزعـم أن الرشكـة اسـتخدمت 
صندوًقـا طفيًفـا لتقديم الهدايـا والرتفيه 
والضيافة لبعض الشـخصيات. كما دفعت 

دفع رشاوى يف البحرين وأنغوال.
املصدر: الحرة عراق
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بغداد/ الزوراء:

اتهم األمني العام لحلف شمال األطليس 

(ناتو) ينس ستولتنربغ، الرئيس الرويس 

فالديمـري بوتن، بأنه ”دمر السـالم“ يف 

أوروبـا، وفيمـا وقال الفـروف يف كلمة 

بمؤتمـر نزع األسـلحة: ”نتخـذ جميع 

اإلجراءات املمكنة ملنع ظهور األسـلحة 

النووية يف أوكرانيا“،  اكد  رئيس الوزراء 

الربيطانـي بوريس جونسـون ان بالده 

لن تحارب القوات الروسـية يف أوكرانيا 

وال تستطيع فرض حظر جوي فوقها، 

يف حـني دعا وزير الخارجيـة األمريكي 

أنتوني بلينكن روسـيا إىل وقف العملية 

العسكرية يف أوكرانيا دون رشوط.  

مؤتمـر  خـالل  سـتولتنربغ  وأوضـح 

صحفـي يف بولنـدا، امـس الثالثـاء، أن 

”بوتن دمر السـالم يف أوروبـا، والحلف 

يديـن العـدوان الوحـيش وغـري املـربر 

عىل أوكرانيا“، متهما بيالروسـيا أيضا 

بالسماح بذلك.

وأضاف أمني عام الناتو الذي كان برفقة 

الرئيس البولندي اندريي دودا: ”التزامنا 

باملادة 5، بند دفاعنا الجماعي (الهجوم 

عـىل دولـة عضـو يعتـرب هجومـا عىل 

جميع أعضـاء حلف شـمال األطليس) 

صلـب. سـنحمي كل شـرب مـن أرايض 

حلف شمال األطليس“.

لكنـه لفـت أيضـا إىل أن حلـف شـمال 

األطليس ”ال يبحث عن نزاع مع روسيا“، 

إىل  طائـرات  أو  جنـودا  يرسـل  و“لـن 

أوكرانيا“، داعيا موسكو إىل ”االنسحاب 

من أوكرانيا فورا“.

يف غضـون ذلـك أكـد رئيـس الـوزراء 

الربيطاني بوريس جونسون أن القوات 

الربيطانية لن تقاتل القوات الروسية يف 

أوكرانيـا، وال يمكن فـرض حظر جوي 

فوقها، ألن الحرب مع موسـكو ”شيئ 

ال يمكن فعله أو تخّيله“.

ويف ترصيـح من إسـتونيا حيث نرشت 

قـال  القـوات،  مـن  املزيـد  بريطانيـا 

جونسـون: ”هـذه ليسـت أكثـر مـن 

إجـراءات دفاعيـة كانت جوهـر الناتو 

ألكثر من 70 عاما“.

واضحـا  أكـون  أن  ”أريـد  مضيفـا: 

تمامـا حول هـذه النقطة، لـن نحارب 

القوات الروسـية يف أوكرانيا ومثل هذه 

التعزيـزات موجودة بقـوة داخل حدود 

أعضاء الناتو وهو اليشء الصحيح الذي 

يجب القيام به“.

وعـن فـرض منطقة حظـر طـريان، قال 

جونسون: ”أنا مدرك تماما أنه ال يوجد ما 

يمكننا فعله، كحكومة بريطانية للمساعدة 

بالطريقة التي تريدهـا (أوكرانيا) ويجب 

أن أكون صادقا يف ذلك“.

وتابـع: ”عندمـا تتحـدث عـن منطقة 

حظـر الطريان، كمـا قلـت لـ(الرئيس 

األوكرانـي) فالديمـري زيلينسـكي عدة 

مـرات، فلألسـف ذلك يعنـي أن اململكة 

املتحدة ستشارك يف إسـقاط الطائرات 

الروسية، وستشارك يف قتال مبارش مع 

روسيا“.

وأكد أن ”هذا ال يمكن فعله أو تخيله... 

سـيكون من الصعب للغاية السـيطرة 

الـرويس  الغـزو  عـىل عواقـب ذلـك... 

ألوكرانيا محكوم عليه بالفشل“.

من جانبه دعا وزير الخارجية األمريكي 

أنتوني بلينكن روسـيا إىل وقف العملية 

رشوط،  دون  أوكرانيـا  يف  العسـكرية 

وسـحب قواتهـا الفوري مـن األرايض 

األوكرانيـة. وقـال يف كلمـة لـه أمـام 

مجلـس حقوق اإلنسـان التابـع لألمم 

املتحدة: ”يجب أن نرسـل إشـارة قوية 

وموحدة“.

وأضـاف: ”يجـب عىل الرئيـس الرويس 

فالديمـري بوتني أن يوقف هـذا الهجوم 

غري املربر دون أي رشوط، وأن يسـحب 

مـن  الفـور  عـىل  الروسـية  القـوات 

أوكرانيا“.

بـدوره اتهم وزيـر الخارجيـة الرويس 

سـريغي الفـروف، االتحـاد األوروبـي، 

بسلوكه مسار العقوبات بدال من الحوار 

مع روسيا بشأن األزمة األوكرانية.

وقـال الفـروف يف كلمـة بمؤتمـر نزع 

اإلجـراءات  ”نتخـذ جميـع  األسـلحة: 

املمكنة ملنع ظهور األسـلحة النووية يف 

أوكرانيا“.

وطالب وزير الخارجية الرويس بمغادرة 

الـدول  األمريكيـة  النوويـة  األسـلحة 

األوروبية وعودتها إىل الواليات املتحدة، 

حيث قال ”الوقت حان ملغادرة األسلحة 

النووية األمريكية من أوروبا“.

وأضاف الفروف أن ”ال تزال لدى أوكرانيا 

تكنولوجيا نووية سوفياتية وال يمكننا 

أال نستجيب لهذا الخطر“.

وقال إن ”االتحاد األوروبي اختار مسار 

العقوبات بدال من الحوار مع روسـيا“، 

مشريا إىل أن ”أوكرانيا وبدعم من الغرب 

قامـت بانتهـاكات لحقوق اإلنسـان يف 

منطقة دونباس“.

وقاطعت وفود كثرية من بينها أوكرانيا 

والـدول الغربية كلمة الفروف خالل بث 

مؤتمـر نـزع األسـلحة كلمتـه، فباتت 

القاعة شبه فارغة.

وغـادر الدبلوماسـيون القاعة عند بدء 

خطاب الفرورف املسجل مسبقا وفقما 

ذكرت ”فرانس برس“.

وكان يفرتض أن يحرض الوزير الرويس 

إىل جنيـف إال انـه ألغى مجيئـه االثنني 

بسـبب ”العقوبات املناهضة لروسـيا“ 

التي تمنعه من السـفر يف أجواء االتحاد 

األوروبي.

ومن جانبـه، أكد وزير الدفـاع الرويس 

سـريغي شـويغو، الثالثاء، بعد أسبوع 

تقريبـا عىل بـدء العمليات العسـكرية 

الروسية يف أوكرانيا، أن الهجوم الرويس 

سيتواصل ”حتى تحقيق كل أهدافه“.

وأفـاد الوزيـر خـالل مؤتمـر صحـايف 

نقلـه التلفزيون بأن ”القوات املسـلحة 

العمليـة  تنفيـذ  سـتواصل  الروسـية 

تحقيـق  حتـى  الخاصـة  العسـكرية 

مضيفـا  لهـا“،  املرسـومة  األهـداف 

أن موسـكو تهـدف إىل ”نـزع السـالح 

واجتثـاث النازيـة“ يف أوكرانيـا فضـال 

عن حماية روسيا ”من تهديد عسكري 

افتعلته الدول الغربية“.

تناقلت وسـائل إعالم روسية وأوكرانية 

أنبـاء عـن موعـد الجولـة الثانيـة من 

املفاوضـات بـني البلدين، بهـدف وقف 

العمليات العسكرية الروسية يف أوكرانيا 

املستمرة منذ الخميس.

وقالت وكالة أنباء ”تاس“ الروسية نقال 

عن وسـائل إعالم أوكرانيـة، إن الجولة 

الثانية سـتقام األربعاء، بعد األوىل التي 

جـرت اإلثنني عىل الحدود بـني أوكرانيا 

وبيالروسيا.

وكشـفت ”تـاس“ عـن بعـض رشوط 

الطرفـني من أجل وقـف القتال، وقالت 

إن روسـيا طالبـت أوكرانيـا باالعرتاف 

ولوغانسـك  دونيتسـك  بجمهوريتـي 

اللتني تدعمهما موسكو،  االنفصاليتني 

ووقف مطالبها باسـتعادة شبه جزيرة 

القرم التي تسـيطر عليها روسـيا منذ 

.2014

ويف املقابـل، اشـرتطت أوكرانيـا بوقف 

الـرويس،  الجانـب  مـن  النـار  إطـالق 

وانسحاب القوات الروسية من أراضيها 

بالكامل.

واإلثنني عقـد الجانبان جولـة أوىل من 

املحادثات، بعدما أبدت روسيا وأوكرانيا 

رغبة يف ذلك برعاية بيالروسـية، لكنها 

لـم تنجح يف وقف العمليات العسـكرية 

العنيفة، وال سيما من الجانب الرويس.

والثالثـاء قال املتحدث باسـم الكرملني 

ديميرتي بيسكوف، إن الرئيس الرويس 

فالديمري بوتن اطلع عـىل الجولة األوىل 

من املحادثات، لكن ”من السابق ألوانه 

الحكم عىل النتيجة“.

أنـه ال توجـد خطـط لعقـد  وأضـاف 

محادثـات بني بوتن ونظـريه األوكراني 

أن  مضيفـا  زيلينسـكي،  فولوديمـري 

موسـكو ما زالت تعرتف باألخري رئيسا 

ألوكرانيا.
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نيويورك/ متابعة الزوراء:

رحـَب أعضـاء مجلـس األمـن الـدويل 

بالتعاون الجاري بـني العراق والكويت 

يف البحـث عـن املفقوديـن الكويتيـني 

ورعايا الدول الثالثة. 

جـاء ذلك يف بيان صـادر عن بعثة األمم 

املتحـدة ملسـاعدة العـراق ”يونامـي“، 

تلقـت ”الـزوراء“ نسـخة منه، بشـأن 

التعاون بني العـراق والكويت يف البحث 

وتسليم مفقودي الحرب بني البلدين.

ورحب اعضاء املجلس باختتام الكويت 

لعمليـة التعرّف عـىل الرفـات البرشية 

التي تـم اسـتخراجها من السـماوة يف 

العـراق، ونقلهـا إىل الكويـت يف عامـي 

2019 و2020، مشـريين اىل أنـه ”تـم 

تحديد 59 مجموعة من الرفات عىل أنها 

لكويتيني ولرعايا دول ثالثة“. 

وذكر البيان ان ”الكويت نقلت إىل العراق 

سـت مجموعات لرفات لم تتطابق مع 

قاعدة بيانات املفقوديـن لديها“، الفتاً 

اىل تعاطـف أعضـاء مجلـس األمن مع 

أُرس املفقودين، وعن تعازيهم يف األرواح 

التي فقدت. 

وأشـاد أعضاء مجلس األمـن، باللجنة 

الدولية للصليب األحمر وباآللية الثالثية 

وببعثة األمـم املتحدة ملسـاعدة العراق 

(يونامـي) ”لدورهـم يف تيسـري تنفيذ 

القـرار 2107 (2013) لحـل القضايـا 

العالقة املتعلقـة باملفقودين الكويتيني 

ورعايا الـدول الثالثـة“، مثمنني التزام 

حكومة العراق املسـتمر بإعادة جميع 

املمتلكات الكويتية املتبقية.

وشجعوا حكومة العراق عىل ”مواصلة 

بحثهـا عـن املمتلـكات املفقـودة، وال 

سـيما تنشـيط البحث عن املحفوظات 

الوطنيـة الكويتية املفقـودة“، معربني 

عن تقديرهم لحكومة العراق ”ملا تبذله 

من جهـود للوفـاء بجميـع االلتزامات 

املتبقيـة وفقـاً لقرارات مجلـس األمن 

ذات الصلة“.

وتعلـن الحكومـة العراقيـة بـني فينة 

وأخرى عن تبادل رفات لضحايا فقدوا، 

-اإليرانيـة  العراقيـة  الحربـني  خـالل 

والعراقية - الكويتية.

 

شـباط  مـن  األول  يف  العـراق،  واعلـن 

املايض، اسـتالم أربع رفـات برشية من 

إيـران، تعود لجنود فقـدوا خالل النزاع 

املسـلح بني البلدين بني أعـوام -1980 

.1988

وبحسب بيان صادر عن اللجنة الدولية 

للصليـب األحمـر، فقد ”سـلمت إيران 

أربـع رفات برشيـة اىل العـراق، لجنود 

فقـدوا خالل النـزاع الدويل املسـلح بني 

البلدين بني أعوام -1980 1988“ جرى 

تسـليمها تحت إرشاف اللجنـة الدولية 

للصليب االحمر.

وكان ومـن بينها رفات جنـدي عراقي 

معلـوم الهوية، ويحمل قـرص الهوية 

باسـم (خالـد احمـد شـوكت)، فوقع 

الجانبان شهادة تسـليم الرفات األربع 

عند منفذ الشالمجة الحدودي يف مدينة 

البرصة جنوبي العراق.

وأكدت اللجنة الدوليـة للصليب األحمر 

يف البيان عىل اسـتمرارها بالتعاون مع 

الجهات املعنية بالعمل يف سـبيل توفري 

إجابـات لباقـي العوائـل حـول مصري 

أحبائهم.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
 اعلـن وزيـر التجارة، عـالء الجبـوري، امس 
الثالثاء، عن اكمال االسـتعدادات اللوجسـتية 
للـرشوع بتوزيـع الحصـة الثانيـة مـن مادة 
الطحني والسلة الغذائية للوجبة الثانية وخالل 

االسبوع القادم
«إدارتـي رشكتـي  الجبـوري  الوزيـر  ووجـه 
الحبـوب والتصنيـع للتنسـيق لتأمـني اطالق 
خلطات الحبـوب املخصصة للمطاحن املكلفة 
بإنتـاج الحصـة األوىل من الطحـني املخصص 
لصالـح نظـام البطاقة التموينيـة، فضال عن 
توجيـه ادارة رشكـة املـواد الغذائيـة لالنتهاء 
من اسـتكمال االستعدادات اللوجستية إلطالق 
الوجبة الثانية من السلة الغذائية (وجبة شهر 
رمضـان املبـارك االوىل) التي وجه بها السـيد 

رئيس الوزراء».
وقالت الوزارة يف بيـان لها «ان الرشكة العامة 
لتصنيـع الحبـوب تقوم حاليا بجـرد املطاحن 
التـي انجـزت طحـن مخصصها مـن الحصة 

االوىل واملبـارشة بأعمـال التنظيـف والتعفـري 
استعدادا للرشوع بإنتاج الحصة التالية، حيث 
ان أغلب مطاحن الرشكة يف بغداد واملحافظات 
نفذت اعمال الصيانة الدورية بعد االنتهاء من 

انتاج وتوزيع الوجبـة االوىل ضمن مخصصها 
لهذا العام والتي وزعت اكثر من سـبعة ماليني 
ونصـف كيس طحـني خـالل الفـرتة املاضية 
ضمـن مخصـص الوجبـة االوىل لعـام ٢٠٢٢ 

والتي أسـهمت يف انخفاض اسـعاره بالسوق 
املحلية «.

واشـار البيان اىل «ان رشكة املواد الغذائية هي 
االخرى انهت اسـتعداداتها الفنية لتسلم املواد 
املوردة لحساب السلة الغذائية يف مخازن الوزارة 
والتي ستوزع عىل جميع ابناء الشعب العراقي 
مـن املشـمولني بنظـام البطاقـة التموينيـة، 
فضال عن استمرارها بتجهيز الوجبة االوىل من 
السلة الغذائية لغرض استكمال التجهيز ولكل 

املحافظات «.
مشـريا يف الوقـت ذاته «عـن اسـتمرار الفرق 
اسـعار  لحركـة  اليوميـة  املتابعـة  الرقابيـة 
الطحني واملواد الغذائية ومتغريات السوق التي 
أرشت انخفاضا ملحوظا عن االشهر السابقة، 
فضال عن متابعتها الوكالء واملخازن يف ايصال 

املفردات اىل املواطنني بشفافية عالية».
هـذا وكان الوزيـر الجبوري قد وجـه بتكليف 
املدراء العامني لإلرشاف عىل تجهيز مواد السلة 

الغذائية والطحني يف املحافظات.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، 
امس الثالثـاء، ضبط مديـر إحدى 
مديريَّـات التنفيـذ التابعـة لوزارة 
العـدل يف ُمحافظـة ديـاىل؛ بتهمـة 

االختالس.
دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة، ويف 
معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة 
رة  ت بنـاًء عىل ُمذكَّ الضبط التي تمَّ

ضبٍط قضائيَّـٍة، أفادت يف بيان ورد 
ـن فريق من  لـ «الـزوراء»، بـ»تمكُّ
مكتـب تحقيق الهيئـة يف ُمحافظة 
دياىل من ضبط مدير مديريَّة تنفيذ 
خانقني التابعة لوزارة العدل؛ بتهمة 

اختالس مبالغ ماليٍَّة ملدينني».
وتابعـت الدائـرة أنَّ «العمليَّة، التي 
ت استناداً إىل أحكام املادة (٣١٥)  تمَّ
أسـفرت  العقوبـات،  قانـون  مـن 

أيضـاً عن ضبـط الفريـق ملحارض 
ـة باألضابري  تسـليم املبالغ الخاصَّ

التنفيذيَّة».
وبينَّـت أنَّ «التحقيقات األوليَّة التي 
أجراها الفريق قادت إىل قيام املُتَّهم 
 (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) قرابـة  باختـالس 
مليـون دينـار عـن طريـق تسـلُّم 
املبالغ من املدينني، وعدم تسـليمها 

ملُستحقيها الدائنني».

وأضافـت إنَّـه «تـمَّ تنظيم محرض 
ضبـٍط أصـويلٍّ بالعمليَّـة، وعرضه 
رفقة املُتَّهـم واملُربزات املـضبوطة، 
عىل السـّيـد قايض تحقيق محكمة 
ـة بالنظر يف قضايا  بعقوبة املُختصَّ
النزاهـة؛ الذي قـرَّر توقيـف املُتَّهم 

ة التحقيق». عىل ذمَّ
الـنزاهــة  هيـئـة  رئـيـس  وكان 
الـقــايض (عالء جواد  االتـحاديَّة 

مـالكات  َحـثَّ  قـد  السـاعـدي) 
مديريَّـات ومكاتب تحقيـق الهيئة 
عىل ترسيع وتـرية عمليَّات الضبط 
يف  والسـيما  املشـهود،  بالجـرم 
سـات الخدميَّة؛ ملنع  الدوائر واملُؤسَّ
حاالت املسـاومة واالبتـزاز والرىش 
فيها، وتيسـري قياس ُمستوى رضا 
املُراجعني من خالل توزيع استبانة 

قياس ُمدركات الرشوة فيها.

بغداد/الزوراء:
أكد وزير املوارد املائية، مهدي رشـيد الحمداني، 
امـس الثالثـاء، أن التغريات املناخيـة والجفاف 
أصبحت حقيقة واقعة يف العراق، وينبغي إيجاد 
حلـول لهـا من خـالل االسـتفادة مـن تجارب 

البلدان األخرى.
جاء ذلك يف ترصيـح أدىل به عىل صفحة الوزارة 
يف مواقع التواصل االجتماعي «فيسـبوك» حول 
أهميـة انعقاد مؤتمر بغداد الدويل الثاني للمياه 

للفرتة من ٥_٧/أذار الحايل.
وقـال الحمداني، خـالل الترصيح املصـور: ان 
هنـاك اهتماما دوليا بالعراق من حيث التغريات 
املناخية وهذه التحديات حقيقية مازال العراق 
يعاني منها، ولكن هناك تضافرا للجهود لتجاوز 

هذه املرحلة».
وأضـاف أن «مسـألة التغـريات املناخيـة باتت 
حقيقـة واقعـة وعـىل العـراق ان يأخذها عىل 
محمل الجد، وهذا املؤتمر سـريكز بشـكل كبري 
عىل تحديـات والتغـريات املناخية التـي تواجه 
العـراق لغرض االسـتفادة مـن التجـارب التي 
سـتطرح خالل املؤتمـر خالل يومـي ٥ و٦ من 
الشـهر الجاري، وخصصنـا يوما ثالثـا لزيارة 
حقليـة لسـدة الهنديـة ونواعري حديثـة اللتني 

ادرجتا عىل الئحة الرتاث العاملي مؤخرا.
وتابـع الوزير بالقول: ان العراق من اقدم الدول 
واكثرهـا شـيوعا يف اسـتخدام املـوارد املائيـة 
من خـالل تنفيذ العديد من املشـاريع لذلك عىل 

مراحـل مختلفة، ومن الـرضوري جدا ان يطلع 
العالم عىل العراق عىل مشاريع العراق.

وسـريكز هذا املؤتمر الذي سينعقد يف العاصمة 
بغـداد خالل الفرتة (٥ -٦) آذار عىل تأثري التغري 

املناخي عىل املوارد املائية وبمحاور تتناول :
- ادارة املوارد املائية يف ظل التغيريات املناخية.

- استدامة املياه السطحية والجوفية والحد من 
التلوث.

- اسـتدامة النظام االيكولوجي لألرايض الرطبة 
والحفاظ عىل التنوع االحيائي .

- اعتماد سياسات مائية تحد من آثار التغيريات 
املناخية .

ويتبنى املؤتمر رؤية تسـتهدف تحقيق التنمية 
املسـتدامة للموارد املائية يف ظـل التغري املناخي 
عىل املـدى البعيـد وتحقيق التعاون بـني الدول 

املتشاطئة وفق مبدأ تقاسم األرضار .
ويهـدف املؤتمـر ايضـا اىل تعزيـز االسـتجابة 
العامليـة لهذا التحـدي الخطري وصـوال اىل عالم 

افضل استقراًرا وتنمية وازدهارا.
وسـيكون املؤتمر منصة دولية لتبادل الخربات 
واملعرفـة.. وسـيتضمن جـدول اعمـال املؤتمر 
يف يـوم (٧ /٣ / ٢٠٢٢) زيـارة حقلية اىل سـدة 
الهندية التـي أدرجت مؤخرا عىل سـجل الرتاث 

العاملي للري.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة البيئة، امس الثالثاء، إعداد خطة 
وطنية شـاملة ملناطق التلوث االشعاعي، فيما 
أشارت إىل إرسال دراسة خاصة بإنشاء مفاعل 

نووي ملكتب رئيس الوزراء.
وقـال مدير عـام مركـز الوقاية من االشـعاع 
التابـع للـوزارة، صباح الحسـيني، يف ترصيح 
صحفـي إن «املركـز أعـد خطـة وطنيـة لكل 
املناطـق املسـجلة، وقدمهـا إىل األمـني العـام 
ملجلس الوزراء حيث أقـر املجلس هذه الخطة 
التي تنتظر فقط إطالق املوازنة للرشوع بها»، 
الفتـًا إىل أن «هنـاك مواقع قـارب العمل فيها 
من االنتهـاء، إضافـة اىل وجـود مواقع أخرى 
سـيكون العمل فيها طويالً وقد يصل إىل أشهر 
مثـل موقع العداية يف املوصل الذي تم العبث به 
من قبل املجموعـات اإلرهابية حيث يحتاج إىل 
تـأٍن واتباع إجراءات تحتاج لنحو ثالثة أشـهر 

أو أكثر».
وأضاف الحسيني: «أما باقي املواقع يف الفرات 
األوسـط والجنـوب فقد تمت السـيطرة عليها 
بعـد إنهـاء ملف البـرصة، وفيمـا يخص ملف 
ميسان فقد اقرتب من االنتهاء إضافة إىل ملف 
املثنـى الذي يعد منتهياً ومـا يتبقى فقط ملف 
األنبـار الذي يتضمـن موقعاً واحـداً وبانتهائه 

يتم انتهاء العمل يف ثلث العراق».
ولفـت إىل أن «املوازنة قليلة جداً مقارنة مع ما 
تطلبه الـرشكات األجنبية إذا تم التعاقد معها، 
حيث تطلب أضعـاف املبلغ الذي طلبته الوزارة 
بمجرد مسـح األشـعة من دون إزالة التلوث»، 

مبيناً أن «الوزارة طلبت ٤ ماليني دوالر لجميع 
العراق».

وأشار إىل أن «الجهة التنفيذية هي وزارة العلوم 
والتكنولوجيـا ـ مديرية إزالـة التلوث، والهيئة 
العراقية ملصادرة األشـعة، بالتعاون بني األمن 
الوطني واملخابرات واملحافظـات املعنية لدعم 

الوزارة».
وبشـأن انشـاء مفاعل نووي، أكد الحسـيني 
«وجود تكليف للجنة يف املركز الوقائي لإلشعاع 
بوضع دراسـة ملدى استفادة العراق من انشاء 
مفاعل نـووي لتوليد الطاقة ألغراض سـلمية 
وتحليـة امليـاه»، موضحـاً أن «اللجنة وضعت 
مجموعة تصورات لكيفية استفادة العراق من 

أنواع املفاعالت وأحجامها ومواقعها».

وأوضـح أن «هنـاك مواقع من املقـرتح العمل 
عليهـا مثـل البرصة التي ستسـتفيد جـداً من 
امللف كونه سـيحل مسـألتي الطاقـة وتحلية 
الـرشكات  مـن  أن كثـرياً  إىل  امليـاه، إضافـة 
النفطية والطاقة موجودة يف املحافظة»، مبيناً 
أن «الدراسـة أرسـلت إىل مكتب رئيس الوزراء 

والوزارة بانتظار الجواب».
وتابع أن «الوزارة جهة رقابية وليست تنفيذية، 
وهي مسـؤولة عن وضع املعايري التي تتطابق 
مـع الوكالـة الدوليـة للطاقة، وتحـرص عىل 
حماية املواطن والبيئة من اإلشـعاع، وليسـت 
جهة تنفيذية حتى تقدم عروضاً»، موضحاً أن 
«ملفات الطاقة تقـدم عادة إىل وزارة الكهرباء 

حرصاً».
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ذي قار/الزوراء:
نجا مدير رشطة قضاء الشطرة شمايل 
محافظة ذي قار مـن محاولة اغتيال 
الشـطرة  مستشـفى  داخـل  فاشـلة 

العام.
وافاد مصدر امني، يف ترصيح صحفي 
بأن «مجموعة مسلحة اعرتضت مدير 
رشطة قضاء الشطرة داخل مستشفى 
القضـاء العـام العميد حاتم شـمخي 
وحاولت اغتياله باألسلحة البيضاء يف 

وقت متأخر من مساء امس االثنني».
واضاف ان «شـمخي نجا من محاولة 
االغتيـال بعدمـا تصـدى للمجموعـة 
املسـلحة ضابط أمني كان رفقة مدير 
رشطـة القضاء، حيث سـقط جريحا 

بإصابة بليغة يف جسده».
امنيـة  «قـوة  ان  إىل  املصـدر  واشـار 
كبرية طوقـت مكان الحـادث وقامت 
باعتقال الجناة بعد محارصتهم داخل 

مستشفى القضاء». 

 بغداد/الزوراء
أعلنـت دائرة اإلصـالح العراقية التابعة لوزارة العدل إطـالق رساح ٤٧٢ نزيالً خالل 

شهر شباط املايض لعام ٢٠٢٢.
وقـال بيـان صادر عـن الوزارة، تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: إن «دائـرة اإلصالح 
العراقيـة اتخـذت كافة التدابـري واإلجراءات التي من شـأنها ترسيـع وترية حركة 

التسفري وتأمني النزالء إمام املحاكم».
وأضاف البيان إن «مالكات الدائرة كل من التسـفري ونقل النزالء واللجان القانونية 
واآلليـات والحراسـات والطـوارئ تعمل بشـكل يومي ولسـاعات تعدت سـاعات 
الدوام الرسـمي بغية متابعـة القضايا والدعاوى مع الجهـات القضائية والجهات 
ذات العالقة للترسيـع بإجراءات إطالق رساح النزالء، حرصاَ منها عىل إتمام العمل 

بالشكل األمثل».

االنبار/الزوراء:
أكدت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العامـة، امـس الثالثاء، إنجـاز مرشوع 
الكونكريتـي  املأمـون  جـرس  إنشـاء 
الخطـة  مشـاريع  ضمـن  األنبـار،  يف 
االسـتثمارية للوزارة بنسبة إنجاز بلغت 

نحو ٩٣٪ .
وذكـر املركز اإلعالمي يف الـوزارة يف بيان 
تلقته «الـزوراء»، أن» طـول الجرس مع 

املقرتبات يبلغ ١٥٠٠م، بواقع ١٧ فضاء، 
ويقع عىل نهـر الفرات يف مدينة الرمادي 
بمنطقة السـجارية، ويعد من الجسـور 
كونـه  املحافظـة  يف  واملهمـة  الحيويـة 

يربطها بالطريق الدويل الرسيع».
وأضـاف أن «انشـاء الجرس سيسـهم يف 
تنشـيط الحركة االقتصادية والتجارية، 
ومن املؤمل إنجازه مطلع شـهر نيسان 

القادم».

بغداد/الزوراء:
هنأ وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، امس الثالثاء، املعلمني بعيدهم، فيما أشار اىل أنهم 

صناع التغيري اإليجابي يف الحياة.
وقال الدليمي، يف كلمة له عىل هامش االحتفال الذي حرضُه يف اعدادية الحريري للبنات: 
«انطالقاً من هذه املعاِني السـامية النبيلة واعرتافاً بسـمو الرسالة التي تؤدونها، نقُف 
اليـوم إجالالً واحرتامـًا ملعلمنا العراقي يف عيده األغر وأبصارنا شـاخصة اىل تضحياته 
وتفانيه يف سـوح العلم واملعرفة»، مشـرياً اىل أن «املعلمني قدموا صـورًة مضيئًة لعراق 
األمـل واالقتدار والصمود، فهنيئاً لعراقنا بهذا الحصاد الطيـب وهنيئاً ملعلمينا بكونهم 

أمناء عىل أبنائه».
وخاطـب الدليمـي املعلمني بالقول: «نقـدم لكم كل االحرتام والثناء ملسـريتكم العلمية 
والرتبوية ملا بذلتموه من جهود اسـتثنائية يف شحذ الهمم والطاقات وتعبئتها يف مسار 
التعليم وتحفيز الطلبة عىل ارتقاء متطلبات النجاح، ونقولها بكل فخر وثقة أنكم قادة 

املستقبل وقادرون عىل تحويل األزمات اىل فرص النجاح والبناء».
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دياىل/الزوراء:

طمأن مسـؤول حكومي يف محافظة دياىل، 

امـس الثالثاء، مكاتـب رصف الرواتب بعد 

حادثة الكاطون غربي بعقوبة.

وقـال قائممقام قضـاء بعقوبـة، عبدالله 

الحيـايل، يف ترصيـح صحفـي: ان“ حادثة 

تعرض شاب يعمل يف مكتب لرصف الرواتب 

“كـي كارد“ اىل عملية رسقـة تحت تهديد 

السـالح واصابته بجروح بعـد اطالق النار 

عليـه يف منطقـة الكاطون غربـي بعقوبة 

قبل يومـني تعـد االوىل من نوعهـا واثارت 

بالفعل قلق من تكرارها“.

الرشطـة  ”قيـادة  ان  الحيـايل  واضـاف 

واجهزتها التحقيقية شـكلت لجنة فورية 

من اجل تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة“، 

مطمئنـا اصحـاب مكاتـب رصف الرواتب 

والصريفات بـأن ”الجهـود االمنية مكثفة 

مـن اجل تعقـب العصابة وتكثيـف الجهد 

االمني حول مكاتب رصف الرواتب لتفادي 

اي خروقات“.

واشار اىل ان“ الجريمة التزال قيد التحقيق 

وهناك جهود اسـتثنائية من اجل الوصول 

اىل الجناة معربا عن امله يف كشف خيوطها 

خالل االيام املقبلة“.

وكان شـاب يعمل يف مكتب رصف الرواتب 

يف الكاطون غربي بعقوبة تعرض اىل رسقة 

مع اطالق النار بعد مغادرته املكتب ما ادى 

اىل اصابته بعد رسقة املاليني. 

بغداد/الزوراء:
اعلنـت مديرية رشطة نجدة بغـداد التابعة 
لوكالـة الـوزارة لشـؤون الرشطـة، امـس 
الثالثـاء، عـن نتائـج عملياتهـا االمنيـة يف 

عموم العاصمة بغداد.
وذكرت النجدة بحسـب االحصائية التابعة 
لهـا وتلقت «الزوراء» نسـخة منه: انه «تم 
العثور عىل سـالح نوع مسدس مرتوك عىل 
جانـب الطريق ضمن منطقـة الكرادة وتم 
تسـليمه اىل صاحبه بعد التأكد منه من قبل 
دوريـات نجـدة (رسيـة الحمايـة واملهام) 

وتم القبض عىل شـخصني يستقلون عجلة 
وضبـط بحوزتهـم اسـلحة غـري مرخصة 
عـدد (٢) (بندقيـة كالشـنكوف وبندقيـة 
M٤) لقيامهم بإطـالق النار عىل احد الدور 
السـكنية ضمن منطقة الحسينية من قبل 

دوريات نجدة (الزهور)». 
واضافـت انه «تم القبض عىل ٣ اشـخاص 
وضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال 
واجهزة تعاطي للمخدرات وحبوب مخدرة 
الزعفرانيـة)  (العبيـدي.  مناطـق  ضمـن 
من قبـل دوريات نجـدة (الكندي-الزهور) 

اضافـة اىل انه تـم ضبط سـيارات (عليها 
اشـارة حجـز) عـدد(١٣) ضمـن مناطق 

متفرقة».
واشـارت اىل انه «تم القبض عىل مخمورين 
يعرتضون سـبيل املارة عـدد (٤٥) وضبط 
القانونيـة  للتعليمـات  مخالفـة  سـيارات 
ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد (١٢٣) 
والقبض عىل (١٢٠) متسوال وضبط دراجات 
نارية مخالفـة القانونية عدد (٥٦٧)، فيما 
تم اتخاذ االجراءات القانونية بكل الحوادث 

وارسالها اىل الجهات ذات العالقة».

ذي قار/الزوراء:
اغلـق العرشات مـن خريجي كليات الهندسـة والعلوم واملعاهـد النفطية، امس 
الثالثاء، مبنى فرع رشكة توزيع املنتوجات النفطية يف محافظة ذي قار للمطالبة 
بتوفري درجات وظيفية لهم.واقدم العرشات من خريجي كليات الهندسة والعلوم 
واملعاهـد النفطية، اقدموا صباح امس، عىل مبنـى فرع رشكة توزيع املنتوجات 
النفطية وسـط النارصية (مركـز محافظة ذي قار)، للمطالبـة بتوفري درجات 
وظيفيـة لهم.التصعيد االحتجاجـي يأتي عىل خلفية السـويف واملماطلة وعدم 

االستجابة ملطالبهم بعد التظاهرات واالعتصامات منذ ستة اشهر متتالية.

ذي قار/الزوراء:
أفـاد مصدر أمنـي، امس الثالثـاء، بمقتل شـخص وإصابة اثنـني آخرين بنزاع 
عشـائري يف محافظـة ذي قار.وقـال املصـدر إن «قضاء الشـطرة شـهد نزاعا 
عشـائريا اسـتخدمت فيه االسـلحة الخفيفة واملتوسـطة»، موضحاً أن «النزاع 
نشب نتيجة خالفات سابقة بني عشريتني».وأضاف املصدر أن «النزاع اسفر عن 
مقتل شـخص وإصابـة اثنني آخرين بجروح»، مشـريا اىل أن «قوة امنية طوقت 

مكان الحادث يف محاولة للقبض عىل متسببي النزاع».

صالح الدين/الزوراء:

أعلنت مديرية االسـتخبارات العسـكرية، امس الثالثاء، اإلطاحة 

بما يسمى املسـؤول املايل لوالية دجلة واحد معاونيه يف محافظة 

صالح الدين.

وذكـرت خليـة اإلعـالم األمنـي يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»: انه 

«بعمليتـني نوعيتني تميزتا بدقة املعلومة االسـتخبارية لشـعبة 

اسـتخبارات الفرقـة ١٤ أحـد مفاصـل مديريـة االسـتخبارات 

العسـكرية يف وزارة الدفـاع، والتـي اكـدت عـىل تواجـد عنارص 

مـن عصابات داعـش االرهابي يف قريتي وادي الشـوك وسـديرة 

التابعتني لقضـاء الرشقاط بمحافظة صالح الدين، وعىل اثر ذلك 

تم التنسيق مع استخبارات الفوجني االول والثاني لواء املشاة ٥١ 

، وبإرشاك قوة من الفوج، حيث تمكنت خاللها من القاء القبض 

عىل ما يسـمى املسـؤول املايل (والية دجلة) وأحـد معاونيه، بعد 

نصب كمني محكم لهما».

وأضاف البيـان أن «االرهابيني من املطلوبني للقضاء وفق احكام 

املادة ٤ إرهاب».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة االحصـاء الرتكيـة ان العـراق جـاء باملرتبة 
الخامسة كأكرب مستورد من تركيا، مبينة ارتفاع الصادرات 
والـواردات الرتكيـة بنسـبة ٪17.2 و ٪54.2 عـىل التوايل يف 

كانون الثاني 2022.
وقالـت الهيئـة يف تقرير لهـا اطلعـت عليه ”الـزوراء“: ان 

”صادرات تركيا لشهر كانون الثاني بلغت 17 ملياراً و 587 
مليون دوالر، مسـجلة ارتفاعا بنسـبة 17.2 باملئة، مقارنة 

بالشهر نفسه من العام 2021“.
مبينـة أن ”واردات تركيـا يف كانون الثاني بلغـت 27 ملياراً 
و 848 مليـون دوالر، مسـجال ارتفاعا بنسـبة زيادة 54.2 

باملئة، عن نفس الفرتة من عام 2021“.
وأشـارت إىل أن ”العـراق جاء خامسـا يف صـادرات الرتكية 
لدول العالم يف شهر كانون الثاني املايض بقيمة 883 مليون 
دوالر، يف حـني كانت أملانيا هـي الدولة الرشيكة الرئيسـية 
للصـادرات بـ: مليـار و 618 مليـون دوالر، وتلتها الواليات 
املتحـدة االمريكيـة بــ: مليـار 221 مليـون دوالر، ومن ثم 
جـاءت إيطاليا ثالثا بــ: مليار و 25 مليـون دوالر واململكة 
املتحدة رابعـا بـ: 948 مليون دوالر، مبينة أن نسـبة الدول 
الخمس األوىل من إجمـايل الصادرات بلغت ٪32.4 يف كانون 

الثاني 2021“.
ويسـتورد العراق معظم السـلع والبضائع واملـواد الغذائية 
من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول 

الخليج العربي واالردن.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قالـت هيئـة قناة السـويس إنها سـتزيد الرسـوم عىل 
السفن التي تعرب املمر املائي الرئييس بنسبة ٥٪ إىل ١٠٪ 

اعتباًرا من اليوم ١ آذار.
ووفًقـا لرشكـة S&P Global Platts Analytics. فـإن 
ناقـالت النفط الخام واملنتجات املكررة ستشـهد زيادة 
بنسـبة ٥٪ عىل رسـوم النقـل العادية، بينما ستشـهد 
ناقالت الغاز الطبيعي املسال زيادة بنسبة ٧٪. ستشهد 
ناقـالت الغـاز البـرتويل املسـال والناقـالت الكيماويـة 
األصغر حجًما ارتفاًعا بنسـبة ١٠٪.وتربط القناة التي 
يبلـغ طولهـا ١٢٠ ميًال البحـر األحمـر بالبحر األبيض 
املتوسـط، وهي طريـق اسـرتاتيجي لشـحنات النفط 
الخـام واملنتجـات البرتولية والغـاز الطبيعي املسـال، 
وتشـهد عبـور أكثر من ١٨ ألف سـفينة سـنوًيا، وفًقا 

لهيئة األوراق املالية والسلع.
قبـل أن يؤثـر الوباء عـىل التدفقـات التجاريـة، نقلت 
القنـاة حوايل ٥ ماليني برميـل يف اليوم من النفط الخام 
واملنتجات النفطية و ٣١ مليون طن من الغاز الطبيعي 

املسال يف عام ٢٠١٩. 
ويعتمـد منتجو النفط الخام الرئيسـيون، مثل اململكة 
العربية السعودية وروسيا والعراق واإلمارات وأذربيجان 

وكازاخسـتان والنرويج والكويت وليبيا والجزائر، عىل 
قنـاة السـويس لتصدير نفطهـم الخام. كمـا ارتفعت 
تدفقات املنتجات البرتولية يف السنوات األخرية، وترسل 
أوروبا كمية كبرية من النافتا إىل آسيا كل أسبوع، بينما 
تأتي شـحنات كبرية مـن وقود الطائـرات والديزل من 

آسيا والرشق األوسط إىل أوروبا.
وتعترب نقطـة الخانق رضوريـة أيًضا للغـاز الطبيعي 
املسـال. تمر كمية ضخمـة من الغاز الطبيعي املسـال 
القطري املوجهة لألسـواق األوروبية عـرب املمر املائي. 
لكن قطر بدأت يف تحويل املزيد من الشـحنات إىل آسـيا 

يف السنوات األخرية. 

بغداد/ الزوراء:
املــالـــي  املـسـتـشــار  اكـد 
مظهـر  الـــــوزراء،  لـرئـيــس 
إن  يف  صـــالــــح،  مــحــمـــد 
األمــــوال  ”الــحــديـــث عـــن 
املـجـمــدة  الــعــراقــيـــة 
أن  حـقـيـقــة  الـــى  يـقـودنــا 
هـنـاك صـنـفـني من األمـــــوال، 
ومــعـــرف  قـلـيــل  قـســم 
ومـحـجــوز بدعـاوى قضائية يعود 
اىل الحكومة مبـارشة ومـازال عالقا، 
وهــي األمـوال التي اسـتثناها قـرار 
مجلـس األمــن 1483 يف ايـار 2003 
مـن تحريرها، ليتم إيداعهـا اذا كانت 
أمواال نقدية بشـكل ودائــع لـتـودع 
حـســاب  فــي  العـراق  ملصلحـة 
صـنــدوق تنميـة الـعــراق املفتوح 
لـدى البنـك االحتياطـي الفيـدرايل يف 

نيويورك بموجب القرار آنفا“.
 وقال صالح يف ترصيح صحفي: ”أمـا 
األمــوال الشخصية األخـرى، األموال 
املهرَّبـة فهـي تعـود ألزالم وكيانـات 
أمـــا  الــســابــق،  الــنــظــام 

بـشـكـل ودائــــع لــدى املصارف 
او بشـكل عقـارات او أوراق ماليـة، 
بعضها تــم اسـتحصاله وأودع فـي 
حسـاب الحكومة يف نيويورك، وقسم 
آخــر مازالت دوائر صندوق اسـرتداد 

األموال التابع لهيـأة النزاهة الوطنية 
تالحقه من خـالل الدعاوى القضائية 
املقامـة يف مناطـق الواليـة القضائية 
يف الـدول األجنبية، ويعتمـد األمر عىل 
درجة توافر املعلومـات ودقتها لكون 

الكثري منها مسـجل بأسـماء أطراف 
أخرى“.

وأكــد صـالـح أنــه ”مـالـم تـكـن 
هـنــاك دعـــاوى قضائية عرضتها 
للحجـز الـقـضـائـي فـإن أمـــوال 

حـكـومـة جـمـهـوريـة الــعــراق 
مـصـانـة بموجب قرار مجلس األمن 

1483 يف مايس/ ايار 2003“.
وأكـد ان ”أمـوال الدولـة يف الخارج ال 
تخضع للحجز او التجميد ما لم يوجد 
هناك قـرار قـضـائـي صــادر مـن 
محكمة أجنبية او ما يسـمى بمنطقة 

الوالية القضائية“. 
يشـار اىل ان مصـادر مطلعـة أفادت 
بأن األرصدة العراقيـة املجمدة خارج 
العراق التـي لم تحدد أقيامها بشـكل 
دقيـق يمكـن اسـرتجاعها اىل البـالد 
باعتماد السياقات القانونية واملحاكم 
الدوليـة ومتابعـة من هيـأة النزاهة، 
إذ توجـد أرصدة ماليـة وأصول مثبتة 
منها فنادق ومزارع شـاي وأسـهم يف 
رشكات وسـندات خزينة استشـارية 
وهـذه من أمـالك عـام 1990 جمدت 
بسـبب األحداث التي شـهدها العراق 
ويمكـن ان تكشـف النشـاطات أكثر 
ممـا عليه مـن اجل اسـتعادة االموال 
وتوظيفها يف مشـاريع تنموية تحقق 

املنفعة القتصاد العراق.

بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة الصناعـة واملعادن، امس الثالثاء، 
مسـارين إلعادة انتاج وصناعـة الكربيت، فيما 
اشـارت اىل انهـا بانتظار اصدار قـرار حكومي 
املصفـى  الكربيـت  انتـاج  مـرشوع  لعـرض 

لالستثمار.
وقال اعـالم وزارة الصناعة يف ترصيح صحفي: 
ان ”الرشكـة العامـة لكربيـت املـرشاق التابعة 
لـوزارة الصناعة واملعادن العراقية هي الوحيدة 
املتخصصة باستخراج وتنقية الكربيت املنجمي 
الرسوبي، وذلك من خالل حقول املرشاق الواقعة 
يف محافظـة نينـوى“، الفتـا اىل ان ”احتياطـي 
الكربيت الرسـوبي يف حقول املـرشاق يعد االول 
عىل مسـتوى العالم الذي يبلـغ بحدود أكثر من 

400 مليـون طـن“.
واضـاف ان ”صناعـة الكربيـت بـدأت منذ عام 
1971 وكان للكربيـت املنتـج يف الرشكة العامة 
لكربيـت املـرشاق دور كبـري يف دعـم االقتصاد 
الوطنـي من خـالل ما يتـم تصديـره اىل الدول 
املجـاورة، فضـال عـن دعـم صناعة االسـمدة 
املحلية“، مبينا انه ”لنتيجة االحتالل عام 2003 
واالعمال التخريبية التي رافقت االحتالل توقف 

انتاج الكربيت يف الرشكة“.
وتابع ان ”رشكتنا قامت بعد عام 2003 بإعداد 
دراسـة الجـدوى الخاصـة بتأهيل خـط انتاج 
الكربيت املصفى، إال انه وبسبب الكلف الباهظة 
التـي تتطلبها عمليـة التأهيل لغـرض معاودة 

انتـاج الكربيـت، فقد بارشت رشكتنـا باملراحل 
االوىل لتأهيـل املرشوع من خـالل التخصيصات 
املمنوحـة عىل الخطة االسـتثمارية ابتـداًء من 
العـام 2010“، موضحـا انـه ”يف ضـوء مبالغ 
التخصيصـات يف حينهـا وبدءاً من عـام 2010 
فقـد وضعت الرشكة أولويات االسـترياد ورشاء 
املواد واالليات واملعدات بحسـب تخصصية تلك 
املـواد وحجـم املبالـغ املخصصـة للرشكة عىل 

الخطة االستثمارية“.
واشار اىل ان ”خطة استرياد ورشاء املواد واالليات 

واملعـدات تضمنت رشاء حفـارات آبار الكربيت 
التخصصيـة عـدد (2)، ورشاء وحـدة تصفيـة 
الكربيت التخصصية“، مبينا ان ”رشكتنا قامت 
يف املرحلـة الثانيـة من التخصيصـات املمنوحة 
البخاريـة ومضخـات  املراجـل  بـرشاء وحـدة 
املياه واالنابيـب التخصصيـة، وكان من املؤمل 
اسـتكمال تجهيـز وتأهيـل جميـع الخطـوط 
االنتاجية والتشـغيل التجريبـي للمرشوع عام 

.“2015
ولفـت اىل انـه ”نتيجة دخول عصابـات داعش 

االرهابيـة اىل محافظـة نينوى عـام 2014 فقد 
تعرضـت معظم املـواد واملعدات التي سـبق أن 
تـم رشاؤها للرسقة، فضال عـن تخريب وتدمري 
البنـى التحتية للرشكة“، مؤكدا انه ”يف ضوء ما 
تقدم فقـد قامت رشكتنا ومنذ تحرير محافظة 
نينوى من عصابات داعش يف العام 2017 بإعداد 
دارسة جدوى اقتصادية وفنية، فضال عن إعداد 
ملف استثماري متكامل ملرشوع انتاج الكربيت 

املصفى بواقعه الحايل“.
واردف ان ”املـرشوع توقـف عرضـه كفرصـة 
مكتـب  لتوجيهـات  اسـتنادا  اسـتثمارية 
رئيـس الـوزراء بكتابهـم ذي العـدد (م.ر.و/
املتضمـن   (20/2/2020 يف  د6/20/3163 
توجيـه رئيـس مجلس الـوزراء بـرتك القرار يف 
ما يتعلق باسـتثمار الثـروات املعدنية للحكومة 
القادمـة“، مبينا ان ”الرشكـة مازالت بانتظار 

القرار املناسب بخصوص املرشوع“.
واشـار اىل انه ”لغرض معـاودة انتاج وصناعة 
الكربيت فإن رشكتنا تقرتح أحد املسارين االول 
هـو توفـري التخصيصـات الالزمة عـىل الخطة 
االسـتثمارية لغرض اسـتكمال نصب وتركيب 
املعدات املشـرتاة سـابقا وكذلك تجهيز وتأهيل 
بقيـة املناطق الصناعيـة لخط انتـاج الكربيت 
املصفى والتي تبلـغ كلفها بحدود (179) مليار 
دينـار، واالخر اسـتحصال موافقـات الحكومة 
املركزية لعـرض املرشوع كفرصة اسـتثمارية 

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

بنسبة (٠٫٩١٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (٦٫١٠٣٫٧٣٦٫٥١٤) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (٥٫٤٣٦٫٧٤٤٫٥٠٢) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX ٦٠  يف جلسـة امس عـىل (٦٠١٫٦٤) نقطة 
مرتفعا بنسـبة (٠٫٩١٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٩٦٫٢١) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٦) 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 (١٦٨) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (١٩٤) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (٢٥) 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٧١) مليون سهم بقيمة بلغت (١٢٢) مليون دينار من خالل تنفيذ (٥٤) 

صفقة عىل اسهم اربع 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:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي مـن الدوالر، امس الثالثاء، لتسـجل ١٨٣ 

مليون دوالر.
وذكر مصدر أن «البنك املركزي شهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، ارتفاعا يف مبيعاته من الدوالر لتصل اىل ١٨٣ مليونا و٩٢٢ الفا 
و٩٨٠ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ ١٤٦٠ ديناراً 
لـكل دوالر، مقارنة بيوم امس االثنني التي بلغت املبيعات فيه ١٣٩ مليونا 

و٧٧٣ الف دوالر أمريكي.
واضاف ان معظم املبيعات كانت عىل شـكل حواالت خارجية والتي بلغت 
١٢٩ ماليـني و٣٠٢ ألفـا و٩٨٠ دوالر، فيما ذهب املبلـغ املتبقي البالغ ٥٤ 
مليونـاً و٦٢٠ ألـف دوالر بشـكل نقدي.وأشـار املصـدر إىل ان ٢٢ مرصفا 
قاموا بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و١٩ مرصفا لتلبية الطلبات 

النقدية، إضافة اىل ٢٩٢ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد، امس الثالثاء، عن تعليمات جديدة لقروض املشاريع 
الصغرية.وقـال املكتـب االعالمي للمـرصف يف بيـان ورد اىل «الزوراء»: ان 
«مدير عام مرصف الرشيد، باسم عبد عيل يوسف، وجه بتذليل الصعوبات 

التي تواجه الراغبني بالتقديم عىل قروض املشاريع الصغرية».
 مبينا ان «التعليمات الجديدة تضمنت مطالبة املقرتض تقديم عقد إيجار 

نافذ وال يشرتط تصديقه».
ودعـا املـرصف «كافة الراغبـني من العاطلـني عن العمل بكال الجنسـني 
مراجعة فروع املرصف لالستفادة من القرض برشط تقديم كفيل ضامن 

لديه توطني يف مرصف الرشيد».

بغداد/ الزوراء:
كشـف عضـو يف مجلس النـواب عـن ٣ رشوط وضعتهـا وزارة املاليـة لقاء 

تخفيض سعر رصف الدوالر أمام الدينار العراقي.
وقال عضو مجلس النواب عن ائتالف دولة القانون، جاسـم العلوي: ان وزير 
املالية الدكتور عيل عبد االمري عالوي حدد ٣ رشوط إلعادة سعر رصف الدينار 

امام الدوالر اىل ما كان عليه يف السابق خالل جلسة استضافته. 
وتابع: ان اتخاذ قرار جديد بتخفيض سـعر الرصف ال يأتي إال بضمان الوفرة 
املالية وتحسني الوضع االقتصادي بعد اعتماد اصالحات واضحة منها تنويع 
االيـرادات غري النفطية واتمتة النظامني الكمركي واملنافذ الحدودية، وترشيع 
قوانني جديدة مهمتها الحفاظ عىل الثروة الوطنية كالنفط واملعادن االخرى. 

بغداد/ الزوراء:
اكد مستشار محافظ االنبار للشؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، امس 
الثالثـاء، ان الحكومة املحليـة بانتظار اقرار قانون االسـتثماري املعدني 
للبدء بعمليات استثمار معمل فوسفات القائم ومشاريع النفط يف املناطق 

الغربية.
وقـال الطرمـوز يف ترصيح صحفي: ان “ حكومة االنبـار املحلية بانتظار 
اقرار قانون االسـتثمار املعدني ليتسـنى لوزارة النفـط والصناعة وبقية 
الـوزارات االخرى عـرض معمل فوسـفات القائم لالسـتثمار، فضال عن 
عروض اسـتثمارية متنوعة فيما يخص عروض استثمار مشاريع النفط 
والغـاز يف املناطـق الغربيـة املتوقفة عىل اقرار هـذا القانـون باعتبار ان 
املعادن والفوسـفات والنفط مشـاريع سـيادية ال يمكن للجهات املعنية 

الترصف بالية عرضها كفرص استثمارية للدول االجنبية ”.
واضاف ان“ الجهـات املعنية بانتظار اتخاذ مجلـس النواب قرارات تمهد 
لعرض هذه املشـاريع كفرص اسـتثمارية عىل ان يتم اسـتثمارها داخل 
البلد وتصدير املواد الثانوية اىل خارج البلد السـتفادة من الثروات املعدنية 
والنفـط وفق خطة تضمن حرص عمليات االسـتثمار لهذه املشـاريع من 

قبل الحكومة املركزية وال يمكن الترصف لغري هذه الجهة“.
وأوضح الطرموز ان ”مجلس النواب سـيقر خالل جلساته املقبلة البت يف 
الية استثمار مشاريع املعادن والفوسـفات والنفط وارسالها اىل الجهات 

املعنية للبدء بعمليات استثمار املشاريع املعدنية“. 
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رويرتز/ متابعة الزوراء:
ارتفعـت العقود اآلجلة للنفط، امـس الثالثاء، بعد بداية متقلبة لألسـبوع، 
حيـث أثقلت السـوق إصـداًرا دولًيا منسـًقا ملخزونات الخـام مقابل تعطل 

اإلمدادات الروسية يف أعقاب غزو موسكو ألوكرانيا.
وارتفعـت العقـود اآلجلة لخـام برنت يف أيـار بنحـو 3.6 دوالر او ما يعادل 
٪3.12 إىل 100.99 دوالر، يف السـاعة 04:30 بتوقيـت جرينتـش وقد المس 
املؤرش أعىل مسـتوى يف سبع سـنوات عند 105.79 دوالر بعد الغزو الرويس 

ألوكرانيا األسبوع املايض.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكسـاس الوسيط األمريكي لشهر أبريل 
/ نيسان بنحو 0.86 دوالر او ما يعادل 0.96 باملئة إىل 96.58 دوالر، والمس 
هـذا العقـد أعىل مسـتوى لـه عنـد 99.10 دوالرا للربميل يف اليوم السـابق، 

واستقر مرتفعا بأكثر من 4٪. 
وهدأت السوق يف الوقت الذي تناقش فيه الواليات املتحدة وحلفاؤها إصداًرا 
منسـًقا ملخزونات الخام يف محاولة للتخفيف مـن تعطل اإلمدادات، وذكرت 
وسـائل اإلعالم أن هذا اإلصدار قد يصل إىل ما بني 60 و 70 مليون برميل، إال 
ان املخاوف بشأن تقليص اإلمدادات يف الوقت الذي أعلنت فيه رشكات النفط 
والغـاز الكربى، بما يف ذلـك BP و Shell، عن خطط للخـروج من العمليات 
الروسـية واملشاريع املشرتكة، يواجه مشرتو النفط الرويس أيًضا صعوبة يف 
املدفوعات وتوافر السفن مع فرض العقوبات الغربية رًدا عىل غزو أوكرانيا. 
وتصـدر روسـيا، التي تصف حربهـا يف أوكرانيا بـ“عمليـة خاصة“، ما بني 
5-4 ماليـني برميـل يومًيا من النفط الخـام، و 3-2 مليون برميل يومًيا من 
املنتجات املكررة.تسـتعد وكالة الطاقة الدوليـة (IEA) لعقد اجتماع وزاري 
اسـتثنائي ملناقشـة الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاؤها يف استقرار أسواق 
النفط.كمـا سـتجتمع منظمة البلدان املصـدرة للبرتول (أوبـك) ومنتجون 
آخرون - من بينهم روسيا - اليوم األربعاء ومن املتوقع أن تحافظ عىل زيادة 

تدريجية يف اإلمدادات.

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 ١٤٧٢٠٠ دينـار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 
اسـعار رصف الدوالر صباح االثنني يف بغداد ١٤٦٤٠٠ دينار عراقي مقابل 

١٠٠ دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٧٥٠ دينـارا عراقيا لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٦٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٢٥٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٦٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/متابعة الزوراء
قال عضو لجنة الخرباء يف االتحاد العراقي لكرة القدم املدرب اكرم سـلمان إنه ال جدوى 
من صعود املنتخب العراقي اىل كأس العالم ألنه غري قادر عىل مجاراة املنتخبات القوية.

واضـاف: «ال يوجد لدينا منتخـب نعتمد عليه يف البطوالت القوية وال جدوى من صعودنا 
لـكأس العالم الن منتخبنا ال يسـتطيع مواجهـة منتخبات قوية جداً»، متسـائالً، «ماذا 

نفعل أمام منتخبات متطورة استعدت الكرب كرنفال كروي عاملي».
ولفت سـلمان إىل أن «اتحادات الدول املتطورة تعد منتخباتها منذ أربع سنوات من خالل 

تهيئة كل وسائل النجاح لفرقها».

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰æa@Û‹«@“aãí�€@Ô„aãÌg@läáfl@…fl@�aá‘«@…”ÏÌ@pbuaäá€a@Üb•a
بغداد /حسني الشمري 

للجنـة  العـام  االمـني  تابـع 
الباراملبية الدكتور احمد العاني 
مطلع االسـبوع الحـايل العبي 
القوى للصم  منتخبنا بالعـاب 
الـذي يعسـكر يف مدينة كربالء 
لبطولـة  اسـتعداد  املقدسـة 

االوملبياد العاملي .
وقـال االمـني العـام للباراملبية 
تابعنا عن كثب رحلة اسـتعداد 
منتخبنـا بالصم  الذي يسـتعد 
االوملبياد  للمشـاركة يف بطولة 
العاملي التي سـيقام يف الربازيل  
املقبـل   مايـس  شـهر  مطلـع 
وهي مـن املحطـة املهمة التي 
نعـول عليهـا بتحقيـق نتائج 
ايجابية تعـزز حضورنا الكبري 
عـىل صعيد الرياضـة العراقية 
والسـيما ان رياضة الباراملبية 
انجـاز  قـد اصبحـت رياضـة 
ترويحيـة  رياضـة  وليسـت 
لالشـخاص الذين فقـدوا جزء 
مـن اجسـادهم نتيجة ظروف 

الحرب واحداث اخرى عصفت 
ببلدنا وشعبنا .

وتابـع العانـي  ان وجودنـا يف 
التدريبية جنبا اىل  املعسـكرات 
جنـب مـع العبينـا ومالكاتنا 
التدريبيـة يحفزهـم عـىل بذل 
املزيـد مـن الجهـد املضاعـف 
بغيـة تحقيـق االنجـاز الـذي 
نطمـح اليـه فضال عـن تذليل 
التـي  واملعوقـات  الصعوبـات 
للوصـول  طريقهـم  تعـرتض 

لالنجاز الريايض املنشود.
واشـار العانـي اىل ان متابعتنا 
خـالل  مـن  تأتـي  وتفقدنـا 
التوجه الصائب والصحيح من 
الباراملبية  اللجنـة  قبل رئيـس 
الدكتور عقيل حميد  كي نضع 
اتحاداتنـا وفرقهـم عـىل اهبة 
االعداد واالستعداد قبل الدخول 
الخارجية  املنافسـات  يف غمار 
وكلنا امل وامنيـات كبرية بان 
يكـون ابطال ارقامـا صعبة يف 

منافسات االوملبياد العاملي.

@b‰jÉn‰fl@Üaá»néa@Ú‹yä@…ibnÌ@Ô„b»€a
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بغداد/مؤنس عبد الله
برعاية اللجنـة األوملبية الوطنية العراقية 
وّقع االتحاد العراقـي املركزي للدراجات، 
امس عقـداً تدريبيـاً مع املـدرب االيراني 
محمد رضا رجبلو يتـوىل بموجبه تدريب 
واالرشاف  العراقـي  الوطنـي  املنتخـب 
عـىل منتخبات الفئـات العمريـة األخرى  

باللعبة.
ورّحـب رئيس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقيـة رعد حمـودي باملـدرب االيراني 
آمالً له التوفيق بمهمته املقبلة مع رياضة 

الدراجات العراقية.
ان يتعـاون  ولفـت حمـودي اىل رضورة 
اتحـاد اللعبة مع املدرب الجديد وان يؤمن 
لـه االقامة املالئمة والنجاح بعمله املقبل، 
وتأمني تعاون املالكات التدريبية الوطنية 
معه واالهتمام بشكل كبري يف خلق قاعدة 

مميزة من املواهب والخامات الصغرية.
وأّكد حمودي حـرص اللجنة األوملبية عىل 
دعم جميـع االتحادات الوطنيـة  بتحمل 
التكاليـف املاليـة للتعاقـد مـع املدربني، 
العـرب واألجانـب، للمنتخبـات العراقية، 
مشدداً عىل ”متابعة ومراقبة أداء ونتائج 
املدربـني املنتدبـني ملنتخباتنـا الوطنية“، 
واعداً بزيارات ميدانية سيجريها للوحدات 
التدريبيـة للمنتخبـات الوطنيـة لجميـع 

االتحادات الرياضية.
ولفت حمودي أيضاً اىل ان ”اللجنة األوملبية 

الوطنيـة العراقية كانـت أبرمت عدداً من 
إتفاقيـات التعاون الريايض املشـرتك مع 
عـدد من البلـدان املتقدمة رياضياً سـعياً 
لتسـتفيد جميع االتحـادات الوطنية من 

التنفيذ العميل ملفردات هذه االتفاقيات“.
من جانبه شـكر رئيس االتحـاد العراقي 
املركـزي للدراجات محمـود عزيز، رئيس 
اللجنة األوملبية مبدياً إرتياحه يف ان ترعى 
اللجنة األوملبية هذ الخطوة التي ستشكل 
إضافـة مطلوبـة لرياضـة الدراجـات يف 
العـراق طالبـا مـن اللجنـة األوملبية منح 
إتحاده املزيد من الوقـت لتحقيق النتائج 
املرجـوة والسـيما ان منتخـب الدراجات 
تنتظره مشـاركتان مهمتان خالل شـهر 
آذار الحـايل يف طواف تركيا وبطولة آسـيا 

التي ستقام يف طاجكيستان.
مـن جانبـه أعـرب املـدرب االيرانـي عن 
سـعادته بعمله الجديـد يف العـراق واعداً 
بتقديم كل خربته التدريبية مع املنتخبات 
العراقية وتحقيق فارق ملموس، بالنتائج 
واملسـتحقات  املشـاركات  يف  واالداء، 

الخارجية املقبلة.
وكان املـدرب محمـد رضـا رجبلو حصل 
عىل اكثر من 400 وسـام محيل ببطوالت 
داخليـة يف بـالده إيـران  كمـا حقـق 17 
وساماً منوعاً يف املشاركات الخارجية عىل 
مسـتوى قارة آسـيا باالضافة ملشـاركته 
يف ثـالث دورات أوملبيـة كالعـب، ودخـل 

رجبلـو عالـم التدريب قبـل عامني وكان 
ضمن فريق عمل اللجنة الفنية يف االتحاد 

اإليراني للعبة.
هذا وقد حرض توقيع العقد النائب الثالث 
لرئيـس اللجنـة األوملبيـة الدكتـور أحمد 

حنـون وأعضـاء املكتب التنفيـذي للجنة 
األوملبية الدكتور هـريده رؤوف والدكتور 
إبراهيـم البهاديل و عدنان طعيس واألمني 
العـام للجنـة األوملبية هيثم عبـد الحميد 
واألمـني املايل أحمد صربي ومدير القسـم 

القانونـي يف اللجنة األوملبيـة عيل البدري 
ورئيس االتحاد العراقي املركزي للدراجات 
محمود عزيز ونائب رئيس االتحاد  موىس 
محسـن وعضـو االتحـاد رئيـس اللجنة 

الفنية فيه الدكتور عيل حميد.

بغداد/ الزوراء
اقامت الجمعيـة العراقية الرياضية 
للكـرة الطائـرة املنبثقة عـن وزارة 
العلمـي  والبحـث  العـايل  التعليـم 
بالتنسيق والتعاون مع عمادة كلية 
الصفـوة الجامعـة امللتقـى العلمي 
االول تحت عنوان ” منهج مادة الكرة 
الحكوميـة  الجامعـات  الطائـرة يف 

واالهلية بني الواقع والطموح ”.
وافتتـح امللتقـى الذي اقيـم بقاعة 
املؤتمـرات بالكلية بتـالوة آيات من 
الذكـر الحكيم ، بعدهـا القى ممثل 

العـايل  التعليـم  وزارة  يف  الجمعيـة 
الدكتور  العلمـي االسـتاذ  والبحـث 
سـلمان الجنابي كلمة ٍعـَرب منصة 
(اون اليـن ) كلمة الوزارة ثمن فيها 
اقامة وتنظيم امللتقى شاكرا عمادة 
كلية الصفوة عىل مبادرتهم الكريمة 
بتضييفهم للمشاركني  مشيدا بدور 
االعضاء  يف ارساء االسس الصحيحة 
ملنهـج مادة الكرة الطائرة ، تبع ذلك 
كلمة كلية الصفوة الجامعة وألقاها 
االستاذ الدكتور عيل زعالن الذي حيا 
فيهـا املشـاركني يف امللتقـى مؤكدا 

عـىل دور العلـم  واملعـارف يف هكذا 
ملتقيات .

امللتقـى  يف  املشـاركون  وناقـش 
الطائـرة  الكـرة  درس  مفـردات 
الثـالث وهـي  الدراسـية  للمراحـل 
فضـال  والرابعـة  والثالثـة  الثانيـة 
عـن التعديالت الجديـدة التي طرأت 
عىل عدد من قواعـد اللعبة يف مجال 

التحكيم.
وآراء  مقرتحـات  امللتقـى  وشـهد 
عـدة تصب جميعهـا يف خدمة طلبة 
رفعهـا  وسـيتم  واللعبـة  الكليـات 

ملديريـة االعـداد واملناهـج يف وزارة 
العلمـي  والبحـث  العـايل  التعليـم 

كتوصيات القرارها .
عـن  بمحـارضة  امللتقـى  واختتـم 
للكرة  الوطنية  املنتخبات  مستويات 
الطائرة  التـي تأهلت لدورة االلعاب 
االوملبية االخـرية يف طوكيو ، كما تم 
التطرق اىل اهمية التسويق الريايض 
وااللعـاب  اللعبـة  دعـم  يف  ودوره 
الرياضيـة االخـرى ماديـا وبعدهـا 
تـم توزيع الـدروع والشـهادات بني 

املشاركني .
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بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة : محمد الزاميل

عزز الطلبة موقعـه يف وصافة الدوري 

املمتاز، بعد الفوز عىل الكهرباء بهدف 

دون رد، امس الثالثاء، عىل ملعب نادي 

التاجي الريايض.

جـاء هدف املبـاراة الوحيـد عن طريق 

املهاجم وكاع رمضان يف الدقيقة 60.

بهذا االنتصار، رفـع الطلبة رصيده إىل 

49 نقطـة يف املركز الثانـي، بينما ظل 

رصيد الكهرباء عند 29 نقطة بالرتتيب 

العارش.

وشهد الشـوط األول من املباراة، رتابة 

يف األداء، وغيـاب الفواصل الهجومية، 

رغـم ان أصحاب األرض كانـت لديهم 

بعـض املحـاوالت الخجولـة التـي لـم 

تشـكل خطـورة عـىل حـارس مرمى 

الطلبة دولفان مهدي.

عىل الجانـب اآلخر حـاول تالميذ أنس 

مخلوف الوصول ملرمـى الكهرباء عرب 

التصويـب من مسـافات بعيـدة دون 

جدوى.

ويف الشوط الثاني، عاد مهاجم الطلبة 

وكاع رمضان ومارس هوايته املفضلة 

فريقـه  ليقـود  األهـداف  بتسـجيل 

املقابـل  يف  تواليـا،  الرابـع  لالنتصـار 

تعرض أبناء املدرب لؤي صالح للهزيمة 

التاسعة هذا املوسم.

وانتزع فريق سامراء، نقطة ثمينة من 

مسـتضيفه الزوراء، بعد تعادله سلبًيا 

دون أهداف يف املباراة التي اقيمت امس 

الثالثاء.

وبهـذا التعـادل، رفع الـزوراء رصيده 

إىل 44 نقطـة يف الرتتيـب الرابع، بينما 

أصبـح رصيـد سـامراء 10 نقـاط يف 

املركز األخري.

وفرض فريق سامراء أسلوبه الدفاعي 

وحافظ عىل شباكه خالية من االهتزاز 

طوال شـوطي اللقاء، رغـم املحاوالت 

العديـدة للجزائري لهـواري بن طويل 

واللبنانـي محمد قـدوح، إال أن يقظة 

حـارس سـامراء زهري فاضـل، حالت 

دون تسجيل األهداف.

هـذا واسـتعاد نفـط ميسـان، نغمـة 

العراقـي  الـدوري  يف  االنتصـارات 

املمتاز، بعد تغلبه عىل ضيفه القاسـم 

بنتيجـة (1 - 0)، يف املباراة التي جرت 

مسـاء امس الثالثاء، يف ملعب ميسان 

األوملبي.

 سـجل هـدف نفـط ميسـان الوحيد، 

الالعب وسام سعدون يف الدقيقة 4 من 

زمن املباراة.

 وبهـذا الفـوز، ارتفـع رصيـد نفـط 

ميسـان إىل 29 نقطـة باملركز العارش، 

فيما ظل القاسـم بالرتتيب 14 برصيد 

25 نقطة.

 وشهدت بداية املباراة ضغطا من أصحاب 

األرض أثمر عن هـدف جميل للمخرضم 

وسـام سعدون من تسـديدة من مسافة 

بعيدة عانقت شباك فريق القاسم.

 وسنحت فرصة التعديل للقاسم، لكن 

محرتفـه السـنغايل داودا أهـدر ركلـة 

الجزاء عند الدقيقة 29، بعد تصد رائع 

من حارس نفط ميسـان عـالء خليل، 

الـذي سـاهم يف الحفـاظ عـىل تقـدم 

فريقه حتى نهاية اللقاء.

 وحسم أبناء املدرب أحمد خلف املباراة 

جماهريهـم  ليصالحـوا  ملصلحتهـم، 

بعـد غيـاب دام 5 جوالت عـن تحقيق 

االنتصارات.

وحقـق النفـط فوزا قاتـال عىل ضيفه 

أمانـة بغداد، بنتيجـة 1 - 0، يف املباراة 

التي أقيمت امس الثالثاء يف ملعبه.

وأهدى عيل رحيـم، هدف الفوز الثمني 

لفريقه النفـط يف الدقيقة 90 من زمن 

اللقاء.

وبهذا االنتصار، رفع النفط رصيده إىل 

39 نقطـة يف الرتتيـب السـادس، فيما 

بقي أمانة بغداد باملركز 15 برصيد 24 

نقطة.

وعىل الرغم من أن املباراة كانت متجهة 

نحـو التعـادل السـلبي، إال أن العـب 

الوسـط عيل رحيم نجح بوضع فريقه 

يف املقدمة يف الدقائق األخرية.

وتمكن النفط مع مدربه باسـم قاسم 

من تحقيق الفوز الرابع تواليا، ليقرتب 

من املربع الذهبي.

باملقابل تعرض فريـق أمانة بغداد مع 

املدرب عصام حمـد للهزيمة الثانية يف 

مرحلة اإلياب.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
الزميـل االعالمـي محمد النارص مقـدم برنامج 
(الشـوط الثالـث) الـذي يبث من عىل شاشـة 
قنـاة (الرشقيـة) الفضائيـة تماثـل للشـفاء 
عقـب االزمة الصحية التي عانى منها يف االيام 
املاضية، خالص دعواتنا لزميلنا بالشـفاء التام 
وان يمن عليه الرحمن بالصحة والعافية التامتني. 

 *******************
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل رياض عبد الهـادي، احتفل 
بعيد ميـالده قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد / كريم قحطان 
اقوى  من  واحدة  الثالثاء  امس  بغداد  العاصمة  يف  الرياضية  املجد  وسام  قاعة  شهدت 
مباريات الدوري املمتاز لكرة اليد والتي جمعت فريقي ناديي الرشطة والجيش يف الدور 
الدوليان فاضل كاظم وخالد  الحادي عرش ( االخري) من املرحلة االوىل للدوري وقادها 
اهداف  ثالثة  بفارق  املباراة  هذه  يف  الفوز  تحقيق  من  الرشطة    فريق  وتمكن  شاكر  
بـ ٣٣ نقطة.  بالصدارة  لينفرد  الغريم  الرشاكة مع  26 وفك  29 هدفا مقابل  وبنتيجة 
الحت  التي  الفرص  يف  تكافؤ  مع  النبض  وجس  بتوجس  بدء  كان  االول  املباراة  شوط 
للفريقني مع تألق حراس مرمى الفريقني يف التصدي للعديد من الكرات  والدليل تقارب 
النتيجة حتى نهاية الشوط االول الذي شهد حالة طرد العب الرشطة عيل عدنان والذي 
الشوط  ويف   .١٢ مقابل  هدفا   ١٣ وبنتيجة  واحد  هدف  بفارق  الرشطة  لصالح  انتهى 
الثاني لم يتغري من اداء الفريقني يشء وربما االصابات التي يعاني منها عدد من العبي 
الفريقني ادت اىل عدم ظهور املباراة باملستوى املطلوب اال من بعض الحاالت التي ترجمها 
العبي الرشطة وسجلوا منها اهداف مع تألق الحارس مهميمن محمود رسول الذي وفق 

يف التصدي لكرات الجيش ليهدي الفوز لفريقة ويتصدر من خالله املرحلة األوىل.

بغداد/ عباس عيل هندي
للكرة  املركزي  العراقي  االتحاد  حدد 
الطائرة موعداً النطالق منافسات الدوري 
املؤجلة  للمباريات  وتحديداً  املمتاز 
وبقية  بغداد  يف  الثانية  املرحلة  ومباريات 

املحافظات العزيزة.
ان  العبادي  جميل  االتحاد  رئيس  وقال 
الجمعة  يوم  حددت  املسابقات  لجنة 
الرابعة  الساعة  تمام  يف  وتحديداً  املقبل 
عرصا موعدا ملواجهة مهمة تجمع فريقي 
وهي  الشعب  قاعة  يف  والحبانية  الجيش 

مؤجلة من املرحلة األوىل.
إقامة  سيشهد  السبت  يوم  ان  وأضاف 
الجنوب  غاز  فريقي  يجمع  االول  لقاءين 
نفس  يف  االوملبية  القاعة  يف  والبحري 
املرحلة  من  مؤجلة  أيضا  وهي  التوقيت 
منافسه  أربيل  يضيف  فيما  األوىل 
يف  عينكاوا  أكاد  قاعة  يف  البيشمرگة 

التوقيت ذاته.
الشعب ستشهد يوم االحد  ان قاعة  وبني 
الجيش  فريقي  تجمع  مهمة  مواجهة 

والرشطة يف الساعة الرابعة عرصا.
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أصيـب العب وسـط منتخـب سـويرسا ويوفنتوس 
اإليطايل دينيس زكريا الوافد إليه يف سـوق االنتقاالت 
الشـتوية الشـهر املايض إلصابة يف فخـذه كما أعلن 
ناديه وسـيغيب عـن املالعب لقرابة ثالثة أسـابيع.
وأصـدر يوفنتـوس بيانـا أشـار فيـه إىل أن ”فرتة 
تعايف الالعب تسـتغرق نحـو 20 يوما“.وتعرض 
زكريـا لإلصابة قبيـل نهاية الشـوط األول من 
مبـاراة فريقه ضـد إمبـويل (2-3) يف الدوري 
املحيل السـبت ولم يسـتطع إكمالها.ويعاني 
يوفنتـوس مـن إصابـات عـدة يف صفوفه 
وتحديدا الجنـاح فيديريكو كييزا والعب 

الوسط األمريكي وسـتون ماكيني واملدافع املخرضم 
جورجو كييليني واملهاجم األرجنتيني باولو ديباال.

أعلن نادي ليـدز يونايتد اإلنكليزي 
عن تعيني األمريكي جييس مارش 
مدربـاً جديـداً لـه خلفـاً للمقال 

مارسيلو بييلسا.
وكان ليـدز ينتظـر فقـط صـدور 

تعيـني  أجـل  مـن  العمـل  تأشـرية 
مـارش الـذي أرشف عـىل تدريب 

نيويورك ريد بول األمريكي 
غ  ر بو لز سـا و

ي  و لنمسـا ا
محققاً معه ثنائية الدوري والكأس.وكانت 

آخر محطات مارش يف اليبزيغ الذي فسخ 
عقده معه بالرتايض يف ديسـمرب/كانون 

األول املايض بعد أشهر عىل تعيينه.
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قرر االتحادان الدويل واألوروبي لكرة القدم اسـتبعاد 
املنتخبـات واألنديـة الروسـية مـن كافـة البطوالت 

الرسمية حتى إشعار آخر.
يأتي هـذا القرار عىل خلفية الغزو الرويس ألوكرانيا، 
وسـيكون أول املتأثرين به هو املنتخب الرويس األول 
الذي كان يستعد السـتقبال بولندا عىل ملعبه ضمن 
امللحـق األوروبي املؤهـل إىل كأس العالم FIFA قطر 

.™2022
كمـا لن يتمكـن فريق سـبارتاك موسـكو بذلك من 
خـوض مواجهتـي الدور ثمـن النهائي يف مسـابقة 
الـدوري األوروبـي إذ كان مـن املقـرر أن يلعب ضد 

اليبزيغ األملاني.
وكانـت روسـيا تنتظرها مواجهة عـىل أرضها أمام 
بولنـدا يف الرابـع والعرشين مـن آذار/مارس عىل أن 
يواجه الفائز املتأهل من مواجهة السويد وجمهورية 

التشيك عىل بطاقة التأهل ملونديال قطر.
وأعلنـت اتحـادات كرة القـدم يف بولنـدا وجمهورية 
التشيك والسـويد رفضها القاطع ملواجهة روسيا يف 
أي مـكان، وذلك رداً عىل القـرار األول من الفيفا بأن 

تقام مباريات روسيا البيتية عىل أرض محايدة.
وكانـت العديد مـن االتحاد األوروبية لكـرة القدم يف 
مقدمتهـا االتحـاد اإلنكليـزي انضمـت إىل اتحادات 
بولندا والتشـيك والسويد يف رفضها مواجهة منتخب 
روسـيا تحـت أي مسـمى يف أي منافسـة أو بطولة 

كروية.
من جانبه أكد متحدث رسـمي بإسم اليويفا لوكالة 
فرانـس برس، أن نـادي اليبزيغ األملاني بلغ رسـمياً 

الدور ربـع النهائي من مسـابقة الـدوري األوروبي  
بعد استبعاد سبارتاك موسكو.

وقـال املتحدث الرسـمي: ”لن تقـام مباراتا اليبزيغ 
وسـبارتاك (ذهابا وايابا) وبالتأيل تأهـل اليبزيغ إىل 

ربع النهائي“.
وكان يتعـني عـىل النـادي الرويس مواجهـة اليبزيغ 
يف 10 و17 من الشـهر املقبل يف ثمـن النهائي، علماً 
بـأن سـبارتاك هو املمثـل الوحيد الباقي لروسـيا يف 

املسابقات األوروبية.
يف املقابـل، لـم يؤكـد االتحاد الـدويل، بعـد طلب من 
وكالة ”فرانس بـرس“، ما إذا كان املنتخب البولندي 
تأهـل تلقائياً بدوره إىل نهائي ملحـق مونديال قطر 
علمـاً بأنـه كان يتعـني عليه مواجهة روسـيا يف 24 
آذار/مارس املقبل يف موسـكو والفائز منهما يلتقي 

السويد أو تشيكيا.
االتحاد الرويس يندد بالقرار

ـ انتقدت روسـيا قـرارات االتحادين الـدويل (فيفا) 
واألوروبي (يويفا) لكرة القدم باستبعادها من كأس 
العالم وتعليق مشاركة منتخباتها الوطنية وأنديتها 
يف املسـابقات الدولية، واصفة إياها بـ“التمييزية“، 
يف أعقاب اإلجـراءآت املتخذة بحقها عىل خلفية غزو 

أوكرانيا.
وقال االتحاد الرويس لكرة القدم يف بيان إن القرارات 
”ذات طابـع تمييـزي واضح، ويرض بعـدد كبري من 
الرياضيـني واملدربـني وموظفي األنديـة واملنتخبات 
الوطنيـة، واألهـم من ذلـك، باملاليني من املشـجعني 
الـروس واألجانب الذيـن يجب أن تحمـي املنظمات 

الرياضية الدولية مصالحهم يف املقام األول“.
معاناة أوكرانية

ـ أكـد املالكـم األوكرانـي فالديمـري كليتشـكو بطُل 
العالم السـابق يف الوزن الثقيـل أن رغبَتهم كأوكران 
هي العيُش يف بلدهم بحريٍة تامة دون أن يتدخَل أحد 

يف شؤونهم.
كليتشـكو لم يخف مشـاعَر الحزن التي تعرتيِه من 
الصور التـي تتحدُث عـن معانـاِة األوكرانيني جراَء 

الحرب.عقوبات جديدة
ـ قررت رابطة الدوري األوروبي لكرة السـلة إيقاف 
األندية الروسـية سيسـكا موسـكو وزينيت وكازان 

من املشاركة يف البطولة.
ويأتـي قرار رابطـة الـدوري األوروبي لكرة السـلة 
لينضم إىل موجة املقاطعة العاملية الواسـعة لروسيا 
التـي شـنت حربـاً واسـعة النطـاق عـىل جارتهـا 

أوكرانيا.
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عـاد فريق أتاالنتـا إىل تحقيـق االنتصارات التـي غابت عنه يف 
املباريـات الخمـس األخـرية وحقق فـوزاً عريضاً عـىل ضيفه 
سامبدوريا برباعية نظيفة يف املباراة التي أقيمت ضمن املرحلة 

السابعة والعرشين من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وافتتح ماريو باسـاليتش التسـجيل بإحرازه الهـدف األول يف 
الدقيقة السادسـة قبل أن يحرز تيـون كووبميينريز هدفني يف 
الدقيقتني 29 و62، ويف الدقيقة 86 سـجل أليكيس مريانشـوك 

الهدف الرابع.
ورفـع أتاالنتا رصيـده إىل 47 نقطـة يف املركـز الخامس بينما 

تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة يف املركز الرابع عرش.
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يعيش سـريجيو راموس، مدافع باريس سان جريمان، 
محنـة شـديدة، منـذ انتقاله لصفـوف الفريـق مطلع 
املوسـم الجاري.ولم يلعب راموس سـوى 5 مباريات 
فقط، وابتعد عن املالعب ألشهر بسبب كثرة إصاباته 
يف عضلة السـاق.إال أن مراسل شـبكة فوت مريكاتو 
الفرنسـية، أشـار إىل أن نادي لوس أنجليس جاالكيس 

األمريكي، مهتم للغاية بضم املدافع اإلسـباني املخرضم بدءا من 
املوسـم املقبل.وأضاف: ”رغم أن مسرية راموس مع بي إس جي 
ال تبعـث عىل التفاؤل، لكن من الصعـب أن يلجأ الطرفان إلنهاء 
العالقة بهذه الرسعة“.وانضم راموس إىل صفوف سـان جريمان 
يف صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد اإلسـباني، ووقع عىل 

تعاقد يربطه بالنادي البارييس حتى صيف 2023.

بغداد/ متابعة الزوراء:
للتايكوندو  الـدويل  أعلن االتحـاد 
تجريد الرئيس الـرويس فالديمري 
بوتـني من الحزام األسـود الرشيف 
يف اللعبة، بعد غزو بالده أوكرانيا، 
يف أحـدث عقوبـة مـن الرياضـة 

الدولية.
الـدويل  االتحـاد  واستشـهد 
للتايكوندو بشعار اللعبة ”السالم 
أغىل من االنتصار“، وأدان التدخل 
العسـكري الـرويس يف أوكرانيـا. 
وقـال ”الهجمـات الهمجيـة عىل 
قيـم  خالفـت  األبريـاء“  أرواح 
باالحـرتام  املرتبطـة  الرياضـة 
والتسـامح. وقال االتحـاد الدويل 
يف بيـان ”بخصـوص هـذا األمر، 
قـرر االتحـاد الـدويل للتايكوندو 

سـحب الحـزام األسـود الـرشيف 
املقدم إىل السيد فالديمري بوتني يف 
نوفمـرب 2013“. وأضاف االتحاد 
أنه سيسـري عـىل خطـى اللجنة 
األوملبية الدولية يف منع رفع العلم 
الرويس أو عزف النشـيد الوطني 

يف املسابقات.
وكان االتحاد الدويل للجودو أعلن 
يـوم األحد إيقاف رئيسـه الرشيف 
بوتـني ”يف ظل اسـتمرار الرصاع 

العسكري يف أوكرانيا“.
وأعلنت جهـات رياضيـة عديدة 
منهـا االتحاد الدويل لكـرة القدم 
األوروبـي  واالتحـاد  (الفيفـا) 
للعبة (اليويفا) إيقاف املنتخبات 
واألندية الروسية من املشاركة يف 

املسابقات املختلفة.

غادر أسـطورة كرة القدم الربازييل بيليه مستشـفى ألربت 
أينشـتاين يف العاصمة ساو باولو، بحسب ما أعلن األخري، 
حيث كان يتلقـى عالجاً كيميائياً واضطر للتمديد بسـبب 

التهاب يف املسالك البولية.
وقـال أطبـاء بيليـه البالغ 81 عامـاً يف بيـان، بعدما مكث 
أسبوعني يف املستشفى، إنه ”ُمنح اإلذن بمغادرة املستشفى 

يوم السبت“.
وأضافـوا إن ”وضعه مسـتقر رسيرياً، وتعـاىف من عدوى 
املسالك البولية واستمر يف العالج من ورم القولون الذي تم 

اكتشافه يف أيلول/سبتمرب 2021“.
وخضع بيليـه يف الرابع من أيلول/سـبتمرب املايض لعملية 
جراحية يف املستشـفى نفسه إلزالة ورم القولون املكتشف 
خـالل الفحوصات الروتينيـة. مكث بعدها عـرشة أيام يف 
وحدة العناية املركـزة، قبل أن يعود إليها لفرتة وجيزة بعد 

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

كانون األول/ديسمرب املايض لتلقي العالج الكيميائي.

كشـف وكيـل السـنغايل كاليدو 
كوليبايل، مدافـع نابويل، حقيقة 
بالتعاقـد  برشـلونة  اهتمـام 
بالتعاقد مع قائد منتخب أسـود 
كوليبايل  اسـم  التريانجا.وارتبط 
بالرحيل عن نابويل، واالنتقال إىل 
أكثر من ناٍد أبرزهم ”مانشسـرت 
سـيتي واليونايتد وباريس سان 
جريمـان وبرشلونة“.وبحسـب 
شـبكة راي سـبورت اإليطالية، 

فـإن عقد كوليبايل مـع نابويل ينتهي بنهاية املوسـم املقبل، وقد 
تلقـى عرًضا جديًدا للتجديد حتـى صيف 2026، مقابل 5 ماليني 
يورو يف املوسـم.وعىل الرغم من ارتباط اسم كوليبايل بالرحيل إىل 
برشلونة أو مانشسرت يونايتد يف الصيف املقبل، نفى وكيله وجود 
أي اهتمـام مـن جانب الفريـق الكتالوني.وانضـم قائد منتخب 
أسود التريانجا صاحب الـ30 عاًما إىل نابويل، قادًما من جينك، يف 
صيف 2014، مقابل 7.7 مليون يورو.ويف سـياق آخر، أكد وكيل 
كوليبـايل ما تردد عن وجود اهتمام من مانشسـرت يونايتد بضم 
النيجريي فيكتور أوسـيمني، مهاجـم نابويل.وترددت أنباء قوية 
عن رغبة اليونايتد يف ضم أوسـيمني، لتعويـض الرحيل املحتمل 
لألسـطورة الربتغايل كريستيانو رونالدو يف الصيف املقبل، ولكن 

نابويل اشرتط الحصول عىل 100 مليون يورو لبيعه.
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يسابق نادي بايرن ميونيخ الزمن من أجل تحصني مستقبل 
عـدد مـن نجومه البارزين خـالل الفرتة املقبلـة، األمر الذي 

سيتطلب إنفاقه ملبالغ باهظة.
وذكرت شـبكة ”سكاي سـبورت أملانيا“ أن النادي البافاري 
يرغب يف تجديد عقود الرباعـي مانويل نوير، توماس مولر، 
روبـرت ليفاندوفسـكي وسـريجي جنابري، الذيـن تنتهي 
عقودهـم يف صيف 2023.كما أشـارت إىل احتمالية انضمام 
العب الوسـط الفرنيس كورينتني توليسو إىل قائمة الالعبني 
املحتمـل التجديد لهـم، رغم تبقي نحو 3 أشـهر عىل انتهاء 
تعاقده.وأفـادت الشـبكة بأن بطل البوندسـليجا سـيكون 
بحاجـة ملبلغ يرتاوح بـني 200 و250 مليون يـورو لتجديد 

عقود هذا الخمايس.
يأتـي ذلك يف ظل معانـاة بايرن ميونخ من 
توابع جائحة كورونا، التي أنهكت خزائنه 
يف آخـر عامـني، وهـو مـا يمثـل تحديـا 

بالنسبة إلدارة النادي يف األشهر املقبلة.
روبـرت  البولنـدي  املهاجـم  وأثـار 
بايـرن ميونيـخ،  ليفاندوفسـكي، نجـم 
الجدل حول مستقبله مع الفريق البافاري، 
يف ظـل األنباء التـي ربطتـه بالرحيل عن 

ليفاندوفسكي  آرينا.وينتهي عقد  أليانتس 
مـع بايرن يف صيـف 2023، وبالتايل فإنه لو 

لـم يجدد عقده مع الفريق البافاري، فإن رحيله 
يف الصيف هو الخيار األقرب.

وأكد حسـن صالـح حميديتش، املدير الريـايض لبايرن، 
أن ناديـه يعمـل عىل تقديم عـرض جديـد لتجديد عقد 
ليفاندوفسـكي، رغم أن الالعب نفسـه نفـى وجود أي 
اتصـاالت بشـأن هـذا الصـدد.ورد ليفاندوفسـكي، يف 
ترصيحـات أبرزتهـا صحيفة موندو ديبورتيفو بشـأن 
كلمات حميديتـش، قائًال: ”إنها املرة األوىل التي أسـمع 
فيهـا ذلـك“، لكـن الصحيفـة أشـارت إىل أن ترصيـح 
ليفاندوفسـكي مـا هو إىل وسـيلة للضغط عـىل بايرن 
ميونيخ.ومع ذلك، ال يستبعد ليفاندوفسكي خوض تحٍد 
جديد يف الصيف، حيث قال: ”أنا هادئ، من املهم بالنسبة 
يل أن أكـون قادًرا عىل الرتكيز يف امللعب، أنا منفتح عىل كل 
يشء، لكـن الـيشء الوحيد املهم بالنسـبة يل هو ما يحدث 
يف املباراة التالية“.وختـم: ”كل ما تبقى لفعله فيما يتعلق 

بالعقود، هو مسألة ثانوية ويبقى يف الخلفية“.

أعلنت نجمـة التنس األوكرانية إيلينا سـفيتولينا أنها سـرتفض 
مواجهة العبات روسـيات وبيالروسيات يف البطوالت، عىل خلفية 

غزو روسيا لبالدها.
وانتقدت سفيتولينا أيضاً اتحادات كرة املرضب، يف أعقاب انتقاد 
مواطنيتها مارتا كوسـتيوك وليسـيا تسـورينكو لألوصياء عىل 

اللعبة بعدم اتخاذ موقف حيال الغزو الرويس ألوكرانيا.
وتحتـل سـفيتولينا املركـز الخامس عـرش يف التصنيـف العاملي 
لالعبـات املحرتفـات، وهـي مصنفـة أوىل يف دورة مونتريي التي 
يف  فيهـا  القرعـة  أوقعتهـا 
مواجهة الروسـية أناسـتازيا 

بوتابوفا يف أول مباراة لها.
وكانت سـفيتولينا أعلنت أنها 
سـتتربع بـكل أرباحهـا مـن 
دوراتها وبطوالتها املستقبلية 
لدعم الجيش والعمل اإلنساني 

يف بالدها.
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النجف/نينا:
اسـتقبل محافظ النجف االرشف، ماجـد الوائيل، يف مكتبه وفد نقابـة الصحفيني العراقيني 
برئاسة عضو مجلس النقابة/ املقر العام/ محمد حنون، ومسؤول فرع النقابة باملحافظة 
ايـاد الجبـوري واعضاء فرع النقابة باملحافظة، وتمت مناقشـة اسـتعدادات الفرع إلقامة 

مهرجان الصحافة النجفية الدويل الرابع .
واوضـح املحافـظ ” ان النجف االرشف مـن اوىل املدن العراقية التي ظهـرت فيها الصحافة 
وفيهـا كتـاب وصحفيـون بارزون عـىل الصعيديـن العراقـي والعربي وكانت لهـا البصمة 
الواضحة يف عالم الصحافة وقدمت اسماء صحفية كبرية ال تزال لها حضور يف ساحة الفكر 

والثقافة املعارصة.
مـن جانبـه، اوضح ايـاد الجبوري يف ترصيح صحفي: ” شـّكلنا اللجنـة العليا املرشفة عىل 

تنظيم املهرجان برئاسة محافظ النجف وعضوية عدد من مدراء الدوائر .
واضاف ” املهرجان يقّدم رسـالة اعالمية نجفية وليسـت رسـالة صحفية فقط وسـيكون 

موعد املهرجان يوم ٢٠٢٢/٣/٢٢ وتحرضه وفود من دول عدة».
وتابـع الجبوري“ املهرجان سـيقام بمناسـبة مـرور ١١٢ عاماً عىل صـدور (مجلة العلم) 

لصاحبها هبة الدين الشهرستاني وستقام فعالياته ملدة ثالثة ايام».

القاهرة/متابعة الزوراء:
قررت هيئة مكتب نقابة الصحفيني املرصيني، برئاسة النقيب ضياء رشوان، استمرار العمل 
بالتشـكيل الحايل، وتقديم استشـكال عىل الحكم واجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء 
اإلداري يف ٣١ يناير/كانـون الثاني املايض، ببطالن تشـكيل هيئة مكتب النقابة، واسـتبعاد 
عضـوي مجلس الشـيوخ محمـد شـبانة وإبراهيم أبو كيلة مـن منصبيهمـا التنفيذيني يف 

مجلسها.
ويضم تشـكيل هيئـة املكتب بنقابة الصحفيـني ٧ أعضاء ، بخالف النقيب، إثر اسـتبعاد ٤ 
مـن أعضاء املجلس من تشـكيل هيئة املكتب، وكذلك من تـويل أي مناصب يف جميع اللجان، 
بوصفهم من املحسوبني عىل «تيار االستقالل النقابي»، وهم: محمد خراجة، وهشام يونس، 

ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل.
وأصدرت الدائرة الثانية يف محكمة القضاء اإلداري حكماً قضائياً «ُتلزم فيه نقيب الصحفيني 
بإعادة تشـكيل هيئة مكتب النقابة، واسـتبعاد شـبانة وأبو كيلة من منصبي سكرتري عام 

ووكيل النقابة لسابق.
وأكـدت املحكمة، يف حيثيـات حكمها، أنه بانتهاء انتخابات التجديـد النصفي ملجلس نقابة 
الصحفيـني يف ٢ إبريل/نيسـان ٢٠٢١، اعتمـدت النقابـة تشـكيل هيئـة مكتبهـا متضمناً 
شـبانة وأبو كيلة رغم تعيينهما يف مجلس الشـيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم ٥٩٠ يف 
١٦ أكتوبر/ترشيـن األول ٢٠٢٠؛ مـا يتعـارض مع التفرغ املقرر بحكم الدسـتور والقانون 

لعضوية هذا املجلس.
وبينت املحكمة أن رشوط السـكرتري العام للنقابة ال تتوفر يف شـبانة غري املتفرغ ألعمالها؛ 
بوصفـه يختص بتوجيه الدعوات الالزمة لعقد جلسـات واجتماعات مجلسـها، وجمعيتها 
العمومية، وتنسـيق الشـؤون اإلدارية للنقابـة، واإلرشاف عىل سـجالتها، وأوراقها، وإعداد 

محارضها، وتوقيعها إىل جانب النقيب، واالشرتاك يف إحدى لجان النشاط النقابي.
وأضافت أيضاً أن رشوط الوكيل ال تتوفر يف أبو كيلة الذي يحل محل النقيب إذا خال مركزه، 
ويقوم مقامه إذا كانت املدة الباقية له تقل عن سنة، وتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية 
واإلداريـة يف حالـة غيابـه، ويعينه املجلس ضمـن لجنة مؤلفـة من ثالثة أعضاء لتسـوية 

املنازعات املهنية بني أعضاء النقابة، ويكون قراره فيها ملزماً لألطراف املعنية.
وأشـارت الدعوى املقامة من كامل ويونس إىل عدم جواز احتفاظ شبانة بمنصب السكرتري 
العـام للنقابة، ومنصب رئيس مجلة تحرير «األهرام الريـايض» الحكومية، وكذا عدم جواز 
احتفـاظ أبـو كيلة بمنصب رئيـس تحرير جريـدة «الرأي للشـعب» التابعة ملؤسسـة «دار 
التحريـر» القومية؛ بسـبب تعيـني كليهما بمجلس الشـيوخ املرصي، ومـا يتطلبه ذلك من 

رضورة التفرغ لواجبات العضوية يف املجلس.

كربالء /نينا:
تعـرض عدد مـن الزمالء الصحفيـني أثنـاء تغطيتهم لحريق مستشـفى الهنديـة العام يف 
محافظة كربالء املقدسـة للرضب ومصادرة الكامـريات واجهزة املوبايل من قبل قوة تابعة 

لقيادة رشطة كربالء فيما حجز بعضهم لساعات يف كرفان قرب موقع الحادث.
هذا واعلنت ادارة فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف محافظة كربالء املقدسـة انها سـتقوم 
برفـع دعوى قضائية ضد املفـرزة االمنية التابعة لقيادة رشطة كربـالء فوج الطوارئ التي 
قامـت باالعتداء عىل وسـائل االعـالم بالرضب واالحتجـاز ومصادرة االجهـزة اثناء تغطية 

احداث حريق مستشفى الهندية العام .

@≈œb0a@…fl@Êbì”b‰Ì@—v‰€bi@bË«ãœÎ@µÓ–zó€a@Úib‘„
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بغداد/ نينا:
 اعتـذر مراسـل أجنبـي رفيـع يف شـبكة ”يس.بـي.أس نيوز“ 
األمريكيـة بعد أن قال عىل الهواء إن ”الحرب يف أوكرانيا ال يمكن 
مقارنتهـا بتلـك املوجـودة يف العـراق وأفغانسـتان؛ ألن الدولة 

الواقعة يف أوروبا الرشقية أكثر تحّرضا“.
وكان املراسل تشـاريل داغاتا ينقل األخبار من كييف يف أوكرانيا 
عندما قال يـوم الجمعة املايض إن ”أوكرانيا ليسـت مكاًنا، مع 
كل االحـرتام الواجـب، مثل العـراق أو أفغانسـتان، حيث يدور 
رصاع محتـدم منذ عقود… كما تعلمون هـذه مدينة حضارية 

نسبيا وأوروبية نسبيا حيث ال تتوقع ذلك أن يحدث ذلك“.
واعتذر داغاتا، الذي يعمل كمراسـل لشبكة ”يس.بي.أس نيوز“ 
منـذ عقدين، بعـد أن انترشت تعليقاته وحصـدت أكثر من ١٫٥ 
مليون مشـاهدة عىل تويرت، ورسعان ما تمت إدانتها باعتبارها 

عنرصية وغري دقيقة تاريخياً.
وقال ”لقد تحدثت بطريقة آَسـف لها، وأنا آِسف لذلك“، مضيًفا 
أنـه كان يحاول إيصال فكرة أن أوكرانيا لم تشـهد ”هذا الحجم 

من الحرب“ يف السنوات األخرية، عىل عكس البلدان األخرى.
وأضـاف ”يجب أال تقارن الخالفات أبًدا عىل أي حال، فكل واحد 
فريـد من نوعه… لقد اسـتخدمت اختيـاًرا سـيًئا للكلمات وأنا 

أعتذر عن أي إهانة قد أكون سببتها“.
ُيذكر أن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي سارعوا لإلشارة 
إىل أن العـراق لطاملا أطلـق عليه نعت ”مهد الحضارات“ ألن بالد 
ما بـني النهرين القديمة -العراق اآلن- هـي املكان الذي ظهرت 
فيـه ”الحضارة“ كما يفهمها الغرب إىل حـد كبري. كما قالوا إن 
”أوكرانيا، بالطبع، ليسـت غريبة عن الحـروب والرصاع، حيث 
حدث ضم روسـيا لشـبه جزيـرة القـرم قبل أقل مـن عقد من 

الزمن“.
وتساءل األستاذ يف جامعة كورنيل مصطفى ميناوي عىل تويرت 

”ملـاذا يعتقـد داغاتا أنه مـن الجائز مقارنة قيمـة حياة الناس 
بمدى تحرضهم؟“.

وكتب نادر عيىس، مراسل صحيفة ”شيكاغو صن تايمز“، عىل 
تويرت ”أسـقطت شـبكة ’يس.بي.أس نيوز‘ صافرة الكلب ألنها 
عنرصيـة“، وأضـاف ”إذا كانت هـذه هي النسـخة التي اختار 
فيهـا كلماتـه بعناية، فإن البديـل (الذي لم يخـرت فيه كلماته) 
سـيكون: هؤالء هم أناس بيض متحرضون وليسـوا سمرا غري 

متحرضين“.
وردت اللـه خليـيل، األسـتاذة يف جامعة كوين مـاري بلندن، يف 
تغريدة عىل تويرت ”وه نعم، الضحايا الحضاريون املسـتحقون 
وهـؤالء املتوحشـون غري املتحرضيـن غري األوروبيـني الذين ال 
يستحقون التعاطف حيث الحرب (محتدمة لعقود) بغض النظر 

عن أن الواليات املتحدة وحلفاءها هم من بدأوا الحروب“.
كمـا ُصدم املشـاهدون ألن داغاتا أزعج نفسـه ليقول ”مع كل 

االحرتام الواجب“.
وكتـب الكاتب هيد أمري عىل تويرت ”يسـمع نفسـه.. إنه يبدو 
عنرصًيـا، ويعـرتف بأنـه يجـب أن يكـون حريًصا عـىل إخفاء 
العنرصيـة، لكنـه يف النهايـة غري قـادر أو غري راغـب يف إيقاف 

العنرصية فعلًيا“.

الجزائر/متابعة الزوراء:
رفض الرئيس الجزائري، عبد املجيد 
تبـون، للمـرة الثالثـة عـىل التوايل، 
مسـودة قانـون قدمتـه الحكومـة 
اإلذاعـة  وقطـاع  باإلعـالم  تتعلـق 

والتلفزيون.
وطلب تبون إجراء تعديالت إضافية 
عـىل النـص و»إثرائـه» قبـل إعادة 
طرحه مجدداً عـىل مجلس الوزراء، 
عـىل الرغـم مـن وعـود حكوميـة 
بصدوره قبل نهاية السنة املاضية، 
ثم قبل نهاية الربع األول من السـنة 

الحالية ٢٠٢٢.  
وأفـاد بيان ملجلـس الـوزراء، عقب 
اجتماعه األحد، بـأن الرئيس تبون، 
الحكومـة  الصـدد  هـذا  يف  «كلـف 
بمواصلـة إثـراء هذيـن املرشوعني، 
قانـون اإلعـالم وقانـون السـمعي 
البرصي، من خـالل تعزيز ضمانات 
وتدقيـق  التعبـري،  حريـة  حمايـة 
خاصـة  بهـا،  الخاصـة  املفاهيـم 
مـا يتعلـق بمنـح صفـة الصحفي 
ترقيـة جـودة  املحـرتف، ومعايـري 
الخدمـة اإلعالميـة وبنـاء خطـاب 
إعالمي مسـؤول، فضالً عن ضمان 

شفافية تمويل وسائل اإلعالم».
يأتـي هذا عىل الرغـم من أن مجلس 
الحكومـة كان قد صادق، األسـبوع 
املـايض، عـىل مسـودة القانونـني، 
الـوزراء  مجلـس  إىل  وأحالهمـا 
للنقاش  للمصادقـة قبل طرحهمـا 

عىل الربملان.
وهذه هي املـرة الثالثة عـىل التوايل 
التـي يطلب فيها الرئيـس تبون من 
الحكومـة إجـراء مراجعـة جديـدة 
ملسـودة القانونـني، بعـد رفـٍض يف 

شـهر مارس/آذار من العام املايض 
وزيـر  طرحهـا  كان  أوىل  مسـودة 
اإلعـالم السـابق عمـار بلحيمر، ثم 
رفٍض آخر يف شـهر سـبتمرب/أيلول 

املايض.
وعىل الرغم من أن ملف إصالح قطاع 
اإلعالم يف الجزائر، وتسـوية وضعية 
القنوات املستقلة، ووضع إطار جديد 
للصحافة واإلعالم اإللكرتوني، كانت 
أبرز الوعود وااللتزامات التي قدمها 
تبون منذ انتخابه يف ديسمرب/كانون 
األول ٢٠١٩، إال أن هـذه التأجيـالت 
املنظمة  القوانـني  املتكـررة لطـرح 
ملهنة الصحافة وقطاع اإلعالم، يؤكد  
تعّثر مسار اإلصالحات التي وعد بها 
الرئيـس يف قطـاع اإلعـالم، ودخول 
مشـاريع القوانني متاهـة ال تنتهي 
من التسويف والتعديالت والنقاشات 

التي لم تثمر حتى اآلن.

وكانـت نقابـة النارشين ومسـرّيي 
قـد  اإلخباريـة  واملواقـع  الصحـف 
هاجمت، يف بيان نرشته بداية شـهر 
فرباير/شباط الحايل، وزير االتصال 
الجديد، محمد بوسـليماني، وكذبت 
ترصيحاته بشـأن إجرائه نقاشـات 

موسعة حول مرشوعي القانونني.
وسـجلت «أنهما لـم يحظيا بنقاش 
عميـق وكبري من أهل املهنة، وال من 
قبل الرشكاء االجتماعيني. عكس ما 

رصح به الوزير مؤخراً».
ودانـت مـا وصفتـه باإلقصـاء من 
«اللقـاءات املنتقاة لوزيـر االتصال، 
تحـت غطـاء املشـاورات، وهـو ما 
رئيـس  توجيهـات  مـع  يتعـارض 
الجمهورية التـي دعا فيها الوزارات 
إىل فتـح حـوار حقيقي وجـدّي مع 
الـرشكاء املهنيـني»، وطالبت وزارة 
االتصال «بفتح حوار جدي وشـامل 

مع الفاعلـني يف القطاع دون إقصاء 
وال تمييز».

تعميق للنقاش أم مماطلة؟
عند هـذا املسـتوى تتبايـن املواقف 
إزاء تأجيل إصدار قانون اإلعالم مرة 
أخـرى، بني من يـرى أنه مؤرش عىل 
رغبة الرئيس تبون يف تعميق النقاش 
الفعاليـات  كامـل  مـع  وتوسـيعه 
اإلعالمية بسـبب حساسية القطاع، 
وبني من يعترب أنه تهرّب من السلطة 

ورغبتها يف مزيد من املماطلة.
القانـون  اإلعالمـي وأسـتاذ  وقـال 
الدسـتوري يف جامعة سطيف، نرص 
الدين معمري، إن «التأجيل املستمر 
تضبـط  التـي  القوانـني  ملراجعـة 
مجاالت اإلعالم والسـمعي البرصي 
تدل عـىل تخوف وتـردد واضح لدى 
السـلطة التـي تبقـى مضطـرة إىل 
مراجعة كل القوانني الضابطة للعمل 

اإلعالمي الذي تعزز نظرياً يف التعديل 
الدسـتوري ٢٠٢٠، خاصـة بموجب 

املادتني ٥٤ و٥٥ من الدسـتور».
تواصـل  حالـة  «يف  أنـه  وأضـاف 
مماطلـة الحكومـة يف إعـداد هـذا 
القانون يجب عـىل الربملان التصدي 
لذلـك، عرب تفعيـل حقـه يف املبادرة 
بالتنسـيق مـع  القوانـني  واقـرتاح 
رشكاء السـلطة الرابعـة، وهـو ما 
يشكل إحراجاً للسلطة قد يدفعها إىل 
تعجيـل التعديل الذي يجب أن يصب 
يف إطار تحرير العمل اإلعالمي وسـد 
كل الثغرات عىل ضوء قانون ٢٠١٢، 
وكـذا وضـع كل الضوابـط املتعلقة 
التلفزيونيـة  بالقنـوات  خاصـة 
واملحطات اإلذاعية وضمان شفافية 
توزيـع اإلعـالن الـذي يبقـى عامل 
ضغط خطريا يف يد الجهاز التنفيذي، 
املسـائل  كل  توضيـح  عـىل  زيـادة 

الخاصة باإلعالم اإللكرتوني».
محمـد  والكاتـب  الصحفـي  لكـن 
ايوانوغـان، الذي ينشـط يف مجاالت 
الدفاع عن حرية التعبري والصحافة، 
يعترب، أن التأجيالت املتكررة لقانون 
اإلعـالم، وإن اتخذت عنـوان اإلثراء 
وتوسيع النقاشـات، إال أنها تعطي 
مؤرشاً واضحاً عىل عدم رغبة السلطة 
يف تنظيم قطاع اإلعالم، واإلبقاء عىل 
وضع الغموض والفوىض الحالية يف 
املشـهد اإلعالمي، طاملا أن السـلطة 

مستفيدة من ذلك».
ويضيف أن «الوضع الحايل هو أحسن 
وضع بالنسبة لها، كما أن السلطة ال 
تبدو قلقة منه، وال يوجد ما يدعوها 
إىل اإلرساع يف تنظيم اإلعالم وتأطريه 

بقوانني واضحة».

القاهرة/متابعة الزوراء: 
أثـار إعالن اإلعالميـني الربيطانيني البارزين، 
إيميـيل مايتليـس وجـون سـوبل، رحيلهما 
عن هيئـة اإلذاعة الربيطانيـة «بي بي يس»، 
تسـاؤالت يف األوسـاط اإلعالمية الربيطانية، 
خاصة أن خرب الرحيل جاء مصحوباً باإلعالن 
عن عزم مايتليس وسوبل تقديم «بودكاست» 
مشرتك وبرامج راديو عىل «إل بي يس». وهو 
أمر اعتربه مراقبون «عالمة جديدة عىل زيادة 
أهميـة صناعـة البودكاسـت، وتأثريها عىل 
اإلعالم التقليدي». يف حني الحظ متخصصون 
وصحفيون زيادة انتشـار «البودكاسـت» يف 
أنحـاء العالـم ويف املنطقة العربيـة، وربطوا 
إقبال املعلنني عىل «البودكاست» وتأثريه عىل 
املسـتهلك، وخصوصية مخاطبـة الجمهور، 
وإمكانية معرفة حجم من وصلتهم الرسالة 

اإلعالنية املبارشة.
إيمييل مايتليس، مقدمة الربامج التلفزيونية 
الالمعـة، قالـت يف تغريـده عـرب حسـابها 
الشـخيص عىل «تويرت» إنها ومحرر شـؤون 
أمـريكا الشـمالية يف «بـي بـي يس» جـون 
سـوبل «قـررا إطـالق بودكاسـت جديد مع 
رشكة غلوبال العاملية ينتجه دينو سوفوس. 
ووصفـت الخطـوة بأنهـا «فرصـة عظيمة 
لفعل ما تحب». ولكن يف الوقت نفسه أعربت 
عن «الحـزن لرتك البي بي يس بعد فرتة عمل 
اسـتمرت ٢٠ سـنة، واالمتنـان للفرص التي 
حصلت عليهـا إبان العمـل يف البي بي يس»، 
بينما غرد سوبل قائالً: «فرص كهذه ال تأتي 
كثرياً؛ لكنني حزين عىل ترك البي بي يس التي 

عملت فيها طويالً».
وفق تقرير لصحيفة «الفاينانشـيال تايمز» 
الربيطانيـة بشـأن رحيل مايتليس وسـوبل 
عـن الـ«بـي بـي يس» فـإن «هيئـة اإلذاعة 
الربيطانية خرست اثنني من نجومها لصالح 
رشكـة غلوبـال التجارية، التي أسسـها رائد 
األعمال آشـيل تابور كينغ عـام ٢٠٠٧. وهذا 
مـؤرش عىل حجـم املنافسـة التـي تواجهها 
الـ(بـي بـي يس) يف الحفاظ عـىل املواهب يف 

ظـل تقليـص امليزانيـات».
من ناحية ثانية، أثار إعالن مايتليس وسوبل 
مناقشـات متعددة يف بريطانيـا. قالت كاتي 
رزال، محـررة الشـؤون الثقافيـة يف الـ«بي 
بـي يس»، يف تعليقهـا عـىل الخـرب إن «هناك 
الكثري من األمور التي يمكن قراءتها من هذا 
اإلعالن، إذ ثمة ادعاء بأنه يعد مثاالً آخراً عىل 
عجز الـ(بي بي يس) عن االحتفاظ بمواهبها 
اإلعالميـة بانضمـام مايتليـس وسـوبل إىل 
قائمة الراحلني قبلهما مثل أندرو نيل وأندرو 
مار؛ لكن هـذه األخبار تشـري أيضاً إىل مدى 
تنافسية السوق والعروض املغرية التي تقدم 

عـىل الطاولة». وأضافـت أن «الخرب يدل عىل 
أهمية البودكاست مع إقدام رشكات تجارية 
كبـرية مثـل غلوبـال عىل ضـخ اسـتثمارات 

ضخمة يف صناعة البودكاست».
أنس بنرضيف، الصحفي املغربي املتخصص 
يف شـؤون اإلعـالم الرقمـي، لفـت يف لقـاء 
مـع «الـرشق األوسـط» إىل «زيـادة انتشـار 
البودكاسـت أخـرياً يف جميـع أنحـاء العالم 
وحتى يف املنطقة العربية». وربط هذا التطور 
بـ«سهولة االستماع للبودكاست يف أي مكان 
أثنـاء التحـرك والتنقـل، مـن دون أي إعاقة 
للمستهلك عن أداء مهامه اليومية... هذا أهم 
أسباب انتشـار البودكاست عاملياً، إضافة إىل 
تنوع املواضيع التي يتناولها لتناسب األذواق 

واألعمار كافة».
أما الصحفي املرصي إيهـاب الزالقي، رئيس 
التحرير التنفيـذي لصحيفة «املرصي اليوم» 
الخاصة، فقال لـ«الرشق األوسـط» إن «من 
بـني كل أشـكال العمـل اإلعالمـي املختلفة، 
ال يوجد شـكل حـدث له تصاعد كمـاً وكيفاً 
عىل املسـتوى العاملي أكثر من البودكاسـت، 
الذي يمزج بني إمكانيـات اإلذاعة التقليدية، 
الوصـول، حيـث  مـع سـهولة وشـخصنة 
يصل للمسـتهلك بشـكل مبارش طاملا اشرتك 
أن «ميـزة  يف مجموعـة معينـة». وأضـاف 
البودكاسـت األساسـية تكمـن يف إمكانيـة 
االسـتماع إليـه يف أي مكان، أثنـاء التنقل يف 
وسائل املواصالت، أو أثناء ممارسة الرياضة 
اليومية، أو متابعة األنشطة اليومية من دون 

تعطيل للمستهلك».
وطريقـة  «شـكل  أن  إىل  يشـري  الزالقـي 
االسـتهالك، من األسباب الرئيسـية الزدهار 
هـذا القالب اإلعالمـي... ومن بـني كل أنواع 
وأشـكال اإلعـالم املقدمـة حاليـاً، التقليدي 
أو الجديـد، فـإن البودكاسـت حقـق قفزات 

هائلـة يف جـذب اإلعالنات، فبات يسـتقطب 
اسـتثمارات إعالنية مختلفة األشكال، سواء 
كانـت فواصـل إعالنية أو نصـاً يقرأه مقدم 
البودكاسـت نفسـه... أمـا السـبب يف إقبال 
املعلنـني عـىل البودكاسـت فهـو تأثريه عىل 
املسـتهلك، وخصوصية مخاطبـة الجمهور، 
وإمكانية معرفة حجم من وصلتهم الرسالة 

اإلعالنية املبارشة».
حقاً، يشـهد «البودكاسـت» زيادة متسارعة 
يف جميع أنحاء العالـم. ووفقاً لتقرير نرشه 
موقع «ستاتيسـتا» مطلع فرباير (شـباط) 
الحايل، فإن «عدد مسـتمعي البودكاسـت يف 
بريطانيا تجاوز ١٩٫١ مليون مسـتمع خالل 
عـام ٢٠٢١. ومـن املتوقع أن يرتفـع إىل ٢٨ 
مليـون بحلول عـام ٢٠٢٦». ويشـري تقرير 
املوقـع إىل أنه يف «الواليـات املتحدة األمريكية 
وصل عدد مسـتمعي البودكاست خالل عام 
٢٠٢١ إىل ١٢٠ مليـون مسـتمع، مـع توقـع 
وصولـه إىل ١٦٠ مليونـاً عـام ٢٠٢٣ بزيادة 

تصل إىل ٢٠ مليون مستمع سنوياً».
كذلـك أفادت دراسـة نرشها موقـع «آي إيه 
بي» البحثـي املتخصص يف الواليـات املتحدة 
األمريكية، منتصف العـام املايض، أن «حجم 
عائدات اإلعالنات يف صناعة البودكاسـت زاد 
بنسـبة ١٩ يف املائة عـام ٢٠٢٠. ومن املتوقع 
أن تتجاوز قيمة االسـتثمارات اإلعالنية فيها 
العـام املقبـل ٢٠٢٣ املليـاري دوالر». وذكـر 
إيريك جون، نائـب مدير مركز اإلعالم يف «آي 
إيه بي»، إن «صناعة البودكاسـت ستشـهد 
قفـزات خالل العامني املقبلـني، فحتى خالل 
فرتة العمل مـن املنزل نتيجة جائحة (كوفيد 
البودكاسـت وسـيطاً مفضـًال  ١٩) ظـل   –

للجمهور، استفاد منه املعلنون».
ويف سـياق مواٍز، أشـار موقع «إيه ماركتري» 
يف دراسـة أجراهـا عىل ١٨ دولـة ونرشها يف 

أكتوبر (ترشيـن األول) املـايض، إىل أن «عدد 
مسـتمعي البودكاسـت وصل عام ٢٠٢١ إىل 
نحو ٣٨٤ مليون مسـتمع، ومتوقع أن يصل 
إىل ٤٢٤ مليون مستمع العام الحايل، ويتجاوز 
الـ٥٠٠ مليون مسـتمع عام ٢٠٢٤». وتؤكد 
الدراسة «ازدياد شعبية البودكاست يف جميع 

أنحاء العالم».
عـودة إىل العالم العربي، يقول أنس بنرضيف 
إن «مساحة الحرية التي يوفرها البودكاست 
يف مناقشـة القضايا املتعددة، تجعله وسيطاً 
مقبـوالً ومطلوباً عىل املسـتوى العربي، فهو 
يسـتطيع خلـق عالقة حميمة مع املسـتمع 
ويشـعره بأنـه موجه لـه، مما يقربـه أكثر 
للجمهـور»، موضحاً أن «مسـتوى انتشـار 
منطقـة  مـن  يختلـف  عربيـاً  البودكاسـت 
ألخـرى، فبينما يشـهد ازدهاراً وانتشـاراً يف 
دول الخليـج، يقل هـذا االنتشـار يف منطقة 

شـمال أفريقيا».
مـن جانبه، يؤكـد إيهاب الزالقـي أن «املنطقة 
استكشـاف  مرحلـة  يف  زالـت  مـا  العربيـة 
البودكاست كغريه من أشكال اإلعالم الجديدة، 
ومتزايـدة  حقيقيـة  اهتمـام  حالـة  وهنـاك 
بصناعتـه يف املنطقة العربية ألسـباب متعددة 
من بينها: أنه يقدم مواضيع متنوعة من تاريخ 
واقتصاد وترفيه، ويتطرق إىل قضايا حساسـة 
قد ال يتطرق لها اإلعالم التقليدي». ثم يشري إىل 
«ظهور رشكات عربية يف األردن ومرص ولبنان 
متخصصة يف إنتاج البودكاست مما يؤكد تزايد 
االهتمـام بهـذه الصناعـة، وإن لـم يكن ذلك 

بحجم صعودها يف الغرب».
أيضاً عىل املسـتوى املؤسـيس تحاول وسـائل 
اإلعـالم التقليدية استكشـاف هـذه الصناعة 
الجديدة. وهنا يـروي الزالقي تجربة «املرصي 
اليـوم» مع إنتـاج «البودكاسـت»، قائـًال إنها 
«قدمت حلقات بودكاست خالل شهر رمضان 
املايض يف إطار استكشافها لهذا الشكل املزدهر 
من اإلعـالم؛ لكن التجربة لم يحدث لها الرتاكم 
الكايف ولم تتحول للشكل املؤسيس». ويستطرد 
أن «هناك نقطة مهمة يجب االنتباه لها يف هذا 
السياق، ويف سياق اإلعالم الجديد بشكل عام... 
فالعالم اآلن يتجه لفكرة منتج املحتوى الفردي، 
وليس املؤسسـات التـي تحتكر النـرش، حيث 
يسـتطيع أي شـخص قادر عىل إنتاج محتوى 
أن ينـرشه، ويحصل عـىل عائـدات مالية منه 
دون الحاجة ملؤسسـة كربى يحمل اسـمها». 
ثم ذكر أن «الفرد أرسع من املؤسسـة يف تنفيذ 
ومالحقـة التطـورات الجديـدة، فاملؤسسـات 
تحتاج إىل وضع خطط وضخ ميزانيات وبحث 
إمكانيـة االسـتمرار، ويف النهايـة قد تسـتمر 

التجربة أو ال». 
(عن/صحيفة الرشق االوسـط)
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 مـن َمبـدأِ، القـول القائـل، أن علماء 
الشعر أندر من الكربيت األحمر. نبُرص 
أن هذا القول يعني أن ناقَد الشـعر غري 
ُملقيه وغري شـاعره ! فالعلُم بالشـعِر 
يعني أّنَك َتحِفُر يف باطِن الباطن، َكشفاً 
وتنقيباً، لُِتظهَر الجمال يف الشعِر، وهذا 
ال يكون إالّ ملن خَرب الشعر كثرياً، وأدرك 
معناه ومبناه، وتذوقه كأنه يشٌء ماديٌّ 
محسـوس، لذا، ُنبرص أنَّ َنَقَدَة الشـعر 
هـم أقّل مـن ُمنِتجيـه، وهـذه ظاهرٌة 
طبيعيـة، فالنقد علٌم قائـٌم بذاته، وله 
أصوله وفروعـه ومذاهبه ومدارسـه، 
وكّل هـذا لم يكن وليد تجربة أو عرص، 
بـل هـو نتيجـة خـربات مرتاكمة من 
الحـواّيس، حتـى  والتـذوق  التجـارب 
وصَل النقـُد إىل ما وصَل إليه من َتطّوٍر 
واضٍح ملموس. إن عنونة هذه القراءة 
بالحفريات، لم تكن اعتباطية، بل هي 
مسـتمدٌة مـن روح النـص وجوهره، 
وهي انبثاٌق مـن روح النص، فحواس 
القصيدة هو قراءٌة كشـفّية جّوانّية يف 
نٍص شـعرٍي إبداعيٍة، لشـاعٍر كبرٍي له 
حضـورُه الشـعري املميـز، كاَن الناقُد 
عاملـًا خبـرياً يف شـعر الشـاعر (أجود 
جذبـه  إذ  كأنـه)،  ديوانـه  يف  مجبـل 
ليقـرأ  التذوقـّي  الحـواّيس  االنجـذاب 
بحواسـه، مـا جـاَش يف مشـاعره من 
إهتزاٍز وتفاعٍل سببه التفاعل اإليجابي 
والقراءة  اإليجابية، فالتقنية اإليجابية 
ال تكون إال يف شـعٍر كان يف قمة النزوع 
الجمـايل والفني، إذ الحـواس َتنُفر من 
القبيـح وتطـرب إىل الجميل فـرتَق له 
وتجذُب إليه منبهرة. النقُد يشٌء جماٌيل، 
ُيضـاف إىل النـص اإلبداعـي أو ُيكمله، 
فما تجده يف حواس القصيدة هو يشٌء 
منهما، إذ كشـف عن الربيِق الشـعريِّ 
واملعنى السـامي الذي َطرَقُه الشـاعر، 
يقول الناقُد يف أّول حديثه ص9: فالنغم 
لغة لحاسة السمع، واللون لغة حاسة 
البرص، واإلشـارة لغة لحاسـة البرص، 
وهكـذا تلحظ كل لغة منوطة لحاسـة 
ما، إال اللفظ من الكالم فهو للمسـمع 
نطقاً، وللبرص تدويناً، وللشم والتذوق 
مجازات من أخيلة تثرى اللفظ نفسـه 

وتعنيـه. فهـذه الكلمـة أعربـت بـكلِّ 
وضـوح عـن النهـج الـذي سيسـلكه 
الناقـد يف حفرياتـه لديـوان ( كأنـه)، 
فهـذه املجازات حمالة أوجـٍه متعددة، 
ولـكل وجه دالـة معينة تنطبـق عليه، 
فهو يقسـُم هذه الحواس تقسـيمات 
ويأخـذ أمثلـة مـن شـعر الشـاعر، إذ 
وجد أمثلة متعددة لكل نموذٍج يشـتغُل 
عليه نقدياً، إذ بدأ بالتمهيد الذي يعرف 
القـارئ عـن الرؤيـة التي سـيتخذها 
يف تطبيـق نقـده عـىل املنقـود، وجعل 
املقدمة تحمـل عنوان ( عنونـة الناقد 
واملنقـود ومنهجهمـا) فكانت املقدمة 
دالًة وإشـارة عىل األفق الذي سيتحرك 
فيه الرأي، فباملحصلـة صاَر لزاماً عىل 
القـارئ، أن َيَتَنبـه إىل االشـتغال الذي 

ُمـورَس يف هذه القـراءة النقدية. وزَع 
الفصـول إىل أربعٍة، وعنونهـا بعناوين 
تتفـق ورؤيـة الشـاعر املبـدع فحمل 
الفصل األول عنوان: حـواس البالد، أم 
الثانـي فـكان عنوانه: حـواس الغناء، 
بينما كان عنوان الفصل الثالث: حواس 
السياسـة، وأما الفصل الرابع واألخري 
فاتخَذ له عنوانا: حواس االغرتاب، وتيل 

هذه الفصول خالصة ختام.
هـذه الفصول، هي حفـٌر نقدٌي ِرصف، 
إذ تمكن الناقد من سـرب أغوار الشـعر، 
والولـوج إىل باطن القصيـدة ليحاكمها 
محاكمـًة جماليـًة، التطبيـق االجرائي 

الـذي طبقـه الناقد يف نقـوده عىل هذه 
املجموعـة، هـي حفـٌر يف داخـل جـٍب 
عميٍق، إذ كيف استطاع أن يدخَل الناقد 
ويسـتخرج كل هذه الحواس الطافحة 
بالشـعرية املتوهجة بربيٍق لّماٍع، كانت 
عدة الناقد هي املهارة والخربة املرتاكمة، 
يف استخدام التقنيات الحديثة والقديمة 
يف فهم واستيعاب املعنى والدال من بيٍت 
شعرٍي يف قصيدٍة لها ثيمة لم تحرض يف 
ذهنّية املنتج لحظة االنفجار الشـعري، 
وقد تكون هذه اللحظة لحظة من عالٍم 
غري واقعي، عالٌم يعني ما يتحدُث عنه، 
عالـٌم طافٌح بالصـوِر والدالالت، مهارة 
الناقـد تجلّـت بالكيفيـة التـي يحفـر 
فيهـا والكيفيـة التي  يسـتوعب الدوال 

واالشارات الرمزية التي يقدمها الشاعر 
عـىل هيئـة صـوٍر مجازيـٍة، وكّل هـذا 
يحتاج إىل الخربة يف الكشف الحضوري، 
فنرى الناقد يقول يف ( حواس االغرتاب)
ص113: ملـا كان االحسـاس باالغرتاب 
إحساسـاً فردياً، يتبدى نتيجة اندهاش 
الـذات بغيابـة املحيط... فهـذه املقولة 
هي اكتشـاٌف جّوانّي لنٍص حمال أوجٍه 
جماليٍة كثرية، الناقد لم يحفر إال منقباً 
عن الجمال الذي تجّىل يف أبياٍت شـعريٍة 
ُمنتقاة بعنايٍة وتمرس، أربعة حفريات 
لـم ترد يف النص األصيل وإنما اسـتعمل 
الناقـد معوله الجمايل ليحفـر يف باطن 
الباطن للنص اإلبداعـي، فغاص بعيداً، 
وكلما غاص أكثر، ظهرت االكتشـافات 
الكثـرية والثمينـة التـي بـدأ يرتصدها 
الواحدة تلـو األخـرى، فعملية الغوص 
النقـدي كانت تسـاير املنحـى االبداعي 
جنباً إىل جنٍب، إذ النقد لم يكن تفسـرياً 
أو تأويـًال بـل كان تتمة للضوء املشـع 
والربيق املتوهـج فكان النقـد ومادته، 
آيتان من آيات الجمـال، وهذه غاية قلَّ 
أو ندَر من وصَل إليهـا. الجماُل النقدي 
برَز يف صـورٍة مميزٍة، إذ لـم يكن النقد 
بمعـزٍل عن مادته الخـام، وكما تقر د. 
نـادي الكعبـي: أن النص مـادة الناقد، 
وقبـل ذلك هو نتاج األديـب، فعند األول 
وسـيلة وعنـد الثانـي غايـة. إذاً وفقـاً 
لهـذا القول، نقـول: أن ديـوان ( كأنه) 
هـو املادة الخام للناقـد، وهي يف الوقت 
نفسـه النتـاج والهدف لألديب املنشـأ،  
حواُس القصيدة اشـتغلت عىل التطبيق 
الحقيقـي الذي يـرد بكثـرة واضحة يف 
النـص، عن انبثـاق العنـوان ، جاَء من 
النص األصيل، وهنا أخذ الناقد يشـتغل 
يف النـص وعىل النـص، بعيـد كل البعد 
عن الحذلقـة اللغوية أو التنظري الفارغ 
الذي يكون إلبراز املهارة النقدية وليس 
للكشـف الجمايل، فالحفريـات النقدية 
األربعة، هي الفصول األربعة التي كانت 
املتن للكتاب. الحفريـاُت األربعُة أخذت 
عنوانهـا الجمـايل مـن النـص األصـيل 
وطبق الناقد نقده عىل النص، فالعنوان 
مستوحى من النص اإلبداعي، املُتجّيل ، 

املبدع، الغاية.  
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 ال بـد يف البداية مـن التنويه بـأن قراءتي 
النقديـة حـول قصيـدة الومضـة ال يعني 
ادعاء تأسيس جنس أدبي جديد، أو انبعاث 
شكل شعري مغاير تماماً لكل ما كتب من 
شـعر يف املراحل التاريخية املختلفة،ونحن 
مـن القائلني بوجود كتابـات كثرية يف هذا 
الحقل وإن اختلفت التسمية، كما إننا مع 
الرأي القائل أن تجربـة القصيدة الومضة 
هـي خالصة صافيـة لرتاكمـات عديدة يف 
النصوص الشـعرية العربية، وليست تأثراً 
أو نقالً عن الغرب كما قد يظن البعض من 
داريس ومبدعي هذا الشـكل الشعري،وكل 
ما يف األمر أن ثمة تأكيداً مشرتكاً من الشعر 
العربي والغربـي الحديثني عىل اإلكثار من 
كتابـة هـذا الشـكل الشـعري، فضال عن  
التهليل النقدي له، وهذا أمر ال يمكن إغفاله 
يف النصـف الثانـي مـن القـرن العرشين ، 
ومن هنا فإن وضع تعريف دقيق لقصيدة 
الومضـة أمـر غري هـني يف ظـل االختالف 
الكبري عىل تسـميتها:اللقطة، التوقيعات، 
الهوامـش، وعـىل حجمهـا، وضوابطهـا 
الفنية والبنيوية، والومضة لغًة من َومَض 
وومَض الربُق: ملع خفيفاً، و أوَمَضِت املرأُة: 
سارقِت الّنطر، وأومَض فالٌن: أشار إشارة 
خفيـة، ويف هذا املعنی يشٌء ِمـن اللّمعان، 
ـج  والتالُلـؤ، والتأُلـق،  واإلرشاق،  والتوهُّ
وفيه يشٌء من اإلدهاش، والتشويق ،و فيه 
يشٌء آخر من الشفافية، والغموض اآلرس، 
و عـدم االيضـاح لـکّل يشٍء، وفيـه يشٌء 
آخر ِمـن التکثيف، واالختـزال، واالقتصاد 
اللّغـوّي، و قد قيـل: البالغة هـي االيجاز، 
، ويتداخُل  کما قيل خري الکالم مـا قلَّ ودلَّ
مـع معني الومضة، الربقيـة و لذلك يقال: 
القصيدة الربقيـة، القصيدة الومضة وهي 

قصيـدة مکثفـة، ومختزلة جـّداً، تميزت 
موضوعـات الشـاعر الكبري عبـد الرحمن 
الرضا بالتشـكي والياس والحزن والضجر 

من الحياة وحاله معها ، فنراه يقول : 
هذا الشتاء وهذا برده القايس

يامن دفنت عىل نريان انفايس 
اتخذتني موقدا تذكي رشارته

طرائق الدهر يف نفيس من الناس 
انـي القـذف مـن اعماقهـا حممـا

هي الشعور باالمي واحسايس 
ولعل من نافلة القول هنا أن هذا األسلوب 
الفنـي يتفـق مع فـن االبيجـرام الذي هو 
فن شـعري نشـأ يف ظـروف مشـابهة ملا 
مربـه الشـاعر عبـد الرحمـن رضـا  منذ 
مئات السـنني يف أوربا ، وهو فن ذو أصول 
يكتـب عـىل  البدايـة  يف  وكان  قصصيـة، 
شـواهد القبور ، وعىل هدايـا أعياد امليالد، 
وعىل التماثيـل، وعىل الرسـوم التذكارية، 
وعىل مذابح الكنيسة ، وقد رأى فيه النقاد 
رمـزا أو أشـارة أو عالمـة أو شـعارا ومن 

ثـم صار فنـا قائمـا بذاته بعـد أن تغريت 
دالالته فراح يظهر يف الثورات، واالنقالبات 
مميـزات  ومـن  االجتماعـي،  ،واإلصـالح 
هذا النمط الشـعري الفنيـة ، هي اتصافه 
الشـديد  العضويـة واالقتصـاد  بالوحـدة 
باللفظ، فضـال عن اعتماده عـىل الطرفة 
واملفاجـأة القصصية أو انـه ينتهي نهاية 
الذعة أن لم تكن فاحشـة، وغالبا ما ينظم 
للسخرية من احد الخصوم والتهكم عليه ، 
وقد كتب به معظم أدباء أوربا كالشاعرين 
األملانيـني غوته ، وبريخت، ونجد شـاعرنا 
عبـد الرحمن قد قلد هذا النوع الشـعري ، 

فنراه يقول :-
فغاية نصحي باني أراك 

تعود إىل عشك األول
وتنشد أغنية يف رباك

ترقص يف الروض كالببل 
  وهـي بهذا املعنى قصيـدة دائمة اإلنتاج، 
ودائمـة التخلّـق، ألنها تتموضـع ظهوراً، 
يف  مسـتمرة  شـتى،  شـؤون  يف  وغيابـاً، 

صريورتها،  وألنهـا متحركة وقابلة ألكثر 
مـن زمـان، ومكان بسـبب مـن طاقاتها 
الخبيئة ضمن بنية شـديدة التكثيف،وألن 
النصّيـة،  ذاتهـا  مـن  متولـدة  فاعليتهـا 
فهي شـكل مـن أشـكال اإلنجـاز اللغوي 
الشـعري،تتمتع بنظامها الخاص، ولغتها 
الوسـيطة بـني طـريف املعادلـة اإلبداعيـة 
الشـاعر/ القـارئ ،فهـي عمـل شـعري 
يسـعى للتفرد، والقصيـدة الومضة عليها 
أن تتمتع بخصوصية تمّكنها من ممارسة 
تغريـب نسـبي، وفعـل اسـتالبي، وقلـب 
ألفكارنا،وملدركاتنـا ، ولتعابرينـا املعتادة، 
ولذائقتنـا الشـعرية املعتادة عـىل أنماط، 
وأشـكال معينـة ، وخري دليل عـىل ذلك ما 
نظمـه شـاعرنا عبد الرحمن رضـا، فنراه 

يقول : 
اوما الدرب يا ابنتي فلنغاد

ر   هذه آخر انطالقة شاعر
هذه آخر امتالءه كاس

وستبقى غدا كؤويس شواغر 

ولتقل ما تشاء عني الليايل
ليس من أدرك الحقيقة كافر 

فاملئي ألكاس يا بثينة فالليل
طويل وليس للهم آخر 
  إن هذا األسلوب الفني يذكرنا بالبيت املفرد 
السـائر أو الشـارد أو األوابـد يف القصيـدة 
العربية القديمة ، فالشـاعر العربي القديم 
كان يسـعى إىل أن يجعـل قصيدتـه كلهـا 
عبارة عن أبيات شاردة ، ال بل سعى بعض 
الشعراء إىل جعل الشطر الواحد بيتا شاردا 
وحده، كأن يرسي مثال بني الناس أو حكمة 
أو مـا شـابه ذلك ، وهـذا جعلهـم يعيبون 
ليسـهل  ذلـك  وكل  الشـعر،  يف  التضمـني 
حفظه ويشيع بني الناس ، فهو يف الصدور 
اثبت ويف املحافل أجول، وأحسـن الكالم ما 
كان قليله يغينك عن كثريه، ونجد القصيدة 
الومضـة عنـد شـاعرنا أشـبه مـا  تكون 
قصيدة مكتملة املعنى، مبتكرة يف فضاءات 
لغتها،وهي ذات فكـرة متوهجة،وتقنيات 
تسـتفيد  و ، فر متضا و ، خلة ا متد
الفـن   ، متعـددة  فنيـة  أشـكال  مـن 
التشكييل،واملوسيقى،والتصوير السينمائي 
كـــمـا أن عليهـا امتالك قـدرات تعبريية 
ثّرة، عائدة للـركازة الرمزية التي تكتنزها 
البنية املختزلة لها،وكذلك لخروجها خروجاً 
خالّقـًا ، ال تخريبياً عىل النمطية السـائدة 
من األشـكال التعبرييـة الشـعرية املقيدة 
بالـوزن، والقافيـة، واإلسـهاب ومطرزات 
البالغة، والبنى الهيكلية املعتادة من جهة، 
ولتخلّصها من هيمنة األسلوب الواحد الذي 
كانـت غالبية النصـوص القديمـة ملزمة 

بتقديمه ،فنراه يقول : 
ايهـا الشـاعر املحلـق بالـروح     لجو من 

الخيال الفريد 
انت يف رشفة تطل عىل الدهر   وتسمو عىل 

الوجود الوليد 

وسـواًء يف زمـان طريـف كنـت أم كنت يف 
زمان تليد 

   إذن فهـي نـصٌّ أشـبه مايکـون بـربٍق 
خاطٍف يتسـم بعفوية ، و بسـاطة تمکنه 
من النفـاذ إلی الذاكرة للبقاء فيها معتمداً 
علی ترکيـٍز عاٍل، و کثافة شـديدة مرّدها 
انطبـاع کامل واحد مسـتخلص من حالة 
شـعورية أو تأملية أو معرفية عميقة إذن 
فهي تتوّفُر علـی الرتکيز ،والغنی الواضح 
رقـراق  وتدفـُق  والرّمـوز   ، بااليحـاءات 
وانسـياب عضـوي بديـع لوعـي شـعرّي 
عميـق، فالشـکل نـصٌّ مختـٌرص مختزٌل 

بأعلی قدرة لالختزال،فنراه يقول :- 
وانـا ذلك الفتـى املتداعي  نهبـوا من يديه 

حتى رغيفه 
فانـزوى ناقما يعاني اسـاه   ويقايس من 

الزمان رصوفه 
فاىل القرص ان فيه كنوزا  من رياش ثقيلة 

وخفيفة 
  نص قصري جدا يتألف من سـتة اشـطر، 
وهـو النص الوحيد الـذي الكلمات موزعة 
عىل هذا النحو ستة اشطر، ويف الشعر كثريا 
ما تكون اإلشـارة أكثـر داللة من العبارة ، 
وهو ما يجعلنا نتحدث بحذر عن أن الشعر 
الحقيقي ما هو إال قول أشـاري ، وداللته 
املوجزة تغني عن التفاصيل، واالسرتسـال 
يف الرشح ، والتفسـري، ويف املقطع القصري 
السـابق يتألف املعنى، والكالم ، وتستيقظ 
تراجيديه الواقع قادمـة من أعماق الزمن 
القديم بأقل قدر من الكلمات، واقل قدر من 
املكان، وهي قصرية جدا تقترص عىل بعض 
الكلمات، إال أنها ُمعبأة مشـحونة بثقافة 
فكرية، وتتجىل قدرة الشاعر التصويرية يف 
اإلتيان بشعر يقوم عىل تداخل بني الحيس، 
واملجرد يف نسـج مجـازي متتابع متحرك، 

يقـول    داخـال يف عالـم عراقـه العزيـز.

www.alzawraapaper.com
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مغامـرة  الرسديـة  الكتابـة    
منتـج  اقانيمهـا  يخـوض 
(قاص) واع يف التقاط لحظاته 
التـي يعيـد خلقهـا متجـاوزا 
ومسـتنطقا القيـم الجماليـة 
التـي تحقـق عنـرص املفاجأة 
الخزانـة  تحريـك  يف  وتسـهم 
الفكرية ملتلقيها ...                                            
املجموعـة  وباسـتحضار    
السـابع)   القصصية(الفضـاء 
التي نسـجت عواملهـا النصية 
(القصرية والقصرية جدا)انامل 
منتجها القـاص طالب عباس 
واسهمت دار الشؤون الثقافية 
يف نرشها وانتشـارها/2002..
كونهـا تخلـق مشـاهدها من 
الواقعيـة  اللحظـة  التقـاط 
املسـتفزة للذاكرة..التي تسهم 
يف كشف كنه االشياء بالشعور 
والحدس..مـن خالل بناء ذاتي 
يعرب عـن كونه الرسدي املكتنز 
باملشاهد التي هي روحه وكيانه 
الفني املتمثل باملرئي واملتصور 
يف بنيـة لفظية خالقة لجمالها 
االبداعـي الذي يحتـاج اىل قدر 
كبـري مـن البصـرية الواعية يف 
املوحيـة مع  االلفـاظ  انتقـاء 
تكثيف وايجاز جميل..  وابتعاد 
عن اسـتطراد وصفـي.. ابتداء 
من االيقوتة العنوانية والعالمة 
السيميائية املرتكزة عىل مرتكز 
ثنائـي الرتكيـب شـكل جملة 
اسـمية موصوفـة مـن جهـة 
ومرتكز داليل من جهة اخرى..
عرب زمكانية تتكشف من خالل 

بؤرة الرسد ...
(فجأة تسـتيقظ فزعة..كادت 
تسقط من حافة رسيرها وبقايا 
رصخـة تتـالىش يف حنجرتها..
خيـل اليها انها سـمعت صدى 
الباب.. طرقـات متتالية عـىل 
جيدا..راحت  السـمع  ارهفـت 
قطـرات  تتحسـس  اصابعهـا 
عـرق بللـت صفحـة وجههـا 

االيمن وقد ترسبت الرطوبة اىل 
وسـادتها وفمها جاف تماما..
تـراءى لهـا وسـط هالـة من 
ضبـاب يف عالـم موحش..بارد 
كاملوت يشد امتعته نحو رحيل 
بـال نهايـة اىل اطـراف العالـم 
بالقوة..احساس  يمده  ويأسه 
رهيب بالوداع كان يفرتسـها..
تعلقـت به..توسـلت اليه لكنه 
شـق طريقه بعناد كأنه يتنكر 
ان  وحبها..تتذكـر  ملعرفتهـا 
اليوم تمر فيه الذكرى السابعة 
مليالدها..سـبعة  والعـرشون 

وعرشون؟..اللعنة..)ص24..
 فالسـارد(القاص) يف خطابه  
ذات  املكثفـة  الجملـة  يعتمـد 
املكتنـزة   املضونيـة  الداللـة 
وروحهـا  االنسـاني  بحسـها 
بفضـاءات  املؤطـر  الدراميـة 
للحـدث  محتضنـة  زمكانيـة 
الشـخصانية  العوالم  وحركـة 
اعتمـاد  يومية..مـع  بلغـة  
واسـلوبية  فنيـة  تقنيـات  
الصامت)  (النـص  كالتنقيـط 
واالسـتباق والتذكـر مـن اجل 
مكتمل(جسـده  كيـان  خلـق 
روحـه).. واملفارقـة  االيجـاز 
الشـاعر  تعبـري  حـد  عـىل 
فيـه   كولـريدج..  االنكليـزي 
يلتقي الخـاص بالعام والذاتي 
بالهـم االجتماعي.. كونه نتاج 
عاطفي متخيـل يحتضن قيما 
جماليـة ومضمونيـة تؤطرها 
وحدة موضوعيـة وبناء يعتمد 
االختـزال الجمـيل الهـادف اىل 
توسـيع الفضاء الداليل للجملة 
للحظـة  املحققـة  الرسديـة 
واملتميـزة بقـرص جملها ذات 
التي تعتمد  الكثافة املضمونية 
االشـارة الدالـة.. البعيـدة عن 
التفاصيل من جهة وبتماسـك 
بنائهـا واكتنـاز داللتها خياال 
اخـرى  جهـة  مـن  وعاطفـة 
..كونها تلتقط املشـهد بالفاظ 
مركـزة.. مكثفـة.. موجـزة.. 
(القـاريء  منتجهـا  يسـبكها 

املتيقـظ اىل اقىص حـد..) عىل 
حـد تعبري باشـالر فيقدم نصا 
يمتلـك مقوماته الفكرية واالن
سانية..                                                                              
 (انتعـل سـاقيه متسـلال من 
الظالم.. خربته مـع تسـاقط 

كان الجـوع ينهـش يف معدته 
الليـل  الخاويـة برشاهة..بـدا 
يف  يعربـد  والـربد  موحشـا 
الشـوارع واالزقة والطرقات..

والريـح تصفـر خلـف االبواب 
الرشفات.. وقضبـان  املوصدة 
املدينـة.. انحـاء  يجـوب  راح 

الغربـاء  آوت  التـي  املدينـة 
ورشدته..كان جسـده يرتجف 
بشدة...السماء تنزل الزمهرير 
بال هوادة..والنـاس هربوا من 
احتدام غضب الشتاء..راح الئذا 
والصقيع  القريبـة  بالجـدران 
رشايينـه.. يف  ييـطء  يزحـف 

لكنـه حينما مـر تحت(الطاق 
الزعفراني) شـم عـرب ذاكرته 
بالعز  الطافـح  اريـج االمـس 
هاتـف  والذكريات..سـمع 
يبرشه بمسكن داىفء يف السماء 
شيدته املالئكة..ففرح وكفكف 
التسـكع..بل  دموعـه وواصل 
امعن يف ترشده..)ص36..                                                                       
   وبذلـك حقق القاص حضورا 
الخطـاب  يف  ومؤثـرا  متميـزا 
مـن  يمتلكـه  ملـا  الـرسدي 
وقـدرات  جماليـة  امكانيـات 
تعبرييـة ولغـة شـاعرة رامزة 
تجعلهـا اكثـر جـرأة بالتعبري 
عن عالـم يخلقـه القاص عرب 
تشـكيل نيص يستوعب الرؤية 
والحدث واملوقـف بلغة مكثفة 
ومركـزة مجردة عن التفاصيل 
الرسديـة والوصفية ومنفتحة 
فيها الداللة عىل آفاق الشعرية 
اخرتقـت  ..وبـذا  والدراميـة 
الجمـود  وتجـاوزت  املألـوف 
فشـكلت نسـقا رسديا يرتكز 
عىل حداثوية متجاوزة التقاليد 
القيـم  ومنظومـة  النصيـة 

الرسدية.
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َوِمَن الرَسائِل ما تعذَرها الوصول .
ظلّت معلقة ً بصندوِق الَربيد .

َوِمَن القصائِد ما َسِكرُت ولَم اُعد
اَتَذكُر املَذبوَح ِمنها باملَطالِع ،

ِمن َقديٍم او َجديد .
الَقلُب ليَس ِمَن الَحديد .

يا بنَت َقلبي ليس َقلبي ِمن َحديد .
والعشُق يف زمِن املتاهِة شاِخٌص ،

ُيبنى عىل :

َقدِّم !
َستأخُذ ما ُتريد !!

ميداُن روحي ليَس مثلَِك صاِخباً
َفـ انا لِوحدي ُمذ ُخلِقُت

والُف َحرٍب بي وعصٍف ال يكُن وال َيهيد.
انِت كما الِحرماُن َيسلُِبنا اإلرادَة باملُنى

َويُحُزنا باملُسَتحيِل ِمن الوريِد اىل الوريد.
ستظُل قصُتنا لحيُث الالنهايَة يف فصول .

سنظُل نحلُم والخياُل بنا يصول .
من ارِضِك قويل ومن اريض اقول .

والكلُّ يقرأ عن محبِتنا املزيد .
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 التسـامح وغفـران األخطاء لزوجك ال 
يريح قلبك فحسـب، بـل ينقي العالقة 
ويقـوي الروابـط بينكما. والتسـامح 
مبـدأ، فهـو ال يعنـي غفـران األخطاء 
الكبرية فحسب، بل يعني أن تسامحي 
زوجـك عىل الزالت واألخطـاء الصغرية 
التـي يرتكبها دون قصد، مثل نسـيان 
فعـل يشء طلبتـه منه، أو قـول يشء 
بطريقـة ال تعجبك، هنـا تتجىل أهمية 
إرساء مبدأ التسـامح يف زواجك، حيث 
يسـاعدك التسـامح عىل تصفية قلبك 
مـن املشـاعر السـلبية مثل االسـتياء 
والغضب أوالً بأول، فـال ترتاكم داخلك 
الضغائن وتصبح مثل القنبلة املوقوتة 

التي تهدد استقرار حياتك الزوجية.
ويف مـا يـيل 5 خطـوات تسـاعدك عىل 

إرساء مبدأ التسامح يف زوا:
- اتخذي قرار الغفران

عندمـا يرتكـب زوجـك خطـأ، قـد ال 
تشـعرين بالرغبـة يف مسـامحته، بل 
تشـعرين بالغضـب وقـد ترغبني يف أن 
يدفع ثمن مـا فعله، ولكـن بمجرد أن 
تتخذي قرار الغفران، سـوف تتمكنني 
مـن مواجهـة املشـاعر السـلبية مثل 

الغضب والرغبة يف االنتقام.
- شاركي مشاعرِك

بعـد أن يعتـذر زوجك ويطلـب منِك أن 

تسـامحيه، عليِك التحدث عن تفاصيل 
ما حدث، وعن ما شـعرِت به. قد يكون 
األمر غري مريح، لكن عليِك مشاركة ما 

تشعرين به.
عليـه  تلقـي  أو  زوجـك  تلومـي  ال 
االتهامـات، فقط شـاركيه مشـاعرِك 

حتـى يتفهم مـدى الرضر الـذي وقع 
عليِك.

- ضعي خطة للتغيري
عليـِك وضع خطـوط عريضـة ملعرفة 
خطـة  ووضـع  حـدث،  مـا  أسـباب 

مستقبلية لتفادي تكرار ما حدث.
الذكريـات  اسـتدعاء  عـن  توقفـي   -

السلبية
ما دام زوجـك طلب منِك الصفح، وأنِك 
منحته الغفران، وما دمت اتفقِت معه 
عىل خطة من أجل عـدم تكرار الخطأ، 
وأنه لم يكـرر ما فعله، عليـِك التوقف 
عن تذكـري نفسـك باملواقف السـيئة، 
فاسـتدعاء الذكريات السـلبية يفسـد 
عليِك سعادتك وراحتك، لذا توقفي عن 
تذكر ما مىض، وركزي عىل اإليجابيات 

الحالية.
- امنحي نفسك الوقت

مجـرد اتخاذ قـرار التسـامح لن يزيل 
مشـاعر األلـم مـن داخلـك، لـذا قـد 
تشـعرين بعدم األمـان أو بخيبة األمل 
واإلحباط، هنا عليِك منح نفسك الوقت 
الكايف للتعايف، ثم أعيدي الَكرّة واتخذي 

قرار الغفران.

بعـد أن ينطق طفلـك أوىل كلماته، 
عليِك مساعدته عىل تحسني مهارة 
الحديث، وزيادة الحصيلة اللغوية 
لـه، وذلـك عـرب تطبيـق النصائح 

التالية.
1. الحديث مع طفلك بانتظام

أثبتـت دراسـة أُجريـت يف جامعة 
الطفـل  التحـدث  أن  سـتانفورد، 
تعلـم  عـىل  يسـاعده  باسـتمرار 

مفردات اللغة بنحو أرسع.
لذا تحدثي مع طفلك كثرياً حتى لو 
بدا لِك أنه ال يفهم كالمك، واحريص 
عىل اإلشـارة إىل األشـياء الجديدة 
التي ترغبني يف تعليمه أسـماءها، 
كل هـذا يتـم تخزينـه داخل عقل 

طفلك، ليكّون حصيلته اللغوية.
لوصـف  كلمـات  اسـتخدام   .2  

األشياء بالتفصيل
دائماً احريص عىل وصف األشـياء 
لطفلـك بالتفصيل، بـدالً من قول 
”هيا نذهـب للتنزه“، قـويل: ”هيا 
نذهب إىل الحديقة للتنزه ومشاهدة 
السـماء الزرقـاء والزهـور امللونة 

واألشجار الخرضاء..“.
3. القراءة للطفل

القـراءة تعرّض طفلـك لعدد كبري 
من الكلمـات واملصطلحـات، كما 
تطلعه عىل العالم الواسـع الذي لم 
تسنح له الفرصة بعد ملشاهدته يف 

الواقع.
عّودي طفلك عىل القراءة كل يوم، 
واحريص عىل اإلجابة عن أسئلته، 
واسـتخدام أكرب عدد من الكلمات 
للوصـف التفصيـيل، هـذا طبعـاً 

باإلضافـة لربط القـراءة بالصور 
املوجودة يف الكتاب أو القصة.

4. تسمية األشياء
يعـرف طفلـك  أن  احـريص عـىل 
أسـماء األغراض املحيطـة به، أو 
األشـياء املوجودة حوله يف البيئة، 
سواء كانت كائنات حية أو جماد، 
وذلـك عـرب اإلشـارة إىل اليشء مع 
نطق اسـمه، وراعي التكرار حتى 

يتعلم طفلك اسم كل يشء.
5. طرح األسئلة عىل الطفل

يفيـد هـذا لألطفـال األكرب سـناً، 
حيث يمكنه اإلجابة عن أسـئلتك، 
ويكـون هو أيضـاً يف مرحلة طرح 
األسـئلة باسـتمرار، لـذا احريص 
عىل إجابة أسئلة طفلك، ثم قومي 
بطرح سؤال عليه يف املقابل، حتى 
يفكـر يف اإلجابـة ويبـذل الجهـد 
لتكويـن جمل مفيدة من حصيلته 

اللغوية. 
تصحيـح  عـىل  احـريص  وطبعـاً 
الكلمات التي يخطئ فيها الطفل، 
أو تعليمه الكلمات التي لم يتمكن 

من نطقها لإلجابة عىل سؤالك.
6. ألعاب الكلمات

هذا أيضاً مفيد مع األطفال األكرب 
سـناً، حيـث يمكنـِك البحـث عن 
األلعـاب التـي تعتمـد عـىل اللعب 
بالكلمـات، مثـل ألعـاب التهجئة، 
والبحث عـن كلمـات للوصف، أو 

كلمات تبدأ بحرف ما. 
هـذه  ممارسـة  عـىل  واحـريص 
األلعاب كنشـاط دوري مع طفلك 

لزيادة حصيلته اللغوية. 
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الحمـراء  الـدم  خاليـا  تتواجـد 
الدمويـة لتوصيل  داخل األوعيـة 
أنسـجة  جميـع  إىل  األكسـجني 
الجسـم وأعضائـه ونقـل ثانـي 
أكسـيد الكربـون مـن الخاليا إىل 
رئتيـك، ويعـد األكسـجني حيوي 
يف  خليـة  كل  وبقـاء  لطاقـة 

جسمك.
إذا كان لديك عـدد قليل من خاليا 
الـدم الحمـراء، أو إذا كانت خاليا 
الدم الحمراء ال تعمل كما ينبغي، 
فقـد يتسـبب ذلـك يف انخفـاض 

الطاقة وقد يرض جسمك.
خاليا الدم الحمراء وفقر الدم

و يعتـرب فقر الدم هو حالة يكون 
فيهـا خاليا الـدم الحمـراء قليلة 
العدد أو صغرية جًدا أو كبرية جًدا 

أو غري صحية.
أعراض فقر الدم

يمكن أن تتطور تأثريات فقر الدم 
برسعة أو ببطء ، حسـب السبب، 
فيمكـن أن ترتاوح أعـراض فقر 
الـدم مـن خفيفـة إىل شـديدة ، 
الـدم  اعتمـاًدا عـىل مـدى فقـر 

وصحتك العامة.
الشـائعة لفقر  األعراض  تشـمل 

الدم ما ييل:

نقص الطاقة
النعاس

جلد شاحب
الصداع
الدوخة
التهيج

صعوبة يف الرتكيز
عدم انتظـام دقات القلب (رسعة 

دقات القلب)
انخفاض ضغط الـدم (انخفاض 

ضغط الدم)
يمكن أن يسـبب فقر الدم الشديد 
اإلغمـاء وضيـق التنفس وفشـل 
القلـب وتلـف األعضاء أو فشـل 

األعضاء.  
مغذيـات لزيـادة عدد خاليـا الدم 

الحمراء:
 يف بعـض األحيـان يكـون نقص 
التغذيـة هـو سـبب فقـر الـدم، 
ويف هـذه الحالـة، قـد تتمكن من 
اسـتعادة عدد خاليا الدم الحمراء 
الطبيعي عن طريق اسـتهالك ما 
يكفي مـن العنارص الغذائية التي 

تفتقر إليها.
فيتامني ب 9 (حمض الفوليك)

 يسـاعد حمض الفوليك جسـمك 
عـىل تكوين خاليا الـدم الحمراء، 
تشـمل املصادر الغذائية الخضار 
الورقيـة الخـرضاء (مثـل اللفت 
والسـبانخ) والفاصوليـا والفول 
واملأكـوالت  والكبـد  السـوداني 

البحرية.

الحديد
يف  مهـم  عنـرص  الحديـد 
الهيموجلوبـني، وبعـض املصادر 
الغذائيـة هـي اللحـوم الحمـراء 
واملأكـوالت البحرية والخرضوات 
الخـرضاء  األوراق  ذات 

والفاصوليا.
فيتامني ب 12

يشـارك فيتامـني ب 12 يف إنتـاج 
خاليا الدم الحمراء، بعض املصادر 
الغذائية هي لحـم البقر والدجاج 

والسمك واملذكرات والبيض.
النحاس

عـىل  الجسـم  النحـاس  يسـاعد 
تشـمل  الهيموجلوبـني،  إنتـاج 
املصادر الغذائية الخضار الورقية 
والفطـر  واملكـرسات  الخـرضاء 

واللحوم العضوية واملحار.
فيتامني أ

يسـاعد فيتامـني أ يف إنتاج خاليا 
الـدم الحمـراء، بعـض املصـادر 
الغذائيـة هي الجـزر والبطاطس 
واألسـماك والكبـد والخـرضوات 

الورقية الخرضاء.
فيتامني يس

يسـاعد فيتامـني ج يف اسـتقالب 
الحديـد ، وهـو أمـر مهـم إلنتاج 

بعـض  تشـمل  الهيموجلوبـني، 
الطماطـم  الغذائيـة  املصـادر 
والحمضيات والفراولة والربوكيل 
األوراق  ذات  والخـرضوات 

الخرضاء.
فيتامني هـ

يسـاعد فيتامـني هــ يف حمايـة 
خاليا الدم الحمراء. بعض املصادر 
الغذائيـة هـي اللـوز والصنوبـر 

واألفوكادو والفلفل.
ممارسه الرياضة

بشكل عام ، التمارين تحفز تكون 
الكريـات الحمر(إنتاج خاليا الدم 
الحمـراء)، حيـث يقوم جسـمك 
عادة بتفكيـك خاليا الدم الحمراء 
بعد حـوايل ثالثة إىل أربعة أشـهر 
، ويقـوم باسـتمرار بإنتاج خاليا 

جديدة لتحل محلها.
و قد تتسـبب التمارين الرياضية 
أيًضا يف تحلـل خاليا الدم الحمراء 
إعـادة  يمكـن  بحيـث  القديمـة 
تدويرها برسعة أكرب ، لكن خاليا 
الـدم الحمـراء الجديدة سـتكون 
قادرة عىل حمل األكسجني بشكل 
أفضـل مـن الخاليا القديمـة ، لذا 
فإن هذه العملية الطبيعية تحسن 

صحتك بشكل عام.

يستخدم حوايل 80 % من شعوب 
العالـم األعشـاب يف الطب البديل 
والعالجـات التكميلية، الحتوائها 
عىل الفيتامينات واملعادن املفيدة 
يف  وفاعليتهـا  الجسـم،  لصحـة 
حـرق الدهـون والتخلـص مـن 

السعرات الحرارية.
إليـك أهـم األعشـاب الطبيعيـة 
الفعالة يف حـرق الدهون خاصة 

البطن.
-الحلبة

وجـدت الكثري من الدراسـات أن 
الحلبة تسـاعد عىل سـد الشهية 
والشعور بالشبع رسيًعا، وأثبتت 
دراسـة أن تنـاول 18 جراًما من 
الحلبـة يومًيـا أدى إىل الشـعور 
يف  الرغبـة  وفقـدان  باالمتـالء 
تناول الطعام، فضًال عن قدرتها 
عىل السـيطرة يف عدد السـعرات 
الحرارية املتناولـة يومًيا وتقليل 

تراكم الدهون بالجسـم بنسـبة 
.% 17

- الحبهان
يعتـرب الحبهـان أو الهيـل أحـد 
املفيـدة يف  الطبيعيـة  األعشـاب 
حـرق الدهـون خاًصـة دهـون 
البطن، ويعتمـد عليه يف عالجات 
الطـب البديل، لـذا ينصح خرباء 
التغذيـة بتنـاول 14 جراًمـا من 
الهيـل يومًيا؛ عـىل أن ُيضاف إىل 

املأكوالت واألطعمة.
- الكمون

يمتـاز الكمون بأنه أحـد التوابل 
التـي  الصحيـة  باملزايـا  الغنيـة 
تسـاعد عىل حـرق الدهون يف أي 
منطقـة يف الجسـم، وقـد وجـد 
الباحثـون أن تنـاول 3 جرامات 
مـن الكمـون يومًيا يسـاعد عىل 

إنقاص الوزن يف وقت قصري.
- حبوب البن الخرضاء

الخـرضاء  البـن  تمتـاز حبـوب 
بقدرتها عىل حرق الدهون خاًصة 
دهون البطن، لذا تدخل يف صناعة 
املكمـالت الغذائيـة لقدرتها عىل 
إنقاص الوزن، وذلك نظرًا الحتواء 
حبوب البن الخرضاء عىل حمض 
الكلوروجينيك؛ الفعال يف إنقاص 

الوزن بنسبة 2.5 كيلوجراًما.
- القرفة

األعشـاب  أحـد  هـي  القرفـة 
العطرية التي تسـاعد يف إنقاص 
الوزن، ألنها غنية باملواد املضادة 
لألكسـدة، التي تعمل عىل تنظيم 
سـكر الـدم مـا يجعلهـا تتحكم 
يف الشـهية وتقلـل من الشـعور 
بالشـبع؛ مـا يـؤدي إىل إنقـاص 

الوزن خالل فرتة قصرية.
- الفلفل األسود

عـىل  األسـود  الفلفـل  يحتـوي 
بيربين، وهو مركب قوي يسـبب 

الرائحـة النفاذة للفلفل األسـود 
إال أنه يسـاعد عىل تنظيم مؤرش 
مـن  والتخلـص  الجسـم  كتلـة 
الدهـون عن طريق منـع تكوين 

خاليا الدهون.
- الكركم

األعشـاب  أحـد  الكركـم  يعتـرب 

القوية والفعالة يف حرق الدهون، 
وذلك ألنه غني بمـادة الكركمني 
مـن  التخلـص  يف  تسـهم  التـي 
الوزن الزائد، وأثبتت نتائج إحدى 
الدراسات أن تناول الكركم يومًيا 
ملدة شـهر له فاعليـة يف إنقاص 

الوزن وتقليل دهون البطن.
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قـال أندريـه تياجيلنيكـوف، كبري 
الصحـة يف  املتخصصـني يف وزارة 
موسـكو بشـأن الرعايـة الصحية 
األولية للبالغـني، إنه يجب االعتناء 
بنظافـة اللحيـة أو الشـارب أثناء 
وااللتهابـات  األنفلونـزا  موسـم 

الفريوسية التنفسية الحادة.
بعض الناس يرصون عىل أن اللحية 
والشـارب تدفئ يف الـربد، ولكن يف 

الواقع إنها ترض أكثر مما تنفع.
أن شـعر  إىل   املتخصـص  وأشـار 
اإلنسان يشـبه الفلرت الذي يمتص 
البكترييـا ويحتفظ بهـا. يف الوقت 
نفسـه، تشـكل الرطوبة والحرارة 
لتكاثـر  بئيـة  الكثيـف  الشـعر  يف 

الكائنات الحية الدقيقة.
تزداد بشـكل كبـري مخاطر تكون 
للبكترييـا  خطـرية  ”حاضنـة“ 

الضارة عىل الوجه يف فصل الشتاء، 
عندما يبدأ موسم نزالت الربد.

يف الوقـت نفسـه، يزيـد احتمـال 
تعرض الشـخص املريض للعدوى 
مـرة أخـرى بسـبب شـعر الوجه. 
وأوضـح تياجيلنيكـوف أن بقايـا 

البلغم تبقى يف الشعر حول الفم.

وقـال الخبـري: ”يمكـن أن تنتقـل 
الفريوسات املسـتقرة يف اللحية أو 
الشارب عن طريق العناق والقبالت 

وغريها من اللمسات“.
كما نصـح االختصـايص أصحاب 
اللحى والشـوارب بالعناية بنظافة 

الشعر.

توجد عالمات غـري واضحة عىل 
الكليتـني ال تعمـالن بشـكل  أن 
صحيـح، فمعظم أمـراض الكىل 
يمكن أن تتطور دون أي أعراض 
إىل  يـؤدي  ممـا  اإلطـالق؛  عـىل 
التشـخيص املتأخر، والتسبب ىف 

مضاعفات خطرية.
يف التـايل أبرز بعـض األعراض غري 
الواضحـة التي يمكن أن تشـري إىل 

مشاكل يف الكىل، وهي كما ييل:
-الحكة وجفاف الجلد

الكىل ال تعمل كما ينبغي وقد تظهر 
هذه األعراض غري السـارة بسـبب 
وجود كمية زائدة من الفسـفور ال 
يغادر الجسم أو من التسمم بسبب 

منتجات التمثيل الغذائي.
وصعوبـة  والتعـب  -االرتعـاش 

التنفس واألرق
مشـاكل يف الـكىل قد تبطـئ إنتاج 
هـذا  اإلريثروبويتـني  هرمـون 
الهرمـون يحفز إنتـاج خاليا الدم 

الحمراء يف نخاع العظام.
غـري  التنفـس  يكـون  أن  يمكـن 
املـريض ناتًجـا عـن العديـد مـن 
األمـراض املختلفـة ، ولكن أحدها 
هو التهاب املسالك البولية . عندما 
يصاب الشـخص بمشاكل يف الكىل 
لذلك قـد تدخل يف الجهاز الهضمي 
وتتسـبب يف ذوق معدنـي يف الفـم 

ورائحة خافتة من األمونيا.
-تورم

يعتقـد األطبـاء أن التـورم يظهر 
عندمـا يكـون هنـاك الكثـري من 
أيونـات الصوديـوم التـي تجـذب 

كمية كبرية من السائل.
-عدم انتظام دقات القلب

يمكـن أن يكون للكميـة الزائدة 
مـن البوتاسـيوم إىل اضطراب يف 
معدل رضبات القلب والتي يمكن 
أن تكون خطـرية حقا. ال يمكن 
التعرف عىل فرط بوتاسيوم الدم 
إال من خـالل نتائـج االختبارات 
املعمليـة ألن أعراضـه غامضـة 
وبـني  بينـه  الخلـط  وسـهلة 

األمراض األخرى.
-ارتفـاع يف درجة الحـرارة وآالم 

الظهر
آالم الظهـر الحـادة مـع ارتفاع 
يف درجـة الحرارة ، كثـرة التبول 
، ويف بعـض األحيـان القيء هي 
عالمـات خطـرية قـد تشـري إىل 
وجود مشـكلة يف الكىل. النسـاء 

أكثـر عرضـة لإلصابـة بعـدوى 
بسـبب الطريقة التـي يعمل بها 
الجهاز البـويل. إذا كان لديك مثل 
هذه األعراض ، يجب عليك زيارة 
الطبيـب عىل الفـور. من املرجح 
أن يصـف لك الطبيـب املضادات 

الحيوية بمسكنات األلم.
- تشنجات العضالت

أن  يمكـن  العضـالت  تشـنجات 
يسبب إلتهاب الكىل التي تضغط 
عىل النهايات العصبية للعضالت

-ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغـط الدم يدمر األوعية 
الدموية التي يمكـن أن تؤدي إىل 

الفشل الكلوي.
-طفح جلدي

إذا كان لديـك كميـة زائـدة مـن 
السـوائل ، فسـوف ينتهـي بـك 
املطاف بطفح جلدي ألن الكليتني 
السـموم  إزالـة  تسـتطيعان  ال 

البولية من نظامك.
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املكوّنات

توست طري - 8
دجاج مقطع اىل رشائح - 150 غرام

بقدونس مفروم فرماً ناعماً - ملعقتان 
كبريتان

بصل مفروم فرماً ناعماً - 1
بيض مخفوق - 2

بقسماط - كوب
جزر مبشور - ملعقة كبرية
مايونيز - ملعقتان كبريتان

جبن سائل - ملعقتان كبريتان
ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود مطحون - بحسب الرغبة
طريقة العمل

- أزيـيل أطـراف التوسـت ثـم افـردي 
القطع عىل سـطح صلـب حتى تصبح 

رقيقة السماكة.
- سـّخني القليـل مـن الزيـت يف قـدر 
عىل النار، اضيفـي البصل وقلّبي حتى 

يذبل.
- أضيفـي الدجـاج، الجزر والـذرة ثم 

نّكهي بامللح والفلفل األسود.
- قلّبي املكونات جيداً حتى تنضج.

- أبعـدي القـدر عـن النار ثـم اضيفي 

املايونيز والجبن مع التقليب جيداً حتى 
تتجانس.

- ضعي القليل من الحشـوة عىل طرف 
كّل قطعة توست ثم لفيها جيداً.

- أقفيل أطراف التوست جيداً ثم غّمسيها 
بالبيض املخفوق ثم البقسـماط حتى 

ُتغلّف من كل الجهات.
- حمي زيـت غزير يف قدر عىل النار ثم 
اقيل رشائح التوسـت املحشـية بخليط 

الدجاج حتى تتحّمر.
- ُصفـي التوسـت املحـيش يف طبق ثم 

قدميه مبارشة عىل سفرتك.
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التحـدث  يسـتطيعون  ال  *اليابانيـني 
وطريقـة  جيـداً،  اإلنجليزيـة  باللغـة 
نطقهم لبعض الكلمات تكون مضحكة 

نوعاً ما.
*يحاول اليابانيني تجنب الرقم 4 كثرياً 

.. الن 4 بالياباني (وتعني املوت ).
*إذا دعيـت ايل بيت أحدهـم يجب عليك 

أن ال تدخل بنعليك .
*يجـب عليك تجنب مقاطعـة اآلخرين 

بينما هم يتحدثون.
*ال تستخدم هاتفك املحمول يف القطار 

(النه يعتـرب ترصفاً فظ ) , لكن ال بأس إن 
استعملت الرسائل القصرية.

*الغيشـا: فن ياباني وهي املرأة التي كان دورها ينحرص يف الرتفيه 
عـن الرجال عن طريـق املحادثة وأداء بعض الفنـون التقليدية عىل 

غرار الرقص، الغناء.
*البنتو، هي علب وجبات الطعام يف اليابان وهي شائعة جدا وتشكل 

عنرصا هاما من طقوس تناول الغداء.
*هنـاك قواعد نحوية كاملة يف اللغـة اليابانية مختصة بلغة احرتام 

من هم أعىل قدرا مثل رؤساء العمل، الزبائن وغري ذلك.
* يوجد لألشخاص العمى بعض األرصفة التي ترشدهم يف الطريق.

هـل تتمتعـني بجبهـة عريضة؟ 
متوسـطة أم صغرية املسـاحة؟ 
عـىل  متعرجـة؟  أم  مسـتقيمة 
أّيـة حـال، اعلمـي أن هـذا قـد 
يحمـل بعـض اإلشـارات الدالـة 
عىل جوانب من شـخصيتك. إذاً، 
اكتشـفي نفسـك من خالل هذا 

الجزء األعىل من وجهك.
1. الجبهة العريضة

قـد ال تحبني أن تكوني من ذوات 
الجبهة العريضة، كما الكثريات. 
ففي هذه الحالـة، تحتل جبهتك 
جـزًءا كبرياً من وجهك. لذا، عادة 
ما تحاولـني إخفاءها بواسـطة 
شـعرك. لكن، اعلمـي أّن الجبني 
العريض يـدّل عىل أّنـك تتمتعني 
بالذكاء وبالقـدرة عىل العطاء يف 
الكثري من املجـاالت. كما أن هذا 
يشري إىل أّنك من األشخاص الذين 
يمكنهم القيام بكل املهمات عىل 
أكمـل وجـه ويف الوقـت املحّدد، 
بل قبـل حلول هذا املوعـد أيضاً. 
ولهذه الغايـة، ال تحتاجني إىل أن 
يتـّم رشح األمور لـك. وأكثر من 
ذلـك، فإنـك تتمتعني بالحاسـة 

السادسة الظاهرة.  
2. الجبهة الضّيقة

الجبـني  ذات  املـرأة  كانـت  إذا 
العريض تتمتـع بالذكاء، فهذا ال 
يعنـي أّن ذوات الجبهـة صغرية 
املسـاحة يّتسـمن بالغباء. فهل 
ضّيقـة؟  جبهتـك  أن  تالحظـني 
إذاً، اعلمـي أّنك شـخص انفعايل 
وعاطفـي جـداً وهذا يعنـي أّنك 
يف  قلبـك  صـوت  إىل  تسـتمعني 
معظم املواقف واألوقات وتنسني 

االحتـكام إىل عقلـك. كذلـك يدّل 
جبينـك الصغري عىل أّنـك تحبني 
العزلـة، األمـر الـذي ال يجعلـك 
تشـعرين بالوحدة، ال سـيما أّنك 
تفضلـني الهروب مـن الضجيج 
وتتجنبـني أن تصبحـي محطـاً 

لألنظار.
3. الجبني املستقيم

كمـا تريـن يف الصـورة، تطلـق 
عىل هذا النـوع من الجبني صفة 
املسـتقيم ألّنه يشـكل مع حدود 
شعرك خطاً مستقيماً. فإذا كانت 
هذه هي حال جبينـك، اعريف أّنك 
صاحبة شـخصية صارمة، حتى 
أّنك قد تهملني أسـباب سـعادتك 
وفرحـك وحاجاتـك الرضوريـة 
يف حـال كانـت بعـض القواعـد 
تفرض عليـك ذلـك. ويف املقابل، 
فإّنك تتسـمني باللطف والعطاء. 
وبالرغم من ذلك، فإّنك تسـعني، 
بـني الحني واآلخـر إىل أن تحظي 
ببعـض الوقـت الخاص بـك وأن 
تهتمي بنفسـك. وهـذا ما يجعل 
التواصل معك أحيانـاً أمراً صعباً 

بالنسبة إىل األشخاص املحيطني 
بك.  

4. الجبني املقّوس
يكون جبينك مقوساً يف حال شكل 
مع حدود شـعرك خطـاً منحنياً. 
وقد يشـري هـذا إىل أّنـك تمتلكني 
شـخصية تنحو نحـو اإليجابية 
والحيويـة، األمـر الـذي ينعكس 
غالبـاً عىل محيطـك االجتماعي، 
األشـخاص  كل  يسـعى  إذ 
املحيطني بك إىل التقرب منك وإن 
بطريقـة غـري مقصـودة. فأنت 
أشـبه باملغناطيس الذي يجتذب 
اآلخريـن. ويف املقابـل، فإّنـك قد 
تعانني من بعض االنزعاج بسبب 
شـعبيتك  مـن  بعضهـّن  غـرية 
وسعيهّن إىل التفوق عليك بشتى 

الطرق.
M 5. جبني عىل شكل الحرف

هـل  مرآتـك.  إىل  جيـداً  أنظـري 
 M يشـكل جبينك شـكل الحرف
حني يلتقي ونهايات شعرك؟ إذاً، 
ال تشعري بالدهشة حني تعلمني 
أّن هذا يشـري إىل اتساع مخيلتك. 

فأنـت تعيشـني يف عالـم الخيال 
ونادراً ما تعودين إىل أرض الواقع 
حيث تشعرين بامللل برسعة. ويف 
هـذه الحالـة، يمكن القـول إّنك 
من األشـخاص الذيـن يمتهنون 
واإلبـداع،  الفنـون  أنـواع  أحـد 
مثـل التمثيـل، الكتابة، الرسـم، 

التصوير الفوتوغرايف،...   
6. جبني عىل شكل جبل فوجي

هـل يبـدو جبينـك أشـبه بجبل 
كانـت  إذا  اليابانـي؟  فوجـي 
إجابتـك هي «نعـم»، فهذا يعني 
أّنك امـرأة محظوظـة وتتمتعني 
بخصائص شخصية مثل اللطف 
والتهذيب، فضـًال عن أّنك تحبني 
إقامـة العالقات االجتماعية. لذا، 
فإّنك ال ترين ضـرياً يف العمل مع 
اآلخريـن. إال أّنـك ال تحّبذيـن أن 
تسـتلمي مناصب قيادية بالرغم 
من أّنـك تفضلني تبـادل األفكار 
واألرسار مع األشخاص املحيطني 
بك. كذلك فإنك تعرفني ما تريدين 

وكيف تبلغينه وتحققيه.
7. الجبني املتعّرج

 يف حـال كنـت تمتلكـني جبهـة 
وفقـاً  شـعرك  وجـذور  تلتقـي 
لخط متعرج، فـإن أبرز صفاتك 
هـي العناد. فأنـت تبذلني كّل ما 
يف وسـعك من جهود لكي تسـري 
األمـور عىل النحو الـذي تريدين. 
وقـد تنفذيـن بعـض املهمـات، 
ليـس ألنـك تحتاجـني إىل ذلـك، 
بل ألّنـك تريدين تلبيـة رغبتك يف 
القيام بذلك. كذلك فإّنك ُتظهرين 
بعض السـخرية أثناء تحدثك إىل 

اآلخرين.
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربـع مـن املربعـات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية 

acebookواألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

أبـــــــراج

أصحاب برج الحمل حظك لليوم: مهنياً:ركز عىل 
األمور املهمة بالعمل وال تشغل نفسك بأمور تضيع 
مـن وقتك. عاطفيـاً:ال تحمل الحبيب أمـور ال يطيقها 

وكن متسامحاً. 

أصحاب برج القوس حظك لليوم: مهنياً:تفاءل 
بالكثـري مـن األمـور املهمة التـى تحـدث اليوم 
وتكـون لصالحـك. عاطفياً:الحبيب يتجـاوب معك 

ويدعمك بكل ما تقوم به .

أصحـاب برج امليـزان حظك لليـوم: مهنياً:كن 
أكثـر تركيزاً اليـوم باجتماعاتك فيجـب أن تركز 
عـىل أمور مهمـة. عاطفياً:ال تضـع رشوط لعالقتك 

مع الحبيب .

أصحاب برج الدلو حظك لليوم: مهنياً:مؤتمرات 
جديـده تحرضهـا وتفتـح أمامك آفـاق جديده 
الحبيـب  تخـرب  أن  تتـرسع  عاطفيـاً:ال  بالعمـل. 

بمشاعرك حتى تتأكد منه. 

أصحاب برج العذراء حظك لليوم: مهنياً:تشغل 
بالك الكثري من القضايا الهامه بالعمل وال تعرف 
كيف تتعامـل معها. عاطفياً:ترتدد بشـأن مرشوع 

ارتباطك مع الحبيب .

أصحاب برج الجدي حظك لليـوم: مهنياً:تبدو 
راضياً اليوم عن انجازاتك حتى اآلن. عاطفياً:تشعر 

أنك تصل لطريق مسدود مع الحبيب. 

أصحاب بـرج الرسطان حظك لليـوم: مهنياً:ال 
تتخـاذل عليـك أن تكـون أكثـر قـدرة واندفاعـا 
نحو العمـل. عاطفياً:تناقش مـع الحبيب وال تنفرد 

بقراراتك لنفسك .

مهنياً:تخوض تجربة جديدة بالعمل عىل أمل 
أنت تستفيد منها. عاطفياً:تكتشف الكثري من 

األمور التى كنت تجهلها عن الحبيب .

أصحـاب برج الحوت حظك لليـوم: مهنياً:تواضع 
أمام زمالء العمل وال تتكرب عليهم. عاطفياً:شخصيتك 

املرحه التى تجذب الحبيب اليك ال تتخىل عنها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

أصحاب برج الثور حظك لليوم: مهنياً:تحاول 
اقنـاع زمـالء العمـل بوجهـة نظرك وتـرى أنك 
صائب. عاطفياً:كثرة التدخالت تفسـد عالقتك مع 

الحبيب

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسد حظك لليوم: مهنياً:عليك أن 
توسع من دائرة معارفك وان تطلع عىل معلومات 
أوفر تفيد عملك. عاطفياً:تشعر أن الحبيب تغري من 

ناحيتك مما يشعرك بالقلق .

صــــورة و حــــدث

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي

ــواك له ــه  ونطيتـــــ ــول  معل ــب  الكل ــص  ن
ــالك لب ــت  ولومت ــذور  ان ــي  حلبيب ــري  عم

*****
ــكــــــــــواته اش ــه  كلب ــواه  ه زف  ــده  البي
ــه فاتـــــــــ ــه  عكل وال  ــه  بي ــت  بان ــه  عل ال 

*****
ــون العي ــوفه  واتش ــاب  ب ــه  بي ــب  الكل ــون  ك
ــون اليّلومــ ــه  حت ــاس  الن ــي  أعذرتن ــان  ج

*****
ــي حيـــل ــي  هدمت ــن  تردي ــبعد  اش ــنهي  ش
ــي ــع دليـــــــــل ــم كط ــه الظي آوي ــب  أتكال

*****
ــمـــه باس ــت  يلصح ــك  الينطي اهللا  ــت  ري
ــيلزمـــــه ش ــي  كلب ــور  العصف ــرت  فرف

*****
ــش لي ــكت  وس ــي  كلب أرداف  ــني  دكت دك 
ــش بي ــد  بعـــــ ــض  ينب ــه  البي دم  ــرك  أحت

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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نشر الشائعات

986 - لويس الخامس يتوىل حكم الفرنجة.
1807 -بريطانيـا تمنـع تجـارة الرقيـق بـني 
أفريقيا وأمريكا، وتدعو الدول األوروبية األخرى 

إىل فعل نفس اليشء.
الكونغـرس األمريكي يقـر قانون حظر اسـترياد 

العبيد إىل أي ميناء أو مكان يف الواليات املتحدة.
1836 - اإلعـالن عـن اسـتقالل تكسـاس عن 

املكسيك.
1848 - تقليص ساعات العمل يف فرنسا.

1855 - تتويج ألكسـندر الثاني إمرباطوًرا عىل 
اإلمرباطورية الروسية.

1903 - افتتـاح ”فنـدق مارثـا واشـنطن“ يف 
مدينة نيويورك ليكون أول فندق للنساء فقط.

1934 - انشـقاق داخل الحزب الحر الدستوري 
يف تونس وتأسـيس حزب جديد يرأسه محمود 
املاطري يتوىل كتابتـه العامة الحبيب بورقيبة، 
وقد عـرف الحزب الجديد باسـم الحـزب الحر 

الدستوري الجديد.
1941 - وحـدات الجيـش األملاني تدخل بلغاريا 
بعد انضمامها إىل دول املحور يف الحرب العاملية 

الثانية.
1943 - وقـوع ”معركة بسـمارك البحرية“ وذلك 

أثناء الحـرب العاملية الثانية، حيـث قامت القوات 
األمريكية واألسرتالية بإغراق قافلة سفن يابانية.

1953 - بث حفل توزيع جائزة األوسـكار ألول 
مرة عىل شاشة التلفزيون.

1955 - ملـك كمبوديـا ”نورودوم سـيهانوك“ 
يتخىل عن العرش لصالح والده امللك ”نورودوم 

سوراماريت“.
1956 - الحكومة الفرنسـية تعرتف باستقالل 
املغـرب يف الترصيـح املوقـع بـني امللـك محمد 

الخامس والحكومة الفرنسية.
1962 - الجيش البورمي بقيـادة الجنرال ”ني 

ون“ يستويل عىل السلطة يف انقالب عسكري.
1970 - اإلعـالن عن قيام جمهورية روديسـيا 

وقطع آخر صلة لها مع التاج الربيطاني.
1977 - إعالن قيام سلطة الشعب يف ليبيا.

1978 - التشـيكي فالديمـري ريميك يصبح أول 
رائد فضاء من جنسـية غري روسية أو أمريكية 
يذهب إىل الفضاء عندما سافر عىل متن املركبه 

سيوز 28.
1982 - 15 شـخص من املتطرفـني اليهود من 
جماعـة أمنـاء جبـل الهيـكل من مسـتوطني 
الناريـة  باألسـلحة  مـزودة  أربـع“  ”كريـات 

يقتحمـون املسـجد األقىص من باب السلسـلة 
ويعتدون عىل حراس املسجد يف الداخل.

وأذربيجـان  أرمينيـا  انضمـام   -  1992
ومولدوفـا  وقريغيزسـتان  وكازاخسـتان 
وسـان مارينو وطاجيكسـتان وتركمانسـتان 

وأوزبكستان إىل األمم املتحدة.
2004 -منظمة أمناء جبل الهيكل تقدم إلتماًسا 
إىل املحكمة العليا اإلرسائيلية من أجل استصدار 
قرار يمنع أعمال ترميم تقوم بها دائرة األوقاف 

اإلسالمية يف القدس.
تفجريات إنتحاريـة يف كربالء والكاظمية تودي 
بحياة أكثر من 220 مدنًيا عراقًيا وجرح 1500 

آخرين.
2008 - انتخـاب دميـرتي ميدفيديـف رئيًسـا 
لروسـيا االتحادية بعد حصولـه عىل %69 من 

األصوات يف االنتخابات الرئاسية.
2017 - الجيش السوري يسـتعيد مدينة تدمر 
بعد 4 أشـهر من سقوطها بأيدي تنظيم داعش 

للمرة الثانية.
2018 -وفاة 26 شـخًصا عـىل األقل وإصابة 4 
آخرين يف حريق اندلع يف العاصمة األذربيجانية 

باكو.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

شكل الجبهة يكشف من أنت
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

كان هنـاك رجـل حكيـم يف أحد االيـام التقى أحد املعـارف فقال له 
الرجل يا سيدي لقد سمعت امرًا عن أحد طالبك، فاستوقفه الحكيم 
وهو يقول انتظر حتى اسمح لك بأن تخربني ما تريد عن أحد طالبي 
يجب أن تجتاز امتحان هام حتى اسـتطيع التأكد من أن ما تخربني 

به صحيح.
اوًال اخربنـي هـل ما سـتقوم بإخباري به أنت متأكـد من صحته؟، 
فقال الرجل كال لقد سـمعت االخبـار و….، ولم يدعه الحكيم يكمل 
وقال اذا فقد فشـلت يف االختبار األول فأنت لسـت متأكد من صحة 
ما سـتخربني به إًذا دعنا ننتقل إىل االختبار الثاني وهو عن الطيبة، 
هل ما سـتخربني به عن طالبي شـئ طيب أم سـئ؟، فقال الرجل 
الحقيقة إنه شـئ سـئ، فقـال الحكيـم إذ فأنت تود اخباري شـئ 
سـئ عن تلميذي وأنت لسـت متأكد من صحته وعندما فند الحكيم 

الحديث بدأ الرجل يشعر بالحرج مما اقدم عليه.
انتقـل الحكيـم لالختبار الثالث وهـو يخرب الرجل بأنه مـازال لديه 
فرصـة ليجتـاز االمتحـان، فسـأل الحكيـم هـل ما سـتخربني به 
سـيفيدني؟، فقـال الرجـل كال ال فائدة لك فيما سـأخربك به، وهنا 
قال الحكيم حًقا انت تريد اخباري بشئ سئ عن احد طالبي ولست 
متأكـًدا من صحتـه وكذلك ال يمثل أي فائدة يل إًذا ملا سـتخربني به، 
مما جعل الرجل يزداد احساسـه بالحرج واإلهانة وتعلم درسه بأن 

ال ينرش اخبار لم يتأكد منه ابًدا.
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رأيس
1.البقية الجافة من حصاد القمح - 
قماش داخيل للثوب من أجل ملمس 

مريح أو لحفظ الحرارة.
2.هـرب - ملعـان جـذاب - أقـراص 
صغرية أو غريها لربط أطراف الثوب 

ببعضها.
عـن  الصـوف  قـص   - 3.صحـن 

املاشية.
4.قطعة صغـرية يف ماكنة الخياطة 
لتلقيم الخيط بهدف تحقيق الغرزة.

5.أداة موسـيقية هوائيـة - لبـاس 
واسع للرجل (او املرأة) كان منترشا 

يف بالد الشام.
6.يشء المـع يوضـع عـىل املالبـس 
تجعلها براقة - يتسبب يف منع اآلخر 

عن الحركة.
7.نظف اليشء مـن حوافه - صيغة 
وصـف لحالة الجـو يف حالـة املطر 

العادي.
8.ثوب كامل فضفاض تلبسـه املرأة 

أو الرجل - حالفه التوفيق.
9.جهاز غزل الصوف عند البادية أو 

قرى الفالحني قديما- متشابهان.
10. امرأة من البادية - ما يوضع عىل 

الثوب من مواد إضافية لتزيينه.

أفقي
1.ثوب يلبسه الرجل و املرأة 
يف املغـرب العربـي - غطـاء 
للرأس تلبسه املرأة املسلمة.

2.سقى نفسه - أغلق.
النصـف  يف  يلبـس  3.رداء 
العلـوي من الجسـم - طري 

لييل (مبعثرة).
ينتسـب   - 4.متشـابهان 
(انتسـاب  وأهلهـا  للبالغـة 

وليسـت  صفة).
5.لباس للـرأس أحمر اللون 
كان يلبـس قديما يف الشـام 
- حلـة  والسـودان  ومـرص 

موحدة.
او  املعنـى  عـىل  6.للداللـة 

االسرتسال - ذو كرم.
عـىل  كالحنـاء  7.زخرفـة 
الـذي  الشـخص   - الجسـم 

يرسم الوشم.
8.معطف طويل للشتاء.

9.حـذف ورمـى ووضـع يف 
مكان غـري مكانـه - حركة 

أجنحة الطري.
10.عـدد مـن القطـب عـىل 
القماش - تلبس عىل الرأس.

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم: مهنياً:ال يمكن 
أن تصعد سلم النجاح من أوله عليك أن تعرف كيف 
تتعلـم لتنجـح. عاطفياً:تجتاز مرحلـه صعبه برفقة 

الحبيب وتشعر أن عالقتك معه تصبح أقوى .



الوهاب،  عبد  شريين  النجمة  تستعُد 
 ١١ الكويت  يف  غنائي،  حفل  إلحياء 
أن  املقرر  ومن  املقبل،  الشهر  مارس 
من  باقة  الوهاب  عبد  شريين  تقدم 
والحديثة  القديمة  أغانيها  أجمل 
الجمهور.ونرشت  معها  يتفاعل  التي 
للحفل  ترويجيا  بوسرتاً  شريين 
موقع  عىل  الرسمي  حسابها  عرب 
يا  «جاهزين  وكتبت:  انستغرام»   »
إن  جدا،  وحشتوني  الكويت؟  أهل 
 ١١-٣ يوم  معاكم  حكون  الله  شاء 
أّن  بالذكر  الحبيبة». جدير  الكويت  يف 
كانت  الوهاب،  عبد  شريين  الفنانة 
الحميدي  كريم  مع  تعاونها  أنهت  قد 
لتويل  امرأة  واختارت  أعمالها،  مدير 

مرة،  ألول  أعمالها  إدارة  مسؤولية 
شريين  املقبلة.وتعاقدت  الفرتة  خالل 
عبد الوهاب مع املنتجة سارة الطباخ 
إلدارة أعمالها، يف إشارة إىل رغبتها يف 
خوض مرحلة فنية جديدة.وتوىل إدارة 
من  أكثر  الوهاب  عبد  شريين  أعمال 
الغنائي،  مشوارها  مدار  عىل  شخص 
وكان أخر ظهور لإلعالمي واملنتج كريم 
الحميدي كمدير ألعمال شريين يف شهر 
لتوضيح  خرج  حني  املايض،  ديسمرب 
تعرضها  بعد  لشعرها  حلقها  حقيقة 

السابق  زوجها  من  للرضب 
نافيا  حبيب،  حسام 

تلك  صحة 
الشائعة.

@áÓè§@¿@ ájm@ÚÓ”aã«@Òbnœ
Ôˆb‡‰Óè€a@xbÓ◊bæbi@bÁá‹i@Òb„b»fl

@á«Ïfl@Â‹»�m@lbÁÏ€a@áj«@ÂÌ7í
oÌÏÿ€a@¿@bË‹–y

الزوراء / دبي:
فيلم  منها  وثائقية  أفالم  إخراج  تجربة  خاضت  أن  بعَد 
«حجاب» الذي شارك يف مهرجانات عاملية وعربية.. حققت 
اإلماراتي  فيلمها  يف  حلمها  الفهد  نهلة  اإلماراتية  املخرجة 
الجديد «٢١٨ خلف جدار الصمت»، كأول أعمالها الروائية 
شاشات  عىل  عرض  الذي  السينمائي،  اإلخراج  يف  الطويلة 
أول  وأبو ظبي، معربة عن فخرها كونها  السينما يف دبي، 

مخرجة إماراتية تخرج فيلماً روائياً طويالً.
سينمائي»،  «عرس  السابق،  فيلمها  أن  الفهد  واعتربت 
فريق عمل  أو  ال يخصها وحدها،  العمل  هذا  أن  خصوصاً 
من  أكثر  تنفيذه  يف  شارك  إذ  أيضاً،  الجمهور  بل  محدداً، 
اإلماراتية،  الفنية  التجربة  مبادرة  يف  شاركوا  ممن   ٣٠٠٠
إلنتاج  «شمس»  لإلعالم  الشارقة  مدينة  أطلقتها  التي 
السينمائية عىل  املواهب  الجمهور من  أول عمل من صنع 
عدد  لوجود  سعادتها  عن  معربة  العربي،  الوطن  مستوى 
كبري من العنرص النسائي يف العمل ما بني مساعد مخرج 
الذي  األمر  ومكياج،  ومونتري  أزياء  ومصممة  وكاتبة 
سيسهم يف خلق وإظهار مبدعات يف تخصصات مختلفة يف 

عالم «الفن السابع».
متعددة  جوائز  عىل  الحائزة  اإلماراتية  املخرجة  وأعربت 

سعادتها  عن  والخليج  اإلمارات  يف  ومحلية  وعربية  عاملية 
هذه  يف  العربي  والعالم  اإلمارات  وطنها  أبناء  تمثل  كونها 

املحافل التي تحمل الصيغة العاملية عمالً وجهداً.

قالت الفنانة مادلني طرب، إن 

مسلسل  يف  مشاركتها 

سوف  رسي»  «ملف 

مميزة  عالمة  يكون 

 ٢٠٢٢ رمضان  يف 

 ،dmc شاشة  عىل 

ال  «املسلسل  مردفة: 

التشويق  فقط  يجمع 

ولكن  واإلثارة فحسب، 

يتحدث بعمق عن الوجع 

الصعب  والزمن   ٢٠١٣ يف 

علينا خالل فرتة اإلخوان».

هاتفية  مداخلة  يف  طرب،  مادلني  أضافت 

إنجي  اإلعالمية  dmc» مع  لربنامج «مساء 

مسلسل  يف  بدورها  فخورة  أنها  القايض، 

بعمل  بأني  «فخورة  قائلة:  رسي»،  «ملف 

دوري الحقيقي يف الحياة، خاصة وأنني خريجة 

اإلعالم  دور  عن  يتحدث  واملسلسل  إعالم، 

والقضاء يف مواجهة إرهاب اإلخوان يف 

.«٢٠١٣

كان  اإلخوان  «زمن  وتابعت: 

والقضاء  واإلعالم  جدا،  صعب 

يف  كبرية  دور  ليهم  كان 

وهاني  الجماعة،  مواجهة 

سالمة هيعمل الشق الخاص 

ملف  مسلسل  يف  بالقضاء 

الخاص  الشق  وأنا  رسي، 

يف  حتى  مقار  وريمون  باإلعالم، 

فنانني  جايب  الرشف،  ضيوف  أدوار 

مرشف  باملسلسل  الخاص  واإلنتاج  كبار، 

جدا».

ملف  مسلسل  يف  سالمة  هاني  «سرتون  وأردفت: 

غرام  يف  وقعت  وأنا  قبل،  من  تروه  لم  كما  رسي 

بأن  الجمهور  وأعد  األوىل،  الحلقة  من  املسلسل 

مسلسل ملف رسي سيكون رقم ١ يف رمضان املقبل 

.«dmc عىل شاشة

بعَد رحلة فنية استمرت خمسة أشهر، تعرف 
خاللها املشرتكون أكثر إىل مواهبهم، وعاشوا 
خاللها  وتحققت  واقعاً،  تجسدت  أحالماً 
االحرتاف  عالم  دخول  يف  الفنية  أمنياتهم 
وصل  خاصة،  أغان  وإنتاج  قصرية  مدة  يف 
الحمد نجم  املشوار إىل نهايته بتتويج سالم 
املوسم األول من برنامج «بوليفارد املواهب» 

 .MBCالعراق» و٥ MBC«و ،MBCعىل ١
بلقب  بالفوز  الحمد عن سعادته  أعرب  وقد 
تعبنا  أشهر   ٥ فرتة  «بعد  البوليفارد،  نجم 
إىل  الوصول  أجل  من  واجتهدنا  خاللها 
إىل  واالمتنان  بالشكر  وتوّجه  املكان».  هذا 
ومنحه  بكثافة  له  صّوت  الذي  الجمهور 
عىل  تنافسه  إثر  الختامية  الجولة  يف  الفوز 
اللقب مع أربعة مشرتكني، حيث قال: «ثقتي 
يخذلني  لن  أنه  مطمئناً  جعلتني  بالجمهور 
إىل  الحمد  وتوّجه  الفوز».  إىل  وسيوصلني 
يل،  سند  خري  «كنتم  بالقول:  ومحبيه  أهله 
ولن أخذلكم». وأضاف أنه سيعقد اجتماعات 
إدارة «بالتينوم ريروكردز» لالتفاق عىل  مع 
بني  بأنني  «أشعر  وقال:  التالية،  الخطوات 

أياد أمينة». 
الربنامج  من  األخرية  السهرة  شهدت  وقد 
الرياض  إطار فعاليات موسم  الذي يقدم يف 
يف  للرتفيه  العامة  الهيئة  مع  وبالتعاون 

اململكة العربية السعودية، منافسة بني أربعة 
مشرتكني عىل اللقب هم سالم الحمد، وعزيز 
كذلك  حكيم.  وبدر  حسن  وزينب  مامي، 
عاد بقية املشرتكني الذين انتهت رحلتهم يف 
عىل  مجموعات  يف  ليغنوا  املاضية،  األسابيع 
الذي  رايف  هيثم  إطالق  إىل  إضافة  املرسح، 
أسابيع  قبل  الربنامج  يف  مشواره  انتهى 
«أشهد  بعنوان  الخاصة  أغنياته  ألوىل  قليلة، 
كليب  الفيديو  طريقة  عىل  مصورة  لها»، 

بإدارة املخرج أحمد طحان، وهي من كلمات 
توزيع  الشافعي،  وألحان عزيز  تامر حسني 

توما. 
وقف  الحلقة،  من  األخرية  الدقائق  ويف 
مقدمة  أعلنت  حتى  املرسح  عىل  املشرتكون 
الربنامج أجواء الجودي عن نتيجة التصويت 

وفوز سالم الحمد عىل اللقب 
من  تصويت  نسبة  أعىل  عىل  حصوله  إثر 

.«MBC VOTE» الجمهور عرب

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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 بلَغ بيع جزء صغري بحجم حبة الفول من نيزك Winchcombe، الذي اصطدم 
بـاألرض عىل ممر يف كوتسـوولدز العام املايض، قيمـة 12600 دوالر (9256 
جنيًها إسـرتلينًيا)، فيبلـغ وزن القطعة 1.7 جرام فقـط (0.05 أوقية)، وقد 
تجـاوزت القطعة إىل حد بعيـد تقديراتها قبل البيع التـي تراوحت بني 3707 
و 5932 جنيًها إسـرتلينًيا. البيع، الذي أجرته دار كريستيز للمزادات يف لندن، 
يجعل القطعة الثمينة من صخرة الفضاء 120 ضعف قيمة وزنها من الذهب.

كمـا تم بيع جزء أكرب من 15 جـرام (0.52 أوقية) ثقيل مثل قرص مضغوط 
 Winchcombe مقابل 22556 جنيًها إسرتلينًيا (30240 دوالًرا).وسقط نيزك
مـن كرة ناريـة أضاءت السـماء فوق اململكـة املتحدة وشـمال أوروبا يف 28 
فرباير 2021، ويف صباح اليوم التايل، تم العثور عىل كومة من الحجارة الداكنة 
ومسـحوق من الجسـم عىل ممر منزل عائيل يف وينكومب بجلوسيسرتشاير، 
عـىل الرغم من العثور عىل شـظايا أخرى يف مكان قريب.وتـم التربع بأجزاء 
مـن نيزك Winchcombe إىل متحف التاريخ الطبيعـي، الذي قال إنه نوع غري 
عـادي من نـوع CM2 الكربوني من الصخـور الفضائية مع مـواد كيميائية 
عضوية.يوجـد جـزء 100 جـرام (3.5 أوقية) من النيـزك يف علبة زجاجية يف 
متحف التاريخ الطبيعي بلندن لرياها الجمهور، ولكن تم بيع الشـظايا لهواة 
الجمـع الخاصة.ويعتقد العلماء أن النيزك قطع أكثر من 110 ماليني ميل من 
”موطنـه البدائـي“ يف حزام الكويكبات الرئيس بني مداري املريخ واملشـرتي، 

وأنه قد يجيب عىل أسئلة حول كيفية بدء الحياة عىل األرض.

أزاَل موقـع Facebook شـبكة مـن الحسـابات املزيفـة التـي تحـاول نرش 
معلومـات مضللة روسـية يف أوكرانيا، وقالـت الرشكة إنها أزالـت حوايل 40 
حسـاًبا وصفحة ومجموعة من Facebook وInstagram تم اكتشافها خالل 
الـ 48 سـاعة املاضية، كما عملت الرشكة عىل وقف محاوالت القرصنة التي 

تستهدف املسؤولني العسكريني والحكوميني األوكرانيني يف األيام األخرية.
وىف إحاطة إعالمية، قال مدير قسم التهديد يف Meta ، ديفيد أغرانوفيتش، إن 
الحسابات املعنية لم تكتسب بعد عدًدا كبريًا من املتابعني عندما حددها باحثو 
األمن يف الرشكة، وقال إن الحسـابات بها نحو 4000 متابع وفيسبوك وحوايل 
500 عىل انسـتجرام.وتم استخدام الشـخصيات املزيفة التي كانت تستهدف 
األشـخاص يف أوكرانيـا، لدعم مواقـع إخبارية مزيفة تنـرش ادعاءات تهدف 
إىل ”تقويض الحكومة األوكرانية وتعزيز أنشـطة املمثلـني الروس“، وفًقا ملا 
قالـه ناثانيال جليرش، رئيس السياسـة األمنية للرشكة، وقـال أغرانوفيتش: 
”سـينرشون ادعاءات حول خيانة الغرب ألوكرانيا، وأن أوكرانيا دولة فاشلة، 
وزعمـوا أيًضـا أنهم مقرهـم يف كييف، وقدموا أنفسـهم كمحرريـن لألخبار 

كمهندس طريان سابق، ومؤلف منشور علمي.“

عـن  (تويـرت)  رشكـة  كشـفْت 
ميـزة جديـدة أطلقتهـا لجميـع 
مسـتخدمي منصتهـا الرقميـة، 
تحذيـر  مليـزة  الوصـول  وهـي 

املحتوى الجديدة.
وتسـمح امليـزة الجديـدة، التـي 
املـايض،  العـام  اختبارهـا  تـم 
أو  بإخفـاء  للمسـتخدمني، 
تشـويش صور ومقاطـع فيديو 
معينة وإضافة ”تحذير محتوى“ 

إليها.
األزرق،  الطائـر  أعلـن موقـع  و 
أنه أجـاز امليزة الجديـدة لجميع 
 iOS مسـتخدمي أنظمة تشـغيل

وأندرويد والويب أيضا.
وكانت منصة (تويـرت)، تتضمن 
طريقة إلضافة تحذيرات محتوى 
أن  إال  املـايض،  يف  التغريـدات  إىل 
الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي 
إضافة تحذير لجميع التغريدات، 
بمعنـى أن كل صـورة أو مقطع 
سـيتضمن  نـرشه  يتـم  فيديـو 
تحذيرا من املحتوى، بغض النظر 
عمـا إذا كان يحتـوي عـىل مادة 

حساسة أم ال، لكن امليزة الجديدة 
تتيـح إضافـة تحذيـر لتغريدات 
معينة، وتطبيق فئات معينة عىل 

هذا التحذير.
املحتـوى  تحذيـرات  وإلضافـة 
للمنشـورات، يجـب أوال إضافـة 
صورة أو مقطـع فيديو ثم البدء 
يف تحريره والضغط عىل ”أيقونة 
قائمـة  سـتظهر  التـي  العلـم“ 
التحذيـرات املتاحة الختيار الفئة 
املناسـبة بني ”العري أو العنف أو 

املحتوى الحساس“.
و يمكن للمسـتخدم اختيار أكثر 
مـن تحذيـر للصـورة الواحـدة، 
ويمكنـه أيضـا إضافـة تحذيـر 
لصـورة واحـدة أو مقطع فيديو 

واحد دون اآلخر.
وبمجرد نرش املحتوى، سـتظهر 
الفيديـو  مقاطـع  أو  الصـورة 
غري واضحـة أو مشوشـة، ويتم 
عرضهـا بتحذيـر محتوى يرشح 
ويمكـن  عنهـا،  اإلبـالغ  سـبب 
للمستخدمني النقر فوق التحذير 
إذا كانوا يريدون عرض املحتوى.

رفعْت سـيدة مرصيـة دعوى خلع 
عـىل زوجها أمام محكمـة األرسة، 
مطالبة التفريق بينهما السـتحالة 
يف  ألسـباب  املشـرتك  عيشـهما 
مقدمتهـا األصوات التـي يصدرها 
زوجهـا وهو يأكل.وبررت سـوزان 
سـبب الدعـوى أن زوجهـا يخـرج 
أصواتـا غريبـة أثنـاء األكل، وهذا 
األمـر يجعلهـا ال تتمكـن من األكل 
معه وتشعر باالنزعاج.وقالت أمام 
قايض محكمة األرسة إنها تزوجت 
منـذ 48 يومـا زواجـا تقليديا، وأن 
زوجها يعمل محاسبا خارج مرص، 
وأنـه خـالل فـرتة الخطوبـة كان 
دائما خارج مرص ولم تلتق به قط، 
فكانـت تتحـدث معه عـرب مواقع 
التواصـل االجتماعـي، حتـى جاء 
قبل موعد زفافهما بـ4 أيام بسبب 

ظروف عمله بالخارج.
وأكـدت أنهـا تحملت سـفره أثناء 

فـرتة الخطوبـة واكتفـت بالتعرف 
عليه عرب اإلنرتنت.

وأضافت الزوجة أنها عقب زواجها 
بيـوم الحظـت أن زوجهـا يخـرج 
أصواتا أثنـاء تناولـه الطعام وهذا 
األمـر يسـبب ازعاجـا شـديدا لها، 
وعندمـا كانت تلفـت انتباهه لذلك 
األمر، كان يتهمها بالسـخرية منه 

والتقليل من شأنه.
وتابعـت الزوجـة أنها أثنـاء تناول 
وجبة الغداء برفقة زوجها نشـبت 
بسـبب  كالميـة  مشـادة  بينهمـا 
تناولـه  طريقـة  عـىل  اعرتاضهـا 
الطعـام والصوت الـذي يخرج من 

فمه أثناء تناوله الطعام.
وانتهـت املشـادة بطلـب الزوجـة 
الطالق لكـن الزوج رفض وسـخر 
منها، مما أثار غضب الزوجة، التي 
توجهـت إىل محكمـة األرسة لرفع 

دعوى خلع ضده.
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الكثرُي من األخبار انترشت خالل 
املواقع  عرب  املاضية  الساعات 
الرتكية  والصحف  اإللكرتونية 

هاندا  الثنائي  عالقة  عن 
بوسني  وكرم  آرتشيل 

الرتكي  املسلسل  بطيل 
اطرق  «أنت  الشهري 

بابي».
آرتشيل  هاندا  أن  رغم 
صورها  حذفت 
تجمعها  التي  الخاصة 
عرب  بوسني  بكرم 
عىل  الرسمية  صفحتها 
وتعليق  اإلنستغرام، 
عىل  بريسني  الصحفية 
عالقة  بأنها  عالقتهما 

دعاية  إال  هي  ما  كاذبة 
خالل  جمعهما  الذي  للعمل 
اطرق  «أنت  املاضية  الفرتة 
بعض  هناك  لكن  بابي»، 
يف  انترشت  التي  األخبار 
تدخل  عن  الرتكية  التقارير 

للصلح  بوسني  كرم  عائلة 
والدته  خاصة  مجدداً،  بينهما 
فور  هاندا  زيارة  تنوي  التي 
فإنها  الخارج،  من  عودتها 
لندن  يف  حالياً  موجودة 
هناك  قصرية  زيارة  يف 
للحديث معها عن عالقتها 
وإعطائه  كرم  بابنها 

فرصة أخرى.
عىل صعيد آخر، اختفى 
مواقع  من  بوسني  كرم 

االجتماعي  التواصل 
حتى  املاضية  الفرتة  خالل 

أنه لم يهنئ هاندا بعيد الحب، 
انفصالهما  أكد  الذي  األمر 

نهائياً.
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بني  أوكرانيا  يف  الحرب  إندالع  عشية  حتى  كبريا  الفارق  كان    
فالديمري بوتني وفلوديمري زيلينسكي. األول نعرفه حق املعرفة. 
وهل يخفى القمر. تريده قيرص قيرص تريده أبوعيل أبوعيل. أما 
سابقا  كوميديا  ممثال  كونه  التتعدى  عنه  معرفتنا  فكل  الثاني 
إرث  لكل مانحمله من  لنا وطبقا  بالنسبة  دولة حاليا.  ورئيس 
لو  حتى  زعيم  الزعيم  فإن  واملمثل  الزعيم  عن  وشعبوي  ثقايف 
الزعيم  واملرسح.  الشاشة  مكانه  ممثل  واملمثل  األمة»،  «حرك  
«ميخالف» يجعلنا نعيش برعب. النعرف أحيانا رأسنا من أرجلنا 
اليل  الزعيم  بعقل  كلتاهما  متعلقتان   ورجلينا»  «راسنا  ألن 
النعرف «متى يطخ»، وكيف «يطخ» وأين نقف ومتى نميش. أما 
املمثل فال دور له سوى إضحاكنا وأحيانا لـ «القفا» حتى يف حال 
مثل فيلما أو مسلسال ينتقد فيه الرئيس ولو من باب الرمز أو 

الكناية. 
«أم  أبو عيل ألنه قرر خوض  القيرص  الحرب. بكينا مع  إندلعت 
به  الكوميدي وكيف سيلعب  املمثل  املعارك» وضحكنا  عىل  كل 
بعد ساعات القيرص «طوبة». لسنا نحن من لعب الفار بـ «عبه» 
«عبه»  بـ  الفار  اآلخر  هو  لعب  جوبايدن  الرئيس  حتى  فقط. 
فإقرتح عىل زيلينسكي أن يؤمن له مع أركان قيادته ملجأ آمنا يف 
الواليات املتحدة األمريكية. لم يتأخر الرئيس زيلينسكي بالجواب 
«دز يل ذخرية» لست بحاجة اىل مالذك اآلمن. القادة األوربيون الـ 
٢٧  داخوا أول يومني. بقي  القيرص أبو عيل منتشيا ونحن معه 
نرقص عىل وقع طبول انتصاراته السابقة. ال أطيل «السالفة» 
عليكم صمد زيلينسكي. ظهر شجاعا بالتيشريت. واثق الخطوة. 

تطوعت ملكة الجمال واشتد وطيس الحرب. 
وبدأت  الضائع،  بدل  الوقت  قبل  سواعدهم  عن  األوربيون  شمر 
املساعدات وبقي زيلينسكي يتجول  مدنيا حارس الرأس بال نجوم 
وال نياشني وال «قلبالغ». فالحرب «مشتقة املعنى من الحرب» 
كما يقول أبوتمام. زيلينسكي ربماربعكس  القيرص كان يعرف 
ماتحزم  وأول  جيدا  لها  تحزم  لذلك  نزهة.  تكون  لن  الحرب  أن 
وأكرب  أقوى  عسكرية  الة  وجه  يف  الصمود  قرار  اتخاذه  هو  له 
والسيما  بعد  تنته  لم  الحرب  صفحات  أن  صحيح  قدراته.  من 
أن روسيا أحرزت تقدما واضحا فيها. وكل يشء اليزال متوقعا 
مع إعالن بوتني رفع وترية األمور اىل حد وضع األسلحة النووية 
عىل أهبة االستعداد. وعىل الرغم من أن قرار بوتني تم فهمه يف 
مختلف األوساط بأنه تعبري عن قلق حيال مجريات الحرب لكنه 
من زاوية أخرى يمكن يقرأ عىل أن بوتني مستعد للذهاب اىل أكثر 

الخيارات صعوبة يف  سبيل قهر إرادة الشعب األوكراني. 
مع ذلك وبرصف النظر  عما تخبئه األيام املقبلة فإن زيلينسكي 
ثقة  عنه من  ما عرب  كل  وبعد  والقراءات  التحوالت  لكل  وطبقا 

عالية بالنفس وبشعبه فإن الرجل  .. «شق  الجفن».
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يد  أو سالح سحري يف  أداة  الفُن 
رصاعها  يف  اإلنسانية  الجماعة 
روعة  يلّخص  القول  هذا  للبقاء. 
األعمال التي تجّسدها ”نبأ ثائر“ 

من خالل املاكياج السينمائي.
الرعب  بأفالم  شغفها  رغم 
كان  إلهامها   مصدر  الغربية، 
رمز  العراق  الجريح،  بلدها 
العمالها وقالت نبا: أعمايل تعبري 
رمزي ملعاناة بلدي الجريح الذي 

تحمل اكثر من الالزم».
اكتشاف  كيفّية  عن  أّما 
أنها  فتؤّكد  موهبتها 
الصغر  منذ  بدأت 
من خالل حّبها 
الذي  للرسم 
إىل  تطّور 
ج  كيا ملا ا

السينمائي.
موهبة فريدة من نوعها خصوًصا 
أن  إّال  عربّي  مجتمع  يف  لفتاة 
مشّجعيها  أّول  كانت  نبأ  والدة 
واضافة  قدراتها  تطوير   عىل 
تطورت  األيام  مرور  «مع  نبا: 
مشاهدة  خالل  من  موهبتي 
مقاطع فيديو لفنانني اكرب مني 

يف هذا املجال».
من  تمنعها   لم  الصغرية  سّنها 
املاكياج  أرسار  الفتيات  تعليم 
حلولها  خالل  من  السينمائي 
املبارش  البث  برامج  عىل  ضيفة 

عىل موقع انستغرام.
من  يخل  لم  الفني،  نضوجها 
ومحاولتها  مراهقة  مشاغبة 
إخافة أهلها وتظاهرها باإلصابة 

أمامهما.
السينمائي  املاكياج  يف  شغفها   
العادي  املاكياج  يف  نفسه  هو 
التي تتبعه الفتيات رغم أن األّول 
يختلف اختالًفا جذريًّا عن الثاني 
شخصيات  لتجسيده  نظرًا 
تكون  ما  غالًبا  معّينة  وحاالت 

مخيفة بل مرعبة.
هذه  كانت  إذا  سؤالها  ولدى 
املوهبة ستتحّول إىل تخّصص 
نبأ،  ومهنة مستقبًال تؤّكد 
الرابعة  املرحلة  تلميذة 
الثانوي:  التعليم  من 
ستبقى  املوهبة  «هذه 
هواية وسأتخّصص يف 
نظرًا  الهندسة  مجال 

لشغفي يف الرسم».
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