
بغداد/ الزوراء:
امـس  االتحاديـة،  املحكمـة  أصـدرِت 
األربعاء، حكماً بعدم صحة تشكيل لجنة 
تحقيقيـة يف قضايـا الفسـاد والجرائـم 
املهمة.وقـال املكتب اإلعالمـي للمحكمة 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إنَّ ”املحكمة 
االتحاديـة العليا أصـدرت قرارها املرقم 
 2/3/2022 يف  169/اتحاديـة/2021 
بعـدم صحـة األمـر الديواني رقـم (29) 
لسنة 2020 املتضمن تشكيل لجنة دائمة 
للتحقيـق يف قضايـا الفسـاد والجرائـم 
املهمة وإلغائـه اعتباراً من تاريخ صدور 
الحكـم ملخالفتـه أحـكام املـادة (37 /

اوالً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية 
حريـة اإلنسـان وكرامته وملبـدأ الفصل 
بني السـلطات املنصـوص عليها يف املادة 
47 من الدسـتور وملبدأ استقالل القضاء 
واختصاصـه بتويل التحقيـق واملحاكمة 
و88   87 املادتـني  يف  عليهـا  املنصـوص 
من الدسـتور، ولكون األمـر املذكور يعدُّ 
بمثابـة تعديـل لقانـون هيئـة النزاهة؛ 
كونها هيئة دستورية تختص يف التحقيق 
يف قضايا الفساد املايل واإلداري“.وأضاف، 
أن ”املحكمـة أصـدرت قرارهـا اسـتناداً 
لصالحياتهـا املنصـوص عليهـا يف البنـد 

ثالثاً من املادة 93 من الدستور“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـِت وزارة املاليـة، امـس االربعاء، 
لشـهر  املتقاعديـن  رواتـب  إطـالق 
آذار. وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقته 
”الزوراء“: أن ”دائرة املحاسبة اطلقت 
امس دفعات تمويل رواتب املتقاعدين 
املدني والعسكري لشهر اذار الحايل“، 
مـرصيف  إدارات  ”عـىل  ان  مؤكـدة 
الرشـيد والرافديـن و هيئـة التقاعـد 

دفـع  إجـراءات  اسـتكمال  الوطنيـة 
املدني والعسـكري  املتقاعدين  رواتب 
للشـهر الحـايل عـرب بطاقـات الدفع 
بحسـب  الوزارة،  االلكرتوني“.ودعت 
املدنـي  كافـة  ”املتقاعديـن  البيـان 
والعسـكري ممن سـتصلهم رسـائل 
نصية مراجعة فروع املصارف ومنافذ 
الـرصف االيل يف بغـداد واملحافظـات 

إلستالم رواتبهم“ .

بغداد/ الزوراء:
أكـَد مركـز اإلعـالم الرقمـي، تعـرض 
موقـع شـبكة CBS األمريكية الخرتاق 
مـن جانب ”هاكـرز“، برر عملـه بأنه 
جاء بعد إسـاءة أحد مراسـيل الشـبكة 
للعراق.وقال مسـؤول االمن السيرباني 
يف املركـز مؤمـل أحمـد شـكري يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: إنه ”تم اخرتاق بعض 
دومينات املوقع، وكتابة عبارات تشـيد 
 Iraq came,” وحضارتـه:  بالعـراق 
then history came“ جـاء العـراق ثم 
جاء التاريخ بعده“.وأضاف شـكري، أن 
”االخرتاق شـمل ثالثـة نطاقات فرعية 
عىل االقل، وتـم تذييل صفحة االخرتاق 
بعبارات تديـن الحرب عـىل اوكرانيا“.
اس  بـي  يس  شـبكة  مراسـل  وكان 

االمريكيـة قـال يف ترصيحات سـابقة 
حـول تداعيات الحـرب عـىل اوكرانيا: 
أن االخرية ”متحرضة نسـبيا وأوروبية 
نسـبيا“، مقارنـة بـدول مثـل العـراق 
وأفغانستان“.وأثار حديثه هذا سخطا 
واسـتياء لدى جمهـور مواقع التواصل 
االجتماعـي باعتباره عنرصيا ومخزيا.

يذكـر أن شـبكة ”يس بي اس“ شـبكة 
-Columbia Broa (ُكولومبيـا للبـث 

casting System أو CBS) هـي واحدة 
من أشهر شبكات التلفزيون يف الواليات 
املتحـدة األمريكيَّة، وقد تأسسـت عام 
1927 واحتلـت املرتبـة 197 يف قائمـة 
فورتشـني 500 لعـام 2018 باعتبارها 
أكـرب الـرشكات األمريكيـة مـن حيث 

اإليرادات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
المَس سعر خام برنت عتبة الـ114 
مسـتوى  أعـىل  يف  للربميـل،  دوالرا 
منـذ 2011، بينمـا قفز سـعر خام 
غـرب تكسـاس الوسـيط بأكثر من 

%8، وهـو ارتفـاع سـّببته املخاوف 
النفـط  إمـدادات  عـىل  املتعاظمـة 
العسكرية  العملية  بسبب اسـتمرار 
والعقوبـات  أوكرانيـا  يف  الروسـية 
التـي ال تنفـّك تنهـال عىل موسـكو 

بسـبب ذلك.تأتي هذه املكاسـب بعد 
أن أفـادت وكالـة ”رويـرتز“، نقـال 
عـن مصادرهـا أن تحالـف أوبـك + 
وافق عـىل االلتزام بالخطـة الحالية 
لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف 

برميـل يف اليوم أبريـل املقبل.وكانت 
التوقعات بأن تبقـي املجموعة، عىل 
الراهنـة بزيـادة اإلنتاج  سياسـتها 
تدريجيا.وارتفع سعر العقود اآلجلة 
بخام برنت بنسبة %8.45 ليصل إىل 

113.4 دوالر، بينما زاد سعر العقود 
اآلجلة لخام غرب تكسـاس الوسيط 
 111.5 إىل  ليصـل   8.13% بنسـبة 

دوالر للربميل ليصل.

بغداد/ الزوراء:
أكـَد نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيـس اتحاد 
الصحفيـني العـرب مؤيـد الالمـي، خـالل لقائه 
معـاون مديـر عـام مديريـة مكافحـة االرهاب 
الفكري يف هيئة الحشـد الشـعبي الشيخ محمد 
نـوري الحاتمـي، اسـتعداد نقابـة  الصحفيـني 
العراقيني إلقامة النشاطات الفكرية املتنوعة بما 
يخدم السلم األهيل.وذكر بيان لنقابة الصحفيني 
العراقيني تلقته «الـزوراء»: ان نقيب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي التقى يف مقر النقابة امس 
االربعـاء الشـيخ الدكتور محمد نـوري الحاتمي 
معـاون مديـر عـام دائـرة مكافحـة اإلرهـاب 

الفكري يف مديرية الحشد الشعبي والوفد املرافق 
له.وقدم نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي  
بحسـب البيان رشحا عـن طبيعة عمـل النقابة 
ودورهـا يف املجـاالت املهنية واإلعالميـة، مؤكدا 
اسـتعداد النقابة يف التعاون مـع املديرية إلقامة 
النشـاطات الفكرية املتنوعة وبما يخدم السـلم 
األهيل والتعايش املجتمعي.من جانبه اسـتعرض 
الدكتـور محمـد نـوري الحاتمـي خـالل اللقاء 
جانب من نشاط املديرية ودورها يف تعزيز السلم 
املجتمعـي من خـالل مكافحة األفـكار الدخيلة 
واملتطرفة والتي تسـتهدف التماسـك عىل صعيد 

املجتمع العراقي .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكَد الرئيس األمريكـي جو بايدن إن 
القـوات األمريكية لـن تنخرط يف أي 
قتال مع الجيش الرويس يف أوكرانيا، 
وفيمـا أعلن بايدن عـن تقديم مليار 
منـع   ألوكرانيـا،  مسـاعدة  دوالر 
الرئيـس الـرويس بوتـني إخـراج ما 
يزيـد عـىل ١٠ آالف دوالر مـن النقد 

األجنبي مـن روسـيا.وقال بايدن يف 
أول خطـاب لـه لحالة االتحـاد أمام 
الكونغـرس: قواتنـا لـن تنخـرط يف 
أي قتـال ضـد القـوات الروسـية يف 
أوكرانيا، ولن نرسـل قوات إىل أوروبا 
للقتـال إىل جانـب أوكرانيا.وأضاف: 
«لكـن قواتنا ذاهبة إىل هناك لحماية 
حلفائنا يف الناتـو يف حالة ما إذا قرر 

بوتـني مواصلة التحرك غربا».وأعلن 
بايـدن، إن الواليات املتحدة سـتغلق 
مجالها الجوي أمام جميع الطائرات 
الروسـية.وقال: «أعلـن فرض حظر 
عىل تحليق الطائرات الروسـية فوق 
األجـواء األمريكيـة لننضـم بذلك ملا 
قام به حلفاؤنا وذلك لزيادة الضغط 
عىل روسيا».ويف السياق أشار بايدن 

إىل أن الـرصاع املسـلح يف أوكرانيـا 
«سـيجعل روسـيا أضعـف» وبقية 
العالـم أقـوى، الفتـا إىل أن الرئيـس 
الـرويس فالدمـري بوتني أكثـر عزلة 
مـن أي وقـت مىض».أعلـن الرئيس 
األمريكي جو بايدن عن تقديم مليار 

دوالر مساعدة ألوكرانيا.
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كانربا/ متابعة الزوراء:
سـكوت  األسـرتايل  الـوزراء  رئيـس  أعلـَن 
موريسـون، إصابته بفـريوس كورونا، مؤكدا 
أنه سـيتابع من الحجـر املنـزيل إدارة تداعيات 
الفيضانـات الهائلـة التـي رضبـت السـاحل 
الرشقي للبالد.ولفت موريسون، يف بيان إىل أنه 
”عانى أعراضا شبيهة باإلنفلونزا بعدما خضع 
لفحـص كوفيد أتـت نتيجتـه إيجابية“.وقال: 
”بينما أخضـع للعزل املنزيل، أواصل ممارسـة 
جميع مسـؤولياتي بصفتي رئيسـا للوزراء“، 
مؤكدا أنه يتابع االسـتجابة للفيضانات املميتة 

يف واليتـي كوينزالنـد ونيو سـاوث ويلز، فضال 
عن ”املأساة التي تتكشف يف أوكرانيا“.وأعلنت 
السلطات األسرتالية، إخالء عرشات آالف املنازل 
من السـكان بسـبب فيضانات غري مسـبوقة، 
تسـببت بهـا األمطـار الغزيرة.وبلغت حصيلة 
الفيضانات، ثمانيـة قتىل، يف حني حذرت هيئة 
األرصـاد الجويـة األسـرتالية مـن أن عواصف 
رعدية قويـة وأمطار غزيرة متوقعة سـتؤدي 
إىل ”فيضانات مفاجئة مـن املحتمل أن تحصد 
أرواحا“ يف جزء كبري من املنطقة الساحلية عىل 

املحيط الهادئ.

فيينا / متابعة الزوراء:
أكَد املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل 
غرويس، أن املناقشـات مع إيران يف سـياق محادثات 
االتفـاق النووي ”يف تقـّدم“، مؤكداً أن هذا املسـار“ 
لـن يتأثر بأي عمليـة خارجية أخرى“، يف إشـارة إىل 
االجتياح الرويس ألوكرانيا.ورداً عىل سؤال عما إذا كان 
يخطط للسـفر إىل إيران، قال غـرويس يف ترصيحات 
صحفية: ”كل يشء ممكن“.وبلغت مفاوضات فيينا 
غري املبارشة بني طهران وواشنطن مرحلتها النهائية 

األكثر حساسية، فهي باتت أمام أيام مفصلية، لكن 
مازالـت إيران تـّرص عىل حـل ”القضايا األساسـية 
العالقـة“، فيما لـم تتجاوب معها األطـراف الغربية 
بعـد، وتؤكـد عـىل رضورة إنهـاء املفاوضـات هـذا 
األسـبوع.لكن الجانب اإليرانـي يقول إنه ال اتفاق ما 
لم تحل القضايا العالقة، التي يؤكد أنها ثالث قضايا، 
تشـمل نطاق العقوبات والضمانـات والخالفات بني 

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.  
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بغداد/ الزوراء:
صوتـت الجمعيـة العامـة لألمم املتحـدة، امس 
األربعاء، لصالح قرار يطالب روسـيا باالنسحاب 
”بشـكل فوري وغري مرشوط“ من أوكرانيا. وتم 
اعتماد مرشوع القرار بأغلبية 141 دولة من أصل 
193، يف حـني عارضته خمـس دول وامتنعت 35 
دولة عـن التصويت، أهمها الصني، الهند، جنوب 
إفريقيـا، كوبـا، العـراق وباكسـتان. وعارضت 
5 دول مـرشوع القـرار وهـي روسـيا، كوريـا 

الشـمالية، ارترييا، سـوريا وبيالروسـيا. ووقف 
معظـم ممثـيل الدول األعضـاء يف األمـم املتحدة 
مصفقني بعد صدور النتائج عىل شاشة ضخمة 
يف الجلسـة. ويسـتنكر القرار بأشـد العبارات ما 
يصفه بـ ”عدوان“ روسـيا عـىل أوكرانيا، ويؤكد 
حرب روسـيا عىل أوكرانيا مخالفـة مليثاق األمم 
املتحـدة. ويفـرض القـرار عـىل روسـيا التوقف 
فورا عن اسـتخدام القوة ضـد أوكرانيا، ويطالب 
روسيا بسحب جميع قواتها بشكل فوري وكامل 

وغري مـرشوط. ودعـت األمم املتحدة روسـيا إىل 
وإلغاء اعرتافها باسـتقالل منطقتي لوغانسـك 
ودونيتسـك فورا. كما يطالب قـرار األمم املتحدة 
بعبـور آمـن خـارج أوكرانيـا وتيسـري وصـول 
املسـاعدة اإلنسـانية. واسـتنكر سـفري أوكرانيا 
لدى األمم املتحدة، سريغي كيسليتسيا، يف جلسة 
األربعاء، ما وصفه بأنه ”إبادة جماعية“ ترتكبها 
روسـيا يف بالده، وذلك خـالل كلمـة ألقاها أمام 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، يف ختام مناقشـة 

استثنائية استمرت أكثر من يومني. وقال السفري 
”لقد جاؤوا لحرمان أوكرانيا من حقها يف الوجود 
نفسـه ... مـن الواضـح أن هـدف روسـيا ليس 
فقط االحتالل. إنها إبادة“. وأضاف ”من السـهل 
التوقيع عىل ميثاق األمم املتحدة يف وقت السـلم. 
تعالوا ووقعوا عليه يف زمن الحرب“ بعد التصويت 
املتوقـع للجمعية العامة ملوًحـا بالكتيب األزرق 
الصغري أمام ممثيل الـدول األعضاء خالل كلمته 

التي قوبلت بتصفيق حار.

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنِت االمانـة العامة ملجلس الوزراء ان 
مرشوع التحول الرقمي قلل من التعامل 
الورقـي بـني دوائـر الدولة بنسـبة 98 
باملئة، وفيما اكدت ربط جميع الوزارات 
بهـا عـرب شـبكة حكوميـة مؤمنة غري 
قابلـة لالخـرتاق، اشـارت اىل العمل عىل 

جعل بطاقة التلقيح معتمدة دوليا.
وقـال املتحـدث باسـم االمانـة العامـة 
ملجلـس الوزراء حيـدر مجيـد يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان االمانـة العامة ملجلس 
الـوزراء حققـت انجازا كبـريا بمرشوع 
التحـول الرقمـي، كمرحلـة اوىل حولت 

بريدها يف التعامل ما بني الدوائر اىل نظام 
االتمتـة، الفتـا اىل ان الربيد يتـم تداوله 
بـني دوائرهـا ودوائـر الدولـة الكرتونيا 
والتعامل الورقي انتهى بنسبة 98 باملئة 
والتعامـل املتبقـي بقي فقـط للحاالت 
الخاصـة والعاجلـة الرسية.واضاف: ان 
هناك برنامـج ادارة الوثائق االلكرتونية 
الـذي تم ربـط االمانـة العامـة بجميع 
الـوزارات عرب شـبكة حكوميـة مؤمنة 
غري قابلة لالخرتاق، مؤكدا انه يتم تداول 
الوثائق الرسـمية االن فيمـا بني االمانة 
العامـة والـوزارات الكرتونيا.واشـار اىل 
ان هـذا الربنامج أسـهم برسعة وصول 

الوثائق وعدم تاخرها ، مبينا ان املرحلة 
الثانيـة مـن مـرشوع التحـول الرقمي 
تتضمـن عملية ربط االمانة مع الجهات 
غري املرتبطة بوزارات واملحافظات حيث 
ايضا.وتابـع:  متقدمـة  ملراحـل  وصـل 
كذلك هنالك العديد مـن الربامج اطلقها 
مركـز البيانـات الوطني عـرب بوابة اور 
االلكرتونية التي تتيح للمواطنني وتقدم 
لهـم اكثـر مـن 85 خدمـة الكرتونيـة، 
مشـريا اىل ان هنالـك الربـط االلكرتوني 
فيما بني دوائـر الرضيبة وكتاب العدول 
، فان املعامالت باتت تنجز يف اليوم ذاتها 
كانـت تنجـز السـبوع او اكثر.ومـىض 

بالقول: كذلك خدمة راقبني التي انشات 
بالتنسـيق مـع وزارة التجـارة الخاصة 
بتلقي الشـكاوى واملقرتحات بخصوص 
وايضـا  التموينيـة  البطاقـة  مفـردات 
الـوكالء املخالفـني، الفتـا اىل ان هنـاك 
تطبيقا سـالمات الذي يتيـح للمواطنني 
اسـتالم نتيجـة فحـص ”البـي يس ار“ 
الخاص بفـريوس كورونا دون املراجعة 
اىل املراكز الصحية.وبني ان هنالك برامج 
تطلق خاصة بالبطاقة التموينية و ايضا 
االعداد لربنامج البطاقة الدولية بالنسبة 
لبطاقـة التلقيح لفـريوس كورونا حتى 
تعتمد دوليا حسب توجيه رئيس مجلس 

الوزراء، مؤكدا ان مركز البيانات الوطني 
االن يعمل بالتنسـيق مع وزارات الصحة 
والخارجية والداخلية لغرض اتمامه كي 
تعتمـد دوليا هـذه البطاقة.ولفت اىل ان 
هناك العديد من الربامج التي تعمل عليها 
االمانة العامة ملجلس الوزراء عرب مركز 
البيانـات الوطني وعرب لجنـة الحوكمة 
نحو التحول الرقمي.واوضح، أنه سيتم 
خالل العام الحـايل الرتكيز عىل موضوع 
الحوكمـة االلكرتونية، خاصة بعد اتمام 
املرحلة االوىل منـه، فأنجز برنامج ادارة 
الوثائـق االلكرتوني بني االمانـة العامة 

ملجلس الوزراء والوزرات كافة.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
سماح  االربعاء،  امس  الخارجية،  وزارة  أكدْت 
رومانيا للعراقيني القادمني من أوكرانيا باإلقامة ٣ 
أشهر.وقال املتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف 
يف بيان تلقته «الزوراء»: إنه «بجهود سفارة العراق 
يف بوخارست، وعرب التنسيق مع السلطات املعنية 
بالسماح  الالزمة  املوافقات  استحصال  تم  هناك، 
البناء الجالية القادمني من أوكرانيا باإلقامة ملدة 
السفارة  أن  رومانيا».واضاف:  يف  اشهر  ثالثة 
العراقية يف بوخارست استقبلت ١٣ عراقياً غادروا 

أوكرانيا وتم تقديم الدعم الالزم لهم.

@µflÜb‘€a@µÓ”aã»‹€@|‡èm@bÓ„bflÎä
ãËíc@3@Úflb”�bi@bÓ„aã◊Îc@Âfl

@Úzñ@‚á»i@·ÿ•@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
@H29I@Ô„aÏÌá€a@ãfl˛a@Ú‰ß@›Óÿìm
Übè–€a@bÌbõ”@¿@’Ó‘zn‹€

@ÂÌá«b‘næa@kmaÎä@’‹�m@ÚÓ€bæa@ÒäaåÎ
äaàa@ãËì€

@bubvnya@ÚÓÿÌãfl˛a@CBS@Úÿjí@÷a6Ça
÷aã»‹€@bËnˆbéa@Û‹«
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 @›j‘nèÌ@Û‹«˛a@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä
Ô„aãÌ�a@êÓˆã€a@á«bèfl

@Úflå˛@¸Ï‹y@@@@@@@@@5«@Êby6‘Ì@Êa7jÇ
÷aã»€a@¿@Âÿè€a

بغداد/ الزوراء:
بحَث رئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
الدكتـور فائق زيدان، امـس األربعاء، مع 
مساعد الرئيس اإليراني ورئيس مؤسسة 
الشهداء أمري حسـني قايض، اإلشكاليات 
عوائـل  معامـالت  إلكمـال  القانونيـة 
القضـاء  ملجلـس  بيـان  الشـهداء.وذكر 
األعىل تلقته «الزوراء»: أنَّ «رئيس مجلس 

القضـاء األعـىل القـايض فائـق زيـدان، 
اسـتقبل مسـاعد رئيس جمهورية إيران 
اإلسـالمية ورئيـس مؤسسـة الشـهداء 
أمري حسني قايض والوفد املرافق له، كما 
حرض اللقاء رئيس مؤسسـة الشهداء يف 
العراق عبد االلـه النائيل».وأضاف البيان، 
أن «الجانبني بحثا اإلشـكاليات القانونية 

يف إكمال معامالت عوائل الشهداء».

الزوراء/ مصطفى فليح:
اقـرتَح خبـريان اقتصاديـان جملـة مـن 
الحلول لحل ازمة السـكن وارتفاع اسعار 
العقار يف العراق ويف حني اشارا اىل ان املال 

الفاسـد وغسـيل االمـوال هي السـبب يف 
ارتفاع االسعار اوضحا ان البلد بحاجة اىل 
اكثر من ٢٠٠ الف وحدة سكنية كل عام .

@2011@â‰fl@ÙÏnèfl@Û‹«c@¿@›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@114Ä€a@Újn«@êfl˝Ì@o„ãi@‚bÇ
bÓflÏÌ@›Óflãi@—€c@400@…”aÏi@¡–‰€a@xbn„g@ÒÜbÌå@Û‹«@’œaÏm@\KŸiÎc^

بغداد/ الزوراء:
سلم وزير الداخلية عثمان الغانمي، رئاسة مجلس وزراء الداخلية العرب اىل وزارة داخلية سلطنة عمان.

وقال املكتب االعالمي لوزير الداخلية يف بيان إنه «بعد اإلدارة الناجحة العمال الدورة الثامنة والثالثني 
ملجلس وزراء الداخلية العرب يف جمهورية تونس، سلمت وزارة الداخلية متمثلة بالوزير عثمان الغانمي، 
إدارة أعمال الجلسة التاسعة والثالثني اىل نظريتها يف سلطة عمان».وأضاف، أن «ذلك جاء خالل انطالق 
فعاليات الدورة التاسعة والثالثني ملجلس وزراء الداخلية العرب، تحت رعاية الرئيس التونيس قيس بن 
إىل ممثلني عن جامعة  إضافة  أمنية رفيعة،  العربية، ووفود  الدول  الداخلية يف  سعّيد وبحضور وزراء 
األوروبي،  واالتحاد  العربي،  املغرب  واتحاد  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  ومجلس  العربية،  الدول 
الدولية للرشطة الجنائية (اإلنرتبول)، ومكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، ومكتب األمم  واملنظمة 
املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومرشوع مكافحة اإلرهاب يف منطقة الرشق 

األوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية واالتحاد الريايض العربي للرشطة».

@ıaäåÎ@ê‹™@Úébˆä@·‹èÌ@÷aã»€a
Êb‡«@Ú‰�‹é@∂g@lã»€a@ÚÓ‹Çaá€a
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Ô„aãÌ¸a@êÓˆã€a@á«bèfl@b:bj‘néa@fi˝Ç
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÷aã»€a@¿@paäb‘»€a@äb»éc@ b–mäaÎ

بغداد/ الزوراء:
خالل  الثالث  الرئاسات  اكدِت 
استقبالها مساعد الرئيس االيراني 
تنمية  أهمية  قايض،  حسني  امري 
مختلف  عىل  الثنائي  التعاون 
وطهران،  بغداد  بني  املستويات 
تفعيل  رضورة  عىل  شددت  فيما 

االتفاقات املربمة بني الدولتني.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئاسة 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  الجمهورية، 
صالح،  برهم  الجمهورية  ”رئيس 
ببغداد،  السالم  قرص  يف  اِستقبل 
رئيس  اإليراني  الرئيس  مساعد 
أمري  اإليرانية  الشهداء  مؤسسة 

حسني قايض زاده هاشمي“.
نقل  ”هاشمي  أنَّ  البيان،  وتابع 
إبراهيم  اإليراني  الرئيس  تحيات 
صالح،  برهم  الرئيس  إىل  رئييس، 
تحياته  الرئيس صالح،  فيما حّمل 

إىل الرئيس اإليراني“.
اللقاء  خالل  ”جرى  أنه  وأضاف، 
املتينة  الثنائية  العالقات  بحث 
وأهميتها  الجارين،  البلدين  بني 
يخدم  بما  الصديقني  للشعبني 

البلدين وكل املنطقة“.
وأشار إىل، أنه ”تم التأكيد يف اللقاء، 
بني  العالقات  تعزيز  رضورة  عىل 
البلدين يف مختلف املجاالت، وتبادل 
القطاعات  مختلف  يف  الخربات 
واالتفاقات  التفاهمات  وتفعيل 
مختلف  يف  الجانبني  بني  املربمة 
واملشاريع  الخطط  عرب  املجاالت 
املوضوعة  والخدمية  االستثمارية 

يف هذا الصدد“.
زاده  قايض  حسني  أمري  وأكد  
”دعم  اللقاء،  خالل  هاشمي، 
اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
للعراق يف مختلف املجاالت، والسعي 
لتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين 
الشعبني  مصالح  يخدم  وبما 

الصديقني“.
املكتب  ذكر  ذلك،  غضون  يف 
بيان  يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي 
تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 
استقبل مساعد رئيس الجمهورية 
ورئيس  اإليرانية  اإلسالمية 
أمري  واملضحني  الشهداء  مؤسسة 
حسني قايض زادة هاشمي والوفد 

املرافق له.
واضاف: ان قايض زادة أبلغ تحيات 
اإلسالمية  الجمهورية  رئيس 

والنائب  رئييس  إبراهيم  اإليرانية 
محمد  الجمهورية  لرئيس  األول 
مخرب إىل الكاظمي، وتطلع الحكومة 
اإليرانية إىل تطوير العالقات الثنائية 
بني البلدين، وإىل املزيد من التعاون 
وبما  املجاالت،  مختلف  يف  املشرتك 
الجارين  الشعبني  مصالح  يحقق 

وتطلعاتهم يف االزدهار والتنمية.
الوزراء،  مجلس  رئيس  ورحب 
بحسب البيان، بالوفد الضيف، وأكد 
الثنائي  التعاون  تنمية  أهمية  عىل 
والصعد،  املستويات  مختلف  عىل 
واطلع بإيجاز عىل تجربة مؤسسة 
اإلسالمية  الجمهورية  يف  الشهداء 
اإليرانية، مشددا عىل أهمية تقديم 
الشهداء  لعوائل  الخدمات  أفضل 
قدموا  الذين  واملعاقني،  والجرحى 
وأمن  الوطن  ألجل  لديهم  ما  أغىل 

املواطن.
اىل ذلك، تلقى رئيس مجلس النواب 
األربعاء،  أمس  الحلبويس،  محمد 

دعوة رسمية لزيارة إيران.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس 
استقبل  ”الحلبويس  أن  ”الزوراء“: 
جمهورية  رئيس  مساعَد  اليوم 
مؤسسة  ورئيس  اإلسالمية  إيران 
أمري  املضحني  وشؤون  الشهيد 

له“،  املرافق  والوفد  قايض  حسني 
حرضه  الذي  ”اللقاء  أن  مبيناً، 
اإلله  عبد  الشهداء  مؤسسة  رئيس 
التفاهم  مذكرَة  ناقش  النائيل، 
بنود  عدة  تضمنت  والتي  املشرتكة 
بني  والرشاكة  التعاون  وآليات 
الشهداء  قضية  يخدم  بما  البلدين 

والضحايا وعوائلهم“. 
وأكد الحلبويس بحسب البيان ”دعم 
السلطة الترشيعية ملذكرة التفاهم 
ما  وكل  الشهداء  مؤسسة  وعمل 
ويضمن  الرشيحة  هذه  يخدم 
لتضحياتهم  تثميناً  حقوقها؛ 

وخدمًة لعوائلهم“.
رئيس  مساعد  تقدَّم  جانبه،  من 
”بالتهنئة  اإليراني  الجمهورية 
انتخابه  إعادة  بمناسبة  للحلبويس 
بدورته  النواب  ملجلس  رئيساً 
رئيس  ”تحيات  ناقالً  الخامسة“، 
الجمهورية إبراهيم رئييس ورئيس 
باقر  محمد  الشورى  مجلس 
قاليباف إىل رئيس مجلس النواب“.

الرئيس  مساعَد  الحلبويس  ل  وحمَّ
الضيف تحياته إىل الرئيس اإليراني 
مقدماً  الشورى“،  مجلس  ورئيس 
الرسمية  والدعوة  للتهنئة  ”شكره 
للزيارة والتي وعد بتلبيتها يف أقرب 

وقت“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
جملة  اقتصاديان  خبريان  اقرتَح 
السكن  ازمة  لحل  الحلول  من 
العراق  يف  العقار  اسعار  وارتفاع 
ويف حني اشارا اىل ان املال الفاسد 
يف  السبب  هي  االموال  وغسيل 
البلد  ان  اوضحا  االسعار  ارتفاع 
الف   200 من  اكثر  اىل  بحاجة 

وحدة سكنية كل عام .
االقتصادي، صفوان  الخبري  وقال 
 : ”الزوراء“  لـ  حديث  يف  قيص، 
البيئة  يف  نمو  معدالت  ”هناك  ان 
املحلية تقرتب من %3 بمعنى ان 
 200 من  اكثر  اىل  يحتاج  العراق 
السنة  خالل  سكنية  وحدة  الف 

الواحدة“.
وجود  عدم  ان  ”كما  واضاف    
تساعد  معامل  انشاء  يف  استثمار 
يف تخفيف تكاليف املواد االنشائية 
عىل الرغم من إعادة تأهيل رشكة 
محافظة  يف  والصلب  الحديد 
البرصة لكنها لم تغِط االستهالك 
اىل  اضافة  الحديد  من  املحيل 
الحاجة اىل دعم صناعة االسمنت 

والطابوق“.
 واشار اىل ان ”هناك سوءا يف إدارة 
السكنية  األرايض  توزيع  عملية 
هذه  وبطئ  مستحقيها  عىل 
مبادرة  وجود  رغم  اإلجراءات 
يف  الحكومة  قبل  من  (داري) 
منها  قسم  أراض  توزيع  عملية 
غري مخدومة وبالتايل لم تساعد يف 
الحاصل  الزخم  امتصاص  عملية 

يف الوحدات السكنية“.
ذوي  من  ”قسم  ان  وكشف    
يقومون   الرشعي  غري  الدخل 
األموال من خالل  بعملية  غسيل 
والرشاء  والبيع  العقارات  نظام 
ارتفاع  اىل  أدى  مما  واملضاربات 
قدرة  من  اعىل  بشكل  االسعار 

الطبقة املتوسطة فما دون“.
 ولفت اىل ان ”مبادرة البنك املركزي 
ان  اجل  من  مراجعة  اىل  بحاجة 
التي  الطبقات  يد  بمتناول  تكون 
التمتلك ضمانات او ال تمتلك قدرة 

من  القرض  أقساط  دفع  عىل  
طريق  عن  تجمعات  انشاء  خالل 
عملية  تنظيم  يف  تسهم  النقابات 
األرايض  قطع  بتوفري  السكن 
بنماذج مختلفة ملنتسبيها بنظام 
إعادة  وثم  والرشاء  املبارش  البيع 
التي  هي  بحيث  والتقسيط  البيع 
وعملية  التسديد  عملية  تضمن 
”القطاع  ان  مبينا  التقسيط“ 
ان  يستطيع  النظامي  الخاص 
يقوم باالستثمار من خالل رشاء 
وحدات سكنية وإعادة بيعها عىل 
التقسيط  بصيغة  لديه   العاملني 

املريح“.
قيص  قال  األسعار  زيادة  وعن 
بعملية  مطالبة  ”الحكومة  ان 
خالل  من  األسعار  هذه  كرس 
سكنية   أرايض  بيع  مبادرة  تبني 
مستوى  عىل  املبارشة  بالطريقة 
الجيش  معسكرات  بعض 
السابق التي تقع يف بعض مراكز 
يف  االسرتاتيجية  واملناطق  املدن 

العاصمة“. 
 ودعا اىل تحويل املصارف العراقية 
مصارف استثمارية تقوم بتحرير 
النشاء  لديها  التي  السيولة 

مجمعات سكنية.  
من جانبه قال الخبري االقتصادي 
لـ  حديث  يف  الفريجي  عيل 
”الزوراء“ ان ” ارتفاع االسعار يعد 
مشكلة كبرية جدا والعوامل  التي 
الدولة  ان  هو  املوضوع  لهذا  أدت 
املحلية  السوق  مراقبة  تركت 
اضافة اىل  استيالء العصابات عىل 
قطع األرايض واصبح هناك سوق 
عقار مواٍز لسوق العقار الرسمي 

وبالتايل أصبحت هنالك فوىض“.
عن  قراءة  ”احدث  ان  واضاف   
السكنية  للوحدات  العراق  حاجة 
هي قراء لـ(يو اند دي بي) و (يو 
اس أي) يف عام 2006 كانت تتكلم 
ماليني  لثالثة  العراق  حاجة  عن 
سنوات  عرش  ملدة  سكنية  وحدة 
سكنية  وحدة  الف   300 بمعنى 
نموا  هناك  ان  بحكم  السنة  يف 

سكانيا %3.2 وكان هذا املوضوع 
يبدأ يف عام 2010“.

الخاص  القطاع  ”ان  واضاف   
باحسن  الحكومي  القطاع  مع 
من  اكثر  اليحقق   االحتماالت 
سكنية  وحدة  الف   30 اىل   20
تسبب  ”هذا  ان  اىل  الفتا  سنويا“ 
الف   520 من  من  اكثر  بظهور 
املناطق  من  سكنية  وحدة 
املحافظات  يف  تتوزع  العشوائية 
الجنوبية والغربية وبغداد و هناك 
مليون  أربعة  من   اكثر  تقريبا 
او  العشوائيات  يسكنون  شخص 
سوقا  أصبحت  التي  التجاوزات 

عقاريا“.  
هناك  ان  عن  ”ناهيك  وتابع   
لفاسدين  اموال  تبيض  عمليات 
الذين اكتنزوا النقد وقاموا برشاء 
يف مناطق حيوية ببغداد فاصبحنا 
امام حالة اقبال عىل الرشاء بشكل 
والن  متنفذين  من  طبيعي  غري 
تهريبه  الصعب  من  اصبح  النقد 
خارج العراق بسبب التشديد عىل 
وخارجه  بالعراق  املصارف  نظام 
عن  يبحث  الفاسد  املال  فاصبح 
عن  عبارة  هي  التي  اصول  رشاء 
سكنية  عقارات  او  اراض  قطع 
فاصبح االرتفاع خطريا“ مشريا اىل 
الصحيحة  ”غياب االسرتاتيحيات 

يف عملية حل ازمة السكن“ .
قال  املقرتحة  الحلول  وعن 
هناك  تكون  ان  ”يجب  الخبري 
الحكومة  من  اقتصادية  مراقبة 
وتحديد سعر العقارات يف املناطق 

السكنية“.
 وبني ان ”السوق املحلية ال تخضع 
العالم  دول  بكل  معيارعادة  الي 
محددات  تحدده  العقار  سوق 
املوقع وحجم الخدمات و اهميته 
وعوامل  البناء  ونوع  موقعه  يف 
مشكلة  بالعراق   لكن  اخرى 
كبرية جدا ابرزها املزاجية  واملال 
السائب وهذا انعكس عىل  املواطن 
نزال  اىل  االمر  وتحول  االعتيادي  

غري متكافئ وغري متوازن“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
المَس سـعر خام برنت عتبة الــ114 دوالرا 
للربميل، يف أعىل مستوى منذ 2011، بينما قفز 
سـعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 
%8، وهو ارتفاع سـّببته املخاوف املتعاظمة 
عىل إمدادات النفط بسـبب استمرار العملية 
العسـكرية الروسـية يف أوكرانيا والعقوبات 

التي ال تنفّك تنهال عىل موسكو بسبب ذلك.
تأتـي هـذه املكاسـب بعـد أن أفـادت وكالة 
”رويـرتز“، نقـال عـن مصادرهـا أن تحالف 
أوبـك + وافق عـىل االلتزام بالخطـة الحالية 
لزيـادة إنتاج النفط بمقـدار 400 ألف برميل 

يف اليوم أبريل املقبل.
وكانـت التوقعات بأن تبقـي املجموعة، عىل 

سياستها الراهنة بزيادة اإلنتاج تدريجيا.
وارتفـع سـعر العقـود اآلجلـة بخـام برنت 
بنسـبة %8.45 ليصل إىل 113.4 دوالر، بينما 
زاد سـعر العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسـيط بنسـبة %8.13 ليصـل إىل 111.5 

دوالر للربميل ليصل.
وتثـري العقوبـات املتزايـدة التـي تفرضهـا 
الدول الغربية عىل روسـيا مخاوف من توقف 
الصادرات الروسـية من النفط والغاز، األمر 

الذي ينعكس ارتفاعاً يف األسعار.
وتشـّكل اإلمدادات الروسـية حوايل %40 من 
حاجة الغاز األوروبيـة، فيما يتجه نحو 2.3 
مليون برميل من الخام الرويس غرباً كل يوم 

عرب شبكة من خطوط األنابيب.
والثالثـاء أعلنـت وكالـة الطاقـة الدولية أّن 
الدول األعضاء فيها ستسحب من احتياطاتها 

النفطيـة االسـرتاتيجية 60 مليـون برميـل 
لتهدئة مخاوف األسواق.

ويف أول خطـاب له عن ”حال االّتحاد“، امس 
األربعاء، أعلـن الرئيس األمريكـي جو بايدن 
أمام الكونغرس أّن الواليات املتحدة ستسحب 
من احتياطها االسرتاتيجي 30 مليون برميل 

من النفط إلرساء االستقرار يف السوق.
ويف سـياق اخر أكدت أمانـة منظمة ”أوبك“، 
امـس األربعـاء، أن دول مجموعـة ”أوبك+“ 
وافقـت عىل زيادة إنتـاج النفط بمقدار 400 

ألف برميل يوميا يف شهر أبريل 2022.
ووفقا لبيان نرش عىل املوقع الرسمي لألمانة 
العامة ملنظمة ”أوبك“ فإن نصف هذه الزيادة 
(400 ألف برميل يوميا) سـتأتي من روسـيا 
والسعودية، أكرب منتجني للنفط مشاركني يف 

اتفاق ”أوبك+“.
وسـتتمكن روسيا والسـعودية الشهر املقبل 
مـن زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آالف برميل 
يوميا لكل منهما حتى 10.436 مليون برميل 

يوميا.
وجاء القرار بناء عىل اجتماع عقدته مجموعة 
”أوبـك+“، ومن املخطـط أن تعقد املجموعة 
الجـاري  مـارس   31 يف  القـادم  اجتماعهـا 

ملناقشة خطة إنتاج شهر مايو 2022.
وبدأت روسيا عملية عسكرية بأرايض جارتها 
يف وقت كانت األسـعار ترتفع أساسـًا بسبب 
نقص اإلمدادات واالنتعـاش القوي يف الطلب 
يف جميع أنحاء العالم بسـبب رفع العديد من 
الدول القيود التي فرضتهـا ملكافحة جائحة 

كوفيد.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكـَد الرئيس األمريكي جو بايدن إن 
القوات األمريكيـة لن تنخرط يف أي 
قتال مع الجيش الرويس يف أوكرانيا، 
وفيما أعلن بايـدن عن تقديم مليار 
منـع   ألوكرانيـا،  مسـاعدة  دوالر 
الرئيـس الـرويس بوتني إخـراج ما 
يزيـد عـىل 10 آالف دوالر من النقد 

األجنبي من روسيا.
وقـال بايدن يف أول خطاب له لحالة 
االتحـاد أمـام الكونغـرس: قواتنـا 
لـن تنخرط يف أي قتـال ضد القوات 
الروسـية يف أوكرانيـا، ولن نرسـل 
قـوات إىل أوروبـا للقتـال إىل جانب 

أوكرانيا.
وأضـاف: ”لكـن قواتنـا ذاهبـة إىل 
هنـاك لحمايـة حلفائنـا يف الناتـو 
يف حالة مـا إذا قرر بوتـني مواصلة 

التحرك غربا“.
وأعلن بايـدن، إن الواليـات املتحدة 
سـتغلق مجالها الجوي أمام جميع 

الطائرات الروسية.
وقال: ”أعلن فرض حظر عىل تحليق 
الطائـرات الروسـية فـوق األجواء 
األمريكيـة لننضـم بذلك ملـا قام به 
حلفاؤنـا وذلك لزيـادة الضغط عىل 

روسيا“.
ويف السياق أشار بايدن إىل أن الرصاع 
املسلح يف أوكرانيا ”سيجعل روسيا 
أضعـف“ وبقية العالـم أقوى، الفتا 
إىل أن الرئيس الرويس فالدمري بوتني 

أكثر عزلة من أي وقت مىض“.
أعلـن الرئيس األمريكـي جو بايدن 
عـن تقديـم مليـار دوالر مسـاعدة 
روسـيا  توعـد  فيمـا  ألوكرانيـا، 
سـتضعف  ”قويـة“  بعقوبـات 
اقتصادها ”لسـنوات قادمة“ وهدد 
بمصادرة  الروسية“  ”األوليغارشية 
ممتلكلتهم، فيما منع بوتني إخراج 
ما يزيد عن 10 آالف دوالر من النقد 

األجنبي من روسيا.
وقـال بايـدن يف خطـاب الرسـالة 

األمريكـي  للكونغـرس  السـنوية 
مساء الثالثاء ”نقدم أكثر من مليار 
دوالر كمساعدة مبارشة ألوكرانيا“، 
مؤكـدا عـزم واشـنطن وحلفائهـا 
عسـكرية  مسـاعدة  تقديـم  عـىل 
للشـعب  وإنسـانية  واقتصاديـة 

األوكراني ”يف الدفاع عن وطنه“.
وأضاف: ”نحن اآلن نفرض عقوبات 
اقتصاديـة شـديدة عـىل روسـيا“، 
مشـريا إىل قرار ”فصـل أكرب البنوك 
الروسـية عـن النظام املـايل الدويل“ 
املركـزي  البنـك  أصـول  وتجميـد 

الرويس.
وقال: ”نمنع روسـيا مـن الوصول 
إىل التكنولوجيا ما سـيضعف قوتها 
لسـنوات  وجيشـها  االقتصاديـة 

قادمة“.
وأطلـق بايدن تحذيرا ملـن وصفهم 
بـ“األوليغارشية الروسية والزعماء 
الفاسدين الذين حصلوا عىل مليارات 
الدوالرات من السـلطات“، قائال إن 
وزارة العـدل األمريكيـة تعمـل عىل 

تشكيل فريق عمل مخصص ملالحقة 
”جرائم األوليغارشية الروسية“.

وتابع: ”ننضم إىل حلفائنا األوروبيني 
يخوتكـم  ومصـادرة  للكشـف 
وطائراتكـم  الفاخـرة  وشـققكم 
الخاصـة. نحـن قادمون مـن أجل 

ثروتكم غري الرشعية“.
ورصح الرئيس األمريكي جو بايدن 
بأنـه اتخذ ”إجراءات صارمة للتأكد 
مـن أن آثـار العقوبـات األمريكيـة 
يف  الـرويس  االقتصـاد  سـتطال 
األسـاس، وأنه سيستخدم ”كل أداة 
تحـت ترصفنـا لحمايـة الرشكات 

واملستهلكني األمريكيني“.
واشـنطن  أن  بايـدن،  وأعلـن 
كميـة  يخرجـون  قـد  وحلفاءهـا 
إضافية من النفط من احتياطاتهم 
االسرتاتيجي عند الحاجة، مشريا إىل 
أن ذلك سيسـاعد يف خفض أسـعار 

الوقود يف الواليات املتحدة.
 يف غضون ذلك قال املكتب الصحفي 
فالديمـري  الرئيـس  إن  للكرملـني، 

بوتـني وقـع عـىل مرسـوم ”حول 
املؤقتـة  االقتصاديـة  االجـراءات 
اإلضافيـة لضمان االسـتقرار املايل 

لروسيا االتحادية“.
وتضمنـت الوثيقـة، التـي وقعهـا 
بوتني يـوم الثالثاء، منـع إخراج ما 
يزيـد عـىل 10 آالف دوالر من النقد 

األجنبي من روسيا.
وجـاء يف الوثيقـة: ”يمنع اعتبارا 
من 2 مارس 2022، نقل إىل خارج 
روسيا عمالت أجنبية نقدا و(أو) 
األدوات النقدية بالعملة األجنبية 
بمبلغ يتجاوز مـا يعادل 10000 
دوالر واملحسوبة بالسعر الرسمي 
للبنـك املركزي الرويس عند تاريخ 
عملية إخراج هذا النقد“. وتصبح 
الوثيقة سـارية املفعول، من يوم 

نرشها الرسمي.
ويف السـياق حّذر وزير الخارجية 
الرويس، سـريغي الفروف، من أن 
”الحرب العاملية الثالثة سـتكون 

نووية ومدمرة“.

ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن 
الفـروف قوله: إن أسـلحة نووية 
ستستخدم، ودماراً واسعاً سيحل 

إذا نشبت حرب عاملية ثالثة.
وقـال الفـروف إن روسـيا، التي 
شـنت مـا وصفـه بأنـه عمليـة 
عسـكرية خاصـة ضـد أوكرانيا 
األسبوع املايض، ستواجه ”خطراً 
حقيقيـاً“ إذا حصلـت كييف عىل 

أسلحة نووية.
ونقلـت وكالة ”تاس“ الروسـية 
إن  قولـه  لألنبـاء عـن الفـروف 
ألوكرانيـا  تسـمح  لـن  روسـيا 

بامتالك أسلحة نووية.
كما اتهم وزير الخارجية الرويس 
أوكرانيـا باملماطلة يف املفاوضات 

مع موسكو ”بسبب واشنطن“.
وبـدأت روسـيا عملية عسـكرية 
يف أوكرانيـا يف 24 فرباير/شـباط 
تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسـك الشعبيتني يف منطقة 
دونبـاس، اللتني طلبتا املسـاعدة 
من روسيا إلنهاء اعتداءات قوات 

نظام الحكم األوكراني عليهما.
وقـال الرئيس الـرويس فالديمري 
العسـكرية  العمليـة  إن  بوتـني 
تهـدف إىل حمايـة النـاس الذين 
إىل اعتـداءات نظـام  يتعرضـون 
الحكـم األوكرانـي عـىل مـدى 8 
أعـوام. ومن أجل ذلـك يجب نزع 
أسـلحة نظـام الحكـم وتخليص 
وإحالـة  النازيـة  مـن  أوكرانيـا 
جميـع املجرمني املسـؤولني عن 
جرائـم اإلبـادة الجماعيـة بحـق 
سـكان منطقـة دونبـاس. ونوه 
بوتني إىل أن روسيا ال تريد احتالل 

أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسـية إن 
القوات الروسـية توجه الرضبات 
عسـكرية  ووحـدات  ملنشـآت 
محـددة، وإن مـا مـن يشء يهدد 

املدنيني.
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فيينا / متابعة الزوراء:
أكـَد املدير العام للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
رافائيـل غـرويس، أن املناقشـات مـع إيران يف 
سـياق محادثات االتفـاق النـووي ”يف تقّدم“، 
مؤكـداً أن هـذا املسـار“ لـن يتأثر بـأي عملية 
خارجية أخرى“، يف إشـارة إىل االجتياح الرويس 

ألوكرانيا.
ورداً عىل سـؤال عما إذا كان يخطط للسـفر إىل 
إيـران، قال غرويس يف ترصيحات صحفية: ”كل 

يشء ممكن“.
وبلغت مفاوضات فيينا غري املبارشة بني طهران 
وواشـنطن مرحلتها النهائية األكثر حساسية، 
فهي باتت أمام أيام مفصلية، لكن مازالت إيران 
تّرص عـىل حل ”القضايـا األساسـية العالقة“، 
فيمـا لم تتجاوب معهـا األطـراف الغربية بعد، 
وتؤكـد عـىل رضورة إنهـاء املفاوضـات هـذا 

األسبوع.
لكـن الجانـب اإليراني يقول إنـه ال اتفاق ما لم 
تحـل القضايـا العالقـة، التـي يؤكـد أنها ثالث 
قضايـا، تشـمل نطـاق العقوبـات والضمانات 
والخالفـات بني إيران والوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة.  وشـهد فنـدق ”كوبـورغ“، الثالثـاء، 

اجتماعات ولقاءات أكثر كثافة اسـتمرت حتى 
منتصف الليل، ومن املقرر أن تستمر أيضا.

وتسـتمر الجولة الثامنة واألخرية للمفاوضات، 
وهي باتت أطول الجوالت، لحل القضايا العالقة 
األكثـر حساسـية، وسـط مخـاوف غربية من 
تأثري الحـرب الروسـية عىل أوكرانيـا عىل هذه 
املفاوضـات، سـواء لجهـة أن تدفـع إيـران إىل 
رفع سـقف مطالبها لحاجـة الغرب لصادراتها 
النفطية يف ظل العقوبات عىل موسكو، أو لجهة 

أن تعرقل روسيا التوصل إىل اتفاق.
 فبينما كان املندوب الرويس يف مفاوضات فيينا 
ميخائيل أوليانوف يقوم بدور وساطة كبري منذ 
انطالق املفاوضات يف إبريل/نيسـان املايض بني 
إيـران والواليـات املتحدة وتحّول عـرب تغريداته 
اليوميـة إىل ناطـق باسـم هذه املفاوضـات، لم 
يعـد يمارس هـذا النشـاط الكثيف منـذ اندالع 
األزمة بني بالده والغرب، وخاصة أنه منذ يومني 
لم يغـرد بشـأن االتفـاق، وكان الثالثـاء غائبا 
عـن االجتماعـات يف فندق ”كوبـورغ“. فكانت 
اللقاءات بني كبري املفاوضني اإليرانيني ونظرائه 
يف الرتويكا األوروبية، فرنسـا وبريطانيا وأملانيا 
ومنسـق املفاوضات أنريكي مورا، الذي يشـغل 

منصـب نائـب مفـوض السياسـة الخارجيـة 
األنبـاء  وكاالت  بحسـب  األوروبـي،  لالتحـاد 

اإليرانية. 
يف غضـون ذلـك، أكد أمني املجلـس األعىل لألمن 
القومي اإليراني، عيل شـمخاني، امس األربعاء، 
يف لقـاء خـاص مـع برملانيني إيرانيـني، يف مقر 

املجلـس لبحث آخر تطـورات مفاوضات فيينا، 
أن املفاوضات مستمرة، قائال إنه لم يحصل بعد 

اتفاق بشأن املواضيع املتبقية. 
وأضـاف شـمخاني، وفـق وكالـة ”نورنيـوز“ 
”ال مفـر من توفري مسـتلزمات اتفـاق متوازن 
ومسـتدام جدير بالثقة، بسبب التجارب املريرة 

الناتجـة عن نكوث أمـريكا بالعهـد والتقاعس 
األوروبي“. وشـدد أمني مجلـس األمن القومي 
اإليراني عىل أن بالده إىل جانب مواصلة جهودها 
لرفـع العقوبات باملفاوضـات، تركز عىل إيجاد 
آليات إلفشـال آثار العقوبـات األمريكية، معرباً 
عن سـعادته من ”اتخاذ إجـراءات جيدة للغاية 

يف هذا الصدد“. 
وكان املتحدث باسـم الخارجية اإليرانية، سعيد 
خطيـب زادة، قـد أكـد يف مؤتمـره الصحفـي 
األسـبوعي أن ”ثالث قضايا رئيسـية باقية“ يف 
املفاوضـات من دون حّل حتـى اآلن، معرباً عن 
أسفه ألن ”الطرفني الغربي واألمريكي لم يتخذا 

قرارهما السيايس حولها“. 
وأشـار إىل أن هذه القضايا هـي يف مجال نطاق 
املزاعـم  و“بعـض  والضمانـات،  العقوبـات، 
السياسـية املطروحة حـول األنشـطة النووية 
السـلمية اإليرانية“، يف إشـارة إىل خالفات بالده 
مع الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، وتحقيقات 
وأسـئلة الوكالـة حـول أربعـة مواقع يشـتبه 
بممارسـة أنشطة نووية فيها. وتطالب الوكالة 
طهران بالشفافية حول هذه املواقع، والرد عىل 

أسئلتها. 

وأهـم الخالفات بني إيـران واألطـراف الغربية، 
بحسـب مـا كشـفت عنـه األسـبوع املـايض، 
مصادر مطلعة لـ“العربي الجديد“، هو بشـأن 
تحقيقات الوكالة الدولية بشأن املواقع األربعة، 
والتي تطالب إيران برضورة إنهائها يف أي اتفاق 
وإغـالق امللـف، لكن مازالـت األطـراف الغربية 

ترفض هذا الطلب. 
إىل ذلـك، أكدت صحيفـة ”إيران“ الرسـمية، يف 
تقريـر لها أمس األربعـاء، أن فرصة التوصل إىل 
اتفـاق من عـدم الوصول إليه باتت متسـاوية، 
متهمـة باريـس بأنهـا تلعـب ”دورا مخربا“ يف 
املفاوضـات وتعرقل مسـار التوصـل إىل حلول 

بشأن القضايا املتبقية. 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  املتحدثـة  وقالـت 
الفرنسـية، اإلثنـني، إّن هنـاك ”رضورة ملّحـة 

الختتام املحادثات هذا األسبوع“. 
وزارة  باسـم  املتحـدث  حـذر  واشـنطن،  ويف 
الخارجية األمريكيـة نيد برايس، اإلثنني، من أن 
بالده ستغادر طاولة املفاوضات ”إذا أبدت إيران 
عنـادا“، مضيفـا أنها وحلفاءهـا يف حال إغالق 
بـاب التفـاوض لديهم ”خطة بـاء“ يف مواجهة 

إيران ومنعها من امتالك قنبلة نووية.

بغداد/ الزوراء:
عقـد مجلـس الجامعـة العربيـة 
عـىل مسـتوى املندوبـني الدائمني 
اجتماعا طارئا بشان ازمة اوكرانيا 
بمشـاركة العراق، فيمـا اكد عىل 
أهمّيـة احـرتام مبـادئ القانـون 
الدويلّ وميثاق األمم املتحدة وتأييد 
جميع الُجُهود الرامّية لحل األزمة 

من خالل الحوار والدبلوماسّية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته 
”الـزوراء“: ان أحمد نايف رشـيد 
الدليمّي، سـفري ُجمهوريَّة العراق 
يف القاهـرة، ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الـدول العربيَّة، شـارك يف 
االجتماع الطـارئ ملجلس جامعة 
مسـتوى  عـىل  العربيَّـة  الـدول 
املندوبني الدائمني بشـأن تطورات 
األحـداث األوكرانّية، بمقر األمانة 

العامة لجامعة الدول العربيَّة.
واضاف: انه جرى خالل االجتماع 
التباحث حـول التطورات الجارية 
يف أوكرانيا، باإلضافة إىل استعراض 

تطورات املوقف وآثاره عىل السلم 
واألمـن الدوليني، فضـًال عن أثره 
املبارش عىل الـدول العربيَّة بطريفّ 
األزمة، وعىل مسـتوى شـعبيهما 
الصديقـني، وخلـص املجلـس إىل 

إقرار ما ييل:
:1. التعبري عن القلق إزاء تطورات 
األحداث الجارية يف أوكرانيا، وتأييد 

جميع الُجُهود الرامّية لحل األزمة 
مـن خالل الحوار والدبلوماسـّية، 
وبما يحفظ أمن وسالمة الشعوب 

يف هذه املنطقة الهامة من العالم
.2. التأكّيـد عـىل أهمّيـة احـرتام 
مبادئ القانون الدويلّ وميثاق األمم 
املتحـدة، ودعم املسـاعي الهادفة 
إىل تخفيـف حدة التوتـر، والدعوة 

إىل الـرشوع يف إجـراءات التهدئـة 
وضبط النفـس، وبما يكفل عودة 
االستقرار، والسماح بعودة الحياة 

إىل مجراها الطبيعّي
.3. التعبري عـن القلق إزاء تدهور 
األوضـاع اإلنسـانية والتأكّيد عىل 
أهمّية استمرار التعاون والتنسيق 
بـني الـدول العربيَّـة للحفاظ عىل 
أمـن وسـالمة الجاليـات العربيَّة 
حاليـًا،  املنطقـة  يف  املوجـودة 
وتسـهيل عبور الراغبني منهم إىل 
الـدول املجـاورة، والحفـاظ عىل 
البعثـات  أمـن وسـالمة أعضـاء 

الدبلوماسّية العربيَّة
.4. التوصيـة بتشـكيل مجموعة 
اتصال عربيَّة عىل املستوى الوزارّي 
تتـوىل متابعة وإجراء املشـاورات 
واالتصـاالت الالزمة مـع األطراف 
املعنّية بهدف املسـاهمة يف إيجاد 
حـل دبلومـاّيس لألزمـة، وتكليف 
األمانة العامة بإجراء املشـاورات 

الالزمة العتماد هذه التوصية.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلـن رئيس هيئـة التصنيـع الحربـي، امس 
األربعاء، عن إجراءات لدعم التصنيع العسكري 
املحـيل، فيمـا دعا الـرشكات للقيـام برشاكة 

فعالة مع الهيئة.
وقـال رئيس الهيئة، محمـد صاحب الدراجي، 
عـىل هامـش افتتاح معـرض األمـن والدفاع، 
إنَّ «الصناعـات الحربيـة، تمثل ركناً أساسـياً 
مـن أركان األمـن القومي، باإلضافـة اىل البعد 
االقتصـادي املتمثل بالصناعة العسـكرية من 
خـالل الحفـاظ عـىل العملـة الصعبـة داخل 

البالد».
واوضـح أنَّ «تشـييد هيئـة التصنيـع الحربي 
بقانـون ٢٥ للعام ٢٠١٩ وتسـيريها يف ٢٠٢٠ 
ع العراقي للحفاظ  كانت بادرة وطنية من املرشِّ
عىل مقّدرات البلد األمنية واالقتصادية»، مبيناً 
أنَّ «الهيئـة بـدأت مشـوارها منـذ شـهور يف 
إيجاد البنية التحتيـة للتصنيع الحربي املحيل، 

وبتعاون وزير الدفاع واملالك املتقدم يف الوزارة 
اسـتطاعت الهيئـة تحديد األولويات لتسـليح 
املقبلـة  األربـع  للسـنوات  العراقـي  الجيـش 

وبحسـب األولويات املوضوعـة من قبل القادة 
العسكريني».

وأضاف «هناك تعـاون كبري من قبل العمليات 

املشرتكة يف إطار دعم التصنيع املحيل للحفاظ 
عىل أمن البالد من خالل الصناعات الدفاعية»، 
داعيـاً «جميع الـرشكات الحـارضة يف املؤتمر 
للرشاكـة الفعالـة مع هيئة التصنيـع الحربي 
بحسـب القانـون العراقـي واالسـتفادة مـن 
ع العراقي للمنتج  األمتياز الـذي وضعه املـرشِّ

الوطني».
ولفت إىل أن «القيمة املضافة النتاج املنتج داخل 
البالد سـتعود بااليجاب عىل االقتصاد العراقي 
من خـالل عمليـة توطـني الصناعـة الحربية 
واألجهزة األمنية لتحقيق االمن القومي ويكون 
تصنيع األسلحة واالعتدة يف داخل البالد بحسب 
متطلبات الجهة املسـتفيدة»، منوها بأنَّ «هذا 
االمر يحتاج اىل التعاون بني الجهات التنفيذية 

والترشيعية يف البالد».
االمنيـة  «املؤسسـات  الدراجـي  وطالـب 
والعسـكرية بدعم مشـاريع التصنيع الحربي 

يف البالد».

بغداد/الزوراء:
(DMC) أعلن مركز اإلعالم الرقمي

رصده تزايـداً يف عـدد القنوات عىل 
تخـرتق  ممـن  تيليجـرام  منصـة 
وتقـوم  العراقيـني  خصوصيـات 
بنرش صور شـخصية لهم من أجل 

ابتزازهم.
تلقتـه  بيـان  يف  املركـز،  وذكـر 
«الـزوراء»: أن «هنالك بطئا واضحا 
مـن جانـب املرشفـني عـىل منصة 
تيليجـرام يف االسـتجابة للتبليغات 
التي يتم ارسالها ضد هذه القنوات 
من اجل حذفها قبل أن يتم انتشـار 

الصور عىل نحو اوسع».
وحذر املركز من «طريقة تعتمد عىل 
يستخدمها  االجتماعية»  «الهندسة 
محتالون لرسقة حسـاب تيليجرام 
للمسـتخدمني والتـي تـم خاللهـا 
االستحواذ عىل العديد من الحسابات 
يف العـراق»، الفًتـا إىل أن «طريقـة 
رسقة الحساب ال تتم عرب القرصنة 
وإنما بطريقة يمارس فيها املخادع 
االحتيال عىل الضحية لالستيالء عىل 

الحساب».
وتابع بالقـول: «بعيدا عن تفاصيل 
الخدعـة التـي ال يرغـب بالحديـث 

عنها لتجنب انتشارها، فإن املخادع 
يطلب لقطة شاشـة ممـن يتحدث 
معـه وعن طريقها تحـدث الخدعة 
التي أدت اىل رسقة مئات الحسابات 
من قبل العصابات املتخصصة بهذا 

املوضوع».
نصائـح  «عـدة  املركـز  وقـدم 
ملستخدمي تيليجرام من اجل تجنب 

الوقوع ضحية للخدعة بما ييل: 
للشاشـة  لقطـة  اخـذ  عـدم  اوالً: 
«سكرين شوت « للمحادثات مطلقا 
وعـدم اعطائهـا الي شـخص ابـدا 
حتى اذا كان يعرفه، وذلك  الحتمال 

أن يكـون حسـاب الشـخص اآلخر 
مخرتقـا والـذي يتحدث مـن خالله 

ليس الصديق بل هو املحتال. 
ثانياً: عدم مشـاركة الرقم «الكود» 
الـرسي الذي يصل للمسـتخدم من 
اي  مـع  تيليجـرام  رشكـة  جانـب 
شـخص حتى لو كان يعرفه، وهذا 
بقيـة تطبيقـات  االمـر يـرسي يف 

التواصل الفوري.
التحقـق  خاصيـة  تفعيـل  ثالثـاً: 
بخطوتـني والتـي سـتوفر طبقـة 
حمايـة اضافيـة لـن يتـم الدخول 
للحساب اال عن طريق رمز تسجيل 

دخول فقط يعرفه املستخدم.
رابعاً: عدم اسـتخدام ارقام هواتف 
وهميـة التـي تنترش عـرب االنرتنت 
من اجل تفعيل الحساب الشخيص، 
االرقـام معرضـة  إن هـذه  حيـث 
لالسـتخدام مـن قبل اخريـن يف اي 

وقت.
خامسـاً: لتقليل الـرضر يف حال تم 
االخـرتاق فينصح بتجنـب خزن اي 
صورة شخصية او حميمية يف داخل 
تيليجـرام حيـث سـتكون الصـور 
عرضة للنرش يف حال وقوع الحساب 

بيد مبتز وعرب اي جهاز اخر».

بغداد/الزوراء:
أصـدر العديد من الخـرباء واملختصني تحذيرات 
من زيادة التصحر يف املناطق الزراعية يف العراق 

إذا لم يتصد الربملان والحكومة لخطورة األمر.
ويفقد العراق سنويا ٢٦٠ ألف دونم من األرايض 
الزراعية بسبب قلة اإلطالقات املائية، األمر الذي 
دفع عدد كبري من الفالحـني والعمال الزراعيني 

اىل ترك اراضيهم واىل الهجرة.
وعزا النائب العراقي، عدنان الجحييش، اسـباب 
هذا الرتاجع يف املساحات الزراعية إىل السياسات 
الخاطئة التي انتهجتهـا وزارات الزراعة والري 
والتجارة والكهرباء لسـنوات عديدة والتي أدت 
إىل انخفاض الغالت الزراعية املحلية، فضال عن 

البضائع الواردة.
الجحيـيش قـال ان «مشـكلتنا يف العـراق أننـا 
نتجه نحـو التصحر، وتشـارك يف هذا املوضوع 
الزراعـة،  وزارة  وهـي  رئيسـة  وزارات  أربـع 
ووزارة املـوارد املائية، ووزارة الكهرباء، ووزارة 

التجارة».
وتسـاءل: «كيف تشـارك هذه الوزارات األربع؟ 
يف هذا املوضوع، قد تسـأل أوالً، الخطة الزراعية 
وضعتها وزارة املوارد املائية قبل عامني، وكانت 
الخطـة هي زراعة ١٠٠٪، ثـم أصبحت ٨٠٪، يف 
العـام املايض تم تخفيض الخطة إىل ٥٠٪ وهذه 
السـنة الخطـة ٢٥٪ أي إذا كان لديك ١٠٠ دونم 
ستزرع ٢٥ دونما وإذا كان لديك ألف دونم تزرع 

٢٥٠ دونًما».
واتهم الجحيـيش وزارة الزراعة  بانها «ال تقدم 
أي دعم للمزارع. بالنسبة للمحاصيل الشتوية، 
يعطونـك خمسـة كيلـو للدونم، هـل تغطي ٥ 

كيلوغرامات ألفني وخمسمائة مرت مربع؟».
وتابـع «حتـى اآلن لـم تعطنـا وزارة التجـارة 
حصتنا من املحاصيل، التي تم تسـويقها العام 
املايض، واآلن لم يتبق لنا سـوى شـهرين ملوسم 

الحصاد القادم».
ويف بعض الحـاالت أجرب الوضـع املزارعني عىل 

االنتحار كما حصل يف منطقة الزبري بالبرصة.
وقـال النائـب عدنـان الجحييش ان «الدسـتور 
يضمن املنتج املحيل، فأين هذا الضمان؟ املشكلة 
أن املزارع يتعب خاصـة بعدما تنموا املحاصيل 
يف البيوت البالستيكية وينتج املحاصيل وينقلها 
إىل السـوق ويدفـع تكاليـف ماليـة عاليـة ألنه 
يشرتي املواد من السـوق السوداء حتى ينتجها 
ويطرحهـا يف السـوق، ولكـن سـتفتح الحدود 

وستؤثر املنتجات املستوردة عليه».
«محـدود  العراقـي  املواطـن  أن  اىل  ولفـت 
اإلمكانيـات، لذلك يضطر للذهاب إىل املسـتورد، 
وبالتـايل تقـع الكارثة الكربى عـىل الفالح، ألنه 
سيعيد محصوله من الفاكهة والخضار، ويتلف 
محصولـه خالل ٢٤ سـاعة لعدم وجـود أماكن 

لتخزينها».
ويقدم بعـض املختصني حلوالً من شـأنها حل 

املشكلة التي تكمن يف إقامة رشاكات اقتصادية 
زراعية مع تركيا واالتحاد األوروبي.

واوضـح الخبري االقتصادي، صفـوان قيص، ان 
«هناك إمكانية عمليا الستثمار األرايض الزراعية 
من خـالل إدامتهـا وتزويدها باملـوارد املائية»، 
مضيفـا انه «نالحظ أن تراجع قدرة العراق عىل 
رصف املياه خالل موسـم الصيف أدى إىل هجر 
املزارعني إىل أراضيهم بسـبب العجز املائي الذي 
وصل اىل مليار مرت مكعب وهذا يعني ان العراق 
يخـرس ٢٦٠ الف دونـم مـن االرايض الزراعية، 
وهـذا يعنـي ان املزراعني سـيغادرون اراضيهم 

الزراعية».
ويف الحديث عن الحلول، قال قيص: «علينا ابرام 
رشاكات اقتصادية زراعيـة مع تركيا من جهة 
ومع االتحـاد االوروبي من جهـة أخرى»، الفتا 
اىل أنه  «سـيكون هناك استثمار ثالثي األبعاد يف 
املوارد البرشية واألرايض من العراق مقابل املياه 

والتكنولوجيا من االتحاد األوروبي وتركيا».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهـة االتحادية، امس االربعاء، 
ة الزيت منتهية  ضبـط أكثر (٦٠٠) طنٍّ من مادَّ
الصالحيـة يف مصنعـني مـن مصانـع الرشكة 
ـة للمنتوجـات الغذائيـة التابعـة لوزارة  العامَّ

الصناعة واملعادن.
دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها 
َذتـا بناًء عىل  عـن تفاصيل العمليَّتـني اللتني ُنفِّ
رتـني قضائيَّتـني، أفـادت يف بيـان ورد لــ  ُمذكَّ
«الـزوراء»، بـ»تأليف فريقـي عمٍل من ُمديريَّة 
تحقيق الهيئة يف بغـداد؛ للتحرِّي والتقّيص عن 
معلوماٍت تلقتها من مكتب أحد أعضاء مجلس 
ن وجود مئـات األطنان من مادَّة  النـوَّاب تتضمَّ
الزيـت منتهيـة الصالحية يف مصنعـني تابعني 

ة للمنتوجات الغذائيَّـة». للرشكة العامَّ
وتابعـت الدائرة إنَّ «الفريقني قاما باالنتقال إىل 
مصنعي الرشـيد واملأمون، إذ تمَّ ضبط كميَّاٍت 
ة الزيت ُمنتهيـة الصالحية منذ  كبـريٍة من مـادَّ
عامـي ٢٠١٩ و ٢٠٢١، حيث عثر أحد الفريقني 
يف املخـازن عىل ما يقارب (٥٠٠) طنٍّ يف مصنع 
املضبوطـة  الكميَّـات  بينمـا كانـت  املأمـون، 
التـي ضبطهـا الفريق اآلخر يف مصنع الرشـيد 
ـدًة أنَّ «العمليَّة  ما يقـارب (١٢٩) طنـاً»، ُمؤكِّ
أسـفرت أيضـاً عن ضبـط ثالثٍة من مسـؤويل 

املخازن يف املوقعني».
وأضافـت إنَّـه «تـمَّ تنظيـم محـرضي ضبـٍط 
أصوليَّـني بالعمليَّتـني، ليتـمَّ عرضهمـا رفقـة 
قـايض  عـىل  املضبوطـة  واملُـربزات  املُتَّهمـني 
اإلجـراءات  اتخـاذ  بغيـة  الخافـرة؛  املحكمـة 

القانونيَّة املناسبة بحقهم».
وشدَّدت أنَّ «الهيئة ُتحذُِّر الفاسدين والجشعني 
من أصحـاب النفـوس الضعيفة مـن التالعب 
بقـوت املواطنـني وأمنهم الغذائـي والصحي»، 
داعيـًة املُواطنـني لـ»التعاون معهـا من خالل 

اإلبالغ عن حاالت الغش والتالعب والتزوير عرب 
االتصال بمنافذ الهيئة الرسميَّة».

، خـالل زيارته  وكان رئيـس الهيئـة قـد حـثَّ
مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة يف املُحافظات، 
عـىل أهميَّـة ترسيـع وتـرية عمليَّـات الضبط 
بالجـرم املشـهود، والولوج إىل العمـل امليدانّي؛ 
بغيـة استشـعار حاجة املُواطنـني، ووضع حدٍّ 
لحاالت االبتزاز واملُساومة وطلب الرىش التي قد 
يتعرَّضون لها أثناء ُمراجعة الدوائر الحكوميَّة، 
والـرضب بيـد من حديد عـىل أيدي الفاسـدين 
الذيـن ُتسـوُِّل لهـم أنفسـهم التالعـب بقـوت 

املواطنني وأمنهم الغذائي والصحي.
كمـا أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 
االربعاء، تنفيذها عمليَّتي ضبٍط لتالعٍب وتزويٍر 
وهدٍر للمال العام يف مديريَّتي التقاعد والبلديَّـة 

يف محافظتي كربالء املُقدَّسة واملثنى.
دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة أشـارت يف بيـان 
ورد لــ «الـزوراء»، إىل أنَّ فريـق عمـل مكتـب 
تحقيق كربالء، الذي انتقـل إىل ُمديريَّة التقاعد 

يف املُحافظة، قـام بضبط (٩) من قرارات لجنة 
طلبات ذوي الشـهداء وصور قيـد وحجة وفاة 
يف املُديريَّـة؛ ُمبّينـًة شـمول أشـخاٍص ُمتوّفني 
سة الشهداء عن طريق التالعب  بامتيازات ُمؤسَّ
ا أدَّى إىل  الحاصل يف حجة وشـهادة الوفـاة؛ ممَّ
حصول ورثتهم عىل قطع أراٍض ومنٍح عقاريٍَّة 
وإعاناٍت ماليٍَّة قاربت (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون 
سة الشهداء؛  دينار، حسـب قاعدة بيانات ُمؤسَّ

ا سبَّب هدراً للمال العام. ممَّ
ن فريق  ويف عمليَّـٍة ثانيٍة، لفتـت الدائرة اىل تمكَّ
عمـل مكتـب تحقيـق املُثنـى مـن كشـف حكٍّ 
وشطٍب يف محرض تخصيص (٦٥) قطعة أرٍض 
يف ُمديريَّـة بلديَّـة السـماوة، مشـرية إىل ضبط 

السجل الخاصِّ بمحارض التخصيص.
وبيَّنـت الدائـرة أنَّه تمَّ تنظيـم محرضي ضبٍط 
َذت؛ بنـاًء عىل  أصوليـني يف العمليَّـات التـي ُنفِّ
راٍت قضائيٍَّة، وعرضها عىل قضاة محكمة  ُمذكَّ
ـة بقضايا النزاهـة يف كربالء  التحقيـق املُختصَّ

واملثنى؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة.
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ذي قار/الزوراء:
قاَل مدير قسـم رشطة البيئة يف ذي قار، رشـيد جاسم، امس االربعاء، ان هناك متابعة 

مللف االسمدة الكيماوية املوجودة يف املكاتب الزراعية األهلية والحكومية.
وقال جاسم يف ترصيح صحفي: ان ملف االسمدة الكيماوية يتم متابعته من قبل فريق 

مشرتك ملعرفة طبيعة خزنه والكميات املوجودة.
واضاف: ان هذه املكاتب يتم متابعتها من خالل التصاريح املوجودة لديهم سواء كانت 
االهلية او الحكومية وحتى ملف املبيدات الزراعية ويتم تدوينها وفق اسـتمارات معدة 

مسبقاً.

بغداد/الزوراء:
أعلنـِت الهيئـة العامـة للجمـارك، امس 
األربعاء عن قيام جمرك الشالجية بإنجاز 

معامالت ٥٣ إرسالية ِبوَترية متسارعة.
وذكر بيـان للهيئـة تلقته «الـزوراء»، أّن 
«جمرك الشـالجية قـام بإنجاز املعامالت 
الجمركية لعدد من اإلرساليات التي بلغت 

٥٣ إرسـالية للفرتة من ٢٣ شـباط لغاية 
األول من آذار الحايل».

أشـادت  «الهيئـة  أن  البيـان،  وأضـاف 
بالعمل املنجز لجمرك الشـالجية ورسعة 
إكمـال اإلجـراءات الجمركيـة وتسـهيل 
عملية إدخال اإلرسـاليات وفقاً للضوابط 

والتعليمات النافذة».

بغداد/الزوراء:
أصدرت قيادة العمليات املشـرتكة، امس األربعـاء، توجيهات لخلية اإلعالم األمني لرفع 

مستوى أداء العمل اإلعالمي واألمني.
وذكـر بيان لخلية اإلعـالم األمني، تلقته «الـزوراء» أنَّ «نائب قائد العمليات املشـرتكة 
الفريـق األول الركن عبد األمري الشـمري ترأس اجتماعاً لخلية اإلعالم األمني، ملناقشـة 
مجمـل العمل ومراجعـة الخطط واملهام التي تقوم بها الخلية مـن أجل إيصال األخبار 
ه  والنشـاطات املتعلقـة بعمل مفاصـل القـوات األمنية». وأضـاف، أن «الشـمري وجَّ
بالعديـد من التوصيـات التي من واجبها رفع مسـتوى أداء العمـل اإلعالمي واألمني». 
وتابع «كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسـيق بـني الخلية وجميع مفاصل األجهزة 
األمنية، والتواصـل الدائم مع اإلعالميني والصحفيني وتسـهيل مهمة عملهم، واإلجابة 
عن أسـئلتهم واستفسـاراتهم». وأشار إىل، أنَّ «املجتمعني ناقشـوا العديد من املواضيع 

التي تخصُّ تطوير عمل خلية اإلعالم األمني خاصة يف الجوانب الفنية».
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البرصة/الزوراء:

طالبت الكـوادر الرتبويـة يف البرصة، امس 

األربعـاء، الجهـات املسـؤولة يف املحافظة 

باطالق الرتفيعـات مع النظر بعني االعتبار 

اىل رشيحة املحارضين املجانيني.

 ونظمـت نقابة املعلمني وعـدد من الكوادر 

واملتعاقديـن  املتقاعديـن  مـن  الرتبويـة 

واملحارضين املجانيني واملوظفني عىل املالك 

الدائـم يف محافظـة البـرصة، صباح امس، 

وقفة احتجاجية امام مبنى مديرية الرتبية 

للمطالبة باحتسـاب الرتفيعـات والعالوات 

من تاريخ االستحقاق الوظيفي.

و طالبـوا الجهـات الحكوميـة يف محافظة 

البـرصة، بتخصيص قطع أرايض سـكنية 

لهـم اسـوة باقرانهـم يف بقيـة املحافظات 

وتثبيت املتعاقديـن واملحارضين عىل املالك 

الدائم وإصدار هويات لهم.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيادة عمليات بغـداد، امس االربعاء، 
ضبط معمل مخالف للضوابط الصحية ومواد 

غذائية منتهية الصالحية جنوبي العاصمة.
وذكـرت القيادة يف بيـان ورد «الـزوراء»، ان 
«القطعـات األمنيـة يف قيادة عمليـات بغداد 
تواصل مالحقتها لعصابات الجريمة املنظمة 
والعابثني بقوت الشـعب، حيـث تمكنت قوة 
من اللواء (٢٥) فرقة املشـاة السـابعة عرش 
وباالشـرتاك مـع مفـارز من(جهـاز االمـن 
الوطنـي، االمـن االقتصـادي، دائـرة صحـة 

بغـداد) مـن تنفيذ واجـب تفتيـش وتدقيق 
ومتابعـة ضمن الحـي الصناعـي يف منطقة 

«عويريج».
واضـاف البيان انه «تم ُضبـط خالل الواجب 
(معمـل البـان) بداخلـه (١٠٩٤) علبـة زنة 
(٢٠)كغـم بداخلهـا مـادة (لبـن مدخن) ال 
تحمل تاريخ انتـاج وال تاريخ نفاذية اضافًة 
اىل عدم امتالكه صفة اعالمية وبعد التحقيق 
االويل مـع صاحـب املعمـل تبني انـه يمارس 

مهنته بدون اجازة وموافقات رسمية».
ويف سـياق متصـل، ذكر البيـان ان «قوة من 

اللـواء ذاتـه تمكنـت من ضبـط عجلة حمل 
(براد) بداخلها مـادة الدجاج املجمد مخالف 
للـرشوط الصحيـة بعـد ان ادعـى صاحـب 
العجلـة انه يحمـل مادة(املـاء) ولديه وصل 
خاص بـه وبعد التفتيش الدقيـق للرباد تبني 
انـه يحمـل مـادة الدجـاج املسـتورد بدون 
وصوالت رسـمية يف (سـيطرة زيد ١) ضمن 

مدخل ابودشري جنوبي بغداد».
واشـار اىل انه «تم تسـليم املتهمني مع املواد 
املضبوطة اىل الجهات ذات االختصاص لينالوا 

جزائهم وفق القانون».

اربيل/الزوراء:
أعلـن رئيس هيئة االسـتثمار يف اقليم 
كوردسـتان، محمـد شـكري، تنظيم 
ملتقـى الصناعـة يف أربيل، االسـبوع 
املقبل، بحضور رئيـس حكومة اقليم 
كردسـتان مرسور بارزاني، وسيضم 
ندوة خاصة بتقديـم الدعم الحكومي 
للشـباب اصحاب املشـاريع الصغرية 

الخاصة.
شـكري قال يف ترصيح صحفي، امس 
االربعـاء: انـه سـيتم تنظيـم امللتقى 
الوطني للصناعة يف اقليم كردسـتان، 

االحـد املقبـل، بالرشاكـة بـني وزارة 
الصناعة والتجارة مع هيئة االستثمار 
يف اقليم كردستان، وبمشاركة القطاع 

الخاص.
وأشـار رئيس هيئة االسـتثمار اىل ان 
الهـدف من امللتقـى هـو الحديث عن 
سياسة وسرتاتيجية اقليم كوردستان 
املسـتقبلية بشـأن القطاع الصناعي، 
مبينـاً الغايـة مـن مشـاركة القطاع 
الخاص يف امللتقى هي ملعرفة املشاكل 
واملعوقـات املواجهـة للقطـاع وايجاد 

الحلول لها.

وسيضم امللتقى الصناعي ندوة خاصة 
بالشباب املالكني للمشاريع الصناعية 
الصغـرية، والتي أوضـح رئيس هيئة 
االسـتثمار يف اقليـم كردسـتان انهـا 
ستتطرق اىل مسـألة تقديم الحكومة 
الشـباب سـواء عـن  الدعـم ألولئـك 
طريق االسـتثمار او تقديم املساعدات 

الحكومية لهم يف إطار القانون.
وفيما يتعلق بخطط ومشـاريع هيئة 
االسـتثمار لعـام ٢٠٢٢، ذكـر رئيس 
الهيئة انه «اىل جانب ملتقى الصناعة، 
سـيتم تنظيـم ملتقى الزراعـة يف أيار 

املقبل، وكذلك سـيعقد مؤتمـر للبيئة 
أو  أخـرض  (اقتصـاد  شـعار  تحـت 
استثمار اخرض)»، مضيفاً ان «الهيئة 
قامت مؤخرا بطبع (كراس االستثمار 
االخرض) باللغـات الكوردية والعربية 

واإلنكليزية».
 وكشف شـكري، عن عمل الهيئة عىل 
إنشاء مخطط لالستثمار لعام ٢٠٢٢، 
مبيناً ان الخطوة تمثل «نجاحاً كبرياً» 
كون انجـاز املخطط يـؤدي اىل عرض 
والبـدء  املسـتثمرين  عـىل  املشـاريع 

باالستثمار.
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بغداد/ الزوراء:
بلغت صـادرات النفط العراقية يف شـباط ٣٫٣١٤ مليون 
برميـل يف اليوم مقابـل ٣٫٢٠٢ مليون برميـل يف اليوم يف 

كانون الثاني بعد ان ارتفعت حصص اوبك+.
وكانت حصة انتاج العراق من قبل منظمة اوبك+ يف شهر 
شباط ٤٫٣٢٥ مليون برميل يف اليوم مقابل ٤٫٢٨١ مليون 

برميل يف اليوم يف كانون الثاني.
فيما سـتبلغ حصة العـراق الذي يعد ثانـي أكرب منتج يف 

أوبك ٤٫٣٧٠ مليون برميل يف اليوم لشهر اذار.
وقالت رشكة تسويق النفط «سومو»: إن صادرات الخام 

العراقيـة، باسـتثناء التدفقـات مـن إقليم كوردسـتان، 
ارتفعت ٣٫٣٨ باملئة يف شـباط مقارنة بالشـهر السابق، 

وسط زيادة حصة أوبك +.
وزادت صادرات نفط الوسـط والجنوب بنسبة ٥٪ لتصل 
إىل ٣٫٢٦١ مليـون برميل يف اليوم، فيما تراجعت صادرات 
خام كركـوك عرب مينـاء جيهان الرتكي بنسـبة ٣٦٪ إىل 
٥٢،٦٩١ برميل يوميا.وحقق العراق ٨٫٥٤ مليارات دوالر 
يف شـباط من خالل بيع نفطه بمتوسـط سـعر ٩٢٫٠٨٣ 
دوالرا للربميل، مقارنة بإيرادات ٨٫٣٢ مليارات دوالر ببيع 

نفطه بسعر ٨٣٫٨٢٥ دوالرا يف كانون االول.

بغداد/ متابعة الزوراء:
وقعت مؤسسـة ”الشـهيد وشـؤون 
ومؤسسـة  إيـران،  يف  املضحـني“ 
”الشهداء“ يف العراق يف بغداد اتفاقية 
للتعـاون املشـرتك خاصـة يف مجـال 

االقتصاد والصناعة.
مؤسسـة  رئيـس  االتفاقيـة  ووقـع 
”الشهيد وشؤون املضحني“ االيرانية 
امـري حسـني قـايض زادة هاشـمي 
يف  ”الشـهداء“  مؤسسـة  ورئيـس 
العـراق عبدااللـه النائيل، بحسـب ما 
نرشته وكالة ”فارس“ اإليرانية شـبه 

الرسمية، امس األربعاء.
ووفقا لهذا االتفاقية سـيتم تأسيس 
بنيـة تحتيـة اقتصاديـة وصناعيـة 
مشـرتكة بني املؤسسـتني فضال عن 
افتتاح فرع لجامعة ”شاهد“ االيرانية 
يف العـراق، اضافـة اىل االتفـاق عـىل 
تشـكيل فريـق عمل مشـرتك ملتابعة 

مختلف بنود االتفاقية.
وتتضمن االتفاقية يف بنودها؛ تنظيم 
رحالت زيارة للعتبات املقدسة من قبل 
”أرس الشـهداء واملضحني واملعاقني“ 
يف البلدين وتدشـني مصانع مشرتكة 
والصناعيـة  الغذائيـة  للمنتوجـات 

بحيـث تسـتخدم عوائدهـا بصـورة 
مبارشة يف مسار دعم األرس املشمولة 
برعاية مؤسستي ”الشهداء“ االيرانية 

والعراقية.
الطلبـة  قبـول  عـىل  االتفـاق  وتـم 
الجامعيني من أرس الشهداء العراقيني 
يف جامعة ”شاهد“ وسائر الجامعات 
االسـاتذة  تبـادل  وكذلـك  االيرانيـة 
الجامعيني واالسـتفادة من خرباتهم 

يف الجامعات العراقية وااليرانية. 
وتقـدم الجانـب العراقـي بطلب من 
ايـران لبناء احياء سـكنية ملؤسسـة 

الشهداء يف العراق.
”الشـهيد  مؤسسـة  رئيـس  وكان 
وشـؤون املضحـني“ االيرانيـة امـري 
حسـني قايض زادة هاشمي قد وصل 
اىل بغداد مساء االثنني يف زيارة رسمية 

تلبية لدعوة من نظريه العراقي.
ومـن املقـرر ان يلتقـي قـايض زادة 
هاشـمي، خـالل هـذه الزيـارة التي 
تسـتغرق 4 ايام، رئيـس الجمهورية 
مجلـس  ورئيـس  الـوزراء  ورئيـس 
النواب ورئيس مجلس القضاء االعىل 

يف العراق.

بغداد/ الزوراء:
كشـف وزير التجارة، عالء الجبوري، 
عـن توجـه الــعـــراق إليــجــاد 
الســتـيـراد  جـديــدة  مـنـافــذ 
الحنطة بسـبب األزمـــة االوكرانية 
آليـة  اعتمـدت  بينمـا  الروسـية،  ـ 
ارتفـاع  عـــدم  تضمـن  جـديــدة 
أســعـار املــواد الغذائية مـن خالل 
االستمرار بتوزيع مفردات التموينية 
وضـخ كميات كبرية مـن تلك املواد يف 

األسواق.
ويستورد العراق سنوياً آالف األطنان 
من الحنطة بسـبب معاناته من أزمة 
الجفـاف وقلـة املـــوارد املائية مما 
اضطـره إىل خفض نصف املسـاحات 
املزروعة بهذا املحصول االسـرتاتيجي 

خالل املوسم املايض.
وقـال الجبوري، يف ترصيح صحفي: 
إجـــراءات  اتخـذت  ”الـــوزارة  إن 
عديدة للحفـاظ عىل األمـن الغذائي، 
تمثلت بالتعـاون مع القطاع الخاص 
املــــواد  لتأمـني  الجملـة  وتجـار 
الغذائيـة، فضـًال عـن التعاقـد مـع 
الـخــاص  القطـاع  رشكات  إحـدى 
ملــدة  التموينيـة  مفـردات  لتوفـري 
خمسـة أعــوام، إىل جانـب االعتماد 
عىل الفالحني من مسـوقي محصول 

لثـالث  واسـتالمه  املحليـة  الحنطـة 
التعاقـد  متتاليـة، وكذلـك  مـــرات 
مع معمـل (االتحاد) التابـع للقطاع 
الخاص لتوفري 750 ألـف طـن سنوياً 
مـن زيـت الطعـام  بغض النظر عن 

األزمات التي تحصل بالعالم“.
ونوه بـأن ”مؤرشات السـوق املحلية 
لم تشهد ارتفاعاً باألسعار، باستثناء 
زيــادة طفيفة يف سعر مــادة زيت 

الطعام الذي ينتج يف اوكرانيا ”.
واكـد الجبوري ”التوجه إليجاد منافذ 
بديلـة لتوريد مـادة الحنطة بسـبب 
األزمـــة االوكرانية ـ الروسـية التي 
أثــرت يف االقتصـاد العاملـي بسـبب 
موقع الدولتني املتقدم يف عملية انتاج 
املــواد الغذائيـة خصوصـاً يف مجال 
اسـترياد زيــت الطعام من اوكرانيا، 

والبقوليات والحنطة من روسـيا“. 

الــتــجــارة  وزيــــر  واعــلــن 
”إعـــداد اسرتاتيجية ملراقبة األسعار 
املعلنة يف السـوق املحليـة والحيلولة 
دون ارتفاعها، تركز عىل ضخ كميات 
كبرية مـن املواد الغذائيـة للمحافظة 
عىل تــوازن األســعـار، وأيضاً دعم 
رجـال األعمال والقطـاع الخاص بما 

يؤمن املواد الغذائية للمواطنني“.
وبـنّي أن ”الـفــرق امليدانية التابعة 

لـلـوزارة تتابع حركة أســواق املـواد 
الغذائيـة والطحني، وتتخـذ إجراءات 
عديـدة ملواجهة ارتفاع األسـعار، مع 
االسـتمرار بتجهيـز مفردات السـلة 
عمليـة  ومراقبـة  للـوكالء  الغذائيـة 

توزيعها“.
وأشــار إىل ”تشـكيل لجان يف جميع 
املحافظات لغرض مشاركة الحكومة 
املحليـة والوحـدات اإلداريـة بإيصال 
الغذائيـة ومتابعتها  السـلة  مفردات 
وتدقيقهـا، حيـث تم تجهيـز حصة 

شباط املنرصم بانسيابية كبرية“.
ولـفـت إلــى أن ”خـلـيـة األزمـــة 
يف مركز الوزارة تناقش االسـتعدادات 

واآلليات لتجهيز السلة الرمضانية“.
أن  الــجــبـــوري  وأضـــــاف 
اســـتــعــدادات  ”هــنـــاك 
للموسـم  جيـد  بشـكل  تـجــري 
التسـويقي املقبل ملحصـول الحنطة، 
عـىل الرغم من أن مؤرشات االنتاج ما 

زالت غري واضحة“.
وتـابـع أنـه ”تـم تـوزيـع األرز العنرب 
ضمـن مــفـــردات السـلة الغذائية 
لثالث محافظات شلبية (النجف، بابل، 
الديوانية)، وسيصل قريباً إىل السماوة 
أيضـاً، مـع وجـود توجـه السـتمرار 

تجهيزه عند توفره“.
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بغداد/ الزوراء:
أوضح املستشـار املايل لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مقرتح وزارة 

املالية بشأن توزيع منحة مالية عرب البطاقة التموينية.
وقـال مظهـر محمد صالح، يف ترصيـح صحفي: «بالنسـبة ملقرتح وزير 
املاليـة يف توزيع منحـة للفقراء عرب البطاقة التموينيـة يحتاج اىل ضمان 
التخصيصـات املالية، ومصادقة ميلس النواب عليها طاملا ال توجد موازنة 

عامة للبالد».
وأضاف «املوازنـة الحالية ترصف وفق ١٢/١ مـن املوازنة املاضية وهذه 
املنحة املقرتحة تعترب مرصوفات اضافية، وتكون بحاجة ملصادقة مجلس 
النواب عـىل هذه املبالغ، وان ما يقع عىل عاتق وزارة املالية إعداد املقرتح 

وتكون املصادقة واملوافقة عليه من قبل الربملان».
وكان وزير املالية عيل عالوي، اقرتح، خالل جلسـة اسـتضافته يف الربملان 
االثنـني املايض، «بدعم الرشائح الهشـة يف املجتمع عـرب تخصيص منحة 
مبارشة توزع عن طريـق البطاقة التموينية او الرعاية االجتماعية ودعم 
املشـاريع الصغرية واملتوسـطة خاصة يف املناطق الريفيـة نتيجة لتحقق 

الوفرة املالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط».

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امـس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (٠٫٩١٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: بلغ 
عدد االسـهم املتداولة (٦٫٤٨٤٫٧٠٥٫٩٤٩) سـهما، بينما بلغت قيمة االسـهم 
(٣٫٦٧٨٫٦١٤٫٤٨٧) دينـارا. واغلق مؤرش االسـعار ISX ٦٠  يف جلسـة امس 
عىل (٦٠٧٫١١) نقطة مرتفعا بنسبة (٠٫٩١٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة 
البالغ (٦٠١٫٦٤) نقطة.وتم تداول اسهم (٣٢) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة 
مدرجـة يف السـوق، واصبح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار مـن هيئة االوراق 
املاليـة لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (١٨) رشكة.وبلغ عدد االسـهم 
املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (٤٣) مليون سهم بقيمة بلغت 
(١٢٠) مليـون دينـار من خالل تنفيذ (٩٦) صفقة عىل اسـهم اربع رشكات.

يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
شـكا رئيس هيئـة اسـتثمار محافظـة االنبار، مهـدي صالـح النومان، 
امـس األربعاء، من قيود فرضتهـا وزارة املالية حالت دون انتعاش الواقع 
االسـتثماري يف عمـوم مـدن االنبار عىل الرغـم من توفر االجـواء املالئمة 

لجذب الرشكات االستثمارية .
وقـال النومان يف ترصيـح صحفي: ان“ وزارة املاليـة وضعت عراقيل من 
خـالل اصدار آليـات معقدة يف عمليـات توزيع العقـود ولجان تخصيص 
االرايض االستثمارية املخصصة للمشاريع الزراعية والصناعية والسكنية 

والرتفيهية مما اثر سلبا عىل انتعاش الواقع االستثماري ”.
واضـاف ان“ وزارة املالية لم تعِط الصالحيـات الكاملة لوزارة البلديات يف 

آلية تخصيص االرايض االستثمارية وتوزيع العقود“.
وأوضح أن ”هيئات االستثمار كانت لها سابقا صالحيات تعديل االجازات 
االسـتثمارية من حيـث اضافة خطط انتاجية جديدة وتوسـعت املرشوع 
واعطاء مدة زمنية للمرشوع، إال ان قانون 245 ألغى كل هذه الصالحيات 
املمنوحـة واقحمها بلجنـة مركزية يف بغداد برئاسـة وزارة العمل ولجنة 
االسـتثمار ومديـر عام البنـك املركزي، ولـم تكن هذه الخطوة مدروسـة 
واثرت بشكل سـلبي عىل انتعاش الواقع االستثماري يف املحافظات وارض 
باملسـتثمرين“.داعيا الحكومة املركزية اىل ”اعداد قانون اسـتثمار يعطي 
صالحيـات للهيئات االسـتثمارية من اجـل االرتقاء بالواقع االسـتثماري 

وجلب الرشكات االستثمارية العاملية للعمل يف كافة املحافظات”.
يشـار اىل ان مسـؤولني محليـني اكدوا، يف وقت سـابق، وجـود عراقيل يف 
فقرات قانون االستثمار الحايل تحول دون انتعاشه رغم استقرار االوضاع 

االمنية يف عدد كبري من محافظات العراق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنك املركـزي العراقي، امس األربعـاء، من مزاد بيع 

العملة مقارنة بمبيعاته يوم الثالثاء.
وقال مصدر إن البنك املركزي شهد، امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، انخفاضـا يف مبيعاته من الدوالر لتصـل اىل ١٣٧ ماليني و٦٧٢ 
الفـا و٣٧٤ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ ١٤٦٠ 
دينـاراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس الثالثاء التي بلغت املبيعات فيه ١٨٣ 
مليونا و٩٢٢ الف و٩٨٠ دوالر أمريكي»، مبينا ان ٣٣ مرصفا و١٣٥ رشكة 

توسط شاركوا يف مزاد تلبية املبيعات النقدية والحواالت الخارجية.
واضاف ان معظم املبيعات كانت عىل شـكل حواالت خارجية والتي بلغت 
١١٢ ماليـني و١٧٢ ألفـا و٣٧٤ دوالرا، فيما ذهب املبلـغ املتبقي البالغ ٢٥ 

مليوناً و٥٠٠ ألف دوالر بشكل نقدي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهب «االجنبـي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف محال الصاغة يف االسواق املحلية، سجلت 
سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار ٢١ ما بـني ٤٠٠ الف دينار و٤١٠ 
آالف فيمـا تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بـني ٣٦٥ الفاً و٣٧٥ 

الف دينار.
واشـار اىل أن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوروبي بلغ ٣٩٦ الف دينار، وسـعر رشاء ٣٩٢ الفاً، 

فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثالثاء ٣٩٠ الف دينار.
وبني أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل ارتفاعا 
أيضـاً عند ٣٦٦ الف دينار، يف حني بلغ سـعر الرشاء ٣٦٢ ألفا.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:
حذر صندوق النقد الدويل العراق من ”هشاشـه“ 

انتعاشه االقتصادي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد يف العراق {توهري 
ميزرويف} يف ترصيح صحفي: ”ينبغي للسياسات 
التـي تهدف إىل احتواء التضخم وأثـره أن تأخذ يف 
عني االعتبار هشاشـة التعايف يف العراق واألهداف 
طويلة األمـد املتمثلـة يف تنويع االقتصاد وتعزيز 
القطـاع الخـاص ومـن ثم، فـإن األولويـة األوىل 
للسياسـات هي تجّنب جعل املشـكلة أكثر سوءاً 
من خالل تبنى سياسات محلية من شأنها زيادة 
التضخم، عىل سـبيل املثال من خالل السياسـات 

التوسعية“.
وأضـاف ”األولويـة الثانية هي تنفيذ سياسـات 
موّجهة بشكل دقيق لحماية الفئات األكثر ضعفاً 
ويف الوقت نفسـه، سـيكون من املهـم تجّنب أية 
تدابري يمكن أن تضعف قدرات العراق االقتصادية 
من دون معالجة املشـكلة، فعىل سـبيل املثال لن 
تسـهم التدابـري التي تقـوض القدرة التنافسـية 
للمنتجني املحليني وتشـجع االسـترياد يف تحقيق 
فوائـد تذكر الفئـات الضعيفة ان وجـدت اصالً، 
وهذا ما يفرس ندرة قيام الدول ذات سعر الرصف 

الثابت برفع قيمـة عملتها يف التاريخ االقتصادي 
ولألسـباب نفسـها لن يكون من املستحسـن ان 

يقوم العراق بذلك“.
وأشـار ميزرويـف اىل ان ”ارتفاع األسـعار يؤدي 
اىل تـآكل القوة الرشائية لدخـل األرس ومدخراتها 
وحيث أن أكثر من خمس سكان العراق يعيشون 
يف فقر تكتسـب حماية الفئات الضعيفة من آثار 

التضخم أهميـة قصوى ولتحقيق ذلك، ينبغي ان 
تويل موازنة عام 2022 األولوية لتعزيز التحويالت 
النقدية املوجهة ملسـاعدة األرس األشد فقراً خالل 
هـذه االوقات الصعبة“.وأضاف ”كما ان مواصلة 
العمـل عـىل تحسـني تغطيـة شـبكة الحمايـة 
االجتماعية سيسهم يف ضمان مساعدة من هم يف 

أمس الحاجة اىل املساعدة حقاً“.

وتابـع :“عالوة عىل ذلك سيسـهم ربط الزيادة يف 
املعاشات التقاعدية ورواتب املوظفني العاملني يف 
الخدمة املدنيـة ودور األجور املتدنية بالتضخم يف 
حماية القوة الرشائية لدخولهم ويحول من دون 
وقوعهـم يف الفقر ولقد أظهـرت التجربة الدولية 
بان مثـل تلك التدابري هي األكثر فعالية يف حماية 
سـبل عيـش الفئـات الضعيفـة“.وكان مجلس 
النواب ناقش، يف جلسـته االثنني املايض، بحضور 
وزيـر املاليـة عـيل عـالوي، ارتفاع سـعر رصف 
الـدوالر وتداعياته عىل السـوق من خـالل ارتفاع 
األسعار وترضر رشيحة الفقراء ومناقشة الدين 
العام والسياسـة املالية لوزارة املالية واملعالجات 
املطروحة.وحـذر عالوي، خالل الجلسـة، من ان 
إعـادة النظر يف سـعر الـرصف للعملـة ”بصورة 
غري مدروسـة سـيؤدي اىل فوىض مالية عىل غرار 
بعـض الـدول لهـذا كان التوجه اىل تحديد سـعر 
رصف الدينار العراقي بشـكل مريح لحمايته من 
أي تغيـريات خارجية بخطوة اسـتباقية وصائبة 
بالتنسـيق مع البنك املركزي ودراسته مع رئيس 
الحكومـة ورؤسـاء الكتـل السياسـية واطراف 
أخرى، إضافة اىل دعم صندوق النقد الدويل بشأن 

تغيري السعر بنسبة معقولة“.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 
االربعـاء، يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيمـا تذبذبت يف اقليم 
كردسـتان.وقال مصـدر إن بورصة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، 
سجلت صباح امس ١٤٧١٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 
سجلت اسعار رصف الدوالر صباح الثالثاء يف بغداد ١٤٧٢٠٠ دينار عراقي 
مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف 
محال الصريفة باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٧٥٠٠ 
دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٦٥٠٠ 
دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فقد شـهدت اسعار بيع الدوالر اسـتقرارا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٧٢٥٠ 
دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وارتفعت اسـعار الرشاء اىل ١٤٧٠٠٠ دينار 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء
اجتمعْت لجنُة االنضباط يف االتحاِد العراقي لكرِة القدم، يف مقّر االتحاد، وتدارست عدداً من الحاالِت 
التي حصلت يف املسابقاِت الكروّية، وأصدرت بعَض  القرارات فيها، وكما ييل، بعد االطالِع عىل تقرير 
حكـِم ومرشف مبـاراة فريقي أربيل والرشطة ضمن منافسـاِت دوري الكرة املمتـاز، قررت اللجنة 
حرمـاَن العب فريق الرشطـة محمد مزهر مباراتني، وتنفذ العقوبُة اإلداريـة بالتعاقب مع العقوبِة 
الفنيـة (الطـرد) ابتداًء من الـدور الخامس والعرشين.  وكذلك حرمان مـدرب فريق الرشطة مؤمن 
سـليمان من مرافقِة فريقه مباراتني بسبب قيامه بحركاٍت استفزازيٍة بعيدة عن الروِح الرياضّية، 

وتنفذ العقوبة اإلدارّية بالتعاقِب مع العقوبة الفنية (الطرد) ابتداًء من الدور الخامس والعرشين.

ãºcÎ@ã–ñc
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@Új‹�€a@Üb„@ÒäaÜa@k€b�Ì@µèy@ÊaÎãfl
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بغداد / هشام السلمان 

العراقـي  املنتخـب  يشـارُك 

الباراملبي لتنـس الطاولة للمدة 

مـن الثامن والعرشيـن من اذار 

الجاري ولغاية الثالث من شهر 

نيسـان املقبـل يف بطولة مرص 

( االسـماعيلية ) املـؤ هلـة اىل 

باراملبياد باريس ٢٠٢٤ .

ويتألـف الوفـد العراقـي مـن ( 

١٢) شـخصا،  سـريأس الوفـد 

السيد سمري عيل اللطيف النائب 

االول لرئيـس اللجنـة الباراملبية 

الطاولـة  اتحـاد تنـس  رئيـس 

وعصام عبـاس اداريا واملدربني 

محمد عبد الحميد وجمال جالل 

اضافة اىل الالعبني سعيد موىس 

ومحمد قحطان وعيل عبد االمري 

ومنتظر  فاروق وحسـن حمزة 

ونجلـة   عمـاد وزينـب حسـن 

وهديل عيل.

@⁄äbì�Ì@@=æaäbj€a@Ú€Îb�€a@ê‰m
@ÚÓ€Îá€a@ãófl@Ú€Ï�i@¿

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
اسـتقبَل رئيـس اللجنة األوملبيـة الوطنية 
العراقيـة رعـد حمـودي رئيـس االتحـاد 
مـري  آرس  للجـودو  املركـزي  االيرانـي 
إسـماعييل واألمني العام لالتحاد السـيدة 
صديقـة كعبـي زاده ومديـر االعـالم فيه 
حسـن صفوي وذلك بمقر اللجنة األوملبية 

الوطنية العراقية يف العاصمة بغداد.
عـن  موجـزاً  إسـماعلييل عرضـاً  وقـدم 
رياضة الجودو يف إيران، وطبيعة املعسكر 
التدريبـي املشـرتك الذي يجمـع املنتخبني 

العراقي وااليراني حالياً يف العراق.
وشكر إسماعييل اللجنة األوملبية العراقية 
ونظريه العراقي سـمري املوسـوي لتأمني 
هـذه الفرصـة للمنتخـب االيرانـي حيث 
تعانـي لعبة الجـودو يف إيران إسـقاطات 
العقوبـة الدوليـة بأيقـاف االنشـطة ملدة 

عامني.
مـن جانبه رّحـب رئيس اللجنـة األوملبية 
الوطنيـة العراقيـة رعـد حمـودي خـالل 
االستقبال الذي حرضه األمني العام للجنة 
األوملبيـة هيثم عبد الحميـد ورئيس اتحاد 
الجـودو العراقي سـمري املوسـوي، رحب 
باسـماعييل والوفـد املرافـق لـه متمنيـاً 
للجميـع طيب االقامة، ومؤكـداً ان تواجد 
املنتخب االيراني يف العراق سيضيف الكثري 
لالعبينـا الذيـن نعـّول عليهـم يف تحقيق 
االنجـازات  لثقتنا العاليـة برئيس االتحاد 

ومجلس إدارته وإمكانات الالعبني.

ولفـت حمـودي اىل رضورة تعـاون إتحاد 
الجـودو  مع نظريه االيرانـي واالفادة من 
خربات املنتخب الضيف، واالهتمام بشكل 
كبـري يف خلق قاعـدة مميزة مـن املواهب 

والخامات الفتية.
وأعـرب حمودي عـن سـعادته يف ان يرى 
مـالكات إداريـة نسـوية يف ميـدان العمل 
االداري بما ينسـحم مـع توّجهات اللجنة 
األوملبيـة الدوليـة بصـدد إرشاك العنـرص 
يف   %  30 عـن  التقـل  بنسـبة  النسـوي 
الرياضيـة.  املؤسسـات  إدارات  مجالـس 
”األوملبيـة  ان  اىل  أيضـاً  ولفـت حمـودي 
الوطنيـة العراقية كانت أبرمـت عدداً من 
إتفاقيـات التعاون الريايض املشـرتك مع 
عدد من البلـدان املتقدمة رياضيـاً، بينها 
الجـارة إيران ملا حققته مـن نتائج المعة 
عىل صعيد االنجاز العايل سـعياً لتسـتفيد 
جميـع االتحـادات الوطنيـة مـن التنفيذ 
العمـيل ملفردات هـذه االتفاقيات“. وختم 
رئيس اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية 
رعد حمودي حديثه قائالً ان إيران بلد جار 
ومهم بالنسبة لنا كعراقيني لالستفادة منه 
يف تطويـر رياضة االنجاز العايل ملا يمتلكه 
من مالكات تدريبية وبنى تحتية متقدمة. 
مـن جانبه قـدم رئيـس االتحـاد االيراني 
للجـودو الشـكر والتقديـر لشـخص رعد 
حمـودي مبيناً إن تواجـده مؤخراً يف إيران 
وتوقيع بروتوكول التعاون كان مرحباً به 
من الجميع ملا يتمتع به من تأريخ ريايض 

كبري كونه قائداً سـابقاً للمنتخب الوطني 
العراقي بكرة القـدم. وبني رئيس االتحاد 
االيرانـي ان املعسـكر الحـايل واملعايشـة 
مـع املنتخـب العراقـي، والتونـيس أيضاً، 
يف العـراق كشـف لنا عـن تطـور كبري يف 
قدرات الالعب العراقـي الذي يحتاج لعمل 

مكثف ليتمكن من تحقيق نتائج متقدمة 
للعـراق يف االسـتحقاقات الخارجية وعىل 
جميع املسـتويات. من جانبه شكر رئيس 
االتحاد العراقي للجودو سـمري املوسوي، 
اللجنـة  نيابـة عنـه والضيـوف، رئيـس 
األوملبية لرعايته واهتمامه الكبري بجميع 

االتحادات الرياضية، ومنها إتحاد الجودو 
مؤكـداً سـعي االتحـاد لخلق جيـل مميز 
مـن الطاقات الرياضية التي سـتحقق ما 
تطمـح إليـه رياضـة االنجاز العـايل ومن 
خـالل دعم رئيس اللجنة األوملبية وزمالئه 

أعضاء املكتب التنفيذي.

بغداد/ متابعة الزوراء
حدَد االتحاد العراقـي لكرة القدم، 
مواعيد مباريات الدور ربع النهائي 
وأبرزهـا  الـكأس،  مـن مسـابقة 
مواجهة الـزوراء والقـوة الجوية، 
أذار   11 يـوم  يف  سـتقام  التـي 
الجاري.وسـتفتتح مباريات الدور 
ربع النهائي، بلقـاء الكرخ وأربيل 
رايض،  أحمـد  الراحـل  ملعـب  يف 

بالعاصمة بغداد، وسـتقام املباراة 
يف العارش من الشهر الجاري.

وتقـام يف اليـوم التـايل، مواجهـة 
الكهربـاء وأمانة بغداد، عىل ملعب 
التاجي، ثم تليها مباراة القمة بني 
الزوراء والقوة الجوية ويستضيفها 

ملعب الشعب الدويل.
ربـع  الـدور  مباريـات  وتختتـم 
النهائـي، بإقامـة مواجهـة زاخو 

ومصـايف الجنـوب يف ملعـب األول 
وتجري يوم 12 من الشهر ذاته.

يذكر أن لجنة املسـابقات يف اتحاد 
الكرة، سـتلجأ إىل إيقاف منافسات 
الـدوري املمتاز، يف يوم 10 من هذا 
الشـهر، إلتاحة الفرصة للمنتخب 
الوطنـي للتحضـري املبكـر للقـاء 
اإلمارات يف الجولة قبل األخرية من 

التصفيات املونديالية.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكـد العـب فريـق اربيـل مـروان 
حسني، تمسكه باملطالبة بحقوقه 
املالية املرتتبة بذمـة نادي الطلبة 
الدعـوى  كسـبه  بعـد  والسـيما 

القضائية.
وقال حسـني إنـه لن يتنـازل عن 
حقوقـه املالية والسـيما أنه لعب 
مع الفريق للموسم 2018 - 2019 

ل 25 هدفـاً“، مبينـاً، أنه“  وسـجَّ
خالل هذا املوسـم لم أكن مقرصاً 
بحق النادي أو بأداء واجبي تجاه 
الفريق، ولكن باملحصلة لم أتسلَّم 
مسـتحقاتي؛ لذا قمـت باملطالبة 
بهـا بشـكل رسـمي عـن طريق 
اتحاد الكرة وكسبت القضية، وأنا 
اآلن بانتظار إدارة النادي لحسـم 

األمور بشكل نهائي“.

عـىل  :“أنـا  حسـني  وأضـاف، 
اسـتعداد إلجـراء أيَّة تسـوية مع 
النـادي بـرشط أن تكون بشـكل 
منطقيٍّ وُمرٍْض لضمان استعادة 
الحقـوق، خصوصـاً، أن جمهور 
الطلبة يعد من أحب الجماهري اىل 
قلبـي واتمنى التوفيـق للنادي يف 
الفرتة املقبلة بعد استعادة وضعه 

الطبيعي .

Öãÿ€a@Âfl@Ú‰Ó$@Ú�‘„@—�≤@ÚÌÏßa@k‘‹€a@›flbyÎ@ÏÇaå@‚bflc@ãr»nÌ@äáónæa@Ú†ãì€a
ÚÓ„aÏÌá€a@Ûflã∑@›Óiä˛@ÚÓ«biä

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسـة : محمد السـاعدي -  شعالن 

رعد
تعـادل زاخـو مـع ضيفـه الرشطـة 
بنتيجة (1-1)، يف املبـاراة التي جرت 
امس األربعـاء، يف ملعب زاخو الدويل، 

ضمن الجولة 24 من الدوري املمتاز.
افتتح الرشطة التسـجيل، عن طريق 
الالعـب محمـد داود يف الدقيقـة 56، 
وعـادل الصحـاب األرض الكامريوني 

فرانكو سيدرك يف الدقيقة 79.
بهذا التعادل، رفع الرشطة رصيده اىل 
64 نقطة بصدارة الرتتيب، فيما بقي 

زاخو سابعا برصيد 36 نقطة.
شهد الشوط األول من املباراة، أفضلية 
نسـبية لفريـق زاخو، الـذي حاول يف 
أكثر من مرة للوصول لشـباك حارس 
مرمـى الرشطـة أحمـد باسـل، الذي 
تصدى ملحاولتني محققتني للتسجيل، 

والثالثة بمعاونة عارضة املرمى.
بتسـديدة  الضيـوف  اكتفـى  فيمـا 
ضعيفة للجناح عيل حصني، ولينتهي 
النصف األول عىل وقع التعادل السلبي 

دون أهداف.
ومـع انطالقة الشـوط الثاني، تمكن 
مهاجـم الرشطـة محمـد داود مـن 
وضـع فريقـه باملقدمـة، إال أن أهـل 
الدار نجحوا بإدراك التعادل يف الدقائق 
األخـرية، بعـد أن تابـع الكامريونـي 
فرانكو سـيدرك، لتصويبـة الربازييل 
برونـو أوليفـريا، لينجـح بهز شـباك 
حـارس الرشطـة أحمد باسـل، الذي 
لم يسـتطع االسـتمرار بزيادة الفرتة 
السـابق  القيـايس  لرقمـه  الزمنيـة 
بتسـجيل ”كلني شيت“ لـ 4 مباريات 

متتالية.
وتوقفت املباراة ألكثر من مرة بسبب 
النارية  املشـاعل واملفرقعـات  إطالق 
من قبل جماهري زاخو باتجاه أرضية 
امللعـب، التي ظهرت بأسـوأ حاالتها، 
وأثرت بشـكل سـلبي يف أداء الالعبني 
يف معظـم دقائق املبـاراة، التي انتهت 

بالتعادل اإليجابي (1-1).
وأنقذ رضغام إسماعيل، فريقه القوة 
الجوية، من فخ الخسارة أمام الكرخ، 
بعـد إحرازه هـدف التعـادل الثمني يف 
الرمـق األخري من املبـاراة التي انتهت 

بالتعادل (1-1).
وضـع الالعب السـوري عبـد الهادي 
باسم ”شلحة“ فريقه الكرخ باملقدمة 
عنـد الدقيقـة 55، ثم نجـح رضغام 
إسـماعيل يف إحـراز هـدف التعـادل 
الثمـني للقـوة الجويـة بالدقيقة 96 
من زمن املبـاراة التي أقيمت يف ملعب 
الراحـل أحمـد رايض وسـط حضور 

جماهريي غفري.
وبهـذا التعـادل، رفـع القـوة الجوية 

رصيـده إىل النقطة 45 باملركز الثالث، 
فيما ظل الكـرخ بالرتتيب 17 برصيد 

20 نقطة.
وتمكـن مـدرب الكـرخ أحمـد عبـد 
الجبـار، مـن توظيف قـدرات العبيه 
بالصورة املطلوبة ومجاراة الضيوف، 
يف أغلب دقائـق املواجهة، وعىل الرغم 
من وجود أكثر من العب دويل بتشكيلة 
القوة الجوية، إال أن املحرتف السوري 
عبـد الهادي شـلحة، اقتنـص الهدف 
األول بطريقة جميلة يف الدقائق األوىل 

من النصف الثاني.
وحاول مدرب القـوة الجوية حكيم 
شـاكر، بإجـراء التغيـريات بدخول 
محمد عيل عبود ومنتظر عبد األمري 

وحمـادي أحمـد بـدال مـن منتظر 
محمـد جرب وحسـني جبـار وأحمد 
الهجومـي،  الشـق  لزيـادة  لفتـة، 
ومواصلـة الضغـط من اجـل أدراك 
التعـادل، الذي تحقق عرب ركلة حرة 
عىل مشـارف منطقة الجزاء، تمكن 
الظهـري األيـرس رضغام إسـماعيل 
عربها مـن اقتناص هـدف التعادل 
يف اللحظات األخـرية من الوقت بدل 

الضائع.
وشهدت املباراة إشهار الحكم يوسف 
سـعيد ، البطاقة الحمـراء ضد العب 
الكرخ عبد الـرزاق أحمد يف الدقيقة 4 

من الوقت البديل.
هذا وحقق فريق اربيل فوزاً مثرياًعىل 

2 يف   -  4 بنتيجـة  الديوانيـة  ضيفـه 
املبـاراة التـي ضيفها ملعب فرانسـو 
حريـري ضمن منافسـات الجولة 24 

لدوري الكرة العراقي املمتاز .
وانتهـى الشـوط االول بتقـدم اربيل 
بهدفني، سجل الهدف االول روا يوسف 
يف الدقيقة 33 ويف الدقيقة جاء الهدف 

الثاني عن طريق سيفني منصور .
ويف الشوط للثاني سجل اسعد عبدالله 
الهـدف االول للديوانية يف الدقيقة 65، 
ويف الدقيقـة 83 جـاء هـدف التعديل 

للديوانية عن طريق انس مالك.
وتمكن العب اربيل هردي سيامند من 
تسـجيل هدف ثالث الربيل يف الدقيقة 
89، وقبل نهاية اللقاء احتسـب حكم 

اللقـاء ركلة جـزاء الربيل جـاء منها 
الهدف الرابع.

وبهـذه النتيجـة رفـع اربيـل رصيده 
للنقطـة 29 باملركز العـارش، وتجمد 
 17 النقطـة  عنـد  الديوانيـة  رصيـد 

باملركز 18 .
واكتسح فريق نوروز ضيفه الصناعة 
بنتيجة (4 - 1)، يف املباراة التي أقيمت 
جامعـة  ملعـب  يف  األربعـاء،  امـس 

السليمانية.
الهـدف األول لفريـق نـوروز سـجله 
الالعب حسني إبراهيم يف الدقيقة 29، 
ثم ضاعف املحرتف النيجريي بنجامني 
أكـور النتيجة بإحـرازه الهدف الثاني 
يف الدقيقـة 33 ، وقلـص ماجـد لفتة 

الفارق للضيوف يف الدقيقة 49، وعاد 
أكـور ليضيف الهدف الثالـث لفريقه 
نـوروز بالدقيقـة 86 ، قبـل أن يزيـد 
واسـو رسـتم الغلة بتسـجيل الهدف 

الرابع يف الدقيقة 89.
وبهذا االنتصار رفع نـوروز ، رصيده 
إىل 26 نقطـة محتـال الرتتيـب الـ 13 
، بينمـا بقي الصناعـة باملركز الـ 12 

بذات الرصيد من النقاط .
ومنـح هذا الفوز دفعة معنوية ملدرب 
نوروز ويل كريم لالقـرتاب من املراكز 
الدافئـة واالبتعاد عـن مناطق الخطر 
، ومـازال فريـق الصناعـة يعاني من 
تدهـور نتائجـه وغيابه عـن تحقيق 

االنتصار منذ 9 جوالت.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزمل مزهر كاظم، اكد ان (شقيقه) 
تماثل للشفاء من االزمة الصحية التي تعرض 
لها قبل فرتة زمنية ليسـت بالقصرية، دعواتنا 
الصادقة لشقيق زميلنا بالشفاء التام وان يمن 

عليه العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.
 *****************

الزميل هشـام عـيل عضـو فريق عمـل برنامج 
(مالعـب) الـذي يبـث مـن عـىل شاشـة قناة 
(التغيري)، احتفل بعيد ميـالده قبل ايام قليلة، 
خالص االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.



أثـار النرويجـي إيرلينـج هاالند 
دورتمونـد  بوروسـيا  مهاجـم 
التسـاؤالت حـول رس زيارتـه 
ملدينـة ميونيـخ يف السـاعات 

القليلة املاضية.
النرويجـي  الـدويل  وتواجـد 
باملدينـة، ممـا دفـع البعض 
يف  دخولـه  حـول  للتكهـن 
مفاوضـات مع نادي بايرن 

ميونيخ.
من جانبها، أوضحت شبكة 
”سـكاي سـبورت أملانيـا“ 
سـبب زيارة صاحب الـ21 
عاما ملدينة ميونيخ، مشرية 
إىل أنـه جـاء إليها مـن أجل 
تلقـي العـالج يف ظـل معاناته 
مـن إصابة أبعدتـه عن املالعب 

منذ بضعة أسابيع.

وأفادت بأن هاالند لم يكن الالعب الوحيد من دورتموند 
الـذي زار ميونيخ أخريا، فقد سـبقه زميلـه األمريكي 
جيوفاني رينا، الذي تعرض النتكاسـة جديدة يف األيام 
املاضية.وأصبـح مسـتقبل هاالنـد محاطـا بكثري من 
التكهنات يف األشـهر القليلة املاضيـة، يف ظل احتمالية 
رحيله عن ملعب سـيجنال إيدونا بارك بنهاية املوسـم 
الحايل.ورغـم ارتباطه بعقـد مع النـادي األملاني حتى 
صيف 2024، إال أنه يتضمن بندا يتيح له الرحيل مقابل 

75 مليون يورو الصيف القادم.

أعلـن بابلـو لونجوريـا، رئيـس نـادي أوملبيـك 
مارسـيليا، رشاء عقـد الالعـب الفرنـيس ماتيو 
اإلنجليـزي. آرسـنال  صفـوف  مـن  جنـدوزي 
  RMCوأشـار لونجوريا خالل مقابلة عرب شـبكة
الفرنسـية إىل أن جنـدوزي سـيوقع عقـدا جديدا 
بنهايـة املوسـم الجاري.ويلعـب ماتيـو جندوزي 
يف صفوف مارسـيليا عىل سـبيل اإلعارة من نادي 
آرسـنال حتـى نهاية املوسـم الجاري، مـع أحقية 
النـادي الفرنـيس يف رشاء عقـده نهائيا.وسـيوقع 
الالعب الفرنيس الشاب عقدا يربطه بنادي مارسيليا 
حتى صيف 2025.وأثبت ماتيو جندوزي (22 عاما) 
كفاءة كبرية مع أوملبيك مارسـيليا، حيث شارك يف 38 

مباراة بجميع البطوالت منذ بداية املوسم الجاري.

وانتقـل جندوزي من لوريان الفرنيس يف  صيف 2016، 
ولعـب للنادي اللندني ملدة عامني قبل إعارته يف يونيو/ 
حزيـران 2020 إىل نادي هريتا برلـني األملاني، ثم انتقل 

بإعارة جديدة إىل مارسيليا يف صيف العام املايض.

أكد الفرنيس ثيو هرينانديز ظهري أيرس ميالن أن فريقه كان يعلم جيدا 
أن مباراته أمام إنرت سـتكون صعبة.وتعادل ميالن مع ضيفه إنرت 

من دون أهداف، عىل ملعب سـان سريو، يف ذهاب نصف نهائي 
كأس إيطاليا.وقال ثيو هرينانديز يف ترصيح لشـبكة سبورت 

ميدياسـيت اإليطالية، عقـب املباراة: ”لعبنا مبـاراة جيدة، 
وكنا نعلم أنها سـتكون مواجهة صعبـة، لكن هناك مباراة 
أخرى سـنلعبها حتى نتمكن من بلـوغ النهائي“.وأضاف: 
”نحـن نبذل قصارى جهدنـا يوًما بعد يـوم، وهذا ينعكس 

عـىل نتائج الفريق، وعلينا االسـتمرار عـىل هذا املنوال 
وتحقيق االنتصارات“.

وختم: ”أتيحت لنا عدة فرص للتسجيل 
لم نستغلها، لكننا لعبنا بشكل جيد 

واآلن ننتظر مباراة اإلياب“.
يتقابـل  أن  املنتظـر  ومـن 

الفريقـان مجددا يف اإلياب 
يـوم 20 أبريل/ نيسـان 

املقبل.

@ëÎã€a@µÓöbÌã€a@…‰fl@ZpbÓ–◊
fiÜb«@7À@êœb‰n€a@Âfl

تعادل ميالن مع ضيفـه وغريمه إنرت، بدون أهداف، يف 
املباراة التي جمعتهما عىل ملعب سـان سـريو، يف إطار 

ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.
ومن املقرر أن يسـتضيف إنرت لقاء العودة الذي سيقام 
بملعب سـان سـريو، يف منتصف شـهر أبريل/ نيسان 

املقبل، لحسم املتأهل للمباراة النهائية.
تأهل مان سيتي وخروج توتنهام

ـ بلـغ مانشسـرت سـيتي، ربـع نهائـي كأس االتحـاد 
اإلنجليزي، بفوزه 0-2 عىل مضيفه بيرتبوروه.

سـجل رياض محرز وجاك جريليش، هديف املان سيتي، 
يف الدقيقتني 60 و67.

وتأهـل فريق ميدلسـربه إىل دور الثمانية ببطولة كأس 
االتحاد اإلنجليـزي لكرة القدم عقب فوزه عىل توتنهام 
بهدف دون رد ضمن منافسـات الدور ثمن النهائي من 

املسابقة.
فاحتكـم  بالتعـادل،  للقـاء  األصـيل  الوقـت  وانتهـى 
الفريقان لشـوطني إضافيني تمكن خاللهما ميدلسربه 
من تسـجيل هدف الفوز عن طريـق جوش كوبورن يف 

الدقيقة 107.
نيس ينهي مغامرة فرساي

ـ بلـغ نـادي نيس نهائي مسـابقة كأس فرنسـا لكرة 
القـدم بتغلبه عىل فرسـاي بهدفني نظيفـني يف املباراة 
التي جمعت الطرفني عىل ملعب أليانز ريفيريا يف مدينة 

نيس.
وسـجل أمني غويري الهدف األول يف الدقيقة 48 قبل أن 

يضيف الدنماركي كاسرب دولبريغ الثاني يف الدقيقة 73 
إثر مجهود فردي رائع من غويري.

وسيواجه نيس الذي بلغ املباراة النهائية لكأس فرنسا 
للمـرة األوىل منذ عام 1997 يف املشـهد الختامي، الفائز 
من املبـاراة التي جمعت بني موناكـو ونانت ليلة أمس 

األربعاء.
وكان فريسـاي الذي ينافس يف الدرجة الرابعة (الدوري 
الفرنيس الوطني الثاني) بلغ الدور نصف نهائي بالفوز 
عىل بريجوراك بركالت الرتجيح بعد نهاية الوقت األصيل 
للمبـاراة بالتعـادل 1-1، يف حـني تأهـل نيـس بفوزه 

الساحق عىل مرسيليا 4-1.
أونيون برلني أول املتأهلني

ـ بـات أونيـون برلـني أول املتأهلـني إىل الـدور نصـف 
النهائي ملسـابقة كأس أملانيا يف كـرة القدم بفوزه عىل 
سانت باويل من الدرجة الثانية 1-2 يف افتتاح الدور ربع 

النهائي.
وكان سـانت باويل البادئ بالتسجيل عرب العب وسطه 
الغانـي دانيال كـويف كيرييـه يف الدقيقـة 21 من ركلة 
حرة، لكن أونيون برلني أدرك التعادل يف الدقيقة األخرية 
من الشـوط األّول عرب مهاجمه السـورينامي شريالدو 

بيكر.
ومنح البديل املهاجم أندرياس فوغلسامر الفوز ألنيون 
برلني بعد عرش دقائق من دخوله مكان النيجريي تايوو 

أوونييي .(75) 
ليسرت سيتي ينترص عىل برينيل

ـ فاز ليسـرت سيتي عىل مستضيفه برينيل بهدفني دون 
رد يف مباراة مؤجلة من األسـبوع الثاني والعرشين من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وكانت املبـاراة تتجه إىل التعادل السـلبي بني الفريقني 
حتى تمكـن جيمس ماديسـون من افتتاح التسـجيل 
لليسـرت يف الدقيقة 82 ثم أضـاف جيمي فاردي الهدف 

الثاني للثعالب يف الدقيقة 90.
وتجمد رصيد برينيل بذلك عند 21 نقطة يف املركز الثامن 
عرش بعد أن تلقى خسـارته العارشة يف املسـابقة، فيا 

رفع ليسرت رصيده إىل 30 نقطة يف املركز الثاني عرش.
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أيـدت رابطـة األندية األوروبية قـرار اللجنـة التنفيذية لالتحاد 
األوروبي لكرة القدم بنقل نهائـي دوري أبطال أوروبا وأوقفت 
مشـاركة األندية األعضاء الروسية يف أنشـطة الرابطة بصورة 
فوريـة حتى إشـعار آخـر، وذلك خـالل اجتماع مجلـس إدارة 
الرابطة الذي عقد يف ملعب توتنهام هوتسبري يف لندن.وأوضحت 
الرابطـة أنهـا كانت يف األيـام املاضية عىل تواصل مسـتمر مع 
األندية األعضاء األوكرانية عىل جميع املستويات.ويف هذا الصدد، 
أعلنت أن املجلس التنفيذي سيلتزم بمواصلة الجهود لتقديم أي 

دعم تحتاجه األندية األوكرانية والعبيها يف هذا الوقت.

ÑÓ„ÏÓfl@Ú‰Ìáfl@äÎçÌ@á„¸bÁ

fib‰éäe@Âfl@åÎá‰u@á‘«@6ìÌ@bÓ‹Óéäbfl

أفـاد تقريـر صحفـي إسـباني، بـأن تشـايف 
هرينانديـز، املديـر الفنـي لربشـلونة، تدخـل 
بنفسـه يف ملـف التعاقد مـع اإليفـواري فرانك 

كييس، العب وسط ميالن.
وارتبط اسـم كيـيس، باالنتقال إىل برشـلونة، يف 
املريكاتـو الصيفـي املقبل، يف صفقـة انتقال حر، 

بعد نهاية عقده مع ميالن.
وبحسـب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، 
فـإن تشـايف تواصـل بنفسـه مـع كيـيس، إلقناعه 

باالنضمام إىل برشلونة، يف الصيف املقبل.

وأضافت الصحيفة، أن تشايف نقل لكييس رغبته يف ضمه 
إىل مرشوعه الجديد يف برشلونة، كما رشح له خطته لهذا 
املـرشوع، والتي تعتمد عىل وجـود العب بإمكانيات نجم 

ميالن.
وأشـارت الصحيفة، إىل أن كييس أبدى سـعادته بمكاملة 
تشـايف، ونقل له إعجابه بتجربته مع برشـلونة، وأكد له 

أنه متحمس للعب تحت قيادته يف كامب نو.
وأكدت العديد من وسـائل اإلعالم اإلسبانية، خالل األيام 
املاضية، اقرتاب برشلونة من حسم صفقة كييس، خاصة 

بعدما أغلق الالعب الباب أمام التجديد مليالن.

كال مدرب مانشسـرت سـيتي جوسيب جوارديوال 
املديـح لالعبـه الجزائري رياض محـرز، الذي قاد 
الفريـق للتأهـل إىل ربـع نهائـي مسـابقة كأس 

االتحاد اإلنجليزي، بالفوز عىل بيرتبوروه 2-0.
وقدم محرز أداء مميزا يف اللقاء وافتتح التسـجيل 
يف الشوط الثاني عرب هدف جميل من مجهود فني 
مميز.وقال جوارديوال يف ترصيحات لشبكة آي تي 
يف عقب انتهاء املبـاراة: ”إنه يلعب يف مركزه الذي 
اعتاد عليه طوال مسـريته. نعلم جودة إمكانياته، 

وأنا فخور أكثر ألنه يحب لعب كرة القدم“.
وأضاف املدرب اإلسـباني: ”كرة القدم بالنسبة له 

ليست مهنة، إنها متعة“.
صاحـب  أيضـا  جوارديـوال  وامتـدح 
الهـدف الثاني جـاك جريليش بقوله: 
”كان لديه عدة فرص يف الشوط األول 
أكثـر صعوبة، عاد مـن اإلصابة وهو 

يلعب بمستوى جيد حقا“.
وحـول احتمالية الفوز بثالثية الدوري 

اإلنجليزي املمتاز ودوري األبطال وكأس 
االتحـاد اإلنجليزي، قـال جوارديوال: ”لن 

ألتفت لذلك، مانشسـرت يونايتد هو املنافس 
التايل“.

اعرتف سيموني إنزاجي، املدير الفني إلنرت ميالن، 
بـأن فريقه يعانـي من عدة نواحـي خاصة من 
اإلجهاد البدني والعقيل، بعد التعادل سلبيا أمام 

ميالن، يف ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وقـال إنزاجـي يف ترصيحات لشـبكة سـبورت 
ميدياسـت: ”أعتقـد أن الديربـي كان أقل إثارة 
مقارنـة بآخـر مباراتني بني إنـرت وميالن، وذلك 
ألن هناك الكثري عىل املحك، والقلق يستحوذ عىل 

الفريقني ويتطلعان للخروج بنتيجة إيجابية“.
وأضـاف: ”نريـد أن نصل للنهائـي ونفوز بلقب 
آخر، مع العلـم أن هذه كانت املباراة رقم 36 لنا 
يف املوسم، نحن بحاجة السـتعادة قوتنا ونعمل 
عىل ذلك“.وتابع: ”نحن نلعب كثريًا. بغض النظر 
عن الخطأ الذي ارتكبناه وتصدي هاندانوفيتش، 
ال أتذكـر فرصا أخـرى مليالن، بينمـا رومانيويل 
قام بتدخل حاسم ملنع دجيكو من التسجيل من 

مسافة قريبة“.
وفشـل إنرت يف التسـجيل يف 4 مباريـات متتالية 
حتـى اآلن، وعـن هذا، علـق سـيموني: ”أعرف 
أن ذلـك يتصدر عناويـن الصحـف، لكننا نعمل 
عـىل تصحيـح ذلك“.وبـنّي: ”نمتلـك مهاجمني 
موهوبني يسـتعيدون لياقتهم الكاملة، بالتأكيد 
هناك انخفاض يف املسـتوى، حيث لعبنا بكثافة 
عاليـة من نوفمرب/ ترشيـن الثاني حتى يناير/ 

كانون الثاني املايض“.
لكننـا  الـدوري،  ديربـي  واسـتطرد: ”خرسنـا 

سـيطرنا فيه ملـدة 75 دقيقـة، ولم نكـن بهذه 
الحـدة يف مباراة الليلة لكن هنـاك مباراة نهائية 
ويريـد الفريقان الوصول إليها، لذلك كنا األقرب 

تكتيكًيا“.
طاقتنـا  اسـتعادة  نحـاول  ”نحـن  واسرتسـل: 
الجسدية والعقلية، أردنا الوصول لدور الـ 16 من 
دوري األبطـال، ونصف نهائي الكأس بكل قوتنا، 
وعلينـا أن نتحمل هذه االلتزامـات. أن تلعب 36 
لقاء تنافسـيا مع بقاء لقـاء مؤجل بحلول األول 

من مارس/ آذار فهذا يعد رقما قياسيا“.
وواصل: ”لقد استعدنا كوريا وجوسينس اللذين 
يمكنهما مسـاعدتنا يف إجراء التناوب بالفريق، 
لدينا كثري من الالعبني الذين ضغطوا بقوة، نحن 

يف فـرتة انتقاليـة، لكن مسـتويات 

اللياقة البدنية تتحسن“.
بيويل: ميالن كان يستحق الفوز

ـ أرص ستيفانو بيويل املدير الفني مليالن، عىل أن 
فريقه يسـتحق الفوز عىل غريمه إنرت، يف اللقاء 
الذي جمعهما وانتهى بالتعادل السلبي، يف ذهاب 

الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.
وقـال بيـويل يف ترصيحـات لشـبكة ”سـبورت 
ميدياسـت“: ”ميالن لعب بشـكل جيد واستحق 
شـيًئا أكثر، لكن إذا نظرنا إىل أنها جولتني، فهذه 
نتيجة جيـدة، مازلت أعتقد أننا نسـتحق الفوز 
الليلة“.وأضـاف: ”إنهـا نتيجة جزئيـة حيث أن 
املبـاراة الثانيـة سـتكون صعبة للغايـة، لكني 
راٍض عـن األداء، لقـد أحرزنـا تقدمـا عىل مدار 
العامـني ونصف، ونود أن نفوز بيشء ما ونجعل 

هذا املوسم رائعا“.
وتابـع سـتيفانو: ”لقـد اخـرتت الفريـق الذي 
سـيكون أفضل لهذه املباراة عـىل األخص، بناًء 
عىل الخصائـص التكتيكية أيًضا، لـم أكن أفكر 
يف نابـويل عىل اإلطـالق، هذا اختبـار آخر صعب 
للغايـة، لكـن كلما ازدادت صعوبـة العقبة كان 

التغلب عليها أكثر إرضاًء“.
وختم املدرب: ”فريقنا كان رشسا ضد إنرت الذي 
يتمتـع بجودة كبرية، أعتقد أن بن نارص وكييس 
قدما مباراة رائعة ولم نسمح إلنرت بأي تسديدة 
حقيقيـة عىل املرمى، إنه ألمـر مخيب لآلمال أال 

نحقق الفوز باملباراة“.

ناشد عّدة العبني أوكرانيني، بينهم النجمان ألكسندر زينتشنكو 
وأندري يارمولنكو، عالم كرة القدم بـ“مقاومة“ الغزو الرويس 

لبالدهم، يف فيديو نرشه االتحاد األوكراني للعبة.
وقـال 13 العباً من املنتخب الوطني يف إعالن مشـرتك: ”نطالب 
كل عالم كـرة القدم بمواجهة الدعاية الروسـية، إظهار وقول 

الحقيقة حول الحرب يف أوكرانيا بكل الوسائل املمكنة“.
اإلنكليـزي)،  أمثـال زينتشـنكو (مانشسـرت سـيتي  وظهـر 
يارمولنكـو (وسـت هـام اإلنكليزي)، رسـالن مالينوفسـكي 
(أتاالنتـا اإليطـايل) وأنـدري بياتوف (شـاختار دونيتسـك) يف 
رشيـط فيديو عىل مـدى دقيقتني، أظهر مشـاهد من املناطق 
املدمـرة بفعل الحـرب التي بدأت الخميس املـايض يف عدة مدن 
أوكرانية.أضافوا: ”ندعو كل السامعني إىل مقاومة هذه الحرب، 

وقف التدمري وحمام الدماء (...) ال للحرب“.
وجمع عدد من هؤالء الالعبني 500 ألف يورو ملسـاعدة الجيش 

األوكراني بحسب ما أضاف االتحاد األوكراني.
وكان االتحـاد الدويل للعبة قد أوقف روسـيا عن خوض جميع 
املسـابقات، بمـا فيها إكمـال تصفيات مونديـال 2022 حيث 
كانـت قد بلغـت امللحـق األوروبـي املؤهـل.وال يـزال بمقدور 
أوكرانيا التأهل إىل املونديال، بحال تخطت مضيفتها اسـكتلندا 

يف 24 الجاري يف غالسكو ثم الفائز بني ويلز والنمسا.

وصف سـائق الفورموال واحد السـابق الـرويس، دانييل كفيات، 
القـرار الـذي اتخذتـه العديـد مـن االتحـادات الرياضيـة بمنع 
الرياضيني الروس من املشـاركة يف املسـابقات الرياضية الدولية 

عقب التدخل العسكري الرويس يف أوكرانيا، بأنه ”غري عادل“.
وندد سـائق ريد بـول وألفاتاوري السـابق بالقـرارات املتخذة يف 
رسـالة عىل مواقـع التواصل االجتماعي جاء فيهـا: ”أود التأكيد 
والتوجه إىل جميع االتحادات الرياضية يف العالم ومخاطبتها، بما 
يف ذلـك اللجنة األوملبيـة الدولية، للقول لهـا أن الرياضة يجب أن 
تظل بعيدة عن السياسـة، وأن حظر الرياضيـني الروس والفرق 
املشـاركة يف املسـابقات العاملية هو حّل غري عادل ويتعارض مع 

ما ُتعلمنا إياه الرياضة من حيث املبدأ: (الوحدة والسالم)“.
وأضاف كفيات الذي انتقل لخوض غمار منافسات بطولة العالم 
للتحمـل ”مـن غرينـا، الرياضيون، سيسـاعد يف توحيـد األمم يف 
املستقبل“، مؤكداً انه ”مرعوب لرؤية دولتني شقيقتني يف رصاع“.

وأوصت اللجنة األوملبية الدولية بمنع رياضيي الروس والبيالروس 
من املشاركة يف املسابقات الدولية، وبالتايل كرس تقليد طويل من 

عدم التدخل يف النقاشات السياسية أو الجيوسياسية.
وكان رد فعـل االتحادين الدويل واألوروبـي لكرة القدم عىل الفور 
باسـتبعاد روسـيا من تصفيات كأس العالم يف قطر 2022 والتي 
كان من املقرر أن تخوض امللحق الفاصل ضد بولندا يف 24 الشهر 
الحايل.وحـذت اتحـادات أخرى حذو فيفـا ويويفا منهـا التزلج 
والكـرة الطائرة يف حظـر الرياضيني الروس.ويف حـني من املقرر 
أن يجتمع االتحاد الدويل للسيارات التخاذ موقف، تحوم الشكوك 
حول مسـتقبل نيكيتا مازيبني، وهو السائق الرويس الوحيد الذي 
يشـارك يف بطولـة العالم للفورموال واحد هـذا العام، عىل خلفية 
الحرب يف أوكرانيا، األمر الذي يدعو أيًضا إىل التشـكيك يف امكانية 
اسـتمرار الرشاكـة بني فريقـه األمريكي هـاس والراعي الرويس 
أورالكايل.وانضـم مازيبـني (22 عامـاً) إىل هـاس العـام املايض، 
وهو نجل امللياردير دميـرتي مازيبني املدير غري التنفيذي لرشكة 
أورالـكايل.وكان املرشفون عـن البطولة العاملية أعلنوا األسـبوع 
املـايض إلغاء سـباق جائزة روسـيا الكربى التـي كان من املقرر 

اقامتها يف 25 أيلول/سبتمرب املقبل يف سوتيش.
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الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
التمـس ممثل الحق العام يف محكمة االسـتئناف بالدار البيضاء تنزيل أقىص العقوبات بحق 
الصحفيني عمر الرايض وعماد استيتو.وشدد نائب الوكيل العام للملك، يف مرافعة مطولة له، 
عىل إنزال أقىص العقوبات بحق الرايض واسـتيتو، التي تصل إىل عرش سـنوات سـجنا نافذا.
وبرر ممثل النيابة العامة ملتمسـه بأن الرايض كان ”يتخافر“ مع منظمات أجنبية، مدعيا 
كونـه صحفيا، وأشـار إىل أن املعني باألمـر ”لم يكن يعمل مع أي منـرب إعالمي، ناهيك عن 
أن الصحفـي يشـتغل يف واضحة النهار وليس يف دهاليز السـفارة“.ولفت ممثل الحق العام 
إىل أن الـرايض ”كان يقـدم معلومات اسـتخباراتية إىل عمالء أجانب ومنظمـات تكن العداء 
للمغرب“.وأكـد نائب الوكيـل العام أن الصحفي املعتقل ”كان يتواصـل مع هذه املنظمات، 
علما أن جريمة املس بأمن وسالمة الدولة ثابت يف حق كل شخص بارش اتصاالت مع جهات 
أجنبية معادية“؛ وتابع كالمه بالحديث عن أن املتهم ”كان يتلقى تحويالت مالية من طرف 
مؤسسـات ورشكات استخباراتية“.وسجل ممثل النيابة العامة أن املتهم، الذي أدين ابتدائيا 
بست سنوات سجنا نافذا، تلقى مبلغا يقدر بـ٥٠٠ ألف درهم من منظمة ”بريتا“ التي يتحدر 

رئيسها من جنوب إفريقيا، والتي سبق لها أن مولت رشيطا يؤيد أطروحة االنفصال.
من جهتها، اعتربت مريم جمال اإلدرييس، محامية املطالبة بالحق املدني، أن الفعل الجرمي 

الذي ارتكبه املتهم بحق موكلتها خطري ويستوجب اإلدانة.
وشـددت املحاميـة اإلدرييس، ضمن مرافعتهـا، عىل أن الرايض قام باالعتـداء عىل موكلتها، 

”وهو ما خلف لها أزمة نفسية“.
والتمس دفاع املطالبة بالحق املدني تأييد الحكم االبتدائي الصادر بحق الصحفي املتهم عمر 

الرايض، مع الرفع من التعويض لصالح موكلته.
ومازالت جلسة محاكمة الصحفي عمر الرايض متواصلة، يف حني رشع دفاع املتهم يف تقديم 
مرافعاته.وكانت غرفة الجنايات االبتدائية يف محكمة االسـتئناف بالدار البيضاء قضت، يوم 
اإلثنني ١٩ يوليو ٢٠٢١، بسـت سـنوات سـجنا نافذا وغرامة بقيمة مائتي ألف درهم بحق 
الصحفـي عمر الرايض، عىل خلفيـة متابعته بتهمة هتك العرض بالعنـف واالغتصاب، مع 
االشتباه بارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية املس بسالمة الدولة الداخلية؛ 
يف حني ُحكم عىل الصحفي عماد اسـتيتو بسنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة تبلغ 

عرشين ألف درهم.

الجزائر/متابعة الزوراء:
رفعت الرشكـة الجزائرية الحكومية «سـوناطراك» دعوى قضائية ضـد صحيفة «ليربتي» 
املحلية الناطقة بالفرنسية، عىل خلفية عنوان عىل الصفحة األوىل لحوار نرشته األحد املايض 

مع رئيسها التنفيذي.
وأفادت وكالة األنباء الرسمية يف الجزائر بأن رشكة املحروقات «سوناطراك» أودعت، اإلثنني، 
شكوى لدى محكمة برئ مراد رايس وسط العاصمة، ضد صحيفة «ليربتي»، بتهمة «التالعب 

وتحريف ترصيحات الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك، توفيق حكار».
ونرشت «ليربتي» هـذا الحوار يف عددها الذي 
صدر األحد املايض، وحمـل عنوان «الجزائر 
مستعدة لتزويد األوروبيني بإمدادات الغاز»، 
ما يعنـي اسـتعداد البـالد لتعويـض الغاز 
الـرويس بالنسـبة لألوروبيني، عـىل خلفية 

الحرب يف أوكرانيا.
وتربأت الرشكة من العنوان الرئيس للحوار، 
بتحريـف  قامـت  «ليربتـي»  أن  واعتـربت 
وتأويـل ترصيحـات مديرهـا، وأضافـت يف 
بيـان أن «العنوان الذي وضـع يف صفحتها 
األوىل هو من وحي الصحيفة، وال يتناسـب 
مـع محتوى الحوار. وعليه، فإن سـوناطراك ال تتحمل مسـؤولية التأويالت التي قامت بها 
الصحيفة».وجاء هذا املوقف يف ظرف دويل حسـاس قد يتسـبب يف إثارة مشـكالت سياسية 
بني الجزائر وروسيا، خاصة إذا فهمت موسكو أنه موجه ضدها، وتشجيع للغرب عىل قطع 
إمدادات الغاز الرويس.وتسـبب التـداول الكبري لهذه الترصيحات عىل نطاق إعالمي واسـع 
دولياً يف تحرك رشكة «سوناطراك»، رفعاً للحرج وتوضيحاً للموقف، فيما سارعت الصحيفة 

إىل تغيري العنوان عىل نسختها الرقمية املنشورة عىل موقعها.
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لندن/متابعة الزوراء:
قال مسؤولون أوكرانيون، مساء 
الروسـية  القـوات  إّن  الثالثـاء، 
قصفت برج التلفزيون األوكراني 
التـذكاري  والنصـب  كييـف،  يف 
يف  النازيـني  ملحرقـة  الرئيـيس 
أوكرانيـا، من بني مواقـع مدنية 
اليـوم  يف  اسـتهدفتها  أخـرى 

السادس من الغزو الرويس.
وأعلن الجهاز الحكومي لألوضاع 
الطارئة يف أوكرانيـا أّن الرضبات 
عـىل برج التلفزيون أسـفرت عن 
مقتل خمسة أشـخاص وإصابة 
خمسـة آخرين، بحسب ما نقلته 

«أسوشييتد برس».
األوكرانـي  الربملـان  ونـرش 
«فريخوفينا رادا» صورة لسـحب 
من الدخان حول برج التلفزيون. 
فيتـايل  كييـف،  عمـدة  وشـارك 
كليتشكو، مقطعاً مصوراً لقصف 
الربج. وقال كليتشـكو إّن محطة 
فرعيـة كهربائيـة تغـذي الـربج 
وغرفـة تحكم أعىل الربج ترضرتا 

نتيجة لذلك.
وقال أندريه يرمـاك، مدير مكتب 

فولوديمـري  األوكرانـي  الرئيـس 
عـىل  منشـور  يف  زيلينسـكي، 
«فيسبوك»، إّن «هجوماً صاروخياً 
قوياً عىل املنطقـة التي يقع فيها 
التـذكاري»  مجمـع (بابي يـار) 

جار.
يشـار إىل أن بابـي يار هـو واد يف 
كييـف، قتل فيـه ٣٤٠٠٠ يهودي 
يف غضـون ٤٨ سـاعة عام ١٩٤١ 
عندما كانت املدينة تحت االحتالل 
النازي. وتـم تنفيذ عمليات القتل 
عىل أيدي قوات أمنية خاصة جنًبا 

إىل جنب مع متعاونني محليني.
أنطـون  قـال  جهتـه،  مـن 
وزارة  مستشـار  هرياتشـينكو 
القوات  إّن  الداخليـة األوكرانيـة، 
للبـث  برجـاً  قصفـت  الروسـية 
التلفزيوني يف العاصمة األوكرانية 
كييـف، وفـق مـا أوردتـه وكالة 

«رويرتز».
ويمكن لهذا القصف أن يكون قد 

تسبب يف تعطيل إشارات البث.
أن»  أن  «يس  شـبكة  ونقلـت 
األمريكيـة، عـن وزارة الشـؤون 
هنـاك  أّن  األوكرانيـة  الداخليـة 

مخـاوف مـن أّن روسـيا تحاول 
تدمـري البنية التحتيـة لالتصاالت 

يف املدينة.
يف وقت سـابق من يـوم الثالثاء، 
الروسـية  الدفـاع  وزارة  أعلنـت 
عزمهـا توجيه رضبات بأسـلحة 
فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية 
التابعـة لألمن األوكرانـي، بهدف 

«اعرتاض الهجمات اإلعالمية ضد 
روسيا».

«املواطنـني  إىل  دعـوة  ووجهـت 
يوظفهـم  الذيـن  األوكرانيـني 
لتنفيذ  األوكرانيـون)  (القوميون 
اسـتفزازات ضد روسـيا، وكذلك 
السـاكنني  كييـف  مواطنـي  إىل 
بالقرب من مراكـز البث، ملغادرة 

منازلهم»، وفق «تاس».
وسـقطت صواريـخ عىل وسـط 
كييـف، يوم الثالثـاء، بعد أن هدد 
الجيـش الـرويس بشـن رضبات 
العاصمـة  عـىل  الدقـة  عاليـة 
األوكرانيـة، فيمـا تكثـف القوات 
الروسـية هجماتهـا عـىل أجزاء 

رئيسية من البالد.

 
باريس/أ.ف.ب:

إعالميـني  مقارنـات  تمـر  لـم 
وسياسـيني بـني الـرشق األوسـط 
الذي اعتاد عـىل النزاعات، والحرب 
مـرور  ”املتحـرضة“،  أوكرانيـا  يف 
الكـرام عند معلقني عـرب وأفغان 
عىل مواقـع التواصـل االجتماعي، 
الذيـن رأوا فيهـا مقاربة عنرصية، 
قـال  مراسـل  تعليـق  غـرار  عـىل 
العـراق  ليسـت  ”أوكرانيـا  إن 
األمثلـة  أفغانسـتان“.كثرت  أو 
عـىل هـذه العنرصيـة التـي تكيل 
بمكيالـني يف املحطـات الفرنسـية 
واألمريكيـة والصحـف الربيطانية، 
ما دفـع الكثري من وسـائل اإلعالم 
املعروفـة إىل نرش اعتـذارات علنية 
لتهدئة الغضب عىل مواقع التواصل 
الرقمـي.ويف حـني ال يختلف العنف 
واملعاناة بـني الحالتني، فإن تعامل 
يختلف.تدفـق  معهمـا  اإلعـالم 
عـرشات آالف النازحني األوكرانيني 
واسـتقبلوا  البولونيـة  الحـدود  إىل 
برحابـة صـدر. لكن حينمـا يقف 
سـوريون وعراقيون وأفغـان عند 
تلـك الحـدود، يصـف األوروبيـون 
مهاجريـن“. ”أزمـة  بأنـه  األمـر 

ويالحظ املحلل السيايس األستاذ يف 
الجامعة األمريكيـة يف باريس زياد 
ماجـد، الـذي يرحـب بـ“التضامن 
واإلنسـانية املذهلني مع أوكرانيا“، 
فرقـا صادمـا يف التعامل، يكشـف 
”تجريـدا مـن اإلنسـانية لالجئـي 
الرشق األوسط“.ويقول زياد: ”كنا 
نأمل أن نرى هذا التضامن نفسـه 
مـع كل الالجئـني الضعفـاء الذين 
ويحاولـون  للقصـف،  يتعرضـون 
الفرار إلنقـاذ عائالتهم“.ويضيف: 
”حينمـا نسـمع تعليقـات تتحدث 
عـن ’أشـخاص يشـبهوننا‘، يلمح 
ذلـك إىل أن القادمـني مـن سـوريا 
وإفريقيـا  وأفغانسـتان  والعـراق 
وسـائل  كذلك“.وارتكبـت  ليسـوا 

إعـالم يف األيـام األخـرية انزالقـات 
عديدة يف مواكبتها الندالع املواجهة 
العسـكرية بـني الجانبـني الرويس 
واألوكراني.ومـن األمثلـة عىل ذلك 
تعليق أدىل به شـاريل داغاتا، املوفد 
الخاص لقناة ”يس.بي.إس. نيوز“ 
الجمعـة  أوكرانيـا،  إىل  األمريكيـة 
املاضيـة، حيـث قال عـىل املبارش: 
”مـع خالـص احرتامي، هـذا ليس 
مكانـا مثـل العـراق وأفغانسـتان 
اللذين عرفا عقودا من الحروب. إنها 
مدينة متحـرضة نسـبيا، أوروبية 
نسـبيا حيث ال ننتظـر حصول أمر 
مماثل“.وأعـرب يف اليـوم التايل عن 
اعتـذاره وندمـه عىل كالمـه؛ لكن 
الرضر كان قد حصل بالفعل.وكتب 
مدير ”برنامج العراق“ يف ”أتالتنيك 
كاونسيل“، يف تغريدة عىل ”تويرت“، 
”ربمـا فوت شـاريل داغاتـا الصف 
الذي تعلم فيه زمالؤه، يف املدرسـة 
الثانوية، أن اسـم العراق اآلخر هو 

(مهد الحضارات)“.
تغطية إعالمية عنرصية

لم تسـلم قناة الجزيـرة اإلنجليزية 
مـن هـذه الهفـوات أيضـا؛ فقـد 

أرغمـت عـىل االعتـذار، يـوم األحد 
املايض، بسبب الترصيحات الخالية 
من الحساسـية التي أدىل بها مذيع 
األوكرانيني.وعلق  النازحـني  حـول 
ذلـك املذيـع قائـال: ”الثيـاب التي 
يلبسـونها تبـني أنهـم مـن طبقة 
وسطى ميسـورة، هم حتما ليسوا 
الجئـني فاريـن من مناطق تشـهد 
حربا يف الرشق األوسـط“، وأضاف: 
”يشـبهون أي عائلـة أوروبيـة قد 
تكون تقطن يف حيكم“.وبالنسـبة 
الرتحيـب  فـإن  للفلسـطينيني 
بـ“مقاومـة األوكرانيـني للمحتـل 
الرويس“ له طعم مر، إذ كتب سالم 
براهمـة، مديـر شـبكة ”رابـط“، 
وهي منصة داعمة للفلسـطينيني، 
أن  يـوم  كل  ”نكتشـف  سـاخرا: 
القانون الـدويل ال يزال موجودا، أن 
الالجئـني مرحـب بهم عىل أسـاس 
املكان الذي يأتون منه، وأن مقاومة 
املحتل ال تزال حقـا، وأن العقوبات 
تبـدو ردا ناجعـا عـىل االنتهـاكات 
وليسـت معاداة للسـامية كما قيل 

لنا“.
ونددت جمعية أمريكية للصحفيني 

األوسـط  الـرشق  ومـن  العـرب 
(AMEJA)، االثنـني، بمـا اعتربته 
”عـدة أمثلة عـىل تغطيـة إعالمية 
عنرصيـة، تعطـي لضحايـا بعض 
الحروب أهمية أكثـر من غريهم“.
وتحدثـت، يف بيـان، عـن ”عقليـة 
شـائعة يف الصحافـة الغربية، التي 
تنزع نحـو التعامل مع املأسـاة يف 
بعـض مناطق العالـم، كما الرشق 
األوسـط وأفريقيـا وجنوب آسـيا 
وأمـريكا الالتينيـة، عـىل أنهـا أمر 

طبيعي“.
ويضيف أنه ”قبل الحرب يف أوكرانيا، 
كان امليدان السوري بمثابة مخترب 
للجيش الرويس، اخترب فيه ترسانته 
واسرتاتيجياته“.وقالت  العسكرية 
قناة ”بي.أف.إم. تيفي“ الفرنسية، 
ردا عـىل أسـئلة فرانس بـرس، إن 
”الصحفـي صاغ ”كالمـه بطريقة 
متهـورة، لكنـه أخرج عن سـياقه 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، ما 
دفع إىل االعتقاد خطأ أنه يدافع عن 
موقـف معاكس للذي أراد إظهاره، 
وهو لذلك متأسف“. يف املقابل، لجأ 
البعـض إىل السـخرية السـوداء يف 

التعامـل مع هذه األخطـاء املهنية 
الصحافـة  ميـدان  يف  الجسـيمة 
مرصيـون  ووصـف  واإلعـالم، 
وعراقيـون، مثـًال، أنفسـهم عـىل 
”غـري  بعبـارة  التواصـل  مواقـع 
متحـرض“، قائلني: ”شـعر أسـود، 
عيون بنيـة، وسـيارات مختلفة“.
وندد البعض يف أفغانسـتان، كذلك، 
باسـتخدام بعـض وسـائل اإلعالم 
عبارة ”الالجئني األوروبيني الشـقر 
وذوي العيون الزرقاء“. وقبل ستة 
أشـهر، تقريبا، سـادت الفوىض يف 
أفغانسـتان مـع عـودة طالبان إىل 
الحكـم، وانسـحاب األمريكيني، ما 
وكتبـت  الهجـرة.  إىل  اآلالف  دفـع 
موسـكا  األفغانيـة  األكاديميـة 
إنـه  ”تويـرت“  عـىل  داسـتاغري 
”املفهـوم نفسـه يتكرر مـرة بعد 
مـرة: األشـخاص املتـرضرون من 
نزاعـات أخـرى هـم نصـف برش، 
مـن أصول وأعراق أقـل قيمة، لكن 
األوروبيني هم أشـخاص كاملون. 
ولذا فإن هذه الحرب مهمة“.وعلق 
حسـاب ”عديلة“ املشـهور يف عدد 
من املناطـق بالعالم العربي، والذي 
غالبا ما تكـون تعليقاته مضحكة 
وساخرة، بجدية عىل هذه القضية.
وكتب يف منشـور عىل ”إنستغرام“ 
أنـه  يدعـي  الغربـي  ”اإلعـالم  إن 
حامـي حقـوق اإلنسـان ومدافـع 
عن الديمقراطيـة وهو يف الحقيقة 
جاهـل وعنرصي، وال يرى أبعد من 
أنفه“.يـرى زياد ماجد، بدوره، أنه 
”يمكـن أن نفهـم أن األوكرانيـني 
هم أوروبيـون، وأن ذاكـرة الحرب 
يف أوروبـا تثري الكثري من املشـاعر 
والذكريـات“، لكن الظاهرة تعكس 
أيضا ”كيف أن النقـاش العام بات 
متطرفـا نحـو اليمني“، كمـا قال، 
يف وقـت ال تتوانـى بعـض النخـب 
السياسـية يف الغـرب عن قـول ما 
تشاء؛ كما لو أن الخطاب العنرصي 

أصبح بال قيود.
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باريس/متابعة الزوراء:
يف هـذا املقال تقـّدم شـبكة الصحفيني 
تسـاعد  متنوعـة  أداة   ٥٠ الدوليـني 
الصحفيني يف إجـراء تقارير وتحقيقات 
تعاونية، وتوفر لهم البيانات واملعلومات 
واألبحـاث  واالحصائيـات  والوثائـق 

واملوارد.
للصحافـة  منصـة  بمثابـة   Gather
هـو  التجمـع  واملشـاركة.  التعاونيـة 
املـكان الذي يمكـن للصحفيـني التعلم 
يف  والتعـاون  الحالـة،  دراسـات  مـن 
األفكار واملشـاريع، والوصول إىل املوارد 
املشـرتكة، والتواصل مع مجتمع أوسع 

من الصحفيني ذوي التفكري املماثل.
تخزيـن  خدمـة  هـي   Google Drive
امللفات والتزامن التـي طّورتها جوجل. 
يسـمح Drive للمسـتخدمني بتخزيـن 
امللفات يف السحابة ومزامنة امللفات عرب 

األجهزة ومشاركة امللفات.
Trello هو مـرشوع تعاوني وأداة إدارة 
املهام التي تمكنك من تنظيم املشـاريع 
الخاصة بك، يتيح لـك معرفة ما يجري 

يف العمل.
 Airtable يجعـل مـن السـهل التحرير 
والتعليق والتعـاون يف الوقت الحقيقي. 
تتـم مزامنـة التغيريات عـىل الفور عرب 
 Airtable أجهزة الجميع. يمكن لحقول
معالجـة املرفقات واملالحظـات النصية 
الطويلة وخانـات االختيار واالرتباطات 
بالسـجالت يف جـداول أخـرى - حتـى 
الباركـود. يوفـر كل ما تحتاجـه للبقاء 

منظماً.
تقديـم  للقـراء  يسـمح   CrossCheck
األسـئلة عرب نموذج متميز إذا رأوا شيًئا 
عىل موقع عىل شبكة االنرتنت أو منصة 
وسائل االعالم االجتماعية التي يرغبون 
يف التحقيق فيها. يمكن مشاركة جميع 
املشـاركات مـن قبـل القراء مـن خالل 
وسـائل التواصـل االجتماعـي والربيـد 
اإللكرتونـي وإعادة نرشهـا عىل مواقع 

أخبار الرشكاء.
data.world هو نظام أسـايس ملشاركة 
البيانات يسمح للمستخدمني بمشاركة 
البيانـات والنتائـج والتصورات بشـكل 
آمن. تتيح املنصة للمسـتخدمني إنشاء 
وزيـادة  جديـدة  بيانـات  مجموعـات 
إمكانية االكتشـاف باسـتخدام بيانات 
التعريـف والعالمـات واألوصاف الغنية. 
دعـوة  أيًضـا  للمسـتخدمني  يمكـن 

املساهمني وإدارة األذونات.
شـامل  نظـام  هـو   ScribbleLive
إلدارة املحتـوى األمثل لتغطيـة األخبار 
واألحـداث يف الوقـت الحقيقي. يتضمن 
الصور وأرشطة الفيديو ووسائل اإلعالم 
االجتماعية والرسـائل القصرية والربيد 

الصوتي.
إعالمـي  تبـادل  هـي   Channel X
مجاني للمنتجـني واملذيعني واملخرجني 
مشـاركة  القنـاة  تسـهل  املسـتقلني. 
وتمكـن  والصـوت،  الفيديـو  محتـوى 
منشـئي املحتـوى من تحميـل املحتوى 
للمراجعة واالسـتحواذ مـن قبل هيئات 

البث اإلعالمية العامة.
Kulectiv منصـة مجتمعية للصحفيني 
فقط تركز عـىل تبادل املعلومات والنمو 
عـىل  الصحفيـني  يسـاعد  والتعـاون. 
التواصل والتعاون، والوصول إىل املوارد، 

والعثور عىل معدات الصحافة. 
Truly Media هـي منصـة تعـاون عىل 
شـبكة اإلنرتنـت تـّم تطويرهـا لدعـم 
الصحفيـني والعاملـني يف مجال حقوق 
اإلنسـان يف املقـام األول للتحقـق مـن 
املحتوى الرقمي، عىل سـبيل املثال املواد 

يف الشبكات االجتماعية.  
قاعـدة بيانـات تحتـوي عـىل أكثر من 
١ مليـار ملـف موثـق ما بـني صفحات 
الصحـف  املجـالت،  الكتـب،  الويـب، 
والكثـري. ويمكنـك مـن الحصـول عىل 

مصادر موثقة عن أي موضوع. 
قاعـدة بيانـات تضـّم أفضـل املواقـع 
للمعلومات األكاديمية. تّم تصميمه من 
قبـل املعلمني واملهنيـني يف جميع أنحاء 
العالـم لتبادل الكثري مـن املصادر حول 

املواضيع البحثية املختلفة.
محرك بحث بالكلمات الرئيسية يمكنكم 
من تصفح العديـد من املواقع واملصادر 

املوثقة.
محرك بحث عن األدب العاملي والوصول 
إىل مجموعـة مختلفـة مـن النصـوص 

الكاملة للمقاالت واألطروحات.
قاعـدة البيانات والعثـور تحوي ماليني 
املـوارد الرقميـة والوصـول إىل املصادر 

املختلفة.
بحسـب  املصـادر  عـن  بحـث  محـرك 
املواضيـع املختلفـة مـن خـالل قاعدة 

املكتبة العامة عىل اإلنرتنت.
محركات البحث التي تمكنك من العثور 
عـىل مجموعـة واسـعة مـن املصـادر 

العلمية، خاصة يف مجال العلوم.
يوّفـر  مايكروسـوفت  بحـث  محـرك 
الوصول إىل أكثر من ٣٨ مليون منشـور 
مثل الخرائط أو الرسوم البيانية والعديد 

من الكتب للمؤلفني.
محـرك بحث أكثـر من رائع يسـمح لك 
بالحصول عـىل مجموعـة مختلفة من 

البيانات الواقعية.
محـرك بحـث عـن الروابـط املختلفـة 
ويقـوم باإلجابة عىل األسـئلة املختلفة 

والعديد من التقارير.
جوجل يتيح ملستخدمي اإلنرتنت البحث 

عن ماليني الكتب يف شتى املجاالت. 
محـرك بحـث يمنحـك مجموعـة مـن 
النتائـج املختلفـة مـن جوجـل، ياهو، 
بنـج والفئات املختلفة أيضاً من مواقع، 

صور، فيديوهات، كتب.
محـرك بحث يضـّم نتائج مـن جوجل، 

ياهو، بنج.
محـرك بحث يعرض لـك أفضل املصادر 

عىل شبكة اإلنرتنت.
مكتبـة تضـّم ماليني املصـادر املختلفة 
من كتب، صـور تاريخيـة ومجموعات 

رقمية.
البحـث عـن الوثائق يمكنكـم الحصول 
عـىل أفضـل الوثائق من ٢٠٠ مؤسسـة 

تطرح مصادرها عىل املوقع.
قاعـدة بيانات تمكنكـم من الوصول إىل 
التاريخية والبحوث واملعلومات  الوثائق 

الحكومية.
الوثائـق  بهـا ماليـني  بيانـات  قاعـدة 

واملطبوعات اإللكرتونية.
قاعدة بيانات تضّم ماليني الوثائق.

محـرك بحـث يمكنكم مـن العثور عىل 
أبحاث الفضاء ووثائق البعثات.

محـرك بحـث يمكنكم مـن العثور عىل 
الوثائق حول خدمات الزراعة.

محرك البحث عـن املعلومات والبحوث، 
يبحث يف أكثر من ٧,٤ مليون سجل.

محرك بحث يستكشـف املواد املطبوعة، 
املجموعـات الرقميـة، يضـم ثـروة من 

املصادر املوثوقة.
قاعدة بيانـات مركزية تجمع مجموعة 
مـن الكتـب عن حقائـق العالـم وتقدم 
املعلومات املرجعية الرئيسـية يف جميع 

أنحاء العالم.
هـذا املوقع يسـاعدك عـىل الوصول إىل 
قواعد بيانات حـول الهيئات الترشيعية 

يف مناطق عدة.
دليـل مفتـوح للبحـث عـن املعلومـات 
البحثية واألكاديمية املختلفة والوصول 

إىل املصادر املوثوقة ذات الفائدة.
كتالوج للبحـث يف املطبوعات التاريخية 

والروابط املبارشة.
مكتبـة تضـّم ماليـني أقـراص الفيديو 
املقاالت  املدمجـة،  الرقميـة، األقـراص 

املعروضة بفهرس عاملي.
أدوات البحـث عـن ماليـني الكتب حول 

العالم.
أداة بحثيـة شـاملة تضـم ٤١٠ مليون 
قطعـة علمية بما فيها املجالت، املناهج 
التعليميـة، بـراءات اإلخـرتاع، املواقـع 

التعليمية، وأكثر من ذلك.
يحتـوي املوقع عـىل املصـادر والبحوث 
البحثيـة  املـواد  واختيـار  واملقـاالت 

واملوضوعات املختلفة.
محـرك بحث عن علـوم الحياة املختلفة 
واألدوات  الربوتوكـوالت  وتقديـم 

واكتشاف املزيد من املصادر املفيدة.
املجـالت  باكتشـافه  املوقـع  يتميـز 

والتقارير واألبحاث واملنشورات. 
املحرك متخصص يف البحث عن املصادر 
املختلفـة وبـراءات اإلخـرتاع والوثائـق 

القانونية.
املوقع يحتوي عىل مجموعة متنوعة من 
املجالت العلميـة واملعلومات املختلفة يف 

مجاالت العلوم واإلدارة والبيئة.
يسـاعدك املحرك يف الحصـول عىل أكثر 
مـن ٤٠٠٠ دوريـة إلكرتونيـة مجاناً يف 

املجاالت البحثية والعلوم اإلنسانية.
مجموعة مـن املواقع للبحـث يف املجال 

التاريخي.
يمكنـك املوقـع مـن البحـث بالكلمات 
الرئيسـية ويحتوي عىل مجموعة كبرية 
من الخرائط وأكثر من ٣٠,٠٠٠ صورة.

محـرك بحـث يف السـجالت العسـكرية 
التاريخيـة األصليـة ومشـاهدة النصب 

التذكارية.
أرشـيف التسـجيالت التاريخية الهامة 

والفيديوهات التعليمية السياسية.
يعـد املوقع مجموعـة رقميـة تاريخية 

واملصادر األولية الضخمة.  
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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رسعـان ما يقع القـارئ يف احداث رواية 
(العبور االخري) ليكون مؤخذا ومتفاعال 
مع الصعوبـات وتصاعد وترية الخطورة 
للبطل (تاجر املاس) وهو يحقق (العبور 
االخـري) من أفريقيـا (انغـوال) اىل اوربا 
(بلجيـكا) حامـال يف دابـره قطعة أملاس 
اشـرتاها بسـعر زهيد وهي تمثـل ثروة 

عظيمة!
روايـة (العبور األخـري) للروائي إبراهيم 
القرييش من اصـدار دار الرسد للطباعة 
والنـرش والتوزيع سـنة االصـدار2021 
وتقع يف 265 صفحة مـن القطع الكبري 
هي مـن الروايـات التـي فيها مشـاهد 
تحريضية تدعـو اىل املغامـرة واملقامرة 
واملجازفـة، والتحريـض بشـكل روائـي 
يركـز عىل الحقيقـة الجماليـة لالحداث 
وهي تجعل القارئ جاهزا إلثارة االسئلة 
وبالتايل البحث عن االجابات وسط حاالت 
مـن الرتقـب والحيطـة والحـذر إلنجاح 
مهمـة البطـل يف العبـور مـن التفتيش 
وايصـال املاسـة التي حصـل عليها من 
بلـد افريقـي اىل بلجيكا التـي يقيم فيها 
لجأ هاربا من عراق صدام حسني ليكون 
تاجـر مجوهـرات يف بروكسـل.. الزمان 
واالمكنة يف الروايـة متنوعة وهي تخلق 
بؤرا تجريبية للسارد العالم بكل يشء“يف 
لوانـدا، ”بعيـد الظهـر، إنشـغل الـزوج 
برتتيـب أغراضه الشـخصية وتصفيفها 
داخل حقيبة سـفره، خمن إنها ستكون 
آخر سـفرة عمل له اىل أنغوال، لقد قطف 
الصرب وظفر النرص: املاسة نادرة أربعني 
قرياطا فاصلة واحـد زهرية حادة اللون 

بنفسجية داكنة“ص7.
طبيعـة الحـدث يف الروايـة قـادرة عـىل 
االستجابة ومتماشـيا مع معالم الحياة 
الحديثة، وقد اسـتطاع الروائي تجسـيد 
التـي  واالحاسـيس  الحركـي  الشـعور 
تحاكي الكائن البرشي ، يسحرنا الروائي 
بتداخل الرسد مع التداعيات والحوار مع 
النفس ”من الصعب احيانا عىل متواضع 
الخربة أو قليلها يف هذا املجال أن يكتشف 
أنها املاسة الزهرية نادرة.. هذا ما حصل 
مع اإلفريقي، وهكذا إنترص تراكم الخربة 
وبنـاء املعرفة وتمكن تاجـر األملاس من 
رشائهـا بسـعر رخيـص نوعا مـا.. هل 
رسقتهـا؟- هنـا تداخل الـرسد وتعددت 

اصواتـه – هـل يبيـح يل فـارق املعرفة، 
اخالقيا، من رشائها بهذا الثمن البخس؟ 
هكـذا عودة اىل السـارد- ظـل يفكر مع 
نفسـه بفعل طرقات ضمـري وهو ينظر 
إىل األفـق البعيد من النافـذة.. قطعا ال- 
عودة اىل التاجر- لقد إشـرتيتها بالسعر 
الـذي طلبه صاحبهـا ونقدتـه ثمنها يف 
الحـال، ثم أنـي عاهدت اللـه ونفيس إن 
وصقلهـا  توصيلهـا  وأتممـت  نجحـت 
وبيعها سأشرتي بيتا وسيارة لصاحبها 
وسـأبني مدرسة ومستشـفى متكامال 
يف القرية النائية حيث وجدت، وسـأدفع 
لـكل فقـراء القرية تلك شـيئا مـن املال 
عىل االقل تلـك الرضيبـة األخالقية التي 
يسـتحثني ضمريي ألنني حققت أرباحا 
طائلـة من رأس مـال قليل جـدا“ص9. 
وتتصاعـد الدراما الرسديـة لهذا الحدث 
او العبـور ليـرسد لنا كل مخـاوف تاجر 
االملاس وبمن يسـتعني للعبور االمن من 
تفتيش املطار(النسـاء كثـريات الثرثرة، 
مـن  التخلـص  اسـتطيع  لـن  فعندهـا 
سـيطرة وجشـع إبنة الرئيـس) يف دولة 
افريقية تشـتهر بالفسـاد وطمـع ابنة 
الرئيـس باقتناء كل املجوهرات وبشـكل 
خاص االملاس ”يف إفريقيا يتمتع الرئيس 
واإلمتيـازات  الثـروات  بـكل  وعائلتـه 
واملشـاريع ويحصدون األرباح بسهولة، 
ويأتـي بعدهـم الجنـراالت ..فيمـا يأتي 

بعدهم رؤساء القبائل“ص11.
وسـط هذه الحرية يقرر تاجر االملاس ان 
(يخبئها يف دبره) ويعتمد عىل مسـاعده 
، فهو (بمثابـة ابني) ”اتفقنا عىل غمزة 
يف العني اليرسى كإشارة لساعة الصفر.. 

اخربه أن يسـكب الخمر عىل بعض ثيابه 
ويغسل به وجهه قبيل أن يدخل املطار.. 
الفكرة هـي إنه عندما تصبح عنيفا جدا 
بداخل املطار عند سـاعة البدء أن توحي 
بأنك قد رشبت حـد الثمالة وال تعرف ما 

تعمل“ص15 .
صـور لنـا الروائـي إبراهيـم القريـيش 
يف  االنسـان  ترافـق  التـي  االنطباعـات 
حاالت الخطر وشـعور االمـل بالثراء او 
االنتكاسة وخسارة كل االشياء، مشاهد 
ممتعة سـوف ال نتطـرق اليها - حتى ال 
نحـرق املفاجآت عند القـارئ- وما نتج 
عنها يف تفتيش مطار انغوال، ويف مطبات 
هوائية كادت تسقط الطائرة، مع تفجري 
ارهابي يف حمام الطائرة.. وهي يف الرواية 

من اروع املقاطع املؤثرة .
بتلـك  القريـيش  ابراهيـم  فاجأنـا  لقـد 
االحـداث واملواقـف ليس كروائـي ماهر 
بل سيناريسـت متمكن يف رسم املشاهد 
وتقطيعهـا واالنتقـال بالزمـان واملكان 

والتعبري بالوصف.
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اختيـار الروائـي“ إبراهيـم القريـيش ” 
عنوانا لروايتـه (العبور األخـري) ليكون 
مدخـال سـهال لتفاعـل القراء مـع املتن 
وهـو عنـوان يحمـل عنـارص التأويـل، 
إذا مـا عرفنـا بـأن النصـف الثانـي من 
الرواية يكون لكلمة (العبور) عدة معاٍن 
ومفاهيم معكوسـة، فهناك مثال حينما 
يقـرر التاجـر ان يعيـد املاسـة اىل اهلها 
يف افريقيـا يسـتخدم مصطلـح ”العبور 
املعاكس ”. أما زوجته التي يبدع الروائي 

يف تجسـيد شـخصيتها املركبـة (الطيبة 
والرشيرة) يف نفس الوقت فهي تستخدم 
مصطلـح (رضيبـة العبـور) او (العبور 
اىل الضفـة االخـرى)، ويأتي مـع النص 
املـوازي للعنـوان الغالف تصميـم املبدع 
فالح العيساوي، فقد وضع طفال افريقيا 
يبكـي عاريا داخـل اناء مـاء كبري تحته 
قطعـة املـاس كدليل عـىل االرض الغنية 
باملعادن وفقر ومجاعة وجهل االفارقة. 
أمـا اإلهداء كعنرص ثالـث للنص املوازي 
فقد جاء عىل صيغة احتجاج (تلك قبلتي 
إىل أرامل العراق وأيتامهن، تلك دمعتي إىل 
إفريقيـا وأيتامهم، تلـك رصختي لعدالة 
إجتماعيـة ما وجـدت ال يف العراق وال يف 

إفريقيا...!!.
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جمع الروائي يف هذه الرواية القيمة الفنية 
الجماليـة يف الرسد مـع القيـم واملبادئ 
االخالقية، وجاء الخيال اقوى من الواقع، 
والنظريـات  التعقيـد  الـرسد  يف  فنـرى 
العلمية الطبية والنفسية عىل االخص يف 
الجزء االخري من الرواية والتي يرقد فيها 
التاجر باملشـفى للعالج من التلوث الذي 
اصاب الجزء االسـفل من جسده بسبب 
اخفاء املاسة يف مؤخرته! وجعل الشفاء 
ال يكون إال بتقوية املناعة وهذا ال يحدث 
إال بإرضـاء الضمـري واالخري ال يرىض إال 
بإعادة املاسـة اىل اهلها يف انغوال!. أما يف 
حالة تغليب الطمـوح او الطمع واهمال 
الضمري تضعـف املناعة وينتكس التاجر 
املريـض ويذهـب يف غيبوبـة وقد يصاب 
بالرسطان ويموت ” أعد الحبة – قال له 
الربوفسـور املعالج- اعد الحبة هو اسم 
الخطة للتجربـة النفسـية العملية التي 
أنـا اآلن بصدد القيام بهـا، قالها ملريضه 
التاجـر، فإنفجـر التاجـر عندهـا بردة 
فعل غريبة ومتناقضة، مرة يفرح ومرة 
يغضب، ومرة يهدأ...نعم صديقي العزيز 
التجربـة النفسـية العمليـة هـي ”أعـد 
الحبـة“ وهـي فعـال تحاكي قـرارا منك 
بإعـادة حبة املـاس اىل موطنهـا األصيل 
وسـنحتاج لسـتة أسـابيع لدراسة هذه 
الخطة، وهي ببساطة اسبوع أ واسبوع 
بـ“ص344“ ويطلق عىل االسـبوع االول 
(اسـبوع الضمـري) وهو قناعـة التاجر 
اىل موطنهـا ويحصـل  املاسـة  بإعـادة 
عىل تحسـن بالصحة وارتفاع منسـوب 
املعنويات وقوة املناعة ألن (ما من عضو 
يف الجسـد يريـح القلب مثـل الضمري)- 

هي مزاوجة الطب الفيزيولوجي بالطب 
النفـيس- وعندما يسـرتد التاجر صحته 
(الجنسـية)  الرجوليـة  قوتـه  وحتـى 
ليمارس الحب مع زوجته يف املستشـفى 
ويغازل الطبيبة الشـقراء يحدث التاجر 
نفسـه قائال ”أو يعقل أن مجرد التفكري 
بإرجاع الحبة إىل إفريقيا قد يريح الضمري 
لهـذا الحد، والضمري بـدوره يريح القلب 
والعقـل، وبالتـايل يريح هذيـن الىخرين 

الجسد برمته“ص364.

ÚÌaÎã€a@¿@Òcãæa
جميع الشـخصيات ال يضع لها الروائي 
الزوجـة  املسـاعد-  (التاجـر –  اسـماء 
واالبـن- البنـت- الربفيسـور- الطبيبـة 
الشـقراء) قد يكون ظهور املرأة بشـكل 
متنـوع بالروايـة اعطى متعـة اضافية، 
ففي انغـوال هنـاك ضابطة االمـن التي 
اطلق عليهـا التاجر (اللبـوة اإلفريقية) 
وتظهر بشـكل مفاجـئ يف نهاية الرواية 
الخرييـة  العطـاء  كموظفـة يف رشكـة 
لصاحبها تاجـر املاس! وهنـاك الزوجة 
الجميلة التي ال توافق عىل اعادة املاسـة 
اىل افريقيـا ألنهـا تحب الثـراء ومباهج 
الحياة وهي متناقضة تبدو احيانا فيضا 
من الحنان والحب لزوجها وبنفس الوقت 
تتمنـى الحصـول عىل املاسـة حتى عىل 

حساب موت زوجها وتعاسة عائلتها!.

áflbö@›öbœ
اقيم عىل قاعـة متحف الفنان صالح 
حيثاتـي معرضا تشـكيليا ضم اكثر 
مـن اربعني فنـان بمختلـف االنتماء 
املدريس واالساليب التي تشكل هوية 
حيثانـي  صـالح  الفنـان   .. الفنـان 
يسـعى دائما لتطوير املتحف وجذب 
املتلقي للمتابعة واملشاهدة وهو بحد 
ذاته يعترب انجازا مهما اوال ملحافظة 
كربالء والبالد .. أضاف الفنان تسمية 
رائعة للمعرض تحت عنوان (غالريي 
واحد).. بداية موفقة ومهذبة ملعرض 

يجمع فناني العراق الرائعني.. 
ما بـني اللوحات يتتهي منـك اليأس  

ويبـدأ االمل ينبض مـن جديد لحراك 
فني آملني منه أن يستمر.. وما قدمه 
الفنانون كانت أعماال بمستوى يليق 
باملـكان تحديداً كمتحـف أوالً وبداية 
جديدة ملـرشوع قادم ربمـا يقدم لنا 
أعماالً أخرى مما يزيد املتلقي اطالعاً 
وثقافة فنية نحتاجهـا يف هذه االيام 

..
اللوحـات كانت بمثابـة ركيزة واعية 
قدمها الفنانون من خالل طروحاتهم 
وأسـاليبهم ..يف أكثـر االعمـال كانت 
هنـاك همـوم مزجـت بـني الواقـع 
وتمظهـرات  محمـوالت   .. والحلـم 
شـاركها  عامـة  مواضيـع  احتـوت 

الفنان بالخط واللون واالشـكال ..
نحتـاج دائما اىل بنـاء مخيلة املتلقي 
ملواجهة اللوحة املشـفرة .. واالخرية 
تحتـاج اىل تأمل كبري من قبل املتلقي 
ربما يتساءل عن مكنوناتها  ثم يأتي 

دور الفنان لطرح األجوبة...
يف املتحـف .. كان الحضـور مكثفـا 
زاد املتلقـني عالقات جديدة ومعرفية 
وتنـوع  الختـالف  كثيـف  واطـالع 

الثقافات حتى عىل صعيد الفرد ..  
شـارك الكثـري مـن فنانـني العـراق 
املحرتفـني واسـاتذة كليـات فنون .. 
من البرصة وبابـل وبغداد والديوانية 
اضافة اىل فنانـي كربالء الذين قدموا  

أعمـاالً مهمة .. كانـت هناك لقاءات 
العالقـات  لتعضيـد  الفنانـني  بـني 
الثقافية والتعريف عن شـخصياتهم 

الفنية .. 
اما االسـاليب لالعمال الفنية .. كانت 
انتمـاءات مختلفـة بـني الواقعية  و 
التجريديـة والتعبرييـة  والرسياليـة 
وكثري مـن االنتماءات ما بعد الحداثة 
لتغـري مسـار الفنـان نحـو التجديد 

ليكون اكثر حرية .. 
كان جهـد كبـري مـن الفنـان صالح 
الفنيـة  الجملـة  لإلعـادة  حيثانـي 

املنفرطة وصياغة قالدة الجمال 
متحف يستحق املشاهدة واملتابعة.

ÔrÌá®a@ÜbË„
شـهد العالـم العربـي محـاوالت مبكرة 
يف ظهور فـن الكاريكاتري السـيايس مع 
نهايات القرن التاسـع عـرش، خصوًصا 
يف مـرص عـىل يـد الصحفـي واملرسحي 
املرصي يعقوب صنّوع الذي أنشأ جريدة 
«أبـو نّضارة» التي ُتعـد من أوىل الصحف 
التي احتوت رسوم الكاريكاتري السيايس 
الذي ينتقد االحتالل اإلنجليزي، والسلطة 
وقتهـا املتمّثلـة يف الخديـوي إسـماعيل 
وابنـه الخديوي توفيق. اعتـرب الكثريون 
مرص من أوىل الـدول العربية التي عرفت 

بثراء عاملها الصحفي والسيايس. 
وبعـد إعالن امللكية يف مـرص عىل يد امللك 
فـؤاد األول، خلفه ابنـه امللك فاروق الذي 
اسـتخدم الكاريكاتري السيايس يف حملته 
الكـربى ضد منافسـه العتيـد مصطفى 
النحاس باشـا، زعيـم حـزب الوفد عام 
1944 بواسطة رّسام الكاريكاتري املرصي 
الكبـري محمـد رخـا بمعاونـة الصحفي 
مصطفى أمني، يف تحـول مفاجئ بعدما 
ُسـجن «رخا» عام 1933 بتهمة رسـوم 
مسيئة للملك فاروق طبًقا ملا رواه الكاتب 
والصحفي السـوري «غسـان اإلمام» يف 
مقاالته عن الكاريكاتري العربي يف جريدة 
الـرشق األوسـط، وقـد شـهدت بعدهـا 
حركة الكاريكاتري النقدي يف مرص هدوًءا 
إجبارًيا أثناء حكم الرئيسـني جمال عبد 

النارص وأنور السادات.
 كلمـا جـاء ذكـر الكاريكاتري السـيايس 
العربـي قفـز إىل األذهان اسـم الرسـام 
الفلسـطيني الشـهري ناجي العـيل الذي 
 1987 اغتيـل برصـاص مجهـول عـام 
يف لنـدن بعـد حيـاٍة لـم تكـن بالطويلة، 
ولكنهـا كانـت مزدهـرة صاخبـة مليئة 
بالنقد الالذع والتعبـريات الصادقة حيال 
القضية الفلسـطينية، عندما رسم أشهر 

شـخصية كاريكاترييـة عربّيـة «الطفل 
حنظلـة» الـذي كان بمثابـة نبـض حي 
يذكر به «العـيل» العالم بقضيته وقضية 
إىل  بعودتهـم  الحاملـني  الفلسـطينيني 
وطنهـم املُحتـل، وناقًدا يف الوقت نفسـه 
لألنظمة العربية التي تمارس القمع عىل 
شعوبها وتتناىس قضيتها الكربى، ولكن 
األمـور لم ترس كما تمّنى العيل؛ بل كانت 
رسوماته تلك التي ناضل بها هي نفسها 
سـبب انتهـاء حياته بشـكل مأسـاوي, 
رسام الكاريكاتري السيايس السوري عيل 
فرزات اشتهر بأعماله الساخرة وانتقاده 
لألوضـاع يف سـوريا لفرتة كبـرية، وكان 
أحد أهم مؤسـيس الصحف املسـتقلّة يف 
سـوريا عام 2001، والتي عرفت باسـم 
«الدومـري» وحصد عدة جوائز صحفية، 
أهمها الجائـزة األوىل يف مهرجان صوفيا 
الـدويل يف بلغاريا (1987)، وجائزة األمري 
وجائـزة   ،(2003) الهولنديـة  كالوس 
«سـاخاروف» لحرية الفكـر عام 2011 
بعد تعرضه لالعتـداء وكرس أصابع يديه 
يف أغسـطس «آب» من العام نفسه، أثناء 
عودته مـن مقر عمله بواسـطة ملثمني 
اتهمهـم فرزات باالنتمـاء إىل قوات األمن 

التابعـة النظـام السـوري نتيجـة نقده 
للنظام,كمـا تزخـر الصحـف العراقيـة 
يوميا برسـوم كاريكاتريية ناقدة للواقع 
العراقي الراهن بأزماته املختلفة. وينتقد 
الفسـاد  ملفـات  الكاريكاتـري  رسـامو 
وتردي األوضاع األمنية يف رسـوم أوصلت 
البعـض منهم إىل قاعـات املحاكم. وتعج 
أروقـة املحاكم العراقيـة بقضايا النرش، 
وبالرغـم من أن أحكاما قاطعة لم تصدر 
بعد، إال أن تبني السياسـيني لقضايا ضد 
عدد من رسـامي الكاريكاتـري، ال يخفي 
وراءه رغبة بتكميم األفواه وحجب األقالم 
كاريكاتـري  رسـام  البعـض--  بحسـب 
خضري الحمريي لـ“سكاي نيوز عربية“ 
إنه ”كمـا ورثنا مـوروث كاركتريي جيد 
ورثنا نفور سـيايس من النقد واطمئنان 
لحـاالت املديح، والكاريكاتري الحقيقي ال 
يجيد املديح عىل اإلطـالق, وتعود بداياته 
يف العـراق إىل عرشينيـات القـرن املايض 
متأثـرا بالصحافة الرتكيـة، لكنه ما لبث 
أن تطـور مـع ظهور املجـالت والصحف 
واألربعينيـات،  الثالثينيـات  يف  الهزليـة 
واشـتهر الفنـان ”غـازي“ كأول رسـام 
يؤسس ملالمح كاريكاتري عراقي نضج يف 

الستينيات، وشهدت السبعينيات عرصه 
الذهبي مع األسـماء التي ما زالت إىل اآلن 
تحتل واجهة الصحـف واملجالت ومواقع 
اإلنرتنت، هناك أسـاليب لفن الكاريكاتري 
يف العراق وليس مدرسـة، ولكل أسـلوب 
ثمـة ما يمّيزه، فبعض الرسـامني يعتمد 
الكاريكاترييـة“  ”الواقعـة  رشح  عـىل 
لتقريبهـا إىل املشـاهد، وبعضهم يكتفي 
بجملـة واحـدة،، نجد أن األكثـر حضوراً 
يف النـرش هـم الفنانـون عـيل املنـدالوي 
وخضري الحمريي، وبسـام فـرج، ورائد 
نـوري، وعـادل صربي، وعامـر الجازي، 
وسـلمان عبد، ومنصـور البكري، هؤالء 
ال ينتمـي اىل أي مـن الفـرق السياسـية 
شـعبهم  إىل  ينتمـون  بـل  املتخاصمـة، 
العراقـي، وأن كالً منهـم يشـكل وحـده 
صوتـاً وحزباً وتياراً وكتلة مرتاصة ترفع 
لـواء الشـفافية، وترتافـع عـن حقـوق 
الشـعب املغلوب عىل أمره، وعن تطلعاته 
بكل مـا يسـتطيع بسـالح الكاريكاتري، 
الكاريكاتري السـيايس الذي ما زال األكثر 
شيوعاً، إن لم يُكن عىل صفحات الجرائد 
واملجـالت الورقية املندثـرة، فعىل املواقع 
اإللكرتونية واملدونات وصفحات التواصل 
االجتماعـي الشـخصية ملاليـني األفراد. 
والكاريكاتـري السـيايس العربـي يتغذي 
مـن املصدر ذاتـه وينمو يف البيئـة ذاتها 
ويجـد آذاناً صاغية وقلوباً مرحبة تنتمي 
إىل القواعـد الشـعبية العريضة نفسـها. 
رسـام الكاريكاتري املرصي هاني شمس 
يؤكد نظرية االنتقام بالسـخرية. ويقول 
إن النـاس عادة يلجـؤون إىل الكاريكاتري 
السيايس كنوع من االنتقام من أشخاص 
ال يسـتطيعون التغلب عليهـم يف الواقع. 
ويضيـف ”ظل سـالح السـخرية سـالح 
املرصيني الدائم منذ القدم ملواجهة الظلم 
والقهـر وعدم القدرة عـىل الحصول عىل 

الحقوق املسلوبة.

áÓj»€a@fiaÏ„
” سـتندال ” روائي فرنيس اسمه الحقيقي ماري 
هنري بيل وهو واحد من أبرز الكتاب الفرنسيني 
يف القـرن التاسـع عـرش وقـد اتسـمت أعمالـه 
بالسـخرية ويف نفس الوقـت النقد الالذع ألعماق 

النفس البرشية .
روايـة ” األحمـر واألسـود ” هي رواية نفسـية 
تاريخيـة و يرمـز اللون األحمر فيهـا إىل الجيش 
واألسـود إىل ثـوب الرهبـان ، وتتنـاول الظروف 
االجتماعية يف فرنسـا خالل املرحلة من 1815 إىل 
1830، من خالل حياة شـخصية بطلها جوليان 
سوريل الذي يعيش رحلة البحث عن ذاته لالرتقاء 
اجتماعيـا داخل الهيـكل االجتماعـي الصارم يف 
فرنسـا بعد اضطرابات الثورة الفرنسـية وحكم 

نابليون بونابرت.
ملخص الرواية : كان جوليان شاب طموح ولكن 
ظروفه كانت قاسـية جوليان الذي نشأ يف الفئة 
الدنيـا للطبقـة الوسـطى، تميز بذاكـرة متقدة 
سـاعدته عىل حفـظ كل مـا قرأته أو شـاهدته 
عينـاه، إىل جانب طموحاته يف الوصول إىل مكانة 
رفيعة يف املجتمع وكان خياره األوحد يف مجتمعه 
الطبقي سـلك الرهبنة الذي يتيح له تلك الفرصة 
سيما بعد هزيمة جيش اإلمرباطور نابليون بطله 

املثايل خالل جميع مراحل العمل.
وخـالل دراسـته وتهيئته ليصبح قسـا، يعرض 
عليـه محافظ بلدة فريييه السـيد راندال تدريس 
ألبنائـه. يـرى جوليـان يف هـذا العمـل فرصتـه 

للدخول إىل أوساط الطبقة العليا 
وعىل الرغم من دراسة جوليان الدينية ، إال أنه لم 
يكن يهتم بالديـن ، وكانت قيمة الكتاب املقدس 
لديـه تتمثـل يف قيمتـه األدبيـة والتي يسـتطيع 
من خالل اسـتخدام مقاطع التينيـة من الكتاب 
ملجادلـة أبنـاء الطبقـة االجتماعيـة األعىل منه 

وإقناعهم بشخصيته .
وبـال تردد بـدأ جوليـان يعمل عىل إغـواء زوجة 
املحافـظ والتـي تكربه بعـرشة سـنوات، لتأكيد 

قناعاته تجاه نفسـه وشـعوره بأن هذا الواجب 
يحقـق له جـزءا من االرتقـاء ، وبعدمـا نجح يف 
مسـعاه وأصبـح االثنان عاشـقني، يشـيع عدو 
املحافظ السـيايس السـيد فالينور األقاويل حول 
غراميـات السـيدة رينـال مع املـدرس. ولتجنب 
الفضيحـة ينقل كاهن الكنيسـة الشـاب إىل دير 
بيزانسون. ويف الدير يستطيع جوليان أن يحظى 
بإعجـاب مديره جـريارد الذي يشـجعه ويدعمه 

ليكون كاهنا نظرا ملثابرته وتميزه عىل أقرانه.
ومـع تجـاوزه لزمالئه يف تحصيلـه يثري حفيظة 
القساوسـة والتالميـذ عىل حـد سـواء، وحينما 
يقدم املدير اسـتقالته نظرا لعزوفه عن مشاركة 
الكنيسة يف املؤامرات السياسية يدرك بأن جوليان 
سيفقد حمايته، وعليه يرشحه لصديقه املاركيز 

دومول ليكون سكرتريه الخاص.
يف السـنوات التي سـبقت ثورة يوليو عام 1830 
يعيـش جوليـان يف باريس كموظف لـدى عائلة 
دومـول ، وخـالل تلـك الفـرتة يـدرك جوليـان 
بشـكل جيل املادية والرياء اللذان يسـيطران عىل 
النخبة الباريسـية ، وأن الجـو املعادي للثورة لن 
يسـمح للرجال أصحاب الفكر والشعور الجمايل 
باملشـاركة يف الشـئون العامة ، فيخفـي أفكاره 

الثورية عنهم.
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بوجهي تجاعيٌد كأنََّي ذابُل

وجسمي بمرأى الناس و العني ناحُل
كياني كما تدرون مازال صامداً

يم قابُل و قلبي عىل ما فيه بالضَّ
ألّني وريُث الحزن ُمْذ كنُت يافعاً

و ها أنَّني بالَهمِّ ما ناء كاهُل

و حتى إذاما قيل من شاء يزدري

فما هّمني لو قال أو شان قائُل

يد لم أُلَو مرًّة مشيُت بكرب الصِّ

فلن ينحني وهللا يفَّ األوائُل

إذا أميش بني الناس أزهو بمشيتي

و حويل من النسوان تعلو الهالهُل

فمن مثيل بني الناس صبٌّ بعمرِه

تجاوز يف الستني إّال القالئُل
سموُت عىل اآلهات .. أضحُك باكياً

و أكتُم ما يف النَّفس رغماً أحاوُل

فما هّمني األنداد مهما تآمروا

و ما هّمني األعداء مهما تحاملوا

سأبقى كطود البيد تعلو مغاربي

و أشهق حتى الغيم كرباً أطاوُل

فلن أنحني للغري مهما تعاظموا

و اسجدوا لألطفال ملّا أقابُل

ألنَّهُم كاملاء طهراً .. نقاوًة

إذا عّكَر اآلباَء زيٌف مجامُل

هاُل شأني فأّنني وإْن جاهَل الجُّ

لهم مثلما يبدون يبدو التجاهُل
ومن شاء أْن يختاَر غريي مصاحباً

سيختاُر من يختار يفَّ التواصُل

ففي داخيل شيئان هيهات عنهما

بديٌل هما اإلكباُر و الِعزُّ ماثُل
فمن شاء أْن يعتزَّ باإلثِم عانتاً

فما أّنني بالحق و العدل مائُل

و من كان يف دنياه يسعى لكيدِه

فال غرو لو قد كاد بالسعي سافُل

سيمضون مثل الغيم والصحو قادٌم

فلم ينفِع األنهاَر بالفيض هاطُل

وإن الذي قد شاء يزجي و ينجيل

كما شاء من قد شاء ماشاء جاعُل
يؤرِّقني اإلحساس ما عشُت نادماً

و لوُم ذوي اإلحساس للمرء قاتُل
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االنسـان  عـىل  الضغوطـات  تؤّثـر 
تعيـق  انهـا  اذ  سـلبية  بطريقـة 
إىل  وتنقسـم  الحياتّيـة،  اهدافـه 
قسـمني رئيسـيني، همـا الضغوط 
الروتينّيـة كالعمل والتعليم  العادية 
الضغـوط  اىل  اضافـة  والعواطـف، 
غري العادية كالكـوارث واالعتداءات 

املختلفة.
يف هذا املوضوع سـنقّدم لكم سـبل 

طرق التعامل مع ضغوط الحياة.
-إيمـان اإلنسـان بما قّدر لـه، اذ ان 
القناعـة تعطـي النفـس البرشيـة 

األمان والطمأنينة.
-الحديث والفضفضـة عما يدور يف 
داخلـه ويرهقه، وهذا من شـانه ان 

يبعث الراحة يف االنسان.
-عندمـا تصـادف االنسـان ازمـات 
الحيـاة ومصاعبهـا، عليه ان يبحث 
عـن حـّل رسيـع ملشـكلته، وان ال 

يحرص تفكريه فقط يف املشكلة.
-تنفيـذ الحـّل عـىل الفـور، ألن هذا 
من شـأنه ان يريح الّنفس البرشّية، 
وإن لم يكن هو الحل املناسب، عليه 

القيام بالبحـث عـن طـرق أخـرى.
النتائـج  يـدرك  ان  االنسـان  -عـىل 
عـىل  الضغوطـات  لهـذه  السـلبية 

صحته، التي ربما تؤدي اىل مشـاكل 
صحّية عديدة.

-طلب املساعدة من اآلخرين يف حال 
مواجهـة أزمة كبـرية يصعب حلّها، 

كالّتوجه إىل املختصني يف هذه األمور، 
كما االستفادة من تجارب اآلخرين، 
ألن كل شـخص معـرض لكثري من 
املشاكل التي قد تعيق حياته، وتعمل 

عىل زيادة األثار السلبية.
ضغوطات الحياة عند املراهقني

-دعـم األهل: يشـّكل األهـل الداعم 
األسايس ألوالدهم املراهقني، لذا من 

املمكـن االطـالع عىل حيـاة املراهق 
للتعـرف عىل املشـاكل التي تصادف 

حياته اليومّية.
-االختيار املناسـب لألصدقاء: ويعّد 
هذا عامال اساسـيا يف حياة املراهق، 
وعليه ان يشارك يف نشاطات عديدة 
مـن شـأنها ان تزيـل عنـه وتـرية 
الضغوطات النفسـّية. اال انه ينصح 
بـرضورة تجّنب األنشـطة الخطرية 
التي تسبب مشـاكل سلبية قد نزيد 

من حّدة هذه الضغوطات.
سبل التخلص من الضغوطات

-التعامل مع املشكالت التي تصادفنا 
بشكل مرن بعيدا عن القلق والتوتر.
-ان ممارسـة التماريـن الرياضيـة 
تبعـد الطاقـة السـلبية عـن حيـاة 
علمّيـة  حقيقـة  وهـذه  االنسـان، 

نفسّية مهّمة.
-الحـرص عىل الرتفيه عـن النفس، 
وأخـذ فـرتات كافيـة مـن الراحـة 
اوالسـرتخاء، كمـا ايضا ممارسـة 
تمارين التأمل، والبعد عن األشخاص 

الذين يحملون الطاقة السلبية.
-اتبـاع عنـرص التخطيـط والتنظيم، 
واالبتعاد عـن مراكمة األعمال التي قد 

تسبب يف ارتفاع وترية الضغوط. 

إكليل الجبل نبات عطري، ُيعرف 
بــ ”روزمـاري“. تحمله  أيضـاً 
شجرية معمرة ودائمة الخرضة، 
تنمـو يف جنوب أوروبا عىل التالل 
للمنطقـة  الجافـة  الصخريـة 
الخاصة بالبحر األبيض املتوسط. 
وتعود نشأته إىل انكلرتا، وتحديداً 

إىل القرن الرابع عرش.
تتعـّدد الفوائـد الطبيـة إلكليـل 

الجبل، ولعّل أبرزها:
_ تنشيط الذاكرة عرب رائحته.

_ منع تقلّصات الدورة الشهرية.
_ مقاومة اإللتهاب.

_ طرد الغازات.
_ محاربـة اإلكتئـاب واملسـاعدة 

عىل االسرتخاء.
_ تنشيط الجهاز العصبي.

_ تقوية القلب.
_ إدرار البول.

_ تسكني ألم عرق النسا.
_ ويسـتعمل زيـت أكليـل الجبل 
كمرهم للروماتيزوم و“اإلكزيما“ 

والكدمات والجروح.
دراسات عاملية

1_ يشـري باحثـون أمريكيون إىل 
دور إكليل الجبل يف املساعدة عىل 
الطمث وتسـكني  الهضم وإدرار 
ألم الـدورة الشـهرية، باإلضافة 
األلـم  تسـكني  يف  فوائـده  إىل 
العضيل والعصبـي إلحتوائه عىل 
ـطة  مادة ”روزماريسـني“ املنشِّ

نة. واملسكِّ

2_ أقـرّت ”إدارة الغـذاء والـدواء 
األمريكية“ استعمال إكليل الجبل 
لعالج عرس الهضم ومنع الغازات 
الطعـام  امتصـاص  وتحسـني 
وإزالـة الحرقـة وتحسـني عمل 
الكبد والجهـاز الهضمي واملرارة 
واإلقـالل مـن تكويـن حصوات 
الـكىل واملثانة،  املرارة وحصوات 
عرب التقليل من إفـراز ”األنزيم“ 

املتصل بتكوين هذه الحصوات.
إكليـل  مـن  طبيعيـة  وصفـات 

الجبل
لتنشـيط الدورة الدموية: تضاف 
ملعقـة صغـرية مـن مسـحوق 
إكليـل الجبـل إىل كوب مـن املاء 
املغـيل، ُيحرك بامللعقـة، ويغّطى 
يصفـى  ثـم،  دقائـق.   10 ملـدة 
ويرشب بمعدل مرّتني يف اليوم يف 
الصباح الباكر وقبل تناول وجبة 

الفطور.
الروماتيـزوم  ألـم  للتخفيـف 
والرضـوض: يضـاف 50 غرامـاً 
مـن مسـحوق أوراق النبـات إىل 
نصف لرت مـن املاء املغيل، وينقع 
ملدة 10 دقائق، ثم يضاف إىل ماء 
حوض االستحمام للتخفيف من 

ألم املفاصل.
مقـدار  يغـىل  الشـعر:  للمعـان 
الجبـل.  إكليـل  مـن  غرامـاً   25
وحـني يـربد، يغسـل به الشـعر 
بعد ”الشـامبو“، ليضفـي بريقاً 

وملعاناً عليه.
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تتعرض الكثري من السيدات الحوامل للعديد 
من األعراض أثناء فرتة حملهن، فجسـمك 
(وطفلـك) يقومـان بمهمات رائعـة أثناء 
الحمل بدًءا من ما يحدث للرحم واملشـيمة 

وحتى ما يمكن أن يشعر به الطفل.
لذلـك تعريف عىل أغرب مـا يحدث ويتغري يف 

جسدك يف هذه الفرتة.
حجمـه  ضعـف   14 إىل  الرحـم  ينمـو   .1

األصيل
نعم، سيتمدد رحمك من حجم الكمثرى إىل 
حجم البطيخة وسـينزل إىل األسفل، الرحم 
يحمل ما بني 8 إىل 11 كيلوغراماً وما يقرب 
من كوبني ونصـف لرت ممتلئ، مثل املخاط 
والسـائل الـذي يحيـط بالجنـني لحمايـة 

الطفل يف الرحم.
2. يضـخ قلبـك كمية كبرية مـن الدم تزيد 

بنسبة 40 إىل 50 % عن املعتاد
تـزداد رضبات القلب مـن 10 إىل 20 مرة يف 
الدقيقة أكثر مما كانـت عليه من قبل هذا 
لتغذية الحبل الرسي واملشيمة، واالستعداد 
لـوالدة الطفـل، وهذا السـبب أنـك تتعبني 

برسعة.
3. يمكن أن يسمعك الطفل

بحلول األسـبوع الثامن عـرش من الحمل، 
تكون أذناه قد تطورتا بشـكل كامل، ومن 
املحتمل جًدا أن يسمع الطفل صوتك وحتى 
أنه سيسمع نباح الكلب، إذا كان لديك كلب 

يف البيـت، وعندمـا تغنـني لطفلـك، فهو يف 
الواقع يستمع إليك وقد يتعرف عىل األغاني 

بعد الوالدة عىل أنها تعمل لتهدئته.
4. تظهر عالمات الذكورة واألنوثة

حتى قبـل الـوالدة ، يبدأ الجهاز التناسـيل 
الصغري للطفل يف االستعداد بني األسبوعني 
20 و23، يبـدأ الصبـي بالفعـل يف إنتـاج 
الحيوانـات املنويـة يف ذلـك الوقـت، يكون 
مبيـض الفتـاة ورحمها مكتمـال التكوين 
بشـكل كامـل، مـع تزويدهـا بالبويضات 

مدى الحياة.
5. تقوم املشيمة بعمل أربعة أعضاء

ُيطلق عىل املشيمة اسـم ”شجرة الحياة“، 

فهذا العضو معقد الرتكيب، ويساعد الطفل 
عىل التخلص من الفضالت السيئة، وإمداد 
دمائـه بالكامـل وإطعامه، هـذه املهمات 

املتعددة، من فضائل خلق رب العاملني.
6. الطفل يتذوق وجباتك

صدقي أو ال تصدقي، بحلول األسـبوع 20 
من الحمـل، يكون الطفل قد طور حليمات 
التذوق لديه وتعلم بالفعل تفضيل األطعمة 
التـي تتناولينهـا يعتقد بعـض الخرباء أنه 
يمكنك تشـكيل رغبات التـذوق عن طفلك 
مـن خـالل تنـاول مجموعـة متنوعة من 

األطعمة (الصحية!) أثناء الحمل..
7. ينتج ثدياك حليباً كامل الدسم

إنـه أمر ال يحدث بعد الوالدة، بل بحلول 20 
أسبوعاً، ستفرزين أول حليب للطفل (سائل 
أصفر رقيق يسمى اللبأ) قد تالحظني وجود 
ترسيب خالل الثلث الثالث من الحمل قد ال 

تستطيع ضمادات الرضاعة إيقافه.
8. الطفل يصنع أنبوباً لرمي الفضالت

عندمـا تقرتبني مـن منتصف الحمـل، يبدأ 
الطفل يف إنتاج العقي، وهي املادة السوداء 
القطرانية التي سيطردها بعد الوالدة بفرتة 

وجيزة مللء حفاضه املتسخ األول
9. الطفل يستطيع رؤية الضوء

يف حـوايل األسـبوع 30 من الحمل تتشـكل 
القزحيـة بالكامـل، مـا يعنـي أن الطفـل 
يمكنه الرؤية وقد يتفاعل حتى مع الضوء، 
وإذا كنت تسـتلقني تحت أشـعة الشـمس 
املبـارشة، فقـد تالحظـني تحـرك الطفـل 

ملحاولة حماية عينيه.
10. الطفل يتدرب عىل البكاء ألول مرة

توقعـي مـا ستشـعرين عنـد سـماع تلك 
صـور  أن  اعلمـي  لكـن  األوىل؟  الرصخـة 
املوجـات فوق الصوتية أظهرت أن األطفال 
يبكـون ولهم تعبريات وجه أخرى يف الرحم 
و هـذا ال يعنـي أن الطفـل حزيـن والبكاء 
هـو يف الواقع مهارة مهمة يجب أن يتقنها 
الطفل ، ألنها سـتكون الطريقة األساسية 
للتواصـل معـك خالل تلك األسـابيع املثرية 

األوىل.

سـلوكيات طفلك هي رد فعل عىل 
أسـلوب تعاملِك معـه، بمعنى أن 
الطفـل يتـرصف تحـت تأثـري ما 
تفعلينه معه، فإذا كنِت ترغبني يف 
طفل مهذب يطيع أوامرك، خاصة 
عندمـا يتعلـق باألمـور الحتمية 
التي تصب يف مصلحة الطفل، مثل 
االهتمام بصحته ودراسـته أو ما 
يتعلق بأمانـه، عليِك التعامل معه 
بأسـلوب يدفعه للطاعة، وتجنب 
األسـاليب الخاطئـة التـي تدفعه 

للتمرد عليِك.
تابعـي القراءة وتعريف إىل األخطاء 
تدفـع  التـي  الشـائعة  الرتبويـة 

الطفل للتمرد.
1. الحديث بصيغة اختيارية

أوامـرك لطفلك،  عندما توجهـني 
خاصة يف األمـور الرضورية التي 
ال يمكـن التغافل عنهـا، يجب أن 
يكون حديثـك بصيغة األمر، حتى 
يـدرك طفلك أنـه ال بد مـن تنفيذ 

األمر، فصيغة الحديث االختيارية 
توحي للطفل بأن هنـاك إمكانية 

لعدم التنفيذ.
عـىل سـبيل املثـال، عندمـا يحني 
موعد نـوم طفلك، قويل له: ”يجب 

عليك غسيل أسنانك، قبل أن تذهب 
إىل الفراش“، هكذا يدرك طفلك أن 
غسيل أسنانه أمر حتمي ال بد من 

تنفيذه قبل النوم.
2. التحدث بنربة صوت حادة

قد يثـري طفلـك أعصابـك، ولكن 
عليِك التمسك بنربة صوت هادئة، 
فالنربة الحادة تشعر الطفل بأنِك 
غاضبـة، وبالتايل يشـعر بالتوتر، 
وبـدالً مـن أن يركز عـىل أوامرك، 

فإنـه يفكـر يف العواقـب التي قد 
ترتتب عىل غضبك.

لـذا عليـِك التحـيل بالهـدوء عنـد 
التحـدث إىل طفلـك، وتوضيح أنِك 
هادئـة وأنِك لسـِت غاضبة، ومع 

ذلك فإن عليه تنفيذ أوامرك.
3. عـدم وجـود عواقـب واضحة 

للتمرد
إذا اطمنئ طفلك إىل أن عدم تنفيذ 
أوامـرك لـن يقابلـه أي عقـاب، 
وفعـل  التمـرد  يفضـل  فسـوف 
مـا يجعله أكثـر راحة، لـذا عليِك 
سـوف  التـي  العواقـب  توضيـح 
يواجهها طفلك يف حال عدم تنفيذ 

األوامر.
ويف حـال تمرد طفلك، عليِك تنفيذ 
العقوبـة وعدم قبول املربرات، ألن 
الرصامـة يف تنفيـذ العقاب يجعل 
طفلـك يـدرك أن األمر جـاد، وأن 
التمـرد يقابلـه عقـاب، فاألفضل 

هو تنفيذ ما اتفقتما عليه.
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شـعرك هو رسُّ جمالـك واملتحّدث 
بحيويتـك. لكّن اختـالف الظروف 
الجويَّة، من رطوبة وأشعة شمس 
محرقـة ومـواّد مضافـة إىل املـاء 
لتعقيمـه، تفقده بريقـه وجماله 

وحيويته وملعانه.
نقدم لك سـيدتي خلطـة طبيعيَّة 
لتطويـل شـعرك والحفـاظ عـىل 
حيويتـه وملعانـه الطبيعي، وهي 
سـهلة، فيما مكّوناتها يف متناول 

اليد داخل املنزل.
إن كان لديك يف املطبخ حلوى جيل 
تاريـخ  أنَّ  والحظـت  الجيالتـني، 
إنتاجهـا قد شـارف عـىل نهايته، 
فال داعـي إىل أن تتخليص منه، بل 

استعمليها لشعرك.
املقادير:

ـ شامبو للشعر .
- مسـحوق جيل حسـب رغبتك يف 
النكهة، سواء أكان بنكهته فراولة 
أو الليمـون أو بـأّي نكهـة تحّبني 

رائحتها.
طريقة التحضري:

* قومـي بخلـط مسـحوق الجيل 
بالفراولـة مـع الشـامبو الخاّص 

بشعرك .
* اغسيل شعرك بالخليط .

* بعد ذلك، قومي بغسـل شـعرك 
لتنظيفـه،  العـادي  بالشـامبو 

وجّففيه جّيداً .
* ُينصح باستخدام زيوت طبيعيَّة 
لرتطيـب فـروة شـعرك بعـد كّل 

غسلة .

تشـكل الثآليـل اللحمية مصدر 
أن  ويمكـن  للكثرييـن،  إزعـاج 
تظهر عىل أي مـكان من الجلد، 
غـري أنهـا تكثـر عـىل القدمني 

مسببة اإلحراج لصاحبها.
وتعد الثآليل من األورام الحميدة 
التي يسببها نوع من الفريوسات 
يصيب الطبقـة العليا من الجلد 
ويمكـن أن ينو برسعة ليصل إىل 
الطبقـات العميقـة، وتحتاج يف 
بعض الحاالت إىل تداخل جراحي 

إلزالتها. 
العالجـات  بعـض  يـيل  وفيمـا 
الطبيعية التي يمكن االسـتعانة 
الثآليـل  مـن  للتخلـص  بهـا 

اللحمية:
يجـب  يشء  كل  وقبـل  أوالً   .1
تعزيـز جهـاز املناعـة، حيث أن 
الثآليـل بأنواعهـا تنتـج يف كثري 
مـن االحيـان عن الفريوسـات، 
وينصـح بتنـاول أوراق الزيتون 

وفيتامني يس والزنك والكركم.
2. حاول أن تمنع الثآليل اللحمية 
مـن االنتشـار، فبعـض أنواعها 
يمكن أن تنتقل من شخص آلخر 
بـل ويمكن أن تنتقـل من مكان 
آلخـر يف الجسـم، لذلـك ينصـح 
بغسـل األيدي وتعقيمها بشكل 

جيد بعد مالمسة الثآليل.

3. ضـع قطعـاً مـن األنانـاس 
الطبيعـي عـىل مـكان اإلصابة 
عدة مرات يف اليوم، حيث تساعد 
واالنزيمات  الطبيعية  األحماض 
التـي يحتوي عليهـا يف التخلص 

من الثآليل اللحمية.
الثـوم  مـن  القليـل  اخلـط   .4
الطـازج مـع املاء وضـع املزيج 
عـىل املنطقة املصابـة كل بضع 
ساعات إىل حني الشفاء الكامل.

زيـت  مـن  عجينـة  حـرض   .5
الخـروع مـع مسـحوق الخبيز 
وضعهـا عـىل املنطقـة املصابة 
طوال الليل، وكـرر هذه العملية 
بشـكل يومي إىل حـني التخلص 

من الثآليل.
6. اطحن بعض حبوب الفيتامني 
يس واخلطهـا مع املاء للحصول 

عىل عجينة سميكة، وضعها عىل 
الثآليـل، ويمكـن تحضري نفس 
الفيتامني  الوصفـة باسـتخدام 

إي.
7. بدالً من الفيتامني يس، يمكن 
االسـتعانة بحبـوب األسـبريين 
لتحضري عجينة بنفس الطريقة 
السابقة، وترتك طوال الليل عىل 

املنطقة املصابة.
8. يعـرف زيت شـجرة الشـاي 
مضـادة  خائـص  بامتالكـه 
باإلضافة  والبكترييـا،  للجراثيم 
إىل قدرتـه عىل عـالج العديد من 
مشاكل الجلد. يوضع الزيت عىل 
املصابة بشـكل مبارش  املنطقة 
ويغطـى بضمادة ويـرتك طوال 
الليل، وتكـرر هذه العملية لحني 

الشفاء.
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من املعروف أّن الكّبة من أشـهر أطباق 
املقبالت يف بالد الشام ويف العالم العربي، 
كما أنها صنف مرغوب جداً ومهّم عىل 
املائـدة، بفضـل مـا يمّيزها مـن طعٍم 

شهّي وتعّدٍديف طرق تحضريها.
وأنـواع الكّبةمتعـّددة، فمنهـا املقـّيل 
واملشـوّي، ومنها املصنوعة عىل شـكل 
قرص، أوممدودةيف الصينية، كما منها 
املصنوعة من اللحم، أو بالسبانخ وغري 

ذلك ...
النصائـح  أهـّم  إليـك سـيدتي  نقـدم 

للحصول عىل كّبة مثالية طعماً وشكالً، 
فطّبقيها لتضمني نتيجة مبهرة:

·  حرضي الكبة دائمـًا بالربغل الناعم 
ال الخشن

·  ال تقومـي بنقـع الربغـل يف املاء، بل 
اغسليه فقط، وصّفيه بمصفاة دقيقة. 
بذلك تضمنني عدم تشّقق حّبات الكبة 

أثناء القيل
· عند طحن الربغل، استخدمي اللحمة 
الهـربة الخاليـة من الدهـن، وأضيفي 
بصلة صغرية وملعقة صغرية من برش 

الليمون للحصول عىل عجينة مثالية
·  اطحنـي عجينة الكّبة بماكينة اللحم 
املفـروم، ثالث مرات، ثم اعجنيها بيدك 

لتتأكدي من أّن قوامها ال يلتصق
·  عند تشـكيل أقراص الكّبة، بلّيل يديك 
بالقليـل مـن املـاء حتى  يسـهل عليك 

تشكيلها وعدم التصاقها بيديك
·  لتضمنـي عـدم تشـقق الكبـة أثناء 
مـن  كبـرية  ملعقـة  اخلطـي  القـيل، 
النشـاءبقليل من املـاء، وادهني حّبات 

الكّبة قبل القيل.
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هنالـك  اإلنسـان  يفعلـه  مـا 
تفسـري من قبل علماء النفس: 
الحركة، اللون، الشـكل وحتى 
رنة الهاتف. نقدم لك التفسـري 
رنـة  عـىل  بنـاًء  لشـخصيتك 

هاتفك!
1. رنة الجوال العادية:

عنيد بعض اليشء
صاحب هذه الرنة إنسان عميل 
جداً.. لديه دوافع كثرية للحياة، 
ألقـرب  إال  بـأرساره  يبـوح  ال 
إليه.. مثقـف، منافس،  املربني 
بارع، كفؤ، وطموح.. يميل إىل 
الهدوء، يضع خططاً ملشاريعه، 
لكنـه عنيد بعـض اليشء، أمني 
وموثوق فيه.. له عالقات كثرية 
ومتعددة، ال يؤمـن بالحب من 
أول نظـرة.. وال يجـد الرشيـك 
بسـبب  بسـهولة  املناسـب 

عقالنيته الشديدة..
أهم عيوبه: 

أنهـا ال تعطي للقلب مسـاحة 
كبرية من حياتها.

2. النغمات الرومانسية، ورنات 
األغاني العاطفية: 

إنسـان  النغمة  صاحـب هـذه 
يعيـش حالـة حـب، عاطفي، 
رقيق القلب.. يميل إىل العالقات 
عـىل  يحافـظ  الرومانسـية، 
وقـع  إذا  اآلخريـن..  مشـاعر 
يف الحـب أرسف عـىل نفسـه، 
يضحي من أجل من يحب، يحب 

مساعدة ومساندة اآلخرين. 
أهم عيوبه : 

ال  النفسـية  جراحهـا  أن 
يف  ومـرتدد  بسـهولة،  تلتئـم 
وخصوصـاً  القـرارات  إتخـاذ 

املصريية...
3. النغمات الكوميدية: 

صاحب هذه النغمة إجتماعي، 
متفتـح ومقبـل عـىل الحياة.. 
محبـوب مـن الجميـع، يبهـر 
مـن حولـه.. يحـب أن يكـون 
مـع األصدقـاء بدال مـن البقاء 
وحيـداً.. عادة مـا يكون محط 
أنظـار مـن حولـه.. لـه نظرة 
فلسفية كوميدية لألمور، مبدع 

ذو خيال واسع..

أهم عيوبه: 
ترصفاتـه يغلب عليهـا التهور 

والترسع..
4. النغمـات املميـزة أو قليلـة 

االنتشار: 
يا قوية إنت!!

بنفسه،  إنسان مستقل ومعتز 
قائد بالفطرة، له آراؤه الخاصة، 
يرتك بصمة قوية لدى اآلخرين.. 
يبحـث يف عملـه وحياتـه عـن 
التميـز وليـس النجـاح فقط، 
يكـره الطرق املبـارشة.. يحب 
املغامـرة والتحديات، ال يخاف 
مواجهة األزمـات.. يصفه من 

ال يعرفه بالغــرور..
أهم عيوبه: 

بأخطائـه  اإلعـرتاف  عـدم 
بسهولة..

5. نغمة لكل شخص: 
صاحب هذا األسـلوب إنسـان 
صادق، يراعي حقوق اآلخرين، 
يحـب  التفكـري،  دائـم  ملـاح، 
النظام ويكره الفوىض، رسيع 
البديهـة، عنـده القـدرة عـىل 
واملعلومات  املهارات  استيعاب 
الجديدة برسعـة، التنوع يشء 
مهم يف حياتـه، معطاء ولديه 
شـخصية  ليقدمـه،  الكثـري 
تجـذب مـن حولهـا، يتفهـم 

مشـاعر من حوله..
أهم عيوبه: 

قـدر  بنفسـه  يهتـم  ال  أنـه 
دائـم  باآلخريـن،  اهتمامـه 
التفكـري وهـذا سـيحرمه من 

الراحة...
6. يغري النغمة باستمرار: 

انسـان ملـول بطبعـه، يحـب 
التغيـري، يكـره الروتني، يبحث 
عن كل مـا هو جديـد.. يعاني 
مـن الفراغ، وخصوصـاً الفراغ 
املشـاريع  يبـدأ  العاطفـي، 
الجديـدة قبـل إنهـاء القديمة، 
يحب املغامرة، يعشـق السفر، 
متقلـب املزاج، سـهل إرضاؤه، 
يغضب برسعه ويهدأ برسعة.. 
يميـل اىل التشـجيع وال يحـب 

النقد، يحب الحركة..
أهم عيوبه: 

اهتمامـه باملظهـر أكثـر مـن 
الجوهـر.. وهـذه مـا يجعلـه 

يخطئ كثرياً مع الناس..
7. مستخدمو خاصية الذبذبة: 
مسـؤول  متواضـع،  إنسـان 
ومخلـص، محـل ثقـة نظـراً 
يفـرض  األصيلـة،  لصفاتـه 
احرتامـه عىل اآلخرين.. أسـعد 
لحظـات حياته عندمـا يكون 
ال  أرستـه،  بأفـراد  محاطـاً 
يحب لفت األنظـار إليه.. لديه 
طاقات إبداعيـة كثرية، يراعي 
شعور اآلخرين، حساس جداً.. 
لديه قـدرة مميزة عـىل تهدئة 
مشـاكلهم..  وحـل  اآلخريـن 
وقـور،  متعـاون،  إنسـان 
محافظ، يعشق الهدوء، ويكره 

الضوضاء..
أهم عيوبه: 

تجـاه  املفرطـة  الحساسـية 
اآلخرين.

صــــورة و حــــدث
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www.alzawraapaper.com
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همسات وخواطر
-أعرتُف لَك اليوم .. أني ما ُعدُت أرى يف الوجود 
ُكله غريَُك .. أّني ال أسـمُع صوت يف دنياي غري 
صوُتَك .. أعرتف بأنه إن خريوني بني حياتي و 
بينك .. سـأختار أن أحيا .. ولكن بنبُضَك .. أن 

أحيا والقلُب قلُبَك.

-ال يمكنني إيقاف قلبي عن االشتياق إليك وال 
يمكنني منع قلبي من حبه إليك .. وال يمكنني 
ردع قلمي عن كتابة حروف اسـمك، فاعلم أنه 
لو فرقنا القدر!! ولو لم يكن بوسـعي أن أبقيك 
بجانبي إىل األبد!! ستبقى بقلبي إىل األبد أحبك.

غزل عراقي
ــوز والع ــره  فق ــه  چ ــط  غل ــه  احــن ــي  يعن
ــه وران ــض  يرك ــه  صفـــــــ ــه  ظلن ــل  مث
ــزان عاالح ــم  نره ــدر  قــــــ ــن  ميك ــو  ل
ــه عمان ــا  مـــــــ ــد  ح ــع  الدم ــه  وصاغن
ــر تبري ــاج  نحتـــــــ ــد  بع ــك  فضل ــن  وم
ــه  مهان ــوبـــــــة  محس ــه  الطيب ــش  لي
ــاك  ويــــــ ــر  انصي ــى  حت ــيف  س ــزم  نل
ــه مبكانــــــــ ــي  غاف ــورد  ال ــوف  ونع
ــيس واالحـــــاس ــاعر  املش ــه  ونلغي
ــه  اذان ــــــــــد  انس ــر  الضمي ــز  ف واذا 
ــل التماثي ــل  مثـــــــــ ــد  بع ــي  ومانحچ
ــانه  ابلس ــه  گلبـــــــــ ــر  البش ــون  ويخ

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

هنـاك بعض املواقف واألمـور الغريبة قد تحدث 
اليوم. حظك سعيد فال تكن قلقا.هل تود أن تذهب 
ملـكان لطيف وجميـل؟ إذن يمكنك القيـام بذلك عىل 
الفور. هل تتوقـع الحصول عىل ترقية أو عالوة اآلن؟ 

سيتحقق حلمك اليوم!

هـل عملت الفرتة املاضية عـىل زياردة دخلك 
الشهري؟ إذا كنت قمت بذلك بالفعل، ستندهش 
اليوم بالنتائج وسـتجني ثمار جهودك. تسـتطيع 
اليوم أن ترتاح بعض الوقت لكي تتخلص من الضغط 

الذي سيطر عىل أعصابك الفرتة املاضية.

ربما تحسـن اسـتغالل مواهبـك الفنية هذا 
اليـوم. لديـك رغبـة يف إعـادة تلويـن لوحاتـك 
القديمة لتضفي ملسة أنيقة عىل املنزل. الرسم ليس 
للتسلية فقط ولكنه قد يحسن من مزاجك بشكل عام 

ويحفزك عىل العمل خالل األيام املقبلة!

ربما تـزورك اليوم مجموعة مـن األصدقاء يف 
منزلـك. وربمـا تجد نفسـك اليوم محـط أنظار 
الجميع. ستسـتمع بالوقت الذي تقضيه مع هؤالء 
األصدقاء. ربما تسـتغل الوقت يف اللعب أو قراءة بعض 
الروايات. مهما كانت األنشـطة التـي تقوم بها معهم، 

بالتأكيد ستشعرون بالسعادة.

تسـتغل الوقـت اليـوم يف التفكـري يف بعـض 
املشـاريع التي بدأت فيها الفرتة املاضية ولكنك 
لـم تعـرف نتائجهـا بعد حتـى اآلن. لـم ال تتحدث 
مـع بعـض الزمـالء يف العمل لتسـتفيد مـن خرباتهم 
ومعلوماتهـم؟ ننصحك بأن تتأكد مـن معلوماتك قبل 

تغيري الخطط لكي ال تندم يف وقت ال ينفع الندم.

تنتابـك مشـاعر غريبـة تجـاه شـخص مـا 
بالتحديـد. تخطـط لاللتقاء بهذا الشـخص يف 
املسـاء باملطعـم املفضل لديـه. زيـارة معرض ما 
أو حضـور حفل ما مع هذا الشـخص قـد يكون أمرا 

ممتعا جدا وشيقا.

تركـز اليوم عىل بعـض النشـاطات الخاصة 
كالرسم أو الحياكة أو تصنيع املجوهرات أو أي 
عمل حريف آخر. هذا أمر جيد ألنك سـتكون سعيدا 
بما تصنع. ال تنس تخصيص وقت للراحة حتى تحمي 

نفسك من ألم العينني.

فقـدت األيـام املاضية ورقة أو كتابـا أو ملفا 
يتعلق بالعمل، واليوم ستعثر عليه بسهولة. هذا 
امللف ذو أهمية بالغة بالنسـبة لك فهو عىل األرجح 
يحتوي عىل معلومات تتعلق بمسـتقبلك املهني. ربما 

تقيض معظم يومك يف فحص هذا امللف من جديد.

تبـدو اليـوم يف حال أفضـل. ال تظـن أن الحبيب ال 
يالحـظ ذلـك. اذا كنت ترغـب يف النجـاح ويف تحقيق 
يشء ذي قيمـة، فحـان الوقت أن تتحالـف مع اآلخرين، 
قـد يكونـون أقربـاء أو أصدقاء أو زمـالء يف العمـل. ال تدع 
الفرصة تفوتك، فيجب عليك االنتفاع من هذه الفرصة وبذل 

املجهود.

تتذكـر اليـوم أحداث املـايض ولكنـك ربما ال 
تلقـي لها بـاال ألنهـا ال تتعلق بحـارضك اآلن، 
ولكن عليك أن تبحث عن السبب الذي جعلك تتذكر 
مثل هـذه األحداث. عندما تقـارن ماضيك بحارضك، 

ستجد أن حياتك قد تغريت تماما.

تشـعر أن العالـم مـن حولك غريب جـدا، فلم 
ال تفكـر يف التخطيـط لرحلـة ملكان مـا ؟ قمت 
بعملـك عىل أكمـل وجه الفـرتة املاضية وتسـتحق 
الرتفيـه واملتعة. إذا لم يكـن لديك وقت كاف اليوم، عىل 
األقل تواصل مع رشكة سـياحة أو قم بعمل بحث عىل 

اإلنرتنت للتعرف عىل املنطقة التي ستزورها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

والرومانسـية  بالحـب  املتعلقـة  األمـور  كل 
والـزواج تسـري عىل ما يـرام اليوم. تبـدو اليوم 
متعاونـا ومشـجعا ملن حولـك. يدور حـوار مثمر 
بينك وبني بعض األصدقاء. يجب عليك أن تفكر قبل أن 
تتكلم. كن حذرا من إسـاءة فهم بعض األفكار، وال تدع 

ألحد الحاقدين فرصة إلفساد هذا اليوم الجميل.

NNNÒ5«Î@Úó”
أحب عملك مقدار حبك للحياة

1845 – والية فلوريدا تعتمد كوالية رقم 27 يف 
الواليات املتحدة.

1857 – نشوب حرب األفيون الثانية: بريطانيا 
وفرنسا تبدءان الحرب عىل الصني.

1861 – ألكسـندر الثاني يف روسيا يوقع بيان 
تحرير العبيد.

1878 – انتهـاء الحـرب الروسـية العثمانية 
باسـتعادة بلغاريـا اسـتقاللها عـن الدولـة 

العثمانية وفقا ملعاهدة سان ستيفانو.
1924 – انتهـاء الخالفـة العثمانيـة رسـمًيا 
بإزاحـة الخليفة العثماني عبـد املجيد الثاني 
ونفيه هـو وجميع أفراد أرستـه وذلك عىل يد 

كمال أتاتورك.
1938 – اكتشاف النفط يف السعودية.

يف  بالصـوم  يبـدأ  غانـدي  مهاتمـا   –  1939
مومباي دفاًعا عن وحده واستقالل الهند.

1945 – نهاية معركة مانيال باسرتجاع مانيال 
عاصمة الفلبـني من اليابان وذلـك يف نهايات 

الحرب العاملية الثانية.
1956 – صدور قانون االنتخاب املرصي والذي 

منحت فيه املرأة حق االنتخاب ألول مرة.
2005 – افتتـاح مصىل يهـودي جديد جنوبي 
حائـط الـرباق لليهـود املحافظـني ليكـرس 

السيطرة عىل املسجد األقىص.

املسـلحة  للقـوات  األعـىل  املجلـس   –  2011
الحاكم يف مرص يقبل اسـتقالة رئيس الوزراء 
أحمد شـفيق، ويكلف عصام رشف بتشـكيل 

حكومة جديدة.
ملجلـيس  املشـرتكة  الجلسـة  عقـد   –  2012
الشـعب والشـورى يف مرص وذلك لبدأ اختيار 

اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
الصـور  وعلـوم  فنـون  أكاديميـة   -  2014
املتحركـة تمنـح جوائـز األوسـكار لفيلم 12 
عاًمـا مـن العبوديـة كأفضـل فيلـم، وماثيو 
ماكونهـي كأفضـل ممثـل، وكيت بالنشـيت 

كأفضل ممثلة.

-Ale  ألكسـندر غراهام بـل (باإلنجليزية:
ander Graham Bell)  (3 مـارس -1847 2 
أغسـطس 1922)، عالم مشـهور ومهندس 
ومخرتع ومبتكر اسـكتلندي املولد، ينسـب 
هاتـف  اخـرتاع  بـراءة  أول  تسـجيل  إليـه 
فعال وإنشـاء رشكـة التيليفـون والتلغراف 

األمريكية.
شـارك والـد وجد وأخ بل جميعهـم يف العمل 
يف مجال الحديث والفصاحـة وكانت والدته 
وزوجتـه من الصم، ما أثر عـىل عمل حياته 
تأثريا بالغا. وبحثه يف السمع والحديث دفعه 
إىل تجريب أجهزة سمعية، ما أدى إىل حصوله 
عـىل أول بـراءة أمريكية عن جهـاز الهاتف 

عام 1876. ولكنه اعترب الهاتف متدخال عىل 
عملـه الحقيقي كعالم ورفـض أن يكون له 

هاتفا يف مكتبه.
كانـت  األخـرى  االخرتاعـات  مـن  العديـد 
ملحوظـة يف حيـاة بـل، بمـا يف ذلـك عملـه 
الرائد يف مجـال االتصاالت البرصية والقارب 
املحلق (الهايدروفويل) وعلم الطريان. وعىل 
الرغـم من أنه لم يكن من مؤسـيس جمعية 
ناشـيونال جيوغرافيك، إال أنـه كان ذا تأثري 
كبري عىل املجلة، حيث أصبح ثاني رئيس لها 
حيـث خدم يف الفرتة من 7 يناير 1898 حتى 
1903. يوصف بل بأنه أحد أكثر الشخصيات 

تأثريا يف تاريخ البرشية.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
رأيس

1.وصـل درجـة عاليـة مـن 
 - الصناعـة  أو  األداء  حسـن 

نصف صابر - ثلثا جبل.
2.بمعنى طريق أو وسـيلة أو 
ألجل يشء ما - حالة اإلصابة 
بمكروب أو عفونة يف الجسم.
3.عكـس حلو - مطرب راحل 

صاحب اغنية بنات املكال.
4.عروس املصايف اللبنانية - 
– قريـة لبنانية وقعت ضحية 

غدر املحتل.
5.اسـم حـرف مـن حـروف 
اللغة – طاف يف املكان وبحث 

بنظره.
6.غري متزوج.

7.يضعون شـيئا مكان يشء 
آخر - متشابهات.

8.هـز وخـض - ثلثا سـيد - 
يقرأ لنفسه أو لآلخرين.

يشـبك   - وفائـض  9.كثـري 
األشياء ببعضها.

10.قريـة وقضـاء يف البقـاع 
اللبنانـي عنـد جبـل صنني - 

تشابهان - هجم.

أفقي
1.انصـت - صوتهـا مالئكي 

ولحنها رحباني.
2.شـاعر لبنانـي مهجري - 

فوق العني (معكوسة).
3.كلمة تسـتخدم لالسـهاب 
يف املعنـى - لقـب اجتماعـي 
انجليزي - زهر يذكر يف تحية 

الصباح.
4.حيوان بحـري يصنف من 
وحـدة   - املخلوقـات  أذكـى 

العملة اللبنانية.
5.متشابهان - حب.

6.مـا يئـس وما استسـلم - 
الجن - طرف.

7.سهل يف لبنان - يسحب.
8.مخيم فلسـطيني شهري يف 

لبنان.
9.اسم مؤنث بمعنى الخفيفة 
اللينـة الهادئة - مدينة أثرية 

يف البقاع اللبناني مهمة.
10.دولة عربية اصل اسـمها 
اللبـن لكثـرة  بمعنـى لـون 
الثلـوج يف جبالهـا - قرية يف 

قضاء املتن بجبل لبنان.

«ألكسندر غراهام بل» أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ البشرية

رنة هاتفك تكشف عن شخصيتك!

NNNÑÌäbn€a@Âfl@pbÓóÉí

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

كان هنـاك فتى يرتاد عىل رّسـام يعيش يف قرية صغرية جميلة بشـكل 
يومـي ليقدم لـه يـد املسـاعدة ألن الرّسـام كان يعيش وحيـداً يف تلك 

القرية.
املسـاعدة التـي يقدمهـا الفتى كانـت عبارة عـن جلب الطعـام واملاء 
والقيام باألعمال املنزلية، وكلما زار الفتى رّسـام القرية وجده منتصباً 
أمام اللوحة ويرسـم رسـومات بديعة ترسق األبصار من شدة سحرها 

واتقانها.
اعتاد الفتى قضاء السـاعات الطويلة وهو يراقب الرّسـام كيف يداعب 
اللوحـة بفرشـاة الرسـم...ويف أحد األيـام وبينمـا كان الفتـى يراقب 
الرّسـام كاملعتاد، انهار الرّسام ووقع عىل األرض من شدة التعب واأللم 

واالرهاق، هرع الفتى لنجدة الرّسام...
الفتى: قلت لك مراراً يا سيدي أن تريح نفسك من العمل لفرتة، فأنت ال 
تأخذ القسط الوافر من الراحة هذا إىل جانب إنجازك للكثري من اللوحات 

البديعة...فلماذا تعذب نفسك بالعمل كثرياً ؟
الرّسـام: (مبتسـماً وبعيون ذابلة) اليهم يا بني..أحـب أن أتقن العمل 

الذي أقوم به فالجمال يبقى واأللم يزول.
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فيليب  املخرج  وينهي  قليلة  أيام 
من  الثاني  الجزء  تصوير  أسمر 
مسلسل «للموت» الذي يعود ملوسم 
ومثرية.  جديدة  أحداث  يف  رمضان 
نمري  ليليان  املمثلة  أن  وعلم 
ستؤدي دور قائدة عصابة لتجارة 
إنها  املعلومات  وقالت  األطفال. 
غصن  بو  ماغي  املمثلة  ستواجه 
عملها  مالبسات  كشف  إطار  يف 
نمري  وكانت  األطفال،  تجارة  يف 
صفحتها  عىل  أيام  قبل  نرشت  قد 
الخاصة فيسبوك لقائها يف املسلسل 
أحمد  املخرضم  اللبناني  باملمثل 
محورياً  دوراً  يؤدي  الذي  الزين، 
الجار  مثال  وكان   ،«١ «للموت  يف 
وبائع الخضار الشهم مع محيطه 
بجارته  متقدمة  سن  يف  ويتزوج 
املمثلة رندة كعدي. وذكر أن املخرج 

فيليب أسمر يعمل بطريقة متأنية 
وتنفيذها  املشاهد  رسم  يف  جداً 
وتمايش  جداً  مقنعة  بطريقة 
سياق األحداث، خصوصاً يف مجال 
املسلسل؛  عىل  املستجدة  األحداث 
ومنها بالطبع دخول املمثلة ليليان 
وقصتها  العمل  فريق  عىل  نمري 
من  حكاية  إىل  تعود  أو  املرتبطة، 
الجزء األول ُتكشف هذا املوسم.إىل 
ذلك، كشفت معلومات غري مؤكدة 
أن التفكري أصبح جدياً بإنتاج جزء 
ثالث من للموت للسنة املقبلة، لكن 
الخصوص،  بهذا  نهائياً  قرار  ال 
أن  نفسها  املعلومات  قالت  فيما 
املمثل خالد القيش سيعود يف الجزء 
األول  الجزء  يف  أدى  بعدما  الثالث 
بسحر  يتزوج  الذي  الشقيق  دور 

(ماغي بو غصن) .
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أن  بعد  جوجل  البحث  مؤرشات  أحمد  هاجر  الفنانة  احتلت 
ونرشت  الحداد،  أحمد  زوجها  مع  األول  ميالدها  بعيد  احتفلت 
فيديو من الحفل الذي جمعها به عرب حسابها الرسمي بموقع 
تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، وعلقت: «أنا محظوظة 

جًدا لوجودك يف حياتي» .
ما جعل هاجر أحمد تتصدر الرتيند، هو تعليقات الجمهور التي 
توقعت حملها وقاموا بتهنئتها، فظهرت يف الفيديو وهي ترقص 
عىل أنغام أغنية «انزل يا جميل يف الساحة»، وظهر عليها عالمات 

الحمل.
ضمان»  «بدون  حكاية  حلقات  املاضية  الفرتة  عرض  قد  وكان 
أحمد،  عىل  بطولة هنادى مهنى وهاجر  أنا»  «إال  من مسلسل 
قناة dmc.«بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من املوسم الثانى 
بطولة  عز»  «بيت  وهى  األوىل  عرضت  حيث  أنا»،  «إال  ملسلسل 
سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء 
الطوخى وسلوى محمد عىل وإخراج أحمد يرسا، الثانية بعنوان 
«بالورقة والقلم» بطولة يرسا اللوزى، عىل الطيب، نور محمود 

وإخراج محمد بكري.

تواصل الفنانة سمر مريس تصوير 

من  الثالث  الجزء  يف  دورها 

«االختيار٣»  مسلسل 

شهر  يف  عرضه  املقرر 

حيث  املقبل،  رمضان 

أحداثه  خالل  تقدم 

الشخصيات  إحدى 

الرئيسة،  النسائية 

تصوير  من  وانتهت 

جزء كبري من مشاهدها 

عىل مدار الفرتة املاضية.

تأليف   «٣ «االختيار  مسلسل 

ميمي،  بيرت  وإخراج  رسحان،  هاني 

العزيز  عبد  وكريم  السقا  أحمد  وبطولة 

وأحمد عز ويارس جالل وخالد الصاوي، 

ايمان  فواز،  صربي  فؤاد،  بيومي 

املرصي،  أمري  مريس،  سمر  العايص، 

دنيا  الرشقاوي،  آدم  البزاوي،  محمود 

املرصي، ناردين عبد السالم وعدد كبري 

والذين  البطولة  يف  يشاركون  الذين  الفنانني  من 

يظهرون كضيوف رشف خالل الحلقات.

كضيفة  ظهرت  مريس  سمر  أن  يذكر 

زيكو»  أجل  «من  فيلم  يف  رشف 

الذي يعرض حالياً يف السينمات 

عىل  جيداً  نجاحاً  ويحقق 

مستوى اإليرادات متخطياً ٢٥ 

مليون جنيه يف شباك التذاكر، 

وهو بطولة منة شلبي، كريم 

ومحمد  العزيز،  عبد  محمود 

حافظ،  ومحمود  محمود، 

وإسعاد  شيكو  الرشف  وضيوف 

حمدي  مصطفى  وتأليف  يونس، 

وإخراج بيرت ميمي.

مسلسل  الدراما  يف  مريس  سمر  أعمال  آخر  وكان 

 ٢٠٢٠ رمضان  يف  عرض  الذي  ليه»  تاني  «ونحب 

مصطفى  وإخراج  ياسني  محمود  عمرو  تأليف 

منري،  رشيف  العزيز،  عبد  ياسمني  وبطولة  فكري 

كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، تارا عماد، 

سليمان  السيد،  ايمان  رشدي،  عال  جمال،  اسالم 

عيد، عماد رشاد، سمر مريس، كارولني خليل، صبا 

طلبة،  بدرية  سليم،  اية  صربي،  محسن  الرافعي، 

ليىل عز العرب، وفاء سالم، أمنية مغربي.

بالخروج  بات مان ٢٠٢٢  فيلم  انطالق  بدأ 
إىل دور عرض السينما عىل مستوي العالم 
الوطواط والذي  الرجل  يتناول قصة  والذي 
سيقوم بتقديمه يف هذا الجزء املمثل روبرت 
زوي  البطولة  يف  معه  وياتي  باتينسون 
كرافيتس تودي دور بشخصية املرأة القطة، 
ومعهم كولني فاريل، وبول دانو، وجيفري 

رايت ومن أخراج مات ريفز .
الروسية  العسكرية  العمليات  ظل  ويف 
مستمرة  ومازالت  أوكرانيا  أجتاحت  التي 
حتى االن ومع قيام املجتمع الغربي ودول 
الناتو بتصعيد األمر إىل األمم املتحدة  حلف 
قامت  الصدد  هذا  ويف  عليه  للتصويت 
الواليات املتحدة األمريكية بفرض عقوبات 
لقرار  وتضامن  الشأن  هذا  يف  روسيا  عىل 
ديزني  والت  رشكة  قامت  املتحدة  الواليات 
الصادرة  القرار  مع  بالتضامن  األمريكية 

الرشكة  من  املنفذه  األفالم  عرض  وعدم 
 Dr فيلمي  ضمنهم   وكان  روسيا  دولة  يف 
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كشفْت رشكة (أبل) عن أكرب قرار إتخذته، حيث أوقفت كل مبيعات منتجاتها 
يف روسـيا، ردا عـىل الحـرب الروسـية عىل أوكرانيـا. وقالت الرشكـة يف بيان: 
”نشـعر بقلق عميق حيال الغزو الرويس ألوكرانيـا ونقف مع كل الناس الذين 
يعانون نتيجة للعنف، و نحن ندعم املساعي اإلنسانية وتقديم املساعدة ألزمة 
الالجئـني املتداعية ونبذل كل ما يف وسـعنا لدعم فريقنـا يف املنطقة“. وحددت 
(أبل) عددا من الخطوات ردا عىل الحرب، تشـمل وقف كل الصادرات إىل قنوات 
مبيعاتها يف روسـيا، حيث قالـت الرشكة: ”إن أبل بـاي وخدمات أخرى جرى 
تقييدها“. وظل املسـتخدمون يف روسـيا قادرين عىل الوصول إىل (أبل ستور) 
عـىل االنرتنت، لكن محـاوالت لرشاء هواتـف آيفون أظهرت أنهـا غري متاحة 
للتسليم. ويف السياق ذاته وسط تصعيد متبادل بني روسيا وأوكرانيا عىل مواقع 
التواصل االجتماعي، لجأت جوجل إىل إزالة وسـائِط الدولة الروسية من شبكة 
اإلنرتنت، وقـررت حجب قنوات يوتيـوب الخاصة باملذيعني الروس، وروسـيا 
اليوم، وسبوتنيك يف أوروبا، وفقا لتقرير العربية نت. ومن جانبه حظر ”سناب 
شـات“ جميع اإلعالنـات التجارية عىل املوقع يف روسـيا وبيالروسـيا، وبدأت 
رشكة ”جوجل“ قبل يومني بحظر وتعليق اإلعالنات لوسائل اإلعالم الحكومية 
الروسـية عىل منصاته املختلفة. وذكرت مصادر مطلعة، أن الرشكة األمريكية 
العمالقة حظرت إمكانية قيام وسـائل اإلعالم الحكومية الروسـية باستخدام 
اإلعالنـات ووسـائل الرتويـج عىل منصات محـرك البحث املختلفـة منذ األحد 
املاىض.وأتـت تلك الخطوة، بعدما أعلنت رشكة ”فيسـبوك“ عن حظر وسـائل 
اإلعالم الحكومية الروسية من القيام باإلعالنات والرتويج عىل منصاته. وأعلن 
رئيس قسم األمن السيرباني يف ”فيسبوك“، ناثانيال غليخر، السبت املايض، أن 
موقع التواصل االجتماعي حظر وسائل اإلعالم الحكومية الروسية من القيام 
باإلعالنات والرتويج عىل منصاته. كما قال عرب صفحته الخاصة عىل ”تويرت“: 
”نحن اآلن سـنمنع وسائل اإلعالم الحكومية الروسية من اإلعالن والرتويج أو 

تحقيق الدخل من عىل منصتنا يف أي مكان يف العالم“.

كشـفت رشكة (تيك توك) عـن قرارها بتمكني مسـتخدمي تطبيقها من نرش 
مقاطـع فيديو تصل مدتها إىل 10 دقائق، بدال من الحد األقىص الحايل السـابق 
البالغ 3 دقائق. ويأتي هذا القرار الذي أكده الناطق باسـم ”تيك توك“، بعد أقل 
مـن 8 أشـهر عىل زيادة املدة القصـوى من دقيقة واحـدة إىل 3. ويأمل الناطق 
باسم الرشكة التابعة ملجموعة ”بايت دانس“ الصينية يف أن توفر هذه الخطوة 
املزيد من الفرص ملنتجي املحتوى عىل الشـبكة يف كل أنحاء العالم. ومن شـأن 
هـذا التغيري أن يمكن (تيك توك) املتخصصة أصال يف مقاطع الفيديو القصرية، 
مـن اقتحام املجال الخاص بشـبكة (يوتيوب) التي تشـكل مرجعا فيما يتعلق 
بمحتويـات الفيديو التي ينتجها املسـتخدمون مبارشة. وسـعت (يوتيوب) يف 
مارس املايض ملنافسـة (تيك توك)، من خالل إطالق منصة ”يوتيوب شورتس“ 
التـي تتيـح تسـجيل مقاطع فيديـو تصـل مدتهـا إىل 60 ثانية. كذلـك دخلت 
(إنستغرام) التابعة ملجموعة ميتا (فيس بوك سابقا) عىل خط مقاطع الفيديو 
القصـرية من خـالل تطبيق ”ريلز“ الـذي أطلقته يف أغسـطس 2020، لتمكني 
مسـتخدميها أيضا من تسـجيل مقاطع فيديو. وأشـارت املحللة يف ”إنسـايدر 
إنتيليجنـس“ جازمني إنـربغ، إىل أن الفجـوة بني (تيك تـوك) و(يوتيوب)، تعد 
”ضيقة“، معتربة أن ”مقاطع الفيديو الطويلة يمكن أن تساعد (تيك توك) عىل 
العودة إىل مسـتواها السـابق“. وأوضحت أن مقاطع الفيديو الطويلة تفسـح 
أيضا ملنشـئي املحتـوى املزيد من فرص تحقيق الدخل، وتفتـح الباب ملزيد من 

أحجام مقاطع الفيديو لتنمية نشاط تيك توك اإلعالني.

أعلَن مهرجان ”كان“ السينمائي 
حظر مشـاركة الوفـود واألعمال 
الروسية. وقال الرئيس األوكراني، 
تتوجـه  الروسـية  القـوات  إن 
للعاصمة كييف وحمايتها أولوية 
، موضحـا أن كييـف وخاركيـف 
أهـم األهداف بالنسـبة لروسـيا. 
الروسـية  القوات  هـذا وتواصـل 
عمليتها العسـكرية عىل األرايض 
الخميـس  األوكرانيـة منـذ يـوم 
الثالثـاء  اليـوم،  املـايض لتدخـل 
يومها السـادس عىل التوايل، مما 
جعل عدد كبـري من دول العالم يف 

فرض عقوبـات اقتصادية كبرية 
عىل موسـكو، باإلضافة إىل وضع 
الرئيـس الـرويس فالديمري بوتني 
ووزير خارجيته سريجي الفروف 

أيضا عىل قوائم العقوبات.
وقـال وكيل الشـؤون اإلنسـانية 
لألمم املتحـدة مارتني جريفيثس 
يف جلسـة علنيـة ملجلـس األمـن 
الدويل بشأن أوكرانيا، إن العمليات 
آالف  مئـات  ّرشدت  العسـكرية 
األوكرانيـني حتـى اآلن، مناشـدا 
أطـراف الحرب باحـرتام القانون 

اإلنساني.

تم إطالق القمر الصناعي الجديد للطقس 
للمحيطـات  الوطنيـة  لـإلدارة  التابـع 
والغـالف الجـوي (NOAA) بنجاح من 
منشـأة كيب كانافريال التابعة لناسا يف 
 .digitaltrend فلوريـدا، وفقـا لتقريـر
وسيوفر الساتل البيئي التشغييل الثابت 
بالنسـبة لـألرض (GOES-T) تنبـؤات 
دقيقـة ويف الوقـت املناسـب وتمكـني 
العلماء مـن مراقبة مناخ األرض املتغري 
 ، Atlas V بشكل أفضل. وحمل صاروخ
 ، United Launch Alliance الذي تديره
القمر الصناعي الـذي يبلغ وزنه 6000 
رطـل إىل املدار مـع بث مبـارش لإلقالع 
واملراحل األوىل من املهمة عىل قناة ناسا 
عـىل YouTube. والتقطـت الكامـريات 
املوجـودة عـىل األرض صـاروخ أطلس 
الخامـس وهـو يغـادر األرض ، بينمـا 
شاركت الكامريات األخرى املوجودة عىل 
الصاروخ مناظـر األرض عندما وصلت 
املركبـة إىل الفضـاء. وتشـري املعلومات 

املوجـودة عىل طول الجزء السـفيل من 
الشاشـة إىل اللحظات الرئيسة للمهمة، 
بمـا يف ذلـك Max Q عندمـا تصل رحلة 
الصـاروخ ىف الغـالف الجـوي إىل أقىص 
 SRB وتخليـص  ديناميكـي،  ضغـط 
(معـزز الصـاروخ الصلـب)، وتخليص 
النافعـة. واملهمـة حالًيـا يف  الحمولـة 
مرحلة السـاحل املخطط لها والتي من 
املقرر أن تسـتمر حوايل ثالث سـاعات، 
بعد ذلك سيبدأ املحرك الرئييس للمرحلة 
العليا ثم ينقطـع للمرة الثالثة واألخرية 
قبـل نـرش القمـر الصناعـي يف املـدار. 
وسـتمكن شـبكة األقمـار الصناعيـة 
خـرباء األرصـاد الجويـة مـن مراقبـة 
وتوقـع األحداث الجويـة التي تؤثر عىل 
السـالمة العامة ، من بينهـا العواصف 
الرعدية واألعاصري والضباب واألعاصري 
والفيضانـات املفاجئة، كما ستكشـف 
وترصـد املخاطـر البيئيـة مثـل حرائق 

الغابات واالنفجارات الربكانية.
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أثارت املغنية اللبنانية هبة طوجي مزيداً من الجدل بعد اعتذارها 
عن حفل منظم لها كان سُيقام يف العاصمة السورية دمشق، 
تحديداً يف دار األوبرا، وفاجأت طوجي املنظمني باعتذارها لكنها 

التواصل  مواقع  عىل  ترصيح  يف  وأكدت  عادت 
واألمني  السيايس  الوضع  بأن  االجتماعي 

أن  تلغي حفلتها يف دمشق، وتتمنى  جعلها 
أقرب  يف  السوري  الجمهور  وتلقى  تعود 

وقت تكون األمور قد ُسّويت.
لجهة  متفاوتة  كانت  الفعل  ردود  لكن 
غضب عدد كبري من املتابعني والجمهور 

الذين اشرتوا بطاقات لحضور الحفل، 
من  طوجي  طلبت  نفسه  الوقت  يف 
ثمن  إعادة  رضورة  املتعهدين 

البطاقات ألصحابها. 
 يف سياق متصل، أكد الفنان أسامة 
بمفاجآت  يعد  أنه  الرحباني 
طوجي  ألبوم  يف  خاصة  جديدة 
املفرتض أن يبرص النور يف أقرب 
الرحباني:  وقال  ممكنة،  فرصة 
أغنية   ١٤ يتضمن  األلبوم  «إن 

شهر  عليه خالل  العمل  وسُينَجز 
وسيصدر بعد شهرين»، مشرياً إىل أنه 

مع  مهّمة  تعاونات  ويشهد  عاملي،  ألبوم 
فرنسا وأمريكا.

وكشف أن طوجي وّقعت عقداً مع رشكة 
عىل  معها  ستتعاون  ضخمة  عاملية 
الفني،  واإلنتاج  الفنية  اإلدارة  صعيد 
التعاون  هذا  تفاصيل  عن  وسُيكشف 

الجديد قريباً. 
هذا  عىل  العمل  أن  الرحباني  وأّكد 

املعايري  أعىل  ضمن  يتّم  األلبوم 
لناحية  سواء  العاملية  الفنية 
التصميم العام والحمالت اإلعالنية 

والتسجيل  األوركسرتايل  والتوزيع 
املوسيقي ومدى التنّوع الهائل فيه.

وكشف أن األلبوم يحتوي عىل أغان 
وطنية  أغنية  وهناك  الفصحى  باللغة 

للمغني  أغنية  يضّم  كما  مؤثرة، 
العاملي الراحل جاك بريل ستعيد هبة 

تقديمها بطريقتها بعدما استغرقنا 
سنة ونصف السنة للحصول عىل 

حقوق إعادة تقديمها.

@ÚÓˆbõ–€a@bËÉÌäaÏñ@táyc@’‹�m@béb„
ê‘�€bi@ÚñbÉ€a@ÚÓÿÌãfl˛a
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أعرتف بأني عميل للعراق واىل شعب العراق، وإذا كان البعض عميال لدولة 
اجنبية، فأقسم لكم بأن حفنة من تراب العراق لهي ارشف وأغىل من كل 

الرؤوس التي تنكرت لرتاب العراق.
ال مجال لكتابة املقدمات، ودعونا نفتح نافذة نطل من خاللها عىل الرصاع 
الدائر بني روسيا وأوكرانيا، ولكم الحرية يف اختيار العنوان التي تضعونه 
يف  تختلف  والحكومات  الطرفني  بني  املعارك  اندالع  فمنذ  يحدث،  ما  عىل 
يعتقد  ما  يراقب ويحلل ويتحدث وفق  والجميع  والئها والشعوب مهتمة 
او يف ضوء بوصلة املصالح، وألننا ذقنا مرارة الحروب وويالتها، وألننا من 
الرصاحة  من  بالقليل  يتسم  حديث  من  فالبد  واالستقرار،  السالم  انصار 

والوضوح .
منذ الرشارة االوىل للحرب بني روسيا وأوكرانيا، وأمريكا لم ترتك شاردة وال 
واردة إال وادخلتها اىل اروقة إعالمها ووظفتها لخلق خطاب اعالمي يجسد 
واالتحاد  وامريكا  للقتال  االوىل  اللحظة  ومنذ  الحرب،  يف  روسيا  عدوانية 
مرافق  كل  شملت  روسيا  عىل  وقاسية  صارمة  عقوبات  يعلنان  االوربي 
الحياة وامتدت اىل الرياضة والفن واالدب، ناهيك عن العقوبات االقتصادية 
والعسكرية واملساعدات للجانب األوكراني من اجل إلحاق الهزيمة بروسيا، 
ولم تدخر مصطلحا او شعارا يمت بصلة اىل السالم والتضامن إال ووظفته 
التي  الدول  من  والكثري  االوربي  واالتحاد  الناتو  حلف  ومعها  حملتها،  يف 

تدور يف فلكها .
وألننا ال نملك غري العراق وطنا، وال ننتمي إال لشعب العراق، دعونا نتساءل 
ليلة  العامرية  ملجأ  رضب  ألمريكا  اجاز  دويل  قانون  أي  االطفال:  برباءة 
الناس  اللولبية والتي راح ضحيته ٤٠٣ من  ١٣ شباط ١٩٩١ بالصواريخ 
االبرياء املدنيني، بينهم ٥٢ طفال ورضيعا والبقية من النسوة؟ ووفق أي 
مظلة قانونية تم احتالل العراق من قبل امريكا عام ٢٠٠٣ وما رافق هذا 
االحتالل من دمار وخراب خجل منه الحيوان قبل االنسان؟ وماذا يعني يف 
مفهوم القانون والسياسة واالخالق ارتكاب امريكا لسلسلة من الجرائم 
استهدفت التاريخ االنساني للعراق، وما تعرض له املتحف الوطني ومدينة 
ورعاة  الحق  لدعاة  جفن  يرف  ان  دون  النمرود  ومدينة  بابل  وآثار  اور 
الديمقراطية؟ ماذا يقول القانون الدويل وجمعيات حقوق االنسان يف هذا 
العالم إزاء الجريمة التي حصلت يف سجن ابو غريب؟ أين كانت الرشعية 
الدولية مختبئة عن قصف مدينة دريسدن الذي خلف ٢٥ ألف قتيل وقصف 
الدبلوماسية  هربت  أين  أملانيا؟  يف  قتيل  ألف   ٨٠٠ وراءه  ترك  التي  برلني 
وناكازاكي  هريوشيما  مدينتي  امريكا  قصفت  عندما  العقالنية  ومعها 
باليابان بقنبلتني نوويتني إلرغام دول املحور عىل االستسالم؟ أين ذهبت 
الكورية  الحرب  نستعرض  ونحن  املتحرض  والرأس  السياسية  الكياسة 
والحرب الفيتنامية وقصف يوغسالفيا وغريها من حروب االبادة واالنتهاك 

السافر ألبسط القوانني والرشائع واالعراف التي تمت اىل االنسان؟
كل الحروب قذرة، وهذا العالم الغارق بالظلم والغطرسة يحتاج اىل خارطة 

جديدة لعل شمسا ترشق عليه بالسالم والعافية.
إىل اللقاء...   
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الدين  الفنانة مي عز  تظهر 
خالل  غجرية  فتاة  دور  يف 
«جزيرة  مسلسل  أحداث 
عرضه  واملقرر  غمام»، 
املقبل،  رمضان  شهر  يف 

تصوير  تواصل  حيث 
الريفي  الحي  يف  مشاهدها 

بمدينة اإلنتاج اإلعالمي، والتي 
تدور أحداثه يف حقبة تاريخية 
بالعرشينيات أي قبل ١٠٠ عام 
من اآلن، ويتم العمل عىل بناء 
الديكورات لتلك الفرتة، وتكوين 
للمشاهد  مناسبة  صورة 
عن تلك الفرتة من حيث املالبس 

والحياة 
يف هذا الوقت

مسلسل جزيرة غمام» بطولة 
كل من طارق لطفي ومى عز 
الوهاب،  عبد  وفتحي  الدين 
رياض  والفنان  أمني  أحمد 
مخيون  العزيز  وعبد  الخوىل 
والعمل  النجوم،  من  وآخرون 
املنباوي  حسني  إخراج  من 

وتأليف عبد الرحيم كمال.
«جزيرة  مسلسل  يعد 
أحمد  أعمال  أول  غمام»، 
مسلسل  بعد  الدرامية  أمني 
الذي  الطبيعة»  وراء  «ما 
 ٢٠٢٠ نوفمرب  يف  عرضه  تم 
عن  العاملية،  املنصات  عرب 
الكاتب  روايات  سلسلة 
خالد  أحمد  دكتور  الراحل 
الذي  املرشوع  وهو  توفيق، 
أرشف عىل كتابته وإخراجه 
سالمة،  عمرو 
البطولة  وشاركه 
آية  جّمال،  رزان 
رشدي  سماحة، 
سما  الشامي، 
إبراهيم، باتع خليل 

وريم عبد القادر.
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